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ค ำน ำ 
 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี  
(ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นหลักสูตร
ที่จัดตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ซ่ึง 

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นโดยยึดจุดหมาย มาตรฐาน ตัวชี้วัด และ
สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๐) เป็นเป้าหมายและกรอบในการพัฒนาผู้เรียน และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและ 

ความต้องการของผู้เรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการใช้หลักสูตรที่ผ่านมา และเพ่ือช่วยให้ 
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ทั้งนี้ หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้แบ่งสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติ
ของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ คุณภาพผู้เรียน สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม ๑๒ ประการ โดยน้อมน าศาสตร์พระราชา แห่งพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พระบรมราโชบายด้านการศึกษาใน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และ
น าหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดรายวิชาพ้ืนฐาน 
ผลการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติม โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ 
โครงสร้างรายวิชา แนวการจัดการเรียนรู้ แนวการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และการบริหารจัดการของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพไว้อย่างครบถ้วน  ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกให้ครูผู้จัดการเรียนรู้ 
สามารถน าไปจัดการเรียนรู้ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน ช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทางด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะ ๕ ประการ เป็นไปศาสตร์พระราชา  
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาฯ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำและค่านิยม ๑๒ ประการที่ก าหนด  

 การจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี  
(ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช ๒๕๖๒  คณะผู้จัดท าได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ที่ให้การสนับสนุน ค าปรึกษา ค าแนะน า ท าให้การจัดท าหลักสูตรฯ 
ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง คณะผู้จัดท า ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง     
   
   

คณะผู้จัดท า 
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บทน ำ 
 

  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี  
(ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นหลักสูตรที่จัดตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน 

เบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ซึ่งคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้ปรับปรุง
และพัฒนาขึ้นโดยยึดจุดหมาย มาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) เป็นเป้าหมายและกรอบในการพัฒนา
ผู้เรียน และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนในการใช้หลักสูตรที่ผ่านมา และเพ่ือช่วยให้การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ทั้งนี้ หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้แบ่งสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติ
ของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ คุณภาพผู้เรียน สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม ๑๒ ประการ โดยน้อมน าศาสตร์พระราชา แห่งพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พระบรมราโชบายด้านการศึกษาใน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และ
น าหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดรายวิชาพ้ืนฐาน 
ผลการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติม โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ 
โครงสร้างรายวิชา แนวการจัดการเรียนรู้ แนวการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และการบริหารจัดการของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพไว้อย่างครบถ้วน  ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกให้ครูผู้จัดการเรียนรู้ 
สามารถน าไปจัดการเรียนรู้ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน ช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทางด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ เป็นไปศาสตร์พระราชา 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาฯ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำและค่านิยม ๑๒ ประการที่ก าหนด  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้  ความเข้าใจ มี
ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต  
การอาชีพ มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างพอเพียง และมีความสุข   
 
เรียนรู้อะไรในกำรงำนอำชีพ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ   
มีทักษะในการท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้   

  กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเก่ียวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน ช่วยเหลือตนเอง 
ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจ
และภูมิใจในผลส าเร็จของงาน เพ่ือให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
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 กำรอำชีพ  เป็นสาระท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ เห็นความส าคัญของคุณธรรม  
จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ 
 

หลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
 
๑. วิสัยทัศนก์ลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และน าภูมิปัญญา
ไทยมาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต  และประกอบอาชีพสุจริตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒. คุณภำพผู้เรียน 

จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
  เข้าใจกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน มีทักษะ                     

การแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการท างาน  ที่เสียสละ 
มีคุณธรรม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
   เข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี  มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
หรือสนองความต้องการ   สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพ่ือน าไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือแบบจ าลองความคิดและการ
รายงานผล เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการ
ลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 
   เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีแก้ปัญหา 
หรือการท าโครงงานด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการค้นหาข้อมูล  และการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การใช้คอมพิวเตอร์ ในการแก้ปัญหา 
สร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองาน 
   เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดีต่อและเห็นความส าคัญของการประกอบอาชีพ 
วิธีการหางานท า คุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรับการมีงานท า วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณ์ต่ออาชีพที่สนใจ และประเมินทางเลือก ในการประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับความรู้  ความถนัด และความสนใจ 
 

จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
  เข้าใจวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ                 
การท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้ ท างานอย่าง
มีคุณธรรม และมีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
  เข้าใจแนวทางสู่อาชีพการเลือก และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ มีประสบการณ์ใน
อาชีพที่ถนัดและสนใจ และมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 



๕ 

 

 ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาให้
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่าง
เหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  
รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อ  การท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข 
 
๓. สมรรถนะส ำคญัของผูเ้รียน 
  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี  
(ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน 
การเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

  ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ 
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร  
การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
 ๑. รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
 ๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓. มีวินัย 
 ๔. ใฝ่เรียนรู ้



๖ 

 

 ๕. อยู่อยา่งพอเพียง 
 ๖. มุ่งม่ันในการท างาน 
 ๗. รักความเป็นไทย 
 ๘. มีจิตสาธารณะ 
 นอกจากนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ยังได้น าค่านิยม ๑๒ ประการ มาปลูกจิตส านึกของ
ผู้เรียนดังนี้ 
 ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
 ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 ๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
 ๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
 ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
 ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบตัิตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 ๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) รู้จักอดออม
ไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม 
เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 ๑๑. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย  
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
    ๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
 “ศำสตร์พระรำชำ”  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้น้อมน าหลักกำรทรงงำนในศาสตร์พระราชา                           
แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้              
ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้กับการด ารงชีวิต การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
ดังนี้ 
 หลักกำรทรงงำน ๒๓ ข้อ  
 ๒. ระเบิดจำกภำยใน 
  จะท าการใด ๆ ต้องเริ่มจากคนที่เก่ียวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิด 
ความเข้าใจและอยากท า ไม่ใช่การสั่งให้ท า คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ท าก็เป็นได้ ในการท างานนั้นอาจจะต้องคุย 
หรือประชุมกับลูกน้อง เพ่ือนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อไป 
 ๓. แก้ปัญหำจำกจุดเล็ก 
  ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เม่ือจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองในสิ่งที่คนมักจะ
มองข้าม แล้วเริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๆ เสียก่อน เมื่อส าเร็จแล้วจึงค่อย ๆ ขยับขยายแก้ไปเรื่อย ๆ ทีละจุด 
เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการท างานได้ โดยมองไปที่เป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละชิ้น แล้วเริ่มลงมือท า
จากจุดเล็ก ๆ ก่อน ค่อย ๆ ท า ค่อย ๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นก็จะลุลวงไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  “ถ้า



๗ 

 

ปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน  มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปัญหาที่ท าให้เราปวด
หัวให้ได้เสียก่อน เพ่ือจะให้อยู่ในสภาพที่ดีได้…” 
 ๔. ท ำตำมล ำดับขั้น 
  เริ่มต้นจากการลงมือท าในสิ่งที่จ าเป็นก่อน เมื่อส าเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จ าเป็นล าดับต่อไป  
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าท าตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะส าเร็จได้โดยง่าย ในหลวงรัชกาลที่ ๙  
ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จ าเป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเรื่อง
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน และสิ่งจ าเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การอุปโภค
บริโภค เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถน าไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด “การพัฒนา
ประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็น
เบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พ้ืนฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควร 
สามารถปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจข้ันที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป…” พระบรม
ราโชวาทของในหลวง“รัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗” 
 ๖. ท ำงำนแบบองค์รวม 
  ใช้วิธีคิดเพ่ือการท างาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่างๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบครบ
วงจร ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง 
 ๗. ไม่ติดต ำรำ 
  เมื่อเราจะท าการใดนั้น ควรท างานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้น ๆ ไม่ใช่การยึดติด
อยู่กับแค่ในต าราวิชาการ เพราะบางที่ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปจน
ท าอะไรไม่ได้เลย สิ่งที่เราท าบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และจิตวิทยาด้วย 
 ๘. รู้จักประหยัด เรียบง่ำย ได้ประโยชน์สูงสุด 
  ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วย 
ความเรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถท าได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมา
แก้ไข ปรับปรุง โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนัก ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งว่า “…ให้ปลูก
ป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ…” 
 ๙. ท ำให้ง่ำย 
  ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริไปได้
โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบ
นิเวศโดยรวม  “ท าให้ง่าย” 
 ๑๗. กำรพึ่งพำตนเอง 
  การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เพ่ือการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
เพ่ือให้มีความแข็งแรงพอที่จะด ารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคม
ได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ พ่ึงตนเองได้ในที่สุด 
 ๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง 
  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร พระราชทานพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิต ให้ด าเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพ่ือให้รอด
พ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ซ่ึง
ปรัชญานี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน 



๘ 

 

 ๒๐. ควำมซ่ือสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 
  ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่า
ผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 
 ๒๑. ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
  ท างานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราท าอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ 
สนุกกับการท างานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะท างานโดยค านึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ท า
ประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็สามารถท าได้ “…ท างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการ
ท าประโยชน์ให้กับผู้อ่ืน…” 
 ๒๒. ควำมเพียร 
  การเริ่มต้นท างานหรือท าสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและความ
มุ่งม่ัน ดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้ าต่อไป เพราะ
ถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้ า 
 ๒๓. รู้ รัก สำมัคคี 
  รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น   
  รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ที่จะลงมือท า ลงมือแก้ไขปัญหานั้น 
สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่สามารถลงมือท าคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน 
  หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี             
(ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิต  
ให้ด าเนินไปบน “ทำงสำยกลำง” สามห่วง : พอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ให้ผู้เรียนรู้จักความพอเพียง  
และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องอำศัยเงื่อนไขควำมรู้ : รอบรู้ 
รอบคอบ และระมัดระวัง เงื่อนไขคุณธรรม: ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งบัน ในกำรวำงแผนและ
ด ำเนินกำรทุกข้ันตอน เพ่ือสามารถด าเนินชีวิตอย่างสมดุลอยู่ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้กระแส            
โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
 
 กำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี 
ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๑๐ สู่กำรปฏิบัติ  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาแห่ง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติโดยมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน คือ 
 ๓. การมีงานท า - มีอาชีพ หมายถึง การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมใน
สถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ  การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและ 
นอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ   
มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว และ 
 ๔. การเป็นพลเมืองดี หมายถึง เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งานอาสาสมัคร  
งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร  
 
   



๙ 

 

หลักสูตรต้ำนทจุริตศึกษำ  
   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนโดย
การสอดแทรกเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กับรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ขณะจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  
“การป้องกันการทุจริต” ประกอบด้วย ๔ หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ ๑) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ๓) STRONG : จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต ๔) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมที่สถานศึกษาจัดให้กับผู้เรียนเพ่ือปลูกฝังและป้องกันการทุจริต
ไม่ใหเ้กิดข้ึน โดยเริ่มปลูกฝังผู้เรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะ กระบวนการ มีสมรรถนะท่ีส าคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ดังนั้น สิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ใน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ได้แก่ 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคิดฐานสิบ ระบบคิดฐานสอง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การ
คิดแยกแยะ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน สงัคม ประเทศชาติและ
โลก ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ 
ความหมายของความละอาย ความไม่ทนต่อการทุจริต และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความละอายและ 
ความไม่ทนต่อการทุจริต 
                หนว่ยการเรียนรู้ที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ  
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ซึ่งประกอบด้วย  
                S (Sufficient) : ความพอเพียง หมายถึง ผู้เรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์เป็นหลักในการท างาน การด ารงชีวิต การพัฒนาตนเองและส่วนรวม รวมถึงการป้องกันการทุจริต
อย่างยั่งยืน ความพอเพียงต่อสิ่งใด สิ่งหนึ่งของมนุษย์ แม้ว่าจะแตกต่างกันตาพ้ืนฐาน แต่การตัดสินใจว่า ความ
พอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผล รวมทั้งต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนรวม ความ
พอเพียงจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระท าการทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจและปลุกให้ตื่นรู้ 
                 T (Transparent) : ความโปร่งใส หมายถึง ผู้เรียนต้องปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมาย 
                 R (Realize) : ความตื่นรู้ หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ ถึงรากเหง้าของ
ปัญหา และภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชน และประเทศ ความตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบ
เห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อการทุจริตในที่สุด ซึ่งต้องให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตที่เกิดข้ึนความร้ายแรงและผลกระทบต่อระดับบุคล และ
ส่วนรวม 
                 O (Onward) : มุ่งไปข้างหน้า หมายถึง ผู้เรียนมุ่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้
มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บนฐานความโปร่งใส ความพอเพียงและร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้น
อย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว 
                 N (Knowledge) : ความรู้ หมายถึง ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปใช้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ ในเรื่องสถานการณ์การทุจริต ผลกระทบที่มีต่อตนเองและ
ส่วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ที่มีความส าคัญ



๑๐ 

 

ยิ่งต่อการลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้งความ ละอายไม่กล้าท าทุจริต และความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการ
ทุจริตเกิดข้ึน เพ่ือสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
                G (Generosity) : ความเอ้ืออาทร หมายถึง ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทร มีเมตตา มีน้ าใจต่อกัน บน
ฐานของจิตพอเพียงต้านทุจริต ไม่เอ้ือต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้องมีน้ าใจ 
                 หนว่ยการเรียนรู้ที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของ
พลเมือง ความรับผิดชอบของพลเมือง ต่อตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลกการเคารพสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในการ
ป้องกันการทุจริต 
 
                สำระและผลกำรเรียนรู้  
                สำระท่ี ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
                ผลการเรียนรู้  
                     ๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ  
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
                     ๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนส์่วนรวมได้ 
                     ๑.๓  ตระหนักและเห็นความส าคัญในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
                 สำระที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
                 ผลการเรียนรู้ 
                     ๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
                     ๒.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอาย และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
                     ๒.๓ ตระหนักและมีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต   
                 สำระที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
                 ผลการเรียนรู้ 
                     ๓.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG :จิตพอเพียงต้านทุจริต 
                     ๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :จิตพอเพียงต้านทุจริต 
                     ๓.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของ STRONGและมีจิตพอเพียงในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ 
                สำระท่ี ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
                ผลการเรียนรู้ 
                    ๔.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
                    ๔.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
                    ๔.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมใน
การป้องกันการทุจริต  
 
              



๑๑ 

 

แนวคิดเพื่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
    สำระวิชำหลัก  
   • คณิตศาสตร์ 
   • วิทยาศาสตร์ 
   • รัฐ และความเป็นพลเมืองดี 
  ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 
   • ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
                • ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, 
Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
                • ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 
                • ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
                • ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 
  ๑) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  
               - ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
               - การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
               - การสื่อสารและการร่วมมือ 
   ๒) ทักษะด้านสารสนเทศ  
     - ความรู้ด้านสารสนเทศ 
              - ความรู้เกี่ยวกับสื่อ 
              - ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
             ๓) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ  
               - ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
               - การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
              ๔) ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม  
               - การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ 
(Accountability) 
                - ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility 
 
๕. สำระและมำตรฐำน 

สำระท่ี ๑  กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว  

มาตรฐาน ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างานมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร  และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 

  

สำระท่ี ๒  กำรอำชีพ  

มาตรฐาน ง ๒.๑    เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ  มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 



๑๒ 

 

๖. ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระท่ี ๑  กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว   
มำตรฐำน ง ๑. ๑   เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 

ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะ การแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม. ๑ ๑. วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตาม
กระบวนการท างาน   
 ๒. ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน 
ด้วยความเสียสละ 
 ๓. ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างาน             
อย่างมีเหตุผล 
 

  ขั้นตอนการท างาน   เช่น 
- การใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวก ในการท างาน

บ้าน   
- การจัดและตกแต่งห้อง 
-  การเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก ค้าส่ง                      

ร้านสะดวกซ้ือ และห้างสรรพสินค้า                      
  การท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  เช่น 

-  การเตรียม ประกอบจัดตกแต่งและบริการ
อาหาร 

-  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
-  การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งจากวัสดุใน

ท้องถิ่น                    
  การแก้ปัญหาในการท างาน   เช่น 

-  การจัดสวนในภาชนะ 
-  การซ่อมแซม วัสดุ  อุปกรณ์ และเครื่องมือ /

เครื่องใช้     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๓ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ม. ๒  ๑. ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือ

พัฒนา การท างาน 
 ๒. ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา                  
ในการท างาน 
 ๓. มีจิตส านึกในการท างานและใช้
ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
 
 

   การแสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนาการท างาน  เช่น 
- การจัดและตกแต่งบ้าน 
- การดูแลรักษาและตกแต่งสวน 
- การจัดการผลผลิต                   

 การท างานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา  เช่น 
-  การเตรียม ประกอบจัด ตกแต่ง และบริการ  

เครื่องดื่ม  
-  การเลี้ยงสัตว์ 
-  การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุ                   

ในโรงเรียน หรือ ท้องถิ่น 
-  การติดต่อสื่อสารและใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ  

ม. ๓  ๑.  อภิปรายขั้นตอนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 
 ๒.  ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมี
คุณธรรม 
 ๓.  อภิปรายการท างานโดยใชท้ักษะ                  
การจัดการเพื่อการประหยัดพลงังาน 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

  ขั้นตอนการท างาน  เชน่ 
-  การซัก ตาก พับ เก็บ  เสื้อผ้าที่ต้องการ             

การดูแลอย่างประณีต   
-  การสร้างชิน้งาน หรือ ผลงาน                         

  การท างานร่วมกัน เช่น 
-  การเตรียม ประกอบ  อาหารประเภทส ารับ 
-  การประดิษฐบ์รรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ    

  การจัดการ เช่น 
-  ธุรกิจประเภทต่างๆ 
-  การขยายพันธุ์พชื 

    -  การติดตั้ง / ประกอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน 
ม. ๔- ๖  ๑.  อธิบายวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวติ 

 ๒.  สร้างผลงานอยา่งมีความคดิสร้างสรรค์ 
และมีทักษะการท างานร่วมกัน   
 ๓. มีทักษะการจดัการในการท างาน 
  ๔.  มีทักษะกระบวนการแกป้ัญหาในการท างาน 
 ๕.  มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อ              
การด ารงชีวิต 
 ๖.  มีคณุธรรมและลักษณะนิสยัในการท างาน 
 ๗. ใช้พลังงาน  ทรัพยากร ในการท างาน
อย่างคุ้มค่าและยัง่ยืน เพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

  การท างานเพื่อการด ารงชีวิต   เช่น 
-  การเลือก ใช้ ดูแลรักษา เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย                     

  การท างานร่วมกัน  เช่น 
-  การประดิษฐข์องใช้ที่เปน็เอกลกัษณไ์ทย 
-  หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกใน

ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน  
  การจัดการ เช่น 

-  การดูแลรักษา  ท าความสะอาดจัดตกแต่งบา้น
และโรงเรียน 

-  การปลูกพืช  ขยายพันธุพ์ืช หรือเลี้ยงสัตว์ 
-  การบ ารุง  เก็บรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

อ านวยความสะดวก ในชวีิตประจ าวัน 
-  การด าเนินการทางธุรกิจ  

  



๑๔ 

 

 

  

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
    การแก้ปัญหาในการท างาน  เช่น 

-  การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า 
-  การเก็บ  ถนอม  และแปรรูปอาหาร 
-  การติดตั้ง ประกอบ  ซ่อมแซมอุปกรณ์ 

เครื่องมือ เครื่องใช้  สิ่งอ านวย ความสะดวก  
ในบ้านและโรงเรียน  

  การแสวงหาความรู้เพ่ือการด ารงชีวิต  เช่น 
    - การดูแลรักษาบ้าน 
    - การเลี้ยงสัตว์ 



๑๕ 

 

สำระท่ี  ๒    กำรอำชีพ   

มำตรฐำน  ง  ๒. ๑   เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี 
           เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ม. ๑  ๑. อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ 
 ๒. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
 ๓. เห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพ 
 
 
 
 
 

  แนวทางการเลือกอาชีพ 
-  กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ                  

  เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
- การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพ

สุจริต                     
  ความส าคัญของการสร้างอาชีพ 

-  การมีรายได้จากอาชีพที่สร้างข้ึน  
-   การเตรียมความพร้อม        

ม. ๒ ๑. อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์
อาชีพ 
 ๒. ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
 ๓. มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
ประกอบอาชีพที่สนใจ  
 
 

  การจัดประสบการณ์อาชีพ 
-   สถานการณ์แรงงาน 
-   ประกาศรับสมัครงาน 
-  ความรู้ความสามารถของตนเอง 
-  ผลตอบแทน 

  การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
-   การหางาน 
-   คุณสมบัติที่จ าเป็น 

    ทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
-  ทักษะกระบวนการท างาน 
-   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
-  ทักษะการท างานร่วมกัน 
-  ทักษะการแสวงหาความรู้ 

    -  ทักษะการจัดการ 
ม. ๓  ๑. อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย 

 ๒. วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
 ๓.  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความ
สนใจของตนเอง 
 
 
 
 
 
 

   การหางานหรือต าแหน่งที่ว่าง   
-  สื่อ  สิ่งพิมพ์ 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

   แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
-   คุณสมบัติที่จ าเป็น 
-   ความมั่นคง 
-  การประเมินทางเลือก 

  การประเมินทางเลือกอาชีพ 
-  แนวทางการประเมิน 
-   รูปแบบการประเมิน 



๑๖ 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

-   เกณฑ์การประเมิน 
ม. ๔- ๖  ๑. อภิปรายแนวทางสู่อาชีพที่สนใจ  

 ๒. เลือก  และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
กับอาชีพ 
 ๓. มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 
 ๔. มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ  
 
 

  แนวทางสู่อาชีพ 
-  เตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ 
-  ลักษณะความม่ันคงและความก้าวหน้า

ของอาชีพ 
-  การสมัครงาน 
-  การสัมภาษณ์ 
-  การท างานการเปลี่ยนอาชีพ 

  การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
กับอาชีพ 
- วิธีการ 
- หลักการ 
- เหตุผล 

  ประสบการณ์ในอาชีพ   
-   การจ าลองอาชีพ 
-   กิจกรรมอาชีพ               

  คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 
- คุณธรรม 
- จริยธรรม 
- ค่านิยม 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



๑๗ 

 

รำยวิชำเพิ่มเติม  
 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
รายวิชา รหัสวิชา ผลการเรียนรู้ 
ช่างเย็บย่ามและกระเป๋า     ง๒๐๒๕    ๑.  อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพงานช่างเย็บย่ามและ

กระเป๋าได้ 
๒.  ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพงานช่างเย็บย่ามและกระเป๋าได้ 
๓. มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพเย็บย่ามและ
กระเป๋า 
๔. คิดค านวณรายรับ – รายจ่ายของผลงานทางดนตรีสู่ 
การประกอบอาชีพอิสระได้อย่างยั่งยืน 

ช่างประดิษฐ์ของช าร่วย    ง๒๐๒๒๖   ๑.  อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพงานช่างประดิษฐ์ของ
ช าร่วย ได้ 
๒.  ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพงานช่างประดิษฐ์ของช าร่วยได้ 
๓.  มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพงานช่าง
ประดิษฐ์ของช าร่วย ได้ 
๔.  คิดค านวณรายรับ – รายจ่ายของผลงานทางดนตรีสู่การ
ประกอบอาชีพอิสระได้อย่างยั่งยืน  

การปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ 

ง๒๐๒๔๔      ๑. ความหมายความส าคัญของไม้ดอกประดับ 
๒. การเตรียมการก่อนผลิตไม้ประดับ 
๓. มีความรู้ความสามารถเร่ืองการแปรูปผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
๔. บอกขั้นตอนการผลิตไม้ดอกไม้ประดับได้ 
๕. ปลูกไม้ดอกไม้ประดับบางชนิดได้ 
๖. เก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับได้ 
๗. มีความรู้ความสามารถเรื่องการจ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ 
๘. เห็นคุณค่าในอาชีพสุจริต 
๙. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

การปลูกพืชผักสวนครัว ง๒๐๒๔๕      ๑.  รู้จักผักสวนครัว และส ารวจข้อมูลพืชผักสวนครัวในท้องถิ่นได้ 
๒.  บอกปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชสวนครัวได้ 
๓.  อธิบายขั้นตอนการเพาะปลูก  การดูแลรักษา  ตลอดจนการ
ป้องกันดูแลพืชสวนครัวได้ 
๔.  มีทักษะในการปฏิบัติงานการปลูกพืชผักสวนครัวถูกต้องตาม
ขั้นตอน 
๕.  อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวนครัวได้ 
๖.  สามารถจัดจ าหน่ายผลผลติได้ 
๗.  เห็นคุณค่าในอาชีพที่สุจริต 
๘.  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ



๑๘ 

 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
รายวิชา รหัสวิชา ผลการเรียนรู้ 

พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
รายวิชา รหัสวิชา ผลการเรียนรู้ 
ช่างประดิษฐ์เบื้องต้น ง๓๐๒๒๑    1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ประเภทต่างๆ 

2. รู้จักและเลือกใช้และบ ารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ในการประดิษฐ์ที่
เหมาะสม 

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของใช้ 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของประดับตกแต่ง 

ช่างประดิษฐ์   ง๓๐๒๒๒      ๑.  ศึกษาเกี่ยวกับงานประดิษฐ์แบบต่างๆ 
๒.  ออกแบบชิ้นงานประดิษฐ์ 
๓.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของช าร่วย 
๔.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของใช้ 

การเย็บผ้าเบื้องต้น ง๓๐๒๒๓ ๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเย็บเบื้องต้น 
๒. รู้จักและเลือกใช้อุปกรณ์การเย็บผ้าที่เหมาะสม 
๓. ฝึกทักษะเกี่ยวกับการเย็บเบื้องต้นด้วยมือแบบต่างๆ 
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเย็บของใช้ประเภทผ้า 
๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเย็บของตกแต่งประเภทผ้า 

การเย็บผ้า ง๓๐๒๒๔ ๑.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การตัดเย็บ การใช้
จักรและการบ ารุงรักษา  
๒.วิธีการเย็บผ้าด้วยจักรเบื้องต้น 
๓.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเย็บของใช้ 
๔.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเย็บของประดับตกแต่ง 

ช่างเย็บย่ามและกระเป๋า    ง๓๐๒๒๕    ๑.  อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพงานช่างเย็บย่ามและ
กระเป๋า ได้ 
๒.  ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพงานช่างเย็บย่ามและกระเป๋า ได้ 
๓. มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพเย็บย่ามและ
กระเป๋า 
๔. คิดค านวณรายรับ – รายจ่ายของผลงานทางดนตรีสู่การประกอบ
อาชีพอิสระได้อย่างยั่งยืน 

ช่างประดิษฐ์ของช าร่วย   ง๓๐๒๒๖   ๑.  อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพงานช่างประดิษฐ์ของ
ช าร่วย ได้ 
๒.  ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพงานช่างประดิษฐ์ของช าร่วย ได้ 
๓.  มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพงานช่าง
ประดิษฐ์ของช าร่วย ได้ 
๔.  คิดค านวณรายรับ – รายจ่ายของผลงานทางดนตรีสู่การ



๑๙ 

 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
รายวิชา รหัสวิชา ผลการเรียนรู้ 

ประกอบอาชีพอิสระได้อย่างยั่งยืน 
ช่างเย็บกระเป๋าผ้า ง๓๐๒๒๗ ๑.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างแบบกระเป๋าผ้า 

๒.  เลือกใช้ บ ารุงรักษาวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ 
๓.  ปฏิบัติงานการออกแบบกระเป๋าผ้า 
๔.  ปฏิบัติงานตัดเย็บและตกแต่งกระเป๋าผ้าแบบต่างๆ 

การประดิษฐ์ของใช้ด้วย
ผ้า    

ง๓๐๒๒๘   ๑.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างแบบงานงาน
ประดิษฐ์ที่ท าด้วยผ้าประเภทต่างๆ 
๒.  เลือกใช้ บ ารุงรักษาวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ 
๓.  ปฏิบัติงานการออกแบบงานประดิษฐ์ที่ท าด้วยผ้าประเภทต่างๆ 
๔.  ปฏิบัติงานตัดเย็บและตกแต่งงานประดิษฐ์ที่ท าด้วยผ้าประเภท
ต่างๆ 

งานแกะสลัก ง๓๐๒๓๐ ๑. มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับงานแกะสลัก 
๒. อธิบายวิธีการท างานแกะสลักได้ 
๓. ผลิตงานแกะสลักอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ได้ 
๔. มีทักษะการท างานแกะสลักร่วมกัน 
๕. มีทักษะการจัดการในการท างานงานแกะสลัก 
๖. มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างานงานแกะสลัก 
๗. มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับงานแกะสลัก 
๘. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างานแกะสลัก 
๙. มีประสบการณ์ในงานแกะสลักท่ีถนัดและสนใจ 
๑๐. มีคุณลักษณะที่ดีต่องานแกะสลัก 
๑๑. ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานแกะสลักอย่างคุ้มค่าและ
ยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ 
๑๒. คิดค านวณรายรับ – รายจ่ายของผลงานการแกะสลักสู่การ
ประกอบอาชีพอิสระได้อย่างยั่งยืน 

เครื่องดื่มสมุนไพร ง๓๐๒๓๒ ๑. มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มสมุนไพร 
๒. อธิบายวิธีการท าเครื่องดื่มสมุนไพรได้ 
๓. ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ได้ 
๔. มีทักษะการท าเครื่องดื่มสมุนไพรร่วมกัน 
๕. มีทักษะการจัดการในการท างานเครื่องดื่มสมุนไพร 
๖. มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างานเครื่องดื่มสมุนไพร 
๗. มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มสมุนไพร 
๘. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท าเครื่องดื่มสมุนไพร 
๙. มีประสบการณ์ในเครื่องดื่มสมุนไพรที่ถนัดและสนใจ 
๑๐. มีคุณลักษณะที่ดีต่อเครื่องดื่มสมุนไพร 
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๑๑. ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท าเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างคุ้มค่า
และยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ 
๑๒. คิดค านวณรายรับ – รายจ่ายของผลงานการแกะสลักสู่การ
ประกอบอาชีพอิสระได้อย่างยั่งยืน 

การขยายพันธุ์พืช   ง๓๐๒๔๑    ๑.  เข้าใจความหมาย  ความส าคัญประโยชน์และวัตถุประสงค์ของ
การขยายพันธุ์พืช 
๒.  เข้าใจวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ 
๓.  จ าแนกชนิดของพืชที่เหมาะสมด้วยวิธีการขยายพันธุ์แบบต่างๆ  
๔.  ขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่างๆ  ได้เหมาะสมกับชนิดของพืช 
๕.  ขยายพันธุ์พืชโดยวิธีตัดช า  ได้อย่างเหมาะสม 
๖.  ขยายพันธุ์พืชโดยวิธีตอนกิ่ง  ได้อย่างเหมาะสม 
๗.  ขยายพันธุ์พืชโดยวิธีต่อกิ่ง  ได้อย่างเหมาะสม 
๘.  ขยายพันธุ์พืชโดยวิธีติดตา  ได้อย่างเหมาะสม 
๙.  ขยายพันธุ์พืชโดยวิธีทาบก่ิง  ได้อย่างเหมาะสม 
๑๐.  ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชโดยมีทักษะกระบวนการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ ประสบการณ์  
เห็นแนวทางในงานอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณธรรม 
ในการท างาน  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  การสร้างรายได้
จากการประกอบอาชีพสุจริต   
๑๑.  ดูแลพืชที่ขยายพันธุ์ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม 
๑๒.  ปลูกและดูแลรักษาจนพืชเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม 
๑๓.  จ าหน่ายต้นพืชและผลผลิตพืชได้ในภาคที่เหมาะสม 
๑๔.  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ 
๑๕.  มีทักษะในการท างานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต 

การจัดสวน ง๓๐๒๔๕ ๑.  บอกประวัติและความส าคัญของการจัดสวนได้ 
๒.   นักเรียนสามารถจ าแนกรูปแบบและชนิดของสวนได้ 
๓.   บอกหลักการและขั้นตอนการออกแบบจัดสวนได้ 
๔.   บอกหลักศิลปะการออกแบบจัดสวนได้ 
๕.   สามารถประเมินราคาการออกแบบจัดสวนได้ 
๖.  สามารถเลือกพันธุ์ไม้และวัสดุในการจัดสวนได้ 
๗. สามารถปฏิบัติงานการจัดสวนตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
๘.  บอกชื่อพันธุ์ไม้ที่นิยมปลูกในการจัดสวนได้ 
๙. สามารถดูแลรักษาและปรับปรุงสวนเก่าได้ 
๑๐. สามารถน าความรู้ในการจัดสวนไปประกอบอาชีพ ด้วยความ
ชื่อสัตย์สุตจริต และมีความสุขในการใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิต



๒๑ 

 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
รายวิชา รหัสวิชา ผลการเรียนรู้ 

สาธารณะ  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม 
การปลูกพืชผักทั่วไป ง๓๐๒๔๘   ๑.  บอกความหมาย  ความส าคัญและประโยชน์ของพืชผัก 

๒.  บอกและอธิบายการจ าแนกประเภทของพืชผัก 
๓.  อธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก 
๔.  บอกถึงลักษณะที่ดีของเมล็ดพันธุ์  อธิบายขั้นตอนการเพาะพันธุ์
ผักและปฏิบัติการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก 
๕.  บอกการเลือกท าเลที่เหมาะสมต่อการท าสวนผักการเตรียมดิน
เพ่ือการปลูกผักวิธีการย้ายกล้าผัก  การปลูกผัก  และการปฏิบัติการ
ย้ายกล้าและปลูกผักชนิดต่างๆ 
๖.  อธิบายวิธีการย้ายกล้าผัก  การปลูกผัก  และปฏิบัติการย้ายกล้า
และปลูกผักชนิดต่างๆ  ได้ร่วมกันปฏิบัติการย้ายกล้าและปลูกผัก
ชนิดต่าง ๆ  ได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประหยัดเรียบง่ายและได้
ประโยชน์สูงสุด พ่ึงพาตนเอง 
๗.  บอกการดูแลรักษาพืชผักและปฏิบัติการดูแลพืชผัก 
๘.  อธิบายถึงโรคและแมลงที่เกิดกับพืชผัก  และการป้องกันก าจัด
โรคและศัตรูของพืช 
๙.  อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวผัก  และการจัดการผลผลิตเพื่อการ
จ าหน่าย 
๑๐.  บอกการถนอมอาหารแปรรูปผลผลิตจากพืชผัก 

ช่างสีโลหะ ง๓๐๒๖๕     ๑.  อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสี และโลหะได้ 
๒. มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานช่างสีโลหะ 
๓. มีทักษะในการเก็บ บ ารงุรักษา วสัดุอปุกรณ์ และเครื่องมอืในงานช่างสีโลหะ 
๔. มีทักษะในเตรียมชิ้นงานส าหรบังานช่างสโีลหะตามหลักการของความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง 
๕. มีทักษะในการเตรียมผิวงานโลหะก่อนทาสีและเคลือบผวิตามหลกัการของ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชา่งสีโลหะ 
๖. มีทักษะในการทาสี และตกแต่งชิ้นงานเหล็กโครงสร้างและเหล็ก
รูปพรรณตามหลักการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างสีโลหะ 
๗. มีทักษะในการพ่นสี และตกแต่งชิ้นงานเหล็กโครงสร้างและเหล็ก
รูปพรรณตามหลักการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างสีโลหะ 
๘. สร้างผลงานช่างสีโลหะอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการ
ท างานร่วมกัน   

งานเขียนแบบ ง๓๐๒๖๗     ๑.  อธิบายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการเขียน
แบบได้ 
๒.  ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในงานเขียนแบบได้อย่างเหมาะสม 
๓.  เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในงานเขียนแบบได้อย่าง



๒๒ 

 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
รายวิชา รหัสวิชา ผลการเรียนรู้ 

เหมาะสม 
๔.  เตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ในการเขียน
แบบได้ 
๕.  เขียนเส้นต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการเขียนแบบ 
๖.  เขียนรูปทรงเรขาคณิตได้ 
๗.  เขียนรูปด้านได้ 
๘.  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างานเขียนแบบ 
๙.  ใช้ทรัพยากร ในการท างานเขียนแบบอย่างคุ้มค่า เพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๑๐. เขียนภาพสามมิติแบบต่าง ๆ ได้ 
๑๑. เขียนภาพฉายได้ 
๑๒. เขียนแบบและสร้างแบบจ าลองจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๒๓ 

 

๗. โครงสร้ำงหลักสูตรกลุม่สำระกำรเรียนรู้  ปรับตำมแบบโรงเรียน 
รำยวิชำพื้นฐำน 

 ง๒๑๑๐๑    การงานอาชีพ     1 ชั่วโมง / สัปดาห์  ๐.5 หน่วยกิต 
 ง๒๑๑๐๓   การงานอาชีพ     1 ชั่วโมง / สัปดาห์  ๐.5 หน่วยกิต 
 ง๒๒๑๐๑    การงานอาชีพ     1 ชั่วโมง / สัปดาห์  ๐.5 หน่วยกิต 
 ง๒๒๑๐๓   การงานอาชีพ     1 ชั่วโมง / สัปดาห์  ๐.5 หน่วยกิต 
 ง๒๓๑๐๑    การงานอาชีพ     1 ชั่วโมง / สัปดาห์  ๐.5 หน่วยกิต 
 ง๒๓๑๐๓ การงานอาชีพ     1 ชั่วโมง / สัปดาห์  ๐.5 หน่วยกิต 
 ง๓๒๑๐๑   การงานอาชีพ     1 ชั่วโมง / สัปดาห์  ๐.5 หน่วยกิต 
 ง๓๒๑๐๒    การงานอาชีพ     1 ชั่วโมง / สัปดาห์  ๐.5 หน่วยกิต 
 ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพ     1 ชั่วโมง / สัปดาห์  ๐.5 หน่วยกิต 
 ง๓๓๑๐๒   การงานอาชีพ     1 ชั่วโมง / สัปดาห์  ๐.5 หน่วยกิต 

 
รำยวิชำเพิ่มเติม 
  ง๒๐๒๒๕    ช่างเย็บย่ามและกระเป๋า    2 ชั่วโมง / สัปดาห์  1.๐ หน่วยกิต 
  ง๒๐๒๒๖   ช่างประดิษฐ์ของช าร่วย   2 ชั่วโมง / สัปดาห์  1.๐ หน่วยกิต 
  ง๒๐๒๔๔   การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ   2 ชั่วโมง / สัปดาห์  1.๐ หน่วยกิต 
  ง๒๐๒๔๕   การปลูกพืชผักสวนครัว 2 ชั่วโมง / สัปดาห ์  1.๐ หน่วยกิต 
  ง๓๐๒๒๑ ช่างประดิษฐ์เบื้องต้น 2 ชั่วโมง / สัปดาห์  1.๐ หน่วยกิต 
   ง๓๐๒๒๒    ช่างประดิษฐ์   2 ชั่วโมง / สัปดาห์  1.๐ หน่วยกิต 
  ง๓๐๒๒๓ การเย็บผ้าเบื้องต้น 2 ชั่วโมง / สัปดาห์  1.๐ หน่วยกิต 
   ง๓๐๒๒๔    การเย็บผ้า 2 ชั่วโมง / สัปดาห์  1.๐ หน่วยกิต 
  ง๓๐๒๒๕ ช่างเย็บย่ามและกระเป๋า    2 ชั่วโมง / สัปดาห์  1.๐ หน่วยกิต 
     ง๓๐๒๒๖    ช่างประดิษฐ์ของช าร่วย   2 ชั่วโมง / สัปดาห์  1.๐ หน่วยกิต 
  ง๓๐๒๒๗ ช่างเย็บกระเป๋าผ้า   2 ชั่วโมง / สัปดาห์  1.๐ หน่วยกิต 
     ง๓๐๒๒๘    การประดิษฐ์ของใช้ด้วยผ้า     2 ชั่วโมง / สัปดาห์  1.๐ หน่วยกิต 
  ง๓๐๒๓๐ งานแกะสลัก 2 ชั่วโมง / สัปดาห์  1.๐ หน่วยกิต 
     ง๓๐๒๓๒    เครื่องดื่มสมุนไพร 2 ชั่วโมง / สัปดาห์  1.๐ หน่วยกิต 
  ง๓๐๒๔๑    การขยายพันธุ์พืช   2 ชั่วโมง / สัปดาห์  1.๐ หน่วยกิต 
     ง๓๐๒๔๕    การจัดสวน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์  1.๐ หน่วยกิต 

 ง๓๐๒๔๘   การปลูกผักทั่วไป    2 ชั่วโมง / สัปดาห์  1.๐ หน่วยกิต 
       ง๓๐๒๖๔    การประดิษฐเ์ครื่องมือเครื่อง     2 ชั่วโมง / สัปดาห์  1.๐ หน่วยกิต 

 ใช้จากวัสดุเหลือใช้   
  ง๓๐๒๖๕    งานช่างสีโลหะ     2 ชั่วโมง / สัปดาห์  1.๐ หน่วยกิต 
     ง๓๐๒๖๗    งานเขียนแบบ 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.๐ หน่วยกิต 

     
 



๑ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

 
รำยวิชำพื้นฐำน 
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รายวิชา การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๒๑๑๐๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 

                            ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 
 วิเคราะห์ขั้นตอนการดูแลรักษาบ้าน การจัดและตกแต่งห้อง การเลือกซื้อสินค้าตามกระบวนการ
ท างาน ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผลโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ  
 เพ่ือเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยใน
การท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี  มีวินัย มีน้ าใจ ใฝ่หา
ความรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ มีอุดมการณ์ใน 
สิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  มีสติรู้ตัว  รู้คิดรู้ท า  รู้ปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรม- 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : หลักการทรงงาน ข้อ ๒. ระเบิดจากภายใน  
ข้อ ๓. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ข้อ ๔. ท าตามล าดับขั้น ข้อ ๖. ท างานแบบองค์รวม ข้อ ๗. ไม่ติดต ารา  
ข้อ ๘. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ สูงสุด ข้อ ๙. ท าให้ง่าย ข้อ ๑๗. การพ่ึงพาตนเอง ข้อ ๑๙.  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓. มีภูมิคุ้มกัน : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต อดทน และแบ่งปัน  
ข้อ ๒๐. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ ๒๑. ท างานอย่างมีความสุข ข้อ ๒๒. ความเพียร ข้อ ๒๓. รู้ รัก 
สามัคคีและน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ สู่การ
ปฏิบัติคือด้านที่ ๓ การมีงานท า มีอาชีพ โดยมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าส าเร็จจนฝึกฝนให้ผู้เรียน
ท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด ด้านที่ ๔ การเป็นพลเมืองดีท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร การเป็นผู้
ไม่ทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
ปฏิบัติตน เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 
 รหัสตัวชี้วัด 
  ง 1.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3 
 รวมทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด 
 
 
 



๑ 

 

รายวิชา การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๒๑๑๐๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ขั้นตอน กระบวนการท างาน เลือกใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับงาน

โดยค านึงถึง ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ลงมือผลิตชิ้นงานจากวัสดุในท้องถิ่นเช่น การประดิษฐ์ของตกแต่ง 
การประดิษฐ์ของใช้พ้ืนบ้านอาเซียน ตามข้ันตอนกระบวนการท างาน  โดยใช้กระบวนการกลุ่มน าเสนอผลงาน  

 เพ่ือให้มีทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางการงาน
อาชีพ และน าประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้
ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ ท างานอย่างเป็นระบบ  มีความรอบคอบ ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นใน
การท างาน มีวินัยและมีความเชื่อมั่นในตนเอง  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารในสิ่งที่เรียนรู้ มี
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
มีความรู้เรื่องราวในท้องถิ่น เกิดความรักในท้องถิ่น ภาคภูมิใจในจังหวัดจันทบุรี มีการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ของส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต และสามารถ
แก้ปัญหา พัฒนาชีวิตตนเอง พัฒนาอาชีพ ครอบครัว และสังคมของตนเอง โดยยึดหลักศาสตร์พระราชาแห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  9  มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม รักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ
ตามพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาในรัชกาลที่ 10 และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา 
การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี และน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 รหัสตัวชี้วัด 
  ง 1.1  ม.1/1,  ม.1/2,  ม.1/3 
 รวมทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 

  



๒ 

 

รายวิชา การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๒๒๑๐๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน     จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต      

 
 ศึกษาการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพงานช่าง  ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพงานช่างมีทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพงานช่าง  ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการท างานช่าง
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างานช่าง  มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานช่าง 
อย่างประหยัดและคุ้มค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการท างาน  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและ
ทักษะการแสวงหาความรู้ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดการแก้ปัญหา และการใช้
ทักษะชีวิต น้อมน าศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และ
น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ และการเป็นผู้ไม่ทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตน เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 รหัสตัวชี้วัด 
  ง 1.1  ม.2/1,  ม.2/2,   ม.2/3 
 รวมทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

  



๓ 

 

รายวิชา การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๒๒๑๐๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ ารวน  ๐.๕  หน่วยกิต    

 
  ศึกษาการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพงาน  ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพที่สนใจ  มีทักษะพื้นฐาน
ที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ  ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการท างาน  ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการท างาน  มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการท างาน  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและ
ทักษะการแสวงหาความรู้  มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิดการ  แก้ปัญหา 
และการใช้ทักษะชีวิต  ตนเอง  โดยยึดหลักศาสตร์พระราชาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  9 มี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม รักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาแห่งรัชกาล
ที่ 10 และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี และน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน และการเป็นผู้ไม่ทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการคิด
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตน เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 รหัสตัวชี้วัด 
  ง 1.1  ม.2/1,  ม.2/2,   ม.2/3 
 รวมทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด 
 
  



๔ 

 

รายวิชาการงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๒๓๑๐๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๑  ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต      

 
 ศึกษาความหมาย ประโยชน์ของการดูแลรักษาเสื้อผ้า อาหารส ารับ และอาหารจานคุณภาพ 
ขั้นตอนการดูแลรักษาเสื้อผ้า ท าอาหารส ารับ และอาหารจานคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามทักษะ
การจัดการที่ค านึงถึงการประหยัด พลังงาน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและการสร้างรายได้  ซัก ตาก รีด พับและ
จัดเก็บเสื้อผ้า ท าอาหารส ารับ และอาหารจานคุณภาพร่วมกัน  คิดค านวณรายรับ-รายจ่าย ค่าใช้จ่ายสินค้า 
ค่าแรง ค่าขนส่ง ต้นทุนและก าไร การซัก รีด การดูแลรักษาเสื้อผ้า  อาหารส ารับ และอาหารจานคุณภาพ เพ่ือ
การสร้างรายได้และการประกอบอาชีพได้ด้วยความซื่อสัตย์ ขยันอดทน และรับผิดชอบต่อสังคม 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ
การจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้  มีความสามารถใน
การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ท างาน  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน ซื่อสัตย์ ขยันอดทน และรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ จิตส านึกใน
การใช้พลังงาน ตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร : หลักการทรงงาน ข้อ ๒. ระเบิดจากภายใน ข้อ ๓. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ข้อ ๔. ท าตามล าดับ
ขั้น ข้อ ๖. ท างานแบบองค์รวม ข้อ ๗. ไม่ติดต ารา ข้อ ๘. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ สูงสุด ข้อ ๙. 
ท าให้ง่าย ข้อ ๑๗. การพ่ึงพาตนเอง ข้อ ๑๙. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓. มีภูมิคุ้มกัน : รอบรู้ รอบคอบ 
ระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต อดทน และแบ่งปัน ข้อ ๒๐. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ ๒๑. ท างานอย่างมี
ความสุข ข้อ ๒๒. ความเพียร ข้อ ๒๓. รู้ รัก สามัคคีและน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาแห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติคือด้านที่ ๓ การมีงานท า มีอาชีพ โดยมุ่งให้เด็กและ
เยาวชนรักงาน สู้งาน ท าส าเร็จจนฝึกฝนให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด ด้านที่ ๔ การเป็นพลเมืองดี
ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร การเป็นผู้ไม่ทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตน เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 รหัสตัวชี้วัด 
  ง 1.1  ม.3/1,  ม.3/2,   ม.3/3 
 รวมทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด 

 
 

  



๕ 

 

รายวิชา การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๒๓๑๐๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๑  ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต     

 
  ศึกษาขั้นตอนการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ การขยายพันธุ์พืชอย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้อง ทักษะการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ การขยายพันธุ์พืชที่ค านึงถึงการประหยัดพลังงาน 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ระดับของเทคโนโลยี การหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ  
ออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย  สร้างแบบจ าลองต้นแบบบรรจุภัณฑ์
จากวัสดุธรรมชาติตามการออกแบบ  สร้างบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติตามกระบวนการเทคโนโลยีได้อย่าง
ปลอดภัย รายงานผลการสร้างบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติตามกระบวนการเทคโนโลยี ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์
จากวัสดุธรรมชาติ ขยายพันธุ์พืชร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์ ขยันอดทน และรับผิดชอบ คิดค านวณรายรับ-
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายสินค้า ค่าแรง ค่าขนส่ง ต้นทุนและก าไรการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ การขยายพันธุ์พืช เพ่ือการ
สร้างรายได้และการประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม และประเมินทางเลือกในการประกอบ
อาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจของตนเอง   
 เพ่ือเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยใน
การท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี  มีวินัย มีน้ าใจ ใฝ่หา
ความรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ มีอุดมการณ์ใน 
สิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  มีสติรู้ตัว  รู้คิดรู้ท า  รู้ปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรม- 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา แห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 
 รหัสตัวชี้วัด 
  ง 1.1  ม.3/1,  ม.3/2,   ม.3/3 
 รวมทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 

 
  



๖ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 

รายวิชา การงานอาชีพ    รหัสวิชา ง๓๒๑๐๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
๑  ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต     

 
ศึกษาและฝึกทักษะในการท างานเกษตร เพ่ือการด ารงชีวิต ใช้เทคโนโลยีในการผลิตพืชและสัตว์  

ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปฏิบัติการดูแลรักษาเครื่องมือเกษตรอย่างเป็นระบบใช้พลังงานทรัพยากรใน 
การท างานอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับอาชีพ ใช้ทักษะ 
กระบวนการท างาน กระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ การปฏิบัติงาน สร้างผลงานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ มีประสบการณ์ แนวทางประกอบอาชีพที่ถนัดและสนใจ  
สร้างผลงานอย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีทักษะการท างานร่วมกันอย่างเหมาะสม  คุ้มค่า  ยั่งยืน ตาม
ศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : 
หลักการทรงงาน ข้อ ๒. ระเบิดจากภายใน ข้อ ๓. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ข้อ ๔. ท าตามล าดับขั้น ข้อ ๖. ท างาน
แบบองค์รวม ข้อ ๗. ไม่ติดต ารา ข้อ ๘. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ สูงสุด ข้อ ๙. ท าให้ง่าย ข้อ ๑๗. 
การพ่ึงพาตนเอง ข้อ ๑๙. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓. มีภูมิคุ้มกัน : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์
สุจริต อดทน และแบ่งปัน ข้อ ๒๐. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ ๒๑. ท างานอย่างมีความสุข ข้อ ๒๒. 
ความเพียร ข้อ ๒๓. รู้ รัก สามัคคีและน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาแห่งพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติคือด้านที่ ๓ การมีงานท า มีอาชีพ โดยมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน 
ท าส าเร็จจนฝึกฝนให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด ด้านที่ ๔ การเป็นพลเมืองดีท าด้วยความมีน้ าใจ 
และความเอ้ืออาทร การเป็นผู้ไม่ทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตน เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่
พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 รหัสตัวชี้วัด 
  ง 1.1  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4,  
        ม.4-6/5,  ม.4-6/6,  ม.4-6/7 
 รวมทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัด 
 
  



๗ 

 

รายวิชา การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๓๒๑๐๒   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต       

 
 ศึกษารูปแบบและวิธีการท างานบ้าน ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพงานการท างานบ้าน  มีทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพการท างานบ้าน ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาการท างาน
บ้าน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างานบ้าน  มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานบ้าน  อย่างประหยัดและคุ้มค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพ่ือเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยใน
การท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี  มีวินัย มีน้ าใจ ใฝ่หา
ความรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ มีอุดมการณ์ใน 
สิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  มีสติรู้ตัว  รู้คิดรู้ท า  รู้ปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรม- 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา แห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
  
 รหัสตัวชี้วัด 
  ง 1.1  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3 
 รวมทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด 
 
  



๘ 

 

รายวิชา การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๓๓๑๐๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต    

 
ศึกษาวิธีการท างานช่างเพ่ือการด ารงชีวิต อภิปรายแนวทางสู่อาชีพช่างที่สนใจ  มีทักษะในการแสวงหา

ความรู้เพื่อการด ารงชีวิต เลือก และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค ์และมีทักษะการท างานช่างร่วมกันกับผู้อ่ืน   
          เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการท างาน  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและ
ทักษะการแสวงหาความรู้  มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิดการ  แก้ปัญหา 
และการใช้ทักษะชีวิต  ตนเอง  โดยยึดหลักศาสตร์พระราชาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  9 มี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม รักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาแห่ง 
รัชกาลที่ 10 และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี 
และน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน และการเป็นผู้ไม่ทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตน เป็นผู้ละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 รหัสตัวชี้วัด 
  ง 1.1  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4,  
        ม.4-6/5,  ม.4-6/6,  ม.4-6/7 
 รวมทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัด 

 
  



๙ 

 

รายวิชา การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๓๓๑๐๒   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต    

 
ศึกษาวิธีการท างานธุรกิจเพ่ือการด ารงชีวิต  อภิปรายแนวทางสู่อาชีพธุรกิจที่สนใจ  เลือกและใช้

เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพธุรกิจ  มีทักษะการท างานธุรกิจร่วมกัน  การจัดการในการท างานธุรกิจ  
กระบวนการแก้ปัญหาในการท างานธุรกิจ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับงานธุรกิจเพ่ือการด ารงชีวิต  มี
ประสบการณ์ในอาชีพธุรกิจที่ถนัดและสนใจ  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างานธุรกิจ  มีคุณลักษณะที่
ดีต่ออาชีพธุรกิจ  ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานธุรกิจอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
สร้างผลงานธุรกิจอย่างมีความคิดสร้างสรรค์   

เพ่ือให้มีความเข้าใจในการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  
ลักษณะนิสัยในการท างาน  มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติ
มากกว่าผลประโยชน์ของตน  เป็นผู้ผลิตตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : หลักการทรงงาน ข้อ ๒. ระเบิดจากภายใน ข้อ ๓. แก้ปัญหาจากจุด
เล็ก ข้อ ๔. ท าตามล าดับขั้น ข้อ ๖. ท างานแบบองค์รวม ข้อ ๗. ไม่ติดต ารา ข้อ ๘. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้
ประโยชน์ สูงสุด ข้อ ๙. ท าให้ง่าย ข้อ ๑๗. การพ่ึงพาตนเอง ข้อ ๑๙. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓. มี
ภูมิคุ้มกัน : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต อดทน และแบ่งปัน ข้อ ๒๐. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ
ต่อกัน ข้อ ๒๑. ท างานอย่างมีความสุข ข้อ ๒๒. ความเพียร ข้อ ๒๓. รู้ รัก สามัคคีและน้อมน าพระบรมรา
โชบาย ด้านการศึกษาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติคือด้านที่ ๓ การมีงานท า มี
อาชีพ โดยมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าส าเร็จจนฝึกฝนให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด ด้าน
ที่ ๔ การเป็นพลเมืองดีท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร การเป็นผู้ไม่ทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตน เป็นผู้ละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
  
 รหัสตัวชี้วัด 
  ง 1.1  ม.4-6/1,  ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4,  
        ม.4-6/5,  ม.4-6/6,  ม.4-6/7 
 รวมทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 



๑๐ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

รายวิชา ช่างเย็บย่ามและกระเป๋า   รหัสวิชา ง๒๐๒๒๕ 
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ านวน   ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษารูปแบบและวิธีการเย็บย่ามและกระเป๋า ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพงานช่างเย็บย่ามและ

กระเป๋า มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพงานช่างเย็บย่ามและกระเป๋า  ใช้ทักษะการแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาการท างานช่างเย็บย่ามและกระเป๋าทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน  มีจิตส านึกใน
การท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานช่าง  อย่างประหยัดและคุ้มค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการท างาน  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน 

เพ่ือเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยใน
การท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี  มีวินัย มีน้ าใจ ใฝ่หา
ความรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ มีอุดมการณ์ในสิ่ง
ที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  มีสติรู้ตัว  รู้คิดรู้ท า  รู้ปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ -
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา แห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  
 
 รหัสตัวชี้วัด 
  ง 1.1  ม.2/1,  ม.2/2,   ม.2/3 
 รวมทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด 
  



๑๑ 

 

รายวิชา ช่างประดิษฐ์ของช าร่วย   รหัสวิชา ง๒๐๒๒๖ 
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษารูปแบบและวิธีการประดิษฐ์ของช าร่วย   ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพงานประดิษฐ์ของช าร่วย   

มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพงานประดิษฐ์ของช าร่วย   ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนาการท างานประดิษฐ์ของช าร่วยทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน  มีจิตส านึกในการท างานและ
ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานช่าง  อย่างประหยัดและคุ้มค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการท างาน  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและ
ทักษะการแสวงหาความรู้  มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด การแก้ปัญหา 
และการใช้ทักษะชีวิตรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : หลักการทรงงาน ข้อ ๒. ระเบิดจากภายใน ข้อ ๓. 
แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ข้อ ๔. ท าตามล าดับขั้น ข้อ ๖. ท างานแบบองค์รวม ข้อ ๗. ไม่ติดต ารา ข้อ ๘. รู้จัก
ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ สูงสุด ข้อ ๙. ท าให้ง่าย ข้อ ๑๗. การพ่ึงพาตนเอง ข้อ ๑๙. หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ๓. มีภูมิคุ้มกัน : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต อดทน และแบ่งปัน ข้อ ๒๐. 
ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ ๒๑. ท างานอย่างมีความสุข ข้อ ๒๒. ความเพียร ข้อ ๒๓. รู้ รัก สามัคคี
และน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติคือ
ด้านที่ ๓ การมีงานท า มีอาชีพ โดยมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าส าเร็จจนฝึกฝนให้ผู้เรียนท างานเป็น
และมีงานท าในที่สุด ด้านที่ ๔ การเป็นพลเมืองดีท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร การเป็นผู้ไม่ทุจริต
ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติ
ตน เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 รหัสตัวชี้วัด 
  ง 1.1  ม.2/1,  ม.2/2,   ม.2/3 
 รวมทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด 

  



๑๒ 

 

รายวิชา การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ   รหัสวิชา ง๒๐๒๔๔ 
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ หลักการวิชาการ ขั้นตอนการท างาน การวางแผนงานตลาด

ไม้ประดับในท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติเป็นแนวทางการปลูกไม้ประดับที่ถูกวิธี  ตามกระบวนการผลิต ระยะเวลาและ
ข้อตกลงที่ก าหนด ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบ  การใช้เทคโนโลยีดูแลไม้ประดับ และ
สร้างสรรค์พัฒนางานอาชีพ การปลูกไม้ประดับ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจสืบค้นข้อมูล  
ข้อมูลและการอภิปราย วัดผลประเมินผลด้วยวิธีหลากหลายตามสภาพจริง  
 เพ่ือเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยใน
การท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี  มีวินัย มีน้ าใจ ใฝ่หา
ความรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ มีอุดมการณ์ใน 
สิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  มีสติรู้ตัว  รู้คิดรู้ท า  รู้ปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรม- 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา แห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 

ผลกำรเรียนรู้ 

      ๑.ความหมายความส าคัญของไม้ดอกประดับ 
๒.การเตรียมการก่อนผลิตไม้ประดับ 

      ๓.มีความรู้ความสามารถเรื่องการแปรูปผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
๔.บอกข้ันตอนการผลิตไม้ดอกไม้ประดับได้ 
๕.ปลูกไม้ดอกไม้ประดับบางชนิดได้ 
๖.เก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับได้ 
๗.มีความรู้ความสามารถเรื่องการจ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ 
๘.เห็นคุณค่าในอาชีพสุจริต 

    ๙.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  



๑๓ 

 

รายวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว   รหัสวิชา ง๒๐๒๔๕ 
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิธีการปลูกพืชผักสวนครัว  การคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต

ของพืชสวนครัว การเตรียมดิน การให้น้ า การให้ปุ๋ย วิธีการเพาะปลูก การดูแลรักษา การป้องกันก าจัดโรคและ
แมลง  และการเก็บเกี่ยวผลผลิตสู่ตลาดใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  
และปฏิบัติทักษะการปลูกพืชผักสวนครัวตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกพันธุ์จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตสู่ตลาด 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความมุ่งมั่นท างานจนส าเร็จเห็นคุณค่า
ของการท างาน  ท างานอย่างมีความสุข  มีกิจนิสัยการท างานด้วยความประณีต  รอบคอบ  ปลอดภัย  
ตัดสินใจและเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อมในทางสร้างสรรค์เหมาะสมกับงาน  สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช-
มหาราช บรมนาถบพิตร : หลักการทรงงาน ข้อ ๒. ระเบิดจากภายใน ข้อ ๓. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ข้อ ๔. ท า
ตามล าดับขั้น ข้อ ๖. ท างานแบบองค์รวม ข้อ ๗. ไม่ติดต ารา ข้อ ๘. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ 
สูงสุด ข้อ ๙. ท าให้ง่าย ข้อ ๑๗. การพ่ึงพาตนเอง ข้อ ๑๙. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓. มีภูมิคุ้มกัน : 
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต อดทน และแบ่งปัน ข้อ ๒๐. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ 
๒๑. ท างานอย่างมีความสุข ข้อ ๒๒. ความเพียร ข้อ ๒๓. รู้ รัก สามัคคีและน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้าน
การศึกษาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติคือด้านที่ ๓ การมีงานท า มีอาชีพ โดย
มุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าส าเร็จจนฝึกฝนให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด ด้านที่ ๔ การ
เป็นพลเมืองดีท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร การเป็นผู้ไม่ทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการคิด
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตน เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 ผลกำรเรียนรู้ 

  ๑.  รู้จักผักสวนครัว  และส ารวจข้อมูลพืชผักสวนครัวในท้องถิ่นได้ 
  ๒.  บอกปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชสวนzผักครัวได้ 
  ๓.  อธิบายขั้นตอนการเพาะปลูก  การดูแลรักษาตลอดจนการป้องกันดูแลพืชสวนครัวได้ 
  ๔.  มีทักษะในการปฏิบัติงานการปลูกพืชผักสวนครัวถูกต้องตามข้ันตอน 
  ๕.  อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวนครัวได้ 
  ๖.  สามารถจัดจ าหน่ายผลผลติได้ 
  ๗.  เห็นคุณค่าในอาชีพที่สุจริต 
  ๘.  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน 

ชีวิตประจ าวันได้ 
 

 
 
  



๑๔ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 

รายวิชา ช่างประดิษฐ์เบื้องต้น   รหัสวิชา ง๓๐๒๒๑ 
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ ประโยชน์และประเภทของงานประดิษฐ์ การเลือกใช้และบ ารุงรักษา

เครื่องมือและอุปกรณ์  ปฏิบัติงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ประดิษฐ์งานประเภทต่างๆ เช่น การประดิษฐ์ของใช้ 
การประดิษฐ์ของตกแต่ง    

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการท างาน  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและ
ทักษะการแสวงหาความรู้  มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิดการ  แก้ปัญหา 
และการใช้ทักษะชีวิต  ตนเอง  โดยยึดหลักศาสตร์พระราชาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  9 มี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม รักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จตามพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาแห่ง
รัชกาลที่ 10 และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี 
และน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน และการเป็นผู้ไม่ทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตน เป็นผู้ละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

  1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ประเภทต่างๆ 
  2. รู้จักและเลือกใช้และบ ารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ในการประดิษฐ์ที่เหมาะสม 
  3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของใช้ 
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของประดับตกแต่ง  



๑๕ 

 

รายวิชา ช่างประดิษฐ์   รหัสวชิา ง๓๐๒๒๒ 
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
 ศึกษาเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ประเภทต่างๆ เช่น การประดิษฐ์ของใช้ การประดิษฐ์ของตกแต่ง  การ
ประดิษฐ์ของช าร่วย  การออกแบบชิ้นงานประดิษฐ์ ของใช้ท้องถิ่นอาเซียน ปฏิบัติทักษะเกี่ยวกับการประดิษฐ์
งานประเภทต่างๆ เช่น การประดิษฐ์ของช าร่วย และการประดิษฐ์ของใช้   

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะในการท างาน ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ  มีวินัย                          
มีน้ าใจ  ใฝ่หาความรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ มี
อุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  มีสติรู้ตัว  รู้คิดรู้ท า  รู้ปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : หลักการทรงงาน ข้อ ๒. ระเบิดจากภายใน 
ข้อ ๓. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ข้อ ๔. ท าตามล าดับขั้น ข้อ ๖. ท างานแบบองค์รวม ข้อ ๗. ไม่ติดต ารา ข้อ ๘. 
รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ สูงสุด ข้อ ๙. ท าให้ง่าย ข้อ ๑๗. การพ่ึงพาตนเอง ข้อ ๑๙. หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ๓. มีภูมิคุ้มกัน : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต อดทน และแบ่งปัน ข้อ ๒๐. 
ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ ๒๑. ท างานอย่างมีความสุข ข้อ ๒๒. ความเพียร ข้อ ๒๓. รู้ รัก สามัคคี
และน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติคือ
ด้านที่ ๓ การมีงานท า มีอาชีพ โดยมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าส าเร็จจนฝึกฝนให้ผู้เรียนท างานเป็น
และมีงานท าในที่สุด ด้านที่ ๔ การเป็นพลเมืองดีท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร การเป็นผู้ไม่ทุจริต
ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติ
ตน เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

  1. รู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์แบบต่างๆ 
  2. ออกแบบชิ้นงานประดิษฐ์แบบต่างๆ 
  3. ปฏิบัติการประดิษฐ์ของช าร่วย 

      4. ปฏิบัติการประดิษฐ์ของใช้ 
  



๑๖ 

 

รายวิชา การเย็บเบื้องต้น   รหัสวิชา ง๓๐๒๒๓ 
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษาการเย็บด้วยมือแบบต่างๆ การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์  การฝึกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการเย็บด้วย

มือแบบต่างๆ เช่น การเนา การด้น การสอย  เป็นต้น ปฏิบัติการเย็บของใช้ภายในบ้าน และของตกแต่ง
ประเภทผ้า เช่น ที่รองแก้ว ที่ติดผม หมอนปักเข็ม ซองใส่ทิชชู  

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะในการท างาน ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ  มีวินัย                          
มีน้ าใจ  ใฝ่หาความรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ มี
อุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  มีสติรู้ตัว  รู้คิดรู้ท า  รู้ปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : หลักการทรงงาน ข้อ ๒. ระเบิดจากภายใน 
ข้อ ๓. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ข้อ ๔. ท าตามล าดับขั้น ข้อ ๖. ท างานแบบองค์รวม ข้อ ๗. ไม่ติดต ารา ข้อ ๘. 
รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ สูงสุด ข้อ ๙. ท าให้ง่าย ข้อ ๑๗. การพ่ึงพาตนเอง ข้อ ๑๙. หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ๓. มีภูมิคุ้มกัน : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต อดทน และแบ่งปัน ข้อ ๒๐. 
ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ ๒๑. ท างานอย่างมีความสุข ข้อ ๒๒. ความเพียร ข้อ ๒๓. รู้ รัก สามัคคี
และน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติคือ
ด้านที่ ๓ การมีงานท า มีอาชีพ โดยมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าส าเร็จจนฝึกฝนให้ผู้เรียนท างานเป็น
และมีงานท าในที่สุด ด้านที่ ๔ การเป็นพลเมืองดีท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร การเป็นผู้ไม่ทุจริต
ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติ
ตน เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

   1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเย็บเบื้องต้น 
  2. รู้จักและเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการเย็บผ้าที่เหมาะสม 
  3. ฝึกทักษะการเย็บเบื้องต้นด้วยมือแบบต่างๆ 

      4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเย็บของใช้ประเภทผ้า 
   5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการเย็บของตกแต่งประเภทผ้า 
 

 
 

  



๑๗ 

 

รายวิชา การเย็บผ้า   รหัสวชิา ง๓๐๒๒๔ 
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
 ศึกษาการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การตัดเย็บ การใช้จักรและการบ ารุงรักษา การเย็บผ้าด้วยจักร
เบื้องต้น  เย็บของใช้ด้วยผ้าแบบต่างๆ ปฏิบัติการเย็บผ้าแบบต่างๆ เช่น ที่หุ้มกุญแจ ที่ใส่โทรศัพท์ ถุงผ้า ผ้าเช็ด
มือ เป็นต้น       

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะในการท างาน ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ  มีวินัย                          
มีน้ าใจ  ใฝ่หาความรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ มี
อุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  มีสติรู้ตัว  รู้คิดรู้ท า  รู้ปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : หลักการทรงงาน ข้อ ๒. ระเบิดจากภายใน 
ข้อ ๓. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ข้อ ๔. ท าตามล าดับขั้น ข้อ ๖. ท างานแบบองค์รวม ข้อ ๗. ไม่ติดต ารา ข้อ ๘. 
รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ สูงสุด ข้อ ๙. ท าให้ง่าย ข้อ ๑๗. การพ่ึงพาตนเอง ข้อ ๑๙. หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ๓. มีภูมิคุ้มกัน : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต อดทน และแบ่งปัน ข้อ ๒๐. 
ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ ๒๑. ท างานอย่างมีความสุข ข้อ ๒๒. ความเพียร ข้อ ๒๓. รู้ รัก สามัคคี
และน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติคือ
ด้านที่ ๓ การมีงานท า มีอาชีพ โดยมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าส าเร็จจนฝึกฝนให้ผู้เรียนท างานเป็น
และมีงานท าในที่สุด ด้านที่ ๔ การเป็นพลเมืองดีท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร การเป็นผู้ไม่ทุจริต
ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติ
ตน เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

   1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเย็บเบื้องต้น 
   2. รู้จักและเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการเย็บผ้าที่เหมาะสม 

  3. ฝึกวิธีการเย็บผ้าด้วยจักรเบื้องต้น 
      4. ปฏิบัติการเย็บของใช้ 
   5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการเย็บของตกแต่ง 

 
 

  



๑๘ 

 

รายวิชา ช่างเย็บย่ามและกระเป๋า   รหัสวิชา ง๓๐๒๒๕ 
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษารูปแบบและวิธีการเย็บย่ามและกระเป๋า ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพงานช่างเย็บย่ามและ

กระเป๋า มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพงานช่างเย็บย่ามและกระเป๋า  ใช้ทักษะการแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาการท างานช่างเย็บย่ามและกระเป๋าทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน  มีจิตส านึกใน
การท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานช่าง  อย่างประหยัดและคุ้มค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 เพ่ือเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยใน
การท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี  มีวินัย มีน้ าใจ ใฝ่หา
ความรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ มีอุดมการณ์ใน 
สิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  มีสติรู้ตัว  รู้คิดรู้ท า  รู้ปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรม- 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา แห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 

 ผลกำรเรียนรู้ 

   ๑. อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพงานช่างเย็บย่ามและกระเป๋าได้ 
   ๒. ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพงานช่างเย็บย่ามและกระเป๋าได้ 
   ๓.  มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพงานช่างเย็บย่ามและกระเป๋า ได้ 
   ๔. คิดค านวณรายรับ – รายจ่ายของผลงานทางดนตรีสู่การประกอบอาชีพอิสระได้อย่าง 

ยั่งยืน 
  



๑๙ 

 

รายวิชา ช่างประดิษฐ์ของช าร่วย   รหัสวิชา ง๓๐๒๒๖ 
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษารูปแบบและวิธีการประดิษฐ์ของช าร่วย   ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพงานประดิษฐ์ของช าร่วย   

มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพงานประดิษฐ์ของช าร่วย   ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนาการท างานประดิษฐ์ของช าร่วยทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน  มีจิตส านึกในการท างานและ
ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานช่าง  อย่างประหยัดและคุ้มค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการท างาน  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและ
ทักษะการแสวงหาความรู้  มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด การแก้ปัญหา 
และการใช้ทักษะชีวิตรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : หลักการทรงงาน ข้อ ๒. ระเบิดจากภายใน ข้อ ๓. 
แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ข้อ ๔. ท าตามล าดับขั้น ข้อ ๖. ท างานแบบองค์รวม ข้อ ๗. ไม่ติดต ารา ข้อ ๘. รู้จัก
ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ สูงสุด ข้อ ๙. ท าให้ง่าย ข้อ ๑๗. การพ่ึงพาตนเอง ข้อ ๑๙. หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ๓. มีภูมิคุ้มกัน : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต อดทน และแบ่งปัน ข้อ ๒๐. 
ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ ๒๑. ท างานอย่างมีความสุข ข้อ ๒๒. ความเพียร ข้อ ๒๓. รู้ รัก สามัคคี
และน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติคือ
ด้านที่ ๓ การมีงานท า มีอาชีพ โดยมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าส าเร็จจนฝึกฝนให้ผู้เรียนท างานเป็น
และมีงานท าในที่สุด ด้านที่ ๔ การเป็นพลเมืองดีท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร การเป็นผู้ไม่ทุจริต
ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติ
ตน เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 ผลกำรเรียนรู้ 

   ๑. อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพงานช่างประดิษฐ์ของช าร่วย ได้  
   ๒. ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพงานช่างประดิษฐ์ของช าร่วย ได้ 
   ๓.  มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพงานช่างประดิษฐ์ของช าร่วย ได้ 
   ๔. คิดค านวณรายรับ – รายจ่ายของผลงานทางดนตรีสู่การประกอบอาชีพอิสระได้อย่าง 

ยั่งยืน  
  
 
 
 
 
 
 
  



๒๐ 

 

รายวิชา ช่างเย็บกระเป๋าผ้า    รหัสวิชา ง๓๐๒๒๗ 
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
  ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการออกแบบ การตัดเย็บกระเป๋าผ้าแบบต่างๆ วัสดุที่ใช้ในการตัดเย็บกระเป๋าผ้า 
การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ปฏิบัติการออกแบบ ก าหนดขนาด เลือกใช้วัสดุ สร้างแบบ ตัดเย็บและ
ตกแต่งกระเป๋าผ้าแบบต่างๆ  

  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะในการท างาน ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ  มีวินัย มี
น้ าใจ  ใฝ่หาความรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ มี
อุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  มีสติรู้ตัว  รู้คิดรู้ท า  รู้ปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : หลักการทรงงาน ข้อ ๒. ระเบิดจากภายใน 
ข้อ ๓. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ข้อ ๔. ท าตามล าดับขั้น ข้อ ๖. ท างานแบบองค์รวม ข้อ ๗. ไม่ติดต ารา ข้อ ๘. 
รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ สูงสุด ข้อ ๙. ท าให้ง่าย ข้อ ๑๗. การพ่ึงพาตนเอง ข้อ ๑๙. หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ๓. มีภูมิคุ้มกัน : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต อดทน และแบ่งปัน ข้อ ๒๐. 
ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ ๒๑. ท างานอย่างมีความสุข ข้อ ๒๒. ความเพียร ข้อ ๒๓. รู้ รัก สามัคคี
และน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติคือ
ด้านที่ ๓ การมีงานท า มีอาชีพ โดยมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าส าเร็จจนฝึกฝนให้ผู้เรียนท างานเป็น
และมีงานท าในที่สุด ด้านที่ ๔ การเป็นพลเมืองดีท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร การเป็นผู้ไม่ทุจริต
ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติ
ตน เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
  
 ผลกำรเรียนรู้ 

  1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างแบบกระเป๋าผ้า 
  2. เลือกใช้ บ ารุงรักษาวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ 
  3. ปฏิบัติงานการออกแบบกระเป๋าผ้า 
  4. ปฏิบัติงานตัดเย็บและตกแต่งกระเป๋าผ้าแบบต่างๆ  



๒๑ 

 

รายวิชา การประดิษฐ์ของใช้ด้วยผ้า   หัสวิชา ง๓๐๒๒๘ 
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษาเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ที่ท าด้วยผ้าประเภทต่างๆ การออกแบบ วัสดุที่ใช้ในการตัดเย็บ การใช้และ

การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ปฏิบัติการออกแบบ ก าหนดขนาด เลือกใช้วัสดุ สร้างแบบ ตัดเย็บงานประดิษฐ์ที่ท า
ด้วยผ้าประเภทต่างๆ 

 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะในการท างาน ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ  มีวินัย มีน้ าใจ  
ใฝ่หาความรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ มี
อุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  มีสติรู้ตัว  รู้คิดรู้ท า  รู้ปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : หลักการทรงงาน ข้อ ๒. ระเบิดจากภายใน 
ข้อ ๓. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ข้อ ๔. ท าตามล าดับขั้น ข้อ ๖. ท างานแบบองค์รวม ข้อ ๗. ไม่ติดต ารา ข้อ ๘. 
รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ สูงสุด ข้อ ๙. ท าให้ง่าย ข้อ ๑๗. การพ่ึงพาตนเอง ข้อ ๑๙. หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ๓. มีภูมิคุ้มกัน : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต อดทน และแบ่งปัน ข้อ ๒๐. 
ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ ๒๑. ท างานอย่างมีความสุข ข้อ ๒๒. ความเพียร ข้อ ๒๓. รู้ รัก สามัคคี
และน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติคือ
ด้านที่ ๓ การมีงานท า มีอาชีพ โดยมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าส าเร็จจนฝึกฝนให้ผู้เรียนท างานเป็น
และมีงานท าในที่สุด ด้านที่ ๔ การเป็นพลเมืองดีท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร การเป็นผู้ไม่ทุจริต
ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติ
ตน เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ผลกำรเรียนรู้ 

  1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างแบบ 
  2. เลือกใช้ บ ารุงรักษาวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ 
  3. ปฏิบัติงานการออกแบบงานประดิษฐ์ที่ท าด้วยผ้าประเภทต่างๆ 
      4. ปฏิบัติงานตัดเย็บและตกแต่งงานประดิษฐ์ที่ท าด้วยผ้าประเภทต่างๆ 
  



๒๒ 

 

รายวิชา งานแกะสลัก   รหัสวิชา ง๓๐๒๓๐ 
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 ศึกษาวิธีการท างานแกะสลักเพ่ือการด ารงชีวิต  มีทักษะการท างานแกะสลักร่วมกัน  การจัดการใน
การท างานแกะสลัก  กระบวนการแก้ปัญหาในการท างานแกะสลัก  การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับงานแกะสลัก
เพ่ือการด ารงชีวิต  มีประสบการณ์ในการท างานแกะสลักท่ีถนัดและสนใจ  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการ
ท างานแกะสลัก  มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพการท างานแกะสลัก  ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานแกะสลัก
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สร้างผลงานแกะสลักอย่างมีความคิดสร้างสรรค์   

 เพ่ือให้มีความเข้าใจในการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  
ลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและ
ครอบครัว  เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ  
มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  ปฏิบัติการท างานแกะสลัก  ตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : หลักการทรงงาน ข้อ ๒. ระเบิดจาก
ภายใน ข้อ ๓. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ข้อ ๔. ท าตามล าดับขั้น ข้อ ๖. ท างานแบบองค์รวม ข้อ ๗. ไม่ติดต ารา ข้อ 
๘. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ สูงสุด ข้อ ๙. ท าให้ง่าย ข้อ ๑๗. การพ่ึงพาตนเอง ข้อ ๑๙. หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓. มีภูมิคุ้มกัน : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต อดทน และแบ่งปัน ข้อ 
๒๐. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ ๒๑. ท างานอย่างมีความสุข ข้อ ๒๒. ความเพียร ข้อ ๒๓. รู้ รัก 
สามัคคีและน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ สู่การ
ปฏิบัติคือด้านที่ ๓ การมีงานท า มีอาชีพ โดยมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าส าเร็จจนฝึกฝนให้ผู้เรียน
ท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด ด้านที่ ๔ การเป็นพลเมืองดีท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร การเป็นผู้
ไม่ทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
ปฏิบัติตน เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

 
ผลกำรเรียนรู้ 

   ๑. มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับงานแกะสลัก 
   ๒. อธิบายวิธีการท างานแกะสลักได้ 
   ๓. ผลิตงานแกะสลักอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ได้ 
   ๔. มีทักษะการท างานแกะสลักร่วมกัน 

       ๕. มีทักษะการจัดการในการท างานงานแกะสลัก 
      ๖. มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างานงานแกะสลัก 
      ๗. มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับงานแกะสลัก 
   ๘. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างานแกะสลัก 
   ๙. มีประสบการณ์ในงานแกะสลักท่ีถนัดและสนใจ 

     ๑๐. มีคุณลักษณะที่ดีต่องานแกะสลัก 



๒๓ 

 

   ๑๑. ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานแกะสลักอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

   ๑๒. คิดค านวณรายรับ – รายจ่ายของผลงานการแกะสลักสู่การประกอบอาชีพอิสระได้อย่าง 
ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
  



๒๔ 

 

รายวิชา เครื่องดื่มสมุนไพร   รหัสวิชา ง๓๐๒๓๒ 
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิธีการท าเครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือการด ารงชีวิต  มีทักษะการท าเครื่องดื่มสมุนไพรร่วมกัน  การจัดการใน
การท าเครื่องดื่มสมุนไพร  กระบวนการแก้ปัญหาในการท าเครื่องดื่มสมุนไพร  การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือการด ารงชีวิต  มีประสบการณ์ในการท าเครื่องดื่มสมุนไพรที่ถนัดและสนใจ  มีคุณธรรม
และลักษณะนิสัยในการท าเครื่องดื่มสมุนไพร  มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพการท าเครื่องดื่มสมุนไพร  ใช้พลังงาน 
ทรัพยากร ในการท าเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สร้างผลเครื่องดื่ม
สมุนไพรอย่างมีความคิดสร้างสรรค์   
 เพ่ือให้มีความเข้าใจในการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  
ลักษณะนิสัยในการท างาน   มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและ
ครอบครัว มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ  มี
คุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ปฏิบัติการท างานเครื่องดื่มสมุนไพร  ตามศาสตร์พระราชาใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : หลักการทรงงาน ข้อ ๒. 
ระเบิดจากภายใน ขอ้ ๓. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ข้อ ๔. ท าตามล าดับขั้น ข้อ ๖. ท างานแบบองค์รวม ข้อ ๗. ไม่
ติดต ารา ข้อ ๘. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ สูงสุด ข้อ ๙. ท าให้ง่าย ข้อ ๑๗. การพ่ึงพาตนเอง ข้อ 
๑๙. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓. มีภูมิคุ้มกัน : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ
แบ่งปัน ข้อ ๒๐. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ ๒๑. ท างานอย่างมีความสุข ข้อ ๒๒. ความเพียร ข้อ 
๒๓. รู้ รัก สามัคคีและน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 
๑๐ สู่การปฏิบัติคือด้านที่ ๓ การมีงานท า มีอาชีพ โดยมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าส าเร็จจนฝึกฝน
ให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด ด้านที่ ๔ การเป็นพลเมืองดีท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
การเป็นผู้ไม่ทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตน เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 ผลกำรเรียนรู้ 
    ๑. มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับงานเครื่องดื่มสมุนไพร 
     ๒. อธิบายวิธีการท าเครื่องดื่มสมุนไพรได้ 
     ๓. ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ได้ 
     ๔. มีทักษะการท าเครื่องดื่มสมุนไพรร่วมกันได้  
     ๕. มีทักษะการจัดการในการท างานเครื่องดื่มสมุนไพร 
     ๖. มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างานเครื่องดื่มสมุนไพร 
     ๗. มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับงานเครื่องดื่มสมุนไพร 
     ๘. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างานเครื่องดื่มสมุนไพร 
     ๙. มีประสบการณ์ในงานเครื่องดื่มสมุนไพรที่ถนัดและสนใจ 
     ๑๐. มีคุณลักษณะที่ดีต่องานเครื่องดื่มสมุนไพร 



๒๕ 

 

     ๑๑. ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

     ๑๒. คิดค านวณรายรับ – รายจ่ายของผลงานเครื่องดื่มสมุนไพรสู่การประกอบอาชีพอิสระ 
ได้อย่างยั่งยืน 

 
  



๒๖ 

 

รายวิชาการขยายพันธุ์พืช   รหัสวิชา ง๓๐๒๔๑ 
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน......จ านวน  ๑  หน่วยกิต 

 
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของวัตถุประสงค์  ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช  จ าแนก
วิธีการขยายพันธุ์ต่างๆ  บอกชนิดของพืชที่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์  วิธีการขยายพันธุ์แบบใช้เพศโรงเรือน
ขยายพันธุ์พืชและวัสดุปลูก  การเพาะเมล็ด  วิธีการขยายพันธ์แบบไม่ใช้เพศ  การตัดช า  การตอนกิ่ง  การต่อ
กิ่ง  การติดตา  การทาบกิ่ง  การขยายพันธุ์ด้วยล าต้นและรากแบบพิเศษ  การขยายพันธุ์ด้วยวิธีจุลภาค  และ
การขยายพันทางพืชสวนโดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน  สืบค้น  ค้นคว้า  สัมภาษณ์  ศึกษาดูงาน  สาธิต  
ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้  
การแก้ปัญหาการท างาน  และอาชีพอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล
เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน  มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ  การสร้าง
รายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต  เห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพ  มีความขยัน  อดทน  พากเพียร  
หมั่นศกึษาหาความรู้เพ่ิมเติมน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพในอนาคตเพ่ือ
ความก้าวหน้าของตนเอง ตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร : หลักการทรงงาน ข้อ ๒. ระเบิดจากภายใน ข้อ ๓. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ข้อ ๔. ท า
ตามล าดับขั้น ข้อ ๖. ท างานแบบองค์รวม ข้อ ๗. ไม่ติดต ารา ข้อ ๘. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ 
สูงสุด ข้อ ๙. ท าให้ง่าย ข้อ ๑๗. การพ่ึงพาตนเอง ข้อ ๑๙. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓. มีภูมิคุ้มกัน : 
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต อดทน และแบ่งปัน ข้อ ๒๐. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ 
๒๑. ท างานอย่างมีความสุข ข้อ ๒๒. ความเพียร ข้อ ๒๓. รู้ รัก สามัคคีและน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้าน
การศึกษาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติคือด้านที่ ๓ การมีงานท า มีอาชีพ โดย
มุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าส าเร็จจนฝึกฝนให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด ด้านที่ ๔ การ
เป็นพลเมืองดีท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร การเป็นผู้ไม่ทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการคิด
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตน เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 ผลกำรเรียนรู้ 
     ๑. เข้าใจความส าคัญประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการขยายพันธุ์พืช 
     ๒. เข้าใจวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ 
     ๓. จ าแนกชนิดของพืชที่เหมาะสมด้วยวิธีการขยายพันธุ์แบบต่างๆ 
     ๔. ขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตา่งๆ  ที่เหมาะสมกับชนิดของพชื 
     ๕. ขยายพันธุ์พืชโดยวิธีตัดช า  ได้อย่างเหมาะสม 
     ๖. ขยายพันธุ์พืชโดยวิธีตอนกิง่  ได้อย่างเหมาะสม 
     ๗. ขยายพันธุ์พืชโดยวิธีต่อกิ่ง  ได้อย่างเหมาะสม 
     ๘. ขยายพันธุ์พืชโดยวิธีติดตา  ได้อย่างเหมาะสม 
     ๙. ขยายพันธุ์พืชโดยวิธีทาบกิง่  ได้อย่างเหมาะสม 
     ๑๑. ดูแลพืชที่ขยายพันธุ์ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม 
     ๑๒. ปลูกและดูแลรักษาจนพืชเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม 



๒๗ 

 

     ๑๓.  จ าหน่ายต้นพืชและผลผลิตพืชได้ในภาคที่เหมาะสม 
     ๑๔.  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นใหเ้กิดประโยชน ์
     ๑๕.  มีทักษะในการท างานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต 
  



๒๘ 

 

รายวิชา การจัดสวน   รหัสวิชา ง๓๐๒๔๕ 
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
 ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของสวน  อธิบายหลักการการจัดสวนพันธุ์ไม้และหินที่ใช้ในการจัดสวน 
หลักการออกแบบสวน  การจัดสวน  ค านวณและประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดสวน  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามความต้องการของตนเอง  โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีตามกระบวนการกลุ่มและสืบเสาะหาความรู้  การ
ส ารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล  
   และการอภิปราย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสาร  สิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  น าความรู้ไปประกอบอาชีพ ด้วยความชื่อสัตย์สุตจริต และมีความสุขในการใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : 
หลักการทรงงาน ข้อ ๒. ระเบิดจากภายใน ข้อ ๓. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ข้อ ๔. ท าตามล าดับขั้น ข้อ ๖. ท างาน
แบบองค์รวม ข้อ ๗. ไม่ติดต ารา ข้อ ๘. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ สูงสุด ข้อ ๙. ท าให้ง่าย ข้อ ๑๗. 
การพ่ึงพาตนเอง ข้อ ๑๙. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓. มีภูมิคุ้มกัน : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์
สุจริต อดทน และแบ่งปัน ข้อ ๒๐. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ ๒๑. ท างานอย่างมีความสุข ข้อ ๒๒. 
ความเพียร ข้อ ๒๓. รู้ รัก สามัคคีและน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาแห่งพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติคือด้านที่ ๓ การมีงานท า มีอาชีพ โดยมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน 
ท าส าเร็จจนฝึกฝนให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด ด้านที่ ๔ การเป็นพลเมืองดีท าด้วยความมีน้ าใจ 
และความเอ้ืออาทร การเป็นผู้ไม่ทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตน เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่
พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 ผลกำรเรียนรู้ 
     1. บอกประวัติและความส าคัญของการจัดสวนได้ 
     2. นักเรียนสามารถจ าแนกรูปแบบและชนิดของสวนได้ 
     3. บอกหลักการและขั้นตอนการออกแบบจัดสวนได้ 
     4. บอกหลักศิลปะการออกแบบจัดสวนได้ 
     5. สามารถประเมินราคาการออกแบบจัดสวนได้ 
     6. สามารถเลือกพันธุ์ไม้และวัสดุในการจัดสวนได้ 
     7. สามารถปฏิบัติงานการจัดสวน/สวนถาดตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 
     8. บอกชื่อพันธุ์ไม้ที่นิยมปลูกในการจัดสวนได้ 
     9. สามารถน าความรู้ในการจัดสวนไปประกอบอาชีพ ด้วยความชื่อสัตย์สุตจริต และมี 

ความสุขในการใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีจิตสาธารณะ  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยม 
ที่เหมาะสม 

 
 
  



๒๙ 

 

รายวิชา การปลูกผักทั่วไป   รหัสวิชา ง๓๐๒๔๘ 
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
 ศึกษาความหมาย  ความส าคัญและประโยชน์ของพืชผักทั่วไป การจ าแนกชนิดและประเภทของ
พืชผัก  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก  ท าเลที่เหมาะสมส าหรับการปลูกผัก การเตรียมดิน  
ลักษณะที่ดีของเมล็ดพันธุ์ผัก การเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก การย้ายกล้า การปลูกผักชนิดต่างๆ การปฏิบัติดูแลรักษา 
การป้องกันโรคและก าจัดศัตรู การเก็บเก่ียวผัก การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว การถนอมอาหารและการแปร
รูป  เลือกปลูกพืชผักอย่างน้อย  ๒  ชนิด ปฏิบัติงานเตรียมดินปลูก เพาะเมล็ดพันธุ์ผัก ย้ายกล้า ปลูก ดูแล
รักษาเก็บเกี่ยว  การจัดการผลผลิตเพื่อการจ าหน่าย  การถนอมอาหารและการแปรรูปโดยใช้กระบวนการการ
คิด  การฝึกทักษะปฏิบัติการปลูกพืชผัก  กระบวนการท างานตามขั้นตอนกระบวนการกลุ่ม  การแก้ปัญหา  
รู้จักใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการท างานมีความรู้และทักษะในการปลูกผัก 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการท างาน  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและ
ทักษะการแสวงหาความรู้  มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิดการ  แก้ปัญหา 
และการใช้ทักษะชีวิต  ตนเอง  โดยยึดหลักศาสตร์พระราชาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  9 มี
พ้ืนฐานชีวิตที่มัน่คง มีคุณธรรม รักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาแห่ง 
รัชกาลที่ 10 และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี 
และน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน และการเป็นผู้ไม่ทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตน เป็นผู้ละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 ผลกำรเรียนรู้ 
     ๑. บอกความหมาย  ความส าคัญและประโยชน์ของพืชผักได้ 
     ๒. บอกและอธิบายการจ าแนกประเภทของพืชผักได้ 
     ๓. อธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชผักได้ 
     ๔. บอกถึงลักษณะที่ดีของเมล็ดพันธุ์  อธิบายขั้นตอนการเพาะพันธุ์ผักและปฏิบัติการเพาะ 

เมล็ดพันธุ์ผักได้ 
     ๕. บอกทางเลือกท าเลที่เหมาะสมต่อการท าสวนผักและการเตรียมดินเพื่อการปลูกผักได้ 
     ๖. อธิบายวิธีการย้ายและการปลูกผักชนิดต่าง ๆ  ได้ 
     ๗. ร่วมกันปฏิบัติการย้ายกล้าและปลูกผักชนิดต่าง ๆ  ได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

ประหยัดเรียบง่ายและได้ประโยชน์สูงสุด พ่ึงพาตนเอง 
     ๘. อธิบายถึงโรคและแมลงที่เกิดกับพืชผัก  และการป้องกันก าจัดโรคและศัตรูของพืชได้ 
     ๙.  อธิบายวธิีการเก็บเกี่ยวผัก  และการจัดการผลผลิตเพ่ือการจ าหน่ายได้ 
     ๑๐.  บอกการถนอมอาหารแปรรูปผลผลิตจากพืชผักได้ 
      
 
  



๓๐ 

 

รายวิชา งานเขียนแบบ     รหัสวิชา ง๓๐๒๖๗ 
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน      จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ หลักการ วิธีการเขียนแบบ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ท างานเขียนแบบจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  มีทักษะการในการจัดการงานเขียนแบบ  มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท างานเขียนแบบ มีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยในการท างานเขียนแบบ  และใช้ทรัพยากร ในการท างานเขียนแบบอย่าง
คุ้มค่า เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้สามารถสร้างผลงานเขียนแบบอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการท างานร่วมกัน   
มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด การแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ มุ่งม่ันในการ
ท างาน และมีจิตสาธารณะ ตามศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร : หลักการทรงงาน ข้อ ๒. ระเบิดจากภายใน ข้อ ๓. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ข้อ ๔. ท า
ตามล าดับขั้น ข้อ ๖. ท างานแบบองค์รวม ข้อ ๗. ไม่ติดต ารา ข้อ ๘. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ 
สูงสุด ข้อ ๙. ท าให้ง่าย ข้อ ๑๗. การพ่ึงพาตนเอง ข้อ ๑๙. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓. มีภูมิคุ้มกัน : 
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต อดทน และแบ่งปัน ข้อ ๒๐. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ข้อ 
๒๑. ท างานอย่างมีความสุข ข้อ ๒๒. ความเพียร ข้อ ๒๓. รู้ รัก สามัคคีและน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้าน
การศึกษาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติคือด้านที่ ๓ การมีงานท า มีอาชีพ โดย
มุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าส าเร็จจนฝึกฝนให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด ด้านที่ ๔ การ
เป็นพลเมืองดีท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร การเป็นผู้ไม่ทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาการคิด
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตน เป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
   ๑. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการเขียนแบบได้ 

   ๒. ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในงานเขียนแบบได้อย่างเหมาะสม 
   ๓. เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในงานเขียนแบบได้อย่างเหมาะสม 

   ๔.  เตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ในการเขียนแบบได้ 
   ๕. เขียนเส้นต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการเขียนแบบ 

๖. เขียนรูปทรงเรขาคณิตได้ 
   ๗. เขียนรูปด้านได้ 
   ๘. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างานเขียนแบบ 
   ๙.  ใช้ทรัพยากร ในการท างานเขียนแบบอย่างคุ้มค่า เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   ๑๐. เขียนภาพสามมิติแบบต่าง ๆ ได้ 
          ๑๑. เขียนภาพฉายได้ 
   ๑๒. เขียนแบบและสร้างแบบจ าลองจากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ได้ 
  



๓๑ 

 

รายวิชา ช่างสีโลหะ รหัสวิชา ง๓๐๒๖๕ 
๒ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน     จ านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

 
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับสี และโลหะ มีทักษะในการใช้ การเก็บ บ ารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ

ในงานช่างสีโลหะ สามารถสร้างผลงานช่างสีโลหะอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการท างานร่วมกัน   
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการท างาน  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและ

ทักษะการแสวงหาความรู้  มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิดการ  แก้ปัญหา 
และการใช้ทักษะชีวิต  ตนเอง  โดยยึดหลักศาสตร์พระราชาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  9 มี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม รักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จตามพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาแห่ง
รัชกาลที่ 10 และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี 
และน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน และการเป็นผู้ไม่ทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตน เป็นผู้ละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริตปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
ผลกำรเรียนรู้ 
   ๑. อธิบายความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสี และโลหะได้ 
   2. มีทักษะในการเก็บ บ ารุงรักษา วสัดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในงานช่างสโีลหะ 
   3.  มีทักษะในเตรียมชิ้นงานส าหรบังานช่างสโีลหะตามหลักการของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชา่ง 
   4.. มีทักษะในการเตรียมผวิงานโลหะก่อนทาสีและเคลือบผวิตามหลกัการของความปลอดภัยในการ 

ปฏิบัติงานชา่งสโีลหะ 
   5. มีทักษะในการทาสี และตกแต่งชิ้นงานเหล็กโครงสร้างและเหล็กรูปพรรณตามหลักการ 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างสีโลหะ 
   6. มีทักษะในการพ่นสี และตกแต่งชิ้นงานเหล็กโครงสร้างและเหล็กรูปพรรณตามหลักการ 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างสีโลหะ 
   7. สร้างผลงานช่างสีโลหะอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการท างานร่วมกัน   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



๓๒ 

 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
รำยวิชำพื้นฐำน 
รายวิชา การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๒๑๑๐๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 

 
หน่วยที่ 

ชื่อ 
หน่วยกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

 
เวลำเรียน 

 
คะแนน 

๑ การดูแลรักษาบ้าน ง  ๑.๑   
ม.๑/๑  วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตาม
กระบวนการท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. วิเคราะห์ขั้นตอนการดูแลรักษาบ้านตาม
กระบวนการท างาน 
 
ม.๑/๒  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วย
ความเสียสละ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๒. ใช้กระบวนการกลุ่มในการดูแลรักษาบ้านด้วย
ความเสียสละ 
 
ม.๑/๓ ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๓. ตัดสินใจแก้ปัญหาการการดูแลรักษาบ้านอย่าง
มีเหตุผล 

๘ ๒๐ 

๒ การจัดและตกแต่ง
ห้อง 

ง  ๑.๑   
ม.๑/๑  วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตาม
กระบวนการท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔. วิเคราะห์ขั้นตอนการจัดและตกแต่งห้องตาม
กระบวนการท างาน 
 
ม.๑/๒  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วย
ความเสียสละ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๕. ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดและตกแต่งห้อง
ด้วยความเสียสละ 
 
ม.๑/๓ ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 

๖ ๓๐ 



๓๓ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๖. ตัดสินใจแก้ปัญหาการจัดและตกแต่งห้องอย่าง
มีเหตุผล 

๓ การเลือกซื้อสินค้า ง  ๑.๑   
ม.๑/๑  วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตาม
กระบวนการท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. วิเคราะห์ขั้นตอนการเลือกซื้อสินค้าตาม
กระบวนการท างาน 
 
ม.๑/๒  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วย
ความเสียสละ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๒. ใช้กระบวนการกลุ่มในการเลือกซื้อสินค้าด้วย
ความเสียสละ 
 
ม.๑/๓ ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๓. ตัดสินใจแก้ปัญหาการเลือกซ้ือสินค้าอย่างมี
เหตุผล 

๔ ๒๐ 

สอบกลางภาค  ๑๐ 
สอบปลายภาค  ๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๓๔ 

 

รายวิชา การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๒๑๑๐๓   
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ เวลำเรียน คะแนน 
๑ ความรู้เกี่ยวกับงาน

ประดิษฐ์ 
ง  ๑.๑   
ม.๑/๑  วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตาม
กระบวนการท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. วิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ตาม
กระบวนการท างาน 
 
ม.๑/๒  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความ
เสียสละ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๒. ใช้กระบวนการกลุ่มในการประดิษฐ์งานด้วย
ความเสียสละ 
 
ม.๑/๓ ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๓. ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานประดิษฐ์อย่างมี
เหตุผล 

๒ ๑๐ 

๒ วัสดุอุปกรณ์ ง  ๑.๑   
ม.๑/๑  วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตาม
กระบวนการท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔. วิเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ถึงการใช้งาน 
  
ม.๑/๒  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความ
เสียสละ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๕. ใช้กระบวนการกลุ่มในการใช้งานวัสดุอุปกรณ์
ด้วยความเสียสละ 
 
ม.๑/๓ ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๖. ตัดสินใจแก้ปัญหาในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างมีเหตุผล 
 

๒ ๑๐ 

๓ การประดิษฐ์ของ ง  ๑.๑   ๘ ๓๐ 



๓๕ 

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ เวลำเรียน คะแนน 
ตกแต่ง ม.๑/๑  วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตาม

กระบวนการท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๗. วิเคราะห์ขั้นตอนการประดิษฐ์ของตกแต่งตาม
กระบวนการท างาน 
 
ม.๑/๒  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความ
เสียสละ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๘. ใช้กระบวนการกลุ่มในการประดิษฐ์ของตกแต่ง
ด้วยความเสียสละ 
 
ม.๑/๓ ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๙. ตัดสินใจแก้ปัญหาการประดิษฐ์ของตกแต่งอย่าง
มีเหตุผล 

๔ การประดิษฐ์ของใช้ ง  ๑.๑   
ม.๑/๑  วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตาม
กระบวนการท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑๐. วิเคราะห์ขั้นตอนการประดิษฐ์ของใช้ตาม
กระบวนการท างาน 
 
ม.๑/๒  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความ
เสียสละ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑๑. ใช้กระบวนการกลุ่มในการประดิษฐ์ของใช้ด้วย
ความเสียสละ 
 
ม.๑/๓ ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑๒. ตัดสินใจแก้ปัญหาการประดิษฐ์ของใช้อย่างมี
เหตุผล 

๖ ๒๐ 

สอบกลางภาค  ๑๐ 
สอบปลายภาค  ๒๐ 

 
  



๓๖ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
รายวิชา การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๒๒๑๐๑     
 

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/หรือจุดประสงค์กำรเรียนรู้ เวลำเรียน คะแนน 

  ปฐมนิเทศ ๑  
๑ ทักษะในการท างาน

เพ่ือการด ารงชีวิต 
ง ๑.๑   
ม.๒/๑ ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการ
ท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาการท างาน
ช่าง 

๒ ๕ 

ม.๒/๒ ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างานช่าง 

๒ ๒๕ 

ม.๒/๓ มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรใน
การปฏิบัติงาน   
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานช่าง   
อย่างประหยัดและคุ้มค่าตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๔ ๑๐ 

๒ การเสริมสร้าง
ประสบการณ์ 
เพ่ือการเข้าสู่อาชีพ 

ม.๒/๑ อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพงานช่างได้ 

๓ ๑๐ 

ม.๒/๒ ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพงานช่างได้ 

๓ ๑๐ 

ม.๒/๓  มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบ
อาชีพที่สนใจ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ
งานช่างได้ 

๓ ๑๐ 

สอบกลางภาค  ๑๐ 
สอบปลายภาค  ๒๐ 

 
  



๓๗ 

 

รายวิชา การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๒๒๑๐๓   
   

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/หรือจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

เวลำ
เรียน 

คะแนน 

  ปฐมนิเทศ ๑  
๑ อาหารและ

เครื่องดื่ม 
ง ๑.๑   
ม.๒/๑ ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการ
ท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาการท างานได้ 
 
ม.๒/๒ ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างานได้ 
 
ม.๒/๓ มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรใน
การปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
-  มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
-  คิดค านวณรายรับ – รายจ่ายของการประกอบ
อาหารและเครื่องดื่มสู่การประกอบอาชีพอิสระได้
อย่างยั่งยืน 

๙ ๔๐ 

๒ ประสบการณ์ 
และทักษะในการ
ท างานอาชีพ 

ง ๔.๑  
ม.๒/๑ อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพได้ 
 
ม.๒/๒ ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพงานได้ 
 
 
 
 
 
 

๙ ๓๐ 



๓๘ 

 

ม.๒/๓  มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบ
อาชีพที่สนใจ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพที่
สนใจได้ 

สอบกลางภาค  ๑๐ 
สอบปลายภาค  ๒๐ 

 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
รายวิชา การงานอาชีพ (งานธุรกิจ)   รหัสวิชา ง๒๓๑๐๑   
   

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เวลำเรียน คะแนน 

  ปฐมนิเทศ 1  
๑ การท างานเพ่ือการ

ด ารงชีพ 
ง ๑.๑   
ม.๓/๑  อภิปรายขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. บอกความหมายและประโยชน์ของการดูแลรักษา
เสื้อผ้า  
ได้อย่างหลากหลาย 
๒. อธิบายขั้นตอนการดูแลรักษาเสื้อผ้า ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้อง 
 
ม.๓/๒  ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมี
คุณธรรม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3. ซัก ตาก รีด พับและจัดเก็บเสื้อผ้า ร่วมกันด้วย
ความซื่อสัตย์ ขยันอดทน และรับผิดชอบได้ 
 
ม.๓/๓  อภิปรายการท างานโดยใช้ทักษะการจัดการ
เพ่ือการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4. อภิปรายทักษะการจัดการดูแลรักษาเสื้อผ้า ที่
ค านึงถึง 
การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมได้ 
5. คิดค านวณรายรับ-รายจ่ายการซัก รีด การจัดการ
ดูแลรักษาเสื้อผ้า ค่าใช้จ่ายสินค้า ค่าแรง ค่าขนส่ง 
ต้นทุนและก าไร เพ่ือการสร้างรายได้และการประกอบ

4 ๒๐ 



๓๙ 

 

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เวลำเรียน คะแนน 

อาชีพได้ด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม 
๒ ผ้าและการตัดเย็บ ง ๑.๑   

ม.๓/๑  อภิปรายขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อภปิรายขั้นตอนการท างานการตัดเย็บผา้ได้ 
ม.๓/๒  ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.ใช้ทักษะในการตัดเย็บร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
ม.๓/๓  อภิปรายการท างานโดยใช้ทักษะการจัดการ
เพ่ือการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4. อภิปรายการตัดเย็บโดยใช้ทักษะการจัดการเพ่ือการ
ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
5. คิดค านวณรายรับ-รายจ่าย ค่าใช้จ่ายสินค้า ค่าแรง 
ค่าขนส่ง ต้นทุนและก าไรอาหารส ารับ สู่การสร้าง
รายได้และการประกอบอาชีพได้ด้วยความซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบต่อสังคม 

5 ๒๐ 

๓ อาหารประเภทส ารับ ง ๑.๑   
ม.๓/๑  อภิปรายขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. บอกความหมายและประโยชน์ของอาหารประเภท
ส ารับคุณภาพได้อย่างหลากหลาย 
2. อธิบายขั้นตอนการท าอาหารประเภทส ารับคุได้
อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง 

 
ม.๓/๒ ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3. ท าอาหารประเภทส ารับร่วมกันได้ด้วยความซื่อสัตย์ 
ขยันอดทน และรับผิดชอบ 
 
ม.๓/๓  อภิปรายการท างานโดยใช้ทักษะการจัดการ
เพ่ือการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4. อภิปรายทักษะการท าอาหารประเภทส ารับที่ค านึงถึง
การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมได้ 
5. คิดค านวณรายรับ-รายจ่าย ค่าใช้จ่ายสินค้า ค่าแรง 

๖ ๓๐ 



๔๐ 

 

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เวลำเรียน คะแนน 

ค่าขนส่ง ต้นทุนและก าไรอาหารจานคุณภาพ สู่การ
สร้างรายได้และการประกอบอาชีพได้ด้วยความ
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม 

4 งานช่างในบ้าน ง ๑.๑   
ม.๓/๑ อภิปรายขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1 อภิปรายขั้นตอนการท างานงานช่างในบ้าน 
 
ม.๓/๒ ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2. ใช้ทักษะงานช่างในบ้านท างานร่วมกันอย่างมี
คุณธรรม 

 
ม.๓/๓ อภิปรายการท างานโดยใช้ทักษะการจัดการ 

เพ่ือการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3. อภิปรายงานช่างในบ้านโดยใช้ทักษะการจัดการ 

เพ่ือการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

4. คิดค านวณรายรับ-รายจ่าย ค่าใช้จ่ายสินค้า ค่าแรง 
ค่าขนส่ง ต้นทุนและก าไรอาหารจานคุณภาพ สู่การ
สร้างรายได้และการประกอบอาชีพได้ด้วยความ
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม 

4  

ทดสอบกลางภาค  ๑๐ 
ทดสอบปลายภาค  ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
  



๔๑ 

 

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)   รหัสวิชา ง๒๓๑๐๓ 
 

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เวลำเรียน คะแนน 

  ปฐมนิเทศ ๑  
๑ การประดิษฐ์ 

บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ 

ง ๑.๑   
ม.๓/๑  อภิปรายขั้นตอนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. อธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง 
 

ง ๒.๑ 
ม.๓/๑ อธิบายระดับของเทคโนโลยี 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๘. อธิบายระดับของเทคโนโลยีได้ 
 

ม.๓/๒ สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตาม
กระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อน าไปสู่การ
สร้างต้นแบบและแบบจ าลองของสิ่งของเครื่องใช้ 
หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็น 
แบบจ าลองความคิดและการรายงานผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๙. ออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายได้ 
๑๐. สร้างแบบจ าลองต้นแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติตาม 
การออกแบบได้ 
๑๑. สร้างบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติตาม
กระบวนการเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย 
 
 
 

ง ๑.๑   
ม.๓/๒  ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมี
คุณธรรม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๓. ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติร่วมกัน
ด้วย 

๘ ๓๐ 



๔๒ 

 

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เวลำเรียน คะแนน 

ความซื่อสัตย์ ขยันอดทน และรับผิดชอบได้ 
 

ม.๓/๓  อภิปรายการท างานโดยใช้ทักษะการ
จัดการเพ่ือ 
การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๕. อภิปรายทักษะการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จาก
วัสดุธรรมชาติ  
ที่ค านึงถึงการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมได้ 
๗. คิดค านวณรายรับ-รายจ่าย ค่าใช้จ่ายสินค้า 
ค่าแรง ค่าขนส่ง ต้นทุนและก าไรการประดิษฐ์
บรรจุภัณฑ์ เพ่ือการสร้างรายได้และการประกอบ
อาชีพได้ด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม 
 

ง ๒.๑ 
ม.๓/๒ สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตาม
กระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อน าไปสู่การ
สร้างต้นแบบและแบบจ าลองของสิ่งของเครื่องใช้ 
หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็น 
แบบจ าลองความคิดและการรายงานผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑๒. รายงานผลการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตาม
กระบวนการเทคโนโลยีได้ 

๒ การขยายพันธุ์พืช ง ๑.๑   
ม.๓/๑  อภิปรายขั้นตอนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๒. อธิบายขั้นตอนการขยายพันธุ์พืชได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้อง 
 

ม.๓/๒   ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมี
คุณธรรม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔. ขยายพันธุ์พืชร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์ ขยัน
อดทน และรับผิดชอบได้ 
 

๕ ๒๐ 
 



๔๓ 

 

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เวลำเรียน คะแนน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๖. อภิปรายทักษะการขยายพันธุ์พืชที่ค านึงถึงการ
ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมได้ 
๗. คิดค านวณรายรับ-รายจ่าย ค่าใช้จ่ายสินค้า 
ค่าแรง ค่าขนส่ง ต้นทุนและก าไรการขยายพันธุ์พืช 
เพ่ือการสร้างรายได้และ 
การประกอบอาชีพได้ด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
ต่อสังคม 

๓ ธุรกิจ การหางาน 
จากสื่อและแนวทาง 
การเข้าสู่อาชีพ 

ง ๔.๑ 
ม.๓/๑ อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑๓. อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลายได้ 
 

ม.๓/๒ วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑๔. วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพได้ 
 

ม.๓/๓ ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจของ
ตนเอง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑๕. ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจของ
ตนเองได้ 

๔ ๒๐ 

ทดสอบกลางภาค ๑ ๑๐ 
ทดสอบปลายภาค ๑ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 

 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
รายวิชา การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง ๓๒๑๐๑  
 

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/ 

ผลกำรเรียนรู้  หรือจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
เวลำเรียน คะแนน 

๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
งานเกษตร 

ง ๑.๑  ม.๔-๖ 
๑.  อธิบายวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต 

๔ ๑๕ 

๒ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ง ๑.๑  ม.๔-๖ 
๗.  ใช้ทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๔ ๑๕ 

สอบกลางภาค ๑๐ 
๓ โครงงานอาชีพ ง ๑.๑  ม.๔-๖ 

๒.  สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมี
ทักษะการท างานร่วมกัน 
๓.  มีทักษะการจัดการในการท างาน 
๔.  มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน 
๕.  มีทักษะแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต 
๖.  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน 

๑๐ ๓๐ 

๔ แนวทางสู่อาชีพ ง ๔.๑  ม.๔-๖ 
๑.  อภิปรายแนวทางสู่อาชีพที่สนใจ 
๒.  เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ 
๓.  มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 
๔.  มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 

๒ ๑๐ 

สอบปลายภาค ๒๐ 
รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 

  



52 

 

รายวิชา การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๓๒๑๐๒  
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
  

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ 
เวลำเรียน 
ชั่วโมง 

คะแนน 

  ปฐมนิเทศ ๑ - 
๑ ตะเข็บพ้ืนฐาน ม.4-6/๑ อธิบายวิธีการท างานเพ่ือการ

ด ารงชีวิต 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ
งานบ้านการเย็บตะเข็บพื้นฐาน 

๒ 20 

๒ การน าตะเข็บพ้ืนฐานมาใช้ ม.4-6/๒ สร้างผลงานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์และมีทักษะการท างานร่วมกัน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๒. สร้างผลงานการน าตะเข็บพ้ืนฐานมาใช้อย่าง
มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการท างาน
ร่วมกัน 

๕ ๒5 

๓ การเย็บปลอกหมอน ม.4-6/๓  มีทักษะการจัดการในการท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๓. มีทักษะพ้ืนฐานการเย็บปลอกหมอน 
๔. คิดค านวณรายรับ – รายจ่ายของผลงานงาน
บ้านสู่การประกอบอาชีพอิสระได้อย่างยั่งยืน 

๑๐ 25 
 
 
 
 

สอบกลางภาค  ๑ ๑๐ 
สอบปลายภาค ๑ ๒๐ 



53 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
รายวิชา การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง ๓๓๑๐๑ 
 

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/หรือจุดประสงค์กำรเรียนรู้ เวลำเรียน คะแนน 

  ปฐมนิเทศ ๑  
๑ ทักษะในการท างาน

ช่างเพ่ือการด ารงชีวิต 
ม. ๔ - ๖/๑  อธิบายวิธีการท างานเพ่ือการ
ด ารงชีวิต 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
อธิบายวิธีการท างานช่างเพ่ือการด ารงชีวิต 

 
 
 

๑ 

 
 
 

๕ 
ม. ๔ - ๖/๒  สร้างผลงานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค ์และมีทักษะการท างานร่วมกัน   
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สร้างผลงานงานช่างอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
และมีทักษะการท างานช่างร่วมกัน  
ม. ๔ - ๖/๓ มีทักษะกำรจัดกำรในกำรท ำงำน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีทักษะการจัดการในการท างานชา่ง 
ม. ๔ - ๖/๔.  มีทักษะกระบวนกำรแก้ปัญหำในกำร
ท ำงำน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างานช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
  ม. ๔ - ๖/๕  มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อ              

การด ารงชีวิต 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพ่ือการด ารงชีวิต 

 
 
 

๑ 

 
 
 

๑๐ 
  ม. ๔ - ๖/๖  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างานช่าง 

 
 

๑ 

 
 

๕ 
  ม. ๔ - ๖/๗ ใช้พลังงาน  ทรัพยากร ในการ

ท างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ใช้พลังงาน  ทรัพยากร ในการท างานช่างอย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๓ ๕ 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/หรือจุดประสงค์กำรเรียนรู้ เวลำเรียน คะแนน 

๒ แนวทางการประกอบ
อาชีพช่าง 

ม. ๔ - ๖/๑ อภิปรายแนวทางสู่อาชีพที่สนใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
อภิปรายแนวทางสู่อาชีพช่างที่สนใจ 

๑ ๕ 

ม. ๔ - ๖/๒ เลือก และใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมกับอาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เลือก และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพช่าง 

๑ ๕ 

ม. ๔ - ๖/๓  มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและ
สนใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีประสบการณ์ในอาชีพช่างที่ถนัดและสนใจ 

๓ ๑๐ 

  ม. ๔ - ๖/๔  มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพช่าง 

๑ ๕ 

สอบกลำงภำค ๑ ๑๐ 
สอบปลำยภำค ๑ ๒๐ 
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รายวิชา การงานอาชีพ ( งานธุรกิจ)   รหัสวิชา ง๓๓๑๐๒ 
 

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/ 

ผลกำรเรียนรู้ หรือจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
เวลำเรียน คะแนน 

๑ ธุรกิจใน
ชีวิตประจ าวัน 

ง ๑.๑   
ม.๖/๑  อธิบายวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
อธิบายวิธีการท างานธุรกิจเพ่ือการด ารงชีวิตได้ 
 ม.๖/๒  สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  และมี
ทักษะการท างานร่วมกัน   
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. สร้างผลงานธุรกิจอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ได้ 
๒. มีทักษะการท างานธุรกิจร่วมกันได้   

๓ ๑๐ 

๒ การด าเนินการทาง
ธุรกิจ 

ง ๑.๑  ม.๖/๓ มีทักษะการจัดการในการท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีทักษะการจัดการในการท างานธุรกิจ 
ง ๑.๑  ม.๖/๔ มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างานธุรกิจ 
ง ๑.๑  ม.๖/๕ มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการ
ด ารงชีวิต 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับงานธุรกิจเพ่ือการ
ด ารงชีวิต 
ง ๑.๑  ม.๖/๖ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างานธุรกิจ 

๖ ๒๕ 

  กลางภาค ๑ ๑๐ 
๓ การด าเนินธุรกิจกับ

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ง ๑.๑  ม.๖/๗  ใช้พลังงาน  ทรัพยากร ในการท างาน
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ใช้พลังงาน  ทรัพยากร ในการท างานธุรกิจอย่างคุ้มค่า
และยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- คิดค านวณรายรับ – รายจ่ายของผลงานสู่การประกอบ

๑ ๕ 
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อาชีพอิสระอย่างยั่งยืน 

๔ อาชีพดีมีความ
มั่นคง 

ง ๑.๔  ม.๖/๑  อภิปรายแนวทางสู่อาชีพที่สนใจ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
อภิปรายแนวทางสู่อาชีพงานธุรกิจได้ 
ง ๑.๔  ม.๖/๒ เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  
กับอาชีพงานธุรกิจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพธุรกิจได้ 
ง ๑.๔  ม.๖/๓  มีประสบการณ์ในอาชีพที่เกี่ยวกับงาน
ธุรกิจที่ถนัดและสนใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีประสบการณ์ในอาชีพธุรกิจที่ถนัดและสนใจ 
ง ๔.๑ ม.๖/๔  มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพงานธุรกิจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพงานธุรกิจ 

๘ ๓๐ 

ปลายภาค ๑ ๒๐ 
รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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รำยวิชำเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
รายวิชา ช่างเย็บย่ามและกระเป๋า   รหัสวิชา  ง๒๐๒๒๕  
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เวลำเรียน คะแนน 

ปฐมนิเทศ ๒ - 
๑ กระเป๋าผ้า ม.๒/๑ อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพงาน
ช่างเย็บย่ามและกระเป๋า ได้ 

๘ ๒๐ 
 
 
 

๒ การเย็บประกอบ 
 

ม.๒/๒ ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๒. ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพงานช่างเย็บย่าม
และกระเป๋า ได้ 

๒๐ ๒๐ 
 
 
 
 

๓ การเย็บซิป ม.๒/๓  มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบ
อาชีพที่สนใจ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๓. มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบ
อาชีพงานช่างเย็บย่ามและกระเป๋า ได้ 
๔. คิดค านวณรายรับ – รายจ่ายของผลงานทาง
ดนตรีสู่การประกอบอาชีพอิสระได้อย่างยั่งยืน 

๘ ๒๐ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 
สอบปลายภาค  ๒๐ 
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รายวิชา ช่างประดิษฐ์ของช าร่วย   รหัสวิชา ง๒๐๒๒๖ 
 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เวลำเรียน คะแนน 

ปฐมนิเทศ ๒ - 
๑ ของช าร่วย 

 
ม.๒/๑ อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์
อาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑.อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ
งานช่างประดิษฐ์ของช าร่วย ได้ 

๘ ๒๐ 
 
 
 

๒ การสร้างแบบ 
 
 

ม.๒/๒ ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๒.ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพงานช่าง
ประดิษฐ์ของช าร่วย ได้ 

๒๐ ๒๐ 
 
 
 
 

๓ การประกอบ ม.๒/๓  มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
ประกอบอาชีพช่างประดิษฐ์ของช าร่วย  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๓.มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
ประกอบอาชีพงานช่างประดิษฐ์ของช าร่วย 
ได้ 
๔.คิดค านวณรายรับ – รายจ่ายของผลงาน
ทางดนตรีสู่การประกอบอาชีพอิสระได้
อย่างยั่งยืน 

๘ ๒๐ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 
สอบปลายภาค  ๒๐ 
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รายวิชา การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ   รหัสวิชา ง๒๐๒๔๔ 
 

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด เวลำเรียน คะแนน 

 ปฐมนิเทศ -ชี้แจงตัวชี้วัด 
-จุดประสงค์การเรียนรู้ 
-วิธีประเมินผล 
-วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคล 
-ทดสอบก่อนเรียน 
-ข้อตกลงในชั้นเรียน 

๒  

๑ ๑.ไม้ดอกไม้ประดับ
สิ่งสวยงาม 
 

๑.ความหมายความส าคัญของไม้ดอกประดับ ๔ ๒๐ 

๒ ๒.การจัดการก่อน
ผลิต 

๒.การเตรียมการก่อนผลิตไม้ประดับ 
๓.มีความรู้ความสามารถเรื่องการแปรูปผลผลิตไม้ดอกไม้
ประดับ 

๘ ๒๐ 

๓ ๓.การปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ 

๔.บอกข้ันตอนการผลิตไม้ดอกไม้ประดับได้ 
๕.ปลูกไม้ดอกไม้ประดับบางชนิดได้ 

๒๐ ๒๐ 

๔ ๔.การจัดการ
ผลผลิต 

๖.เก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับได้ 
๗.มีความรู้ความสามารถเรื่องการจ าหน่ายไม้ดอกไม้
ประดับ 
๘.เห็นคุณค่าในอาชีพสุจริต 
๙.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๖ ๒๐ 

สอบกลางภาค  ๑๐ 
สอบปลายภาค  ๑๐ 
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รายวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว   รหัสวิชา ง๒๐๒๔๕ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/ 

ผลกำรเรียนรู้  หรือจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
เวลำเรียน คะแนน 

๑ ผักสวนครัว ๑.  รู้จักผักสวนครัว  และส ารวจข้อมูลพืชผักสวนครัว
ในท้องถิ่นได้ 

๔ ๑๐ 

๒ การเจริญเติบโตของ
พืช 

๒.  บอกปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชสวนz
ผักครัวได้ 

๔ ๑๐ 

๓ การปลูกพืชอย่าง
สร้างสรรค ์

๓.  อธิบายขั้นตอนการเพาะปลูก  การดูแลรักษา
ตลอดจนการป้องกันดูแลพืชสวนครัวได้ 
๔.  มีทักษะในการปฏิบัติงานการปลูกพืชผักสวนครัว
ถูกต้องตามขั้นตอน 

๒๔ ๓๐ 

๔ การเก็บเกี่ยวผลผลิต ๕.  อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวนครัวได้ ๔ ๑๐ 
๕ การจัดการหลังการ

เก็บเก่ียว 
๖.  สามารถจัดจ าหน่ายผลผลติได้ 
๗.  เห็นคุณค่าในอาชีพที่สุจริต 
๘.  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๔ ๑๐ 

สอบกลำงภำค  ๑๐ 
สอบปลำยภำค  ๒๐ 
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รำยวิชำเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
รายวิชา ช่างประดิษฐ์เบื้องต้น   รหัสวิชา ง๓๐๒๒๑ 
 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 

เวลำ
เรียน 

คะแนน 

๑ งานประดิษฐ์ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ๔ ๑๐ 

๒ วัสดุอุปกรณ์ รู้จักและเลือกใช้และบ ารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ในการ
ประดิษฐ์ที่เหมาะสม 

๔ ๑๐ 

๓ การประดิษฐ์ของใช้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของใช้ ๑๒ ๓๐ 

๔ การประดิษฐ์ของ
ตกแต่ง 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของประดับตกแต่ง ๑๖ ๓๐ 

สอบกลางภาค  ๑๐ 
สอบปลายภาค  ๑๐ 

 
รายวิชา ช่างประดิษฐ์   รหัสวชิา ง๓๐๒๒๒  
 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 

เวลำ 
เรียน 

คะแนน 

๑ งานประดิษฐ์แบบต่าง ๆ รู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์แบบต่างๆ ๔ ๑๐ 
๒ การออกแบบชิ้นงาน

ประดิษฐ์ 
ออกแบบชิ้นงานประดิษฐ์แบบต่างๆ ๔ ๑๐ 

๓ การประดิษฐ์ของช าร่วย ปฏิบัติการประดิษฐ์ของช าร่วย ๑๔ ๓๐ 
๔ การประดิษฐ์ของใช้ ปฏิบัติการประดิษฐ์ของใช้ ๑๖ ๓๐ 

สอบกลางภาค  ๑๐ 
สอบปลายภาค  ๑๐ 

 
 
 
  



62 

 

รายวิชา การเย็บเบื้องต้น   รหัสวิชา ง๓๐๒๒๓      
 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลกำรเรียนรู้ 

เวลำ 
เรียน 

คะแนน 

๑ การเย็บเบื้องต้น รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเย็บเบื้องต้น ๔ ๑๐ 
๒ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ รู้จักและเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการเย็บผ้าที่

เหมาะสม 
๒ 
 

๑๐ 

๓ การเย็บด้วยมือแบบต่างๆ ฝึกทักษะการเย็บเบื้องต้นด้วยมือแบบต่างๆ ๑๐ ๒๐ 
๔ การประดิษฐ์ของใช้ประเภทผ้า ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเย็บของใช้ประเภทผ้า ๑๐ ๒๐ 

๕ การประดิษฐ์ของตกแต่ง
ประเภทผ้า 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการเย็บของตกแต่ง
ประเภทผ้า 

๑๐ ๒๐ 

สอบกลางภาค  ๑๐ 
สอบปลายภาค  ๑๐ 

 
 

รายวิชา การเย็บผ้า   รหัสวชิา ง๓๐๒๒๔ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/ 

ผลกำรเรียนรู้ 
เวลำ 
เรียน 

คะแนน 

๑ ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การ
ตัดเย็บ 

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเย็บเบื้องต้น ๔ ๑๐ 

๒ วัสดุอุปกรณ์ รู้จักและเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการเย็บผ้าที่
เหมาะสม 

๒ 
 

๑๐ 

๓ การเย็บผ้า วิธีการเย็บผ้าด้วยจักรเบื้องต้น ๑๐ ๒๐ 
๔ การประดิษฐ์ของใช้ ปฏิบัติการเย็บของใช้ ๑๐ ๒๐ 
๕ การประดิษฐ์ของตกแต่ง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการเย็บของตกแต่ง ๑๐ ๒๐ 

สอบกลางภาค  ๑๐ 
สอบปลายภาค  ๑๐ 

 
  



63 

 

รายวิชา ชา่งเย็บย่ามและกระเป๋า   รหัสวิชา ง๓๐๒๒๕    
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เวลำเรียน คะแนน 

ปฐมนิเทศ ๒ - 
๑ กระเป๋าผ้า ม.๒/๑ อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพงาน
ช่างเย็บย่ามและกระเป๋า ได้ 

๘ ๒๐ 
 
 
 

๒ การเย็บประกอบ 
 

ม.๒/๒ ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๒. ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพงานช่างเย็บย่าม
และกระเป๋า ได้ 

๒๐ ๒๐ 
 
 
 
 

๓ การเย็บซีป ม.๒/๓  มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบ
อาชีพที่สนใจ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๓. มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบ
อาชีพงานช่างเย็บย่ามและกระเป๋า ได้ 
๔. คิดค านวณรายรับ – รายจ่ายของผลงานทาง
ดนตรีสู่การประกอบอาชีพอิสระได้อย่างยั่งยืน 

๘ ๒๐ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 
สอบปลายภาค  ๒๐ 
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รายวิชา ช่างประดิษฐ์ของช าร่วย   รหัสวิชา ง๓๐๒๒๖  
 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เวลำเรียน คะแนน 

ปฐมนิเทศ ๒ - 
๑ ของช าร่วย 

 
ม.๒/๑ อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์
อาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑.อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ
งานช่างประดิษฐ์ของช าร่วย ได้ 

๘ 

๒๐ 
 
 
 

๒ การสร้างแบบ 
 
 

ม.๒/๒ ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๒.ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพงานช่าง
ประดิษฐ์ของช าร่วย ได้ 

๒๐ 

๒๐ 
 
 
 
 

๓ การประกอบ ม.๒/๓  มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
ประกอบอาชีพช่างประดิษฐ์ของช าร่วย  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๓.มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
ประกอบอาชีพงานช่างประดิษฐ์ของช าร่วย 
ได้ 
๔.คิดค านวณรายรับ – รายจ่ายของผลงาน
ทางดนตรีสู่การประกอบอาชีพอิสระได้
อย่างยั่งยืน 

๘ ๒๐ 

สอบกลางภาค  ๒๐ 
สอบปลายภาค  ๒๐ 
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รายวิชา ช่างเย็บกระเป๋าผ้า   รหัสวิชา ง๓๐๒๒๗  
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด / ผลกำรเรียนรู้ 
เวลำ 
เรียน 

คะแนน 

๑ การออกแบบกระเป๋าผ้า รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างแบบ
กระเป๋าผ้า 

๔ ๑๐ 

๒ วัสดุอุปกรณ์ เลือกใช้ บ ารุงรักษาวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ๔ ๑๐ 
๓ การออกแบบกระเป๋า ปฏิบัติงานการออกแบบกระเป๋าผ้า ๘ ๒๐ 
๔ ตัดเย็บและตกแตง่กระเปา๋ผา้ ปฏิบัติงานตัดเย็บและตกแต่งกระเป๋าผ้าแบบต่างๆ ๒๐ ๔๐ 

สอบกลางภาค  ๑๐ 
สอบปลายภาค  ๑๐ 

 
 

รายวิชา การประดิษฐ์ของใช้ด้วยผ้า   รหัสวิชา ง๓๐๒๒๘ 
  

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด / ผลกำรเรียนรู้ 
เวลำ 
เรียน 

คะแนน 

๑ การออกแบบและสร้างแบบ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและสร้าง
แบบ  

๔ ๑๐ 

๒ วัสดุอุปกรณ์ เลือกใช้ บ ารุงรักษาวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ๔ ๑๐ 
๓ การออกแบบ ปฏิบัติงานการออกแบบงานประดิษฐ์ที่ท า

ด้วยผ้าประเภทต่างๆ 
๘ ๒๐ 

๔ ตัดเย็บและตกแต่งงาน
ประดิษฐ์ที่ท าด้วยผ้า
ประเภทต่างๆ 

ปฏิบัติงานตัดเย็บและตกแต่งงานประดิษฐ์ที่
ท าด้วยผ้าประเภทต่างๆ 

๒๐ ๔๐ 

สอบกลางภาค  ๑๐ 
สอบปลายภาค  ๑๐ 
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รายวิชา งานแกะสลัก   รหัสวิชา ง๓๐๒๓๐   
 

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ เวลำเรียน คะแนน 

๑ รู้จักงานแกะสลัก ๑. มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับงานแกะสลัก ๔ ๑๐ 
๒ รู้จ าน าไปใช้ ๒. อธิบายวิธีการท างานแกะสลักได้ ๔ ๑๐ 
๓ ผลงานสร้างสรรค์ ๓. ผลิตงานแกะสลักอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ได้ 

๔. มีทักษะการท างานแกะสลักร่วมกัน 
๕. มีทักษะการจัดการในการท างานงานแกะสลัก 

๑๐ ๑๐ 

  กลางภาค ๒ ๑๐ 

๓ ผลงานสร้างสรรค์ ๖. มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างานงาน
แกะสลัก 
๗. มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับงานแกะสลัก 
๘. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างานแกะสลัก 
๙. มีประสบการณ์ในงานแกะสลักท่ีถนัดและสนใจ 
๑๐. มีคุณลักษณะที่ดีต่องานแกะสลัก 

๑๔ ๓๐ 

๔ ใส่ใจบันทึก ๑๑. ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานแกะสลักอย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
๑๒. คิดค านวณรายรับ – รายจ่ายของผลงานการ
แกะสลักสู่การประกอบอาชีพอิสระได้อย่างยั่งยืน 

๔ ๑๐ 

ปลายภาค ๒ ๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



67 

 

รายวิชา เครื่องดื่มสมุนไพร   รหัสวิชา ง๓๐๒๓๒ 
 

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ เวลำเรียน คะแนน 

๑ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับสมุนไพร 

๑. มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับงานเครื่องดื่ม
สมุนไพร 

๔ ๑๐ 

๒ เรียนรู้วิธ ี ๒. อธิบายวิธีการท าเครื่องดื่มสมุนไพรได้ ๔ ๑๐ 
๓ ประกอบเครื่องดื่ม ๓. ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ได้ 

๔. มีทักษะการท าเครื่องดื่มสมุนไพรร่วมกันได้  
๕. มีทักษะการจัดการในการท างานเครื่องดื่มสมุนไพร 

๑๐ ๒๐ 

  กลางภาค ๒ ๑๐ 

๓ ประกอบเครื่องดื่ม ๖. มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างานเครื่องดื่ม
สมุนไพร 
๗. มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับงานเครื่องดื่ม
สมุนไพร 
๘. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างานเครื่องดื่ม
สมุนไพร 
๙. มีประสบการณ์ในงานเครื่องดื่มสมุนไพรที่ถนัดและ
สนใจ 
๑๐. มีคุณลักษณะที่ดีต่องานเครื่องดื่มสมุนไพร 

๑๔ ๒๐ 

๔ ประเมินค่าราคา
สินค้า 

๑๑. ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานเครื่องดื่ม
สมุนไพรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
๑๒. คิดค านวณรายรับ – รายจ่ายของผลงานเครื่องดื่ม
สมุนไพรสู่การประกอบอาชีพอิสระได้อย่างยั่งยืน 

๔ ๑๐ 

ปลายภาค ๒ ๒๐ 
 
 

 
 
  



68 

 

รายวิชา การขยายพันธุ์พืช   รหัสวิชา  ง๓๐๒๔๑    
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ 
เวลำ
เรียน 

คะแนน 

๑ การขยายพันธุ์พชืแบบ
ใช้เพศ 

๑. เข้าใจความส าคัญประโยชนแ์ละวัตถุประสงค์ของการ
ขยายพันธุ์พชื 

๒ ๖ 

๒ โรงเรือนขยายพันธุ์
และวัสดปุลูก 

๒. เข้าใจวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบตา่งๆ ๒ ๖ 

๓ การเพาะเมล็ด ๓.จ าแนกชนิดของพชืที่เหมาะสมด้วยวิธีการขยายพนัธุ์แบบ
ต่างๆ 

๒ ๖ 

๔ การขยายพันธุ์พชืแบบ
ไม่ใช้เพศ 

๔.  ขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตา่งๆ  ที่เหมาะสมกับชนิดของพชื ๒ ๖ 

๕ การตัดช า ๕. ขยายพันธุ์พืชโดยวิธีตดัช า  ได้อย่างเหมาะสม ๔ ๖ 
๖ การตอนกิ่ง ๖. ขยายพันธุ์พืชโดยวิธีตอนกิ่ง  ได้อย่างเหมาะสม ๔ ๑๐ 
๗ การต่อก่ิง ๗. ขยายพันธุ์พืชโดยวิธีต่อกิ่ง  ได้อย่างเหมาะสม ๔ ๑๐ 
๘ การติดตา ๘. ขยายพันธุ์พืชโดยวิธีตดิตา  ได้อย่างเหมาะสม ๔ ๑๐ 
๙ การทาบกิ่ง ๙. ขยายพันธุ์พืชโดยวิธทีาบกิ่ง  ได้อย่างเหมาะสม ๔ ๑๐ 

๑๐ ปฏิบัติการขยายพันธ์ุพืช
โดยมีทักษะ
กระบวนการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ประสบการณ์  
เห็นแนวทางในงาน
อาชีพโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มี
คุณธรรม ในการท างาน  
มีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ  การ
สร้างรายได้จากการ
ประกอบอาชีพสุจรติ 

ปฏิบัติการขยายพันธุ์พชืโดยมทีกัษะกระบวนการท างานได้
อย่างมีประสทิธิภาพ เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ 
ประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพโดยยดึหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีคุณธรรม ในการท างาน  มีเจตคติที่ดตี่อการ
ประกอบอาชีพ  การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต 

๔ ๑๐ 

๑๑ การขยายพันธุ์พชืสวน ๑๑. ดูแลพืชที่ขยายพันธุ์ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม 
๑๒.  ปลูกและดูแลรักษาจนพืชเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม 
๑๓.  จ าหน่ายต้นพืชและผลผลิตพืชได้ในภาคที่เหมาะสม 
๑๔.  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน ์
๑๕.  มีทักษะในการท างานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต 

๖ ๒๐ 

สอบกลำงภำค  ๑๐ 
สอบปลำยภำค  ๑๐ 



69 

 

รายวิชา การจัดสวน   รหัสวิชา ง๓๐๒๔๕ 
 

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ เวลำเรียน คะแนน 

๑ 
 

การจัดสวน -   บอกประวัติและความส าคัญของการจัดสวนได้ 
-   นักเรียนสามารถจ าแนกรูปแบบและชนิดของสวนได้ 
 

 
๒ 

 
๑๐ 

๒ 
 

หลักการออกแบบ
จัดสวน 

-   บอกหลักการและขั้นตอนการออกแบบจัดสวนได้ 
-   บอกหลักศิลปะการออกแบบจัดสวนได้ 
-   สามารถประเมินราคาการออกแบบจัดสวนได้ 
 

 
๔ 

 
๑๐ 

๓ 
 

พันธุ์ไม้และอุปกรณ์
ตกแต่งสวน 
 

-  สามารถเลือกพันธุ์ไม้และวัสดุในการจัดสวนได้ ๘ ๑๐ 
 

๔ 
 

การปฏิบัติและ
ขั้นตอนการจัดสวน 
 

-  สามารถปฏิบัติงานการจัดสวน/สวนถาดตามข้ันตอนที่
ก าหนดไว้ 

๑๒ ๓๐ 

๕ พันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับ 
 

-   บอกชื่อพันธุ์ไม้ที่นิยมปลูกในการจัดสวนได้ ๔ ๑๐ 

๖ ประกอบอาชีพ จัด
สวนด้วยความชื่อ
สัตย์สุตจริต และมี
ความสุขในการใช้
ใน      
ชีวิตประจ าวัน  มี
จิตสาธารณะ  
จริยธรรม  
คุณธรรม  และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

. สามารถน าความรู้ในการจัดสวนไปประกอบอาชีพ ด้วย
ความชื่อสัตย์สุตจริต และมีความสุขในการใช้ใน      
ชีวิตประจ าวัน  มีจิตสาธารณะ  จริยธรรม  คุณธรรม  
และค่านิยมที่เหมาะสม 

๘ ๑๐ 

คะแนนสอบกลางภาค  ๑๐ 
คะแนนสอบปลายภาค  ๑๐ 
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รายวิชา การปลูกผักทั่วไป   รหัสวิชา  ง๓๐๒๔๘   
 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด/ผลกำรเรียนรู้ เวลำเรียน คะแนน 

๑ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับพืชผัก 

๑.  บอกความหมาย  ความส าคัญและประโยชน์ของ
พืชผักได้ 

๒ ๕ 

๒ ประเภทของพืชผัก ๒.  บอกและอธิบายการจ าแนกประเภทของพืชผักได้ ๒ ๕ 
๓ สภาพแวดล้อมในการ

เจริญเติบโตของพืชผัก 
๓.  อธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของ
พืชผักได้ 

๖ ๑๐ 

๔ เมล็ดพันธุ์และการ
เพาะเมล็ด 

๔.  บอกถึงลักษณะที่ดีของเมล็ดพันธุ์  อธิบายขั้นตอนการ
เพาะพันธุ์ผักและปฏิบัติการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักได้ 

๔ ๑๐ 

๕ การจัดท าสวนผัก ๕.  บอกทางเลือกท าเลที่เหมาะสมต่อการท าสวนผักและ
การเตรียมดินเพ่ือการปลูกผักได้ 
๖.  อธิบายวิธีการย้ายและการปลูกผักชนิดต่าง ๆ  ได้ 
๗.ร่วมกันปฏิบัติการย้ายกล้าและปลูกผักชนิดต่าง ๆ  ได้
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประหยัดเรียบง่ายและได้
ประโยชน์สูงสุด พ่ึงพาตนเอง 

๖ 
 

๒ 

๑๐ 

๖ การปฏิบัติบ ารุงรักษา ๗.  บอกการดูแลรักษาพืชผักและปฏิบัติการดูแลพืชผักได้ 
๘.  อธิบายถึงโรคและแมลงที่เกิดกับพืชผัก  และการ
ป้องกันก าจัดโรคและศัตรูของพืชได้ 

๘ 
๔ 

๒๐ 

๗ การเก็บเกี่ยวและการ
จัดการผลผลิต 

๙.  อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวผัก  และการจัดการผลผลิต
เพ่ือการจ าหน่ายได้ 
๑๐.  บอกการถนอมอาหารแปรรูปผลผลิตจากพืชผักได้ 

๒ 
 

๒ 

๕ 
 

๕ 
คะแนนสอบกลางภาค  ๑๐ 
คะแนนสอบปลายภาค  ๑๐ 
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รายวิชา ช่างสีโลหะ   รหัสวิชา ง๓๐๒๖๕       
 

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด/ 

ผลกำรเรียนรู้  หรือจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
เวลำเรียน คะแนน 

๑ ใส่ใจในสี ๑. อธิบายความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสี และโลหะ
ได้ 

๒ ๕ 

๒ คู่มือกับมือช่าง ๒. มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน
ช่างสโีลหะ 

๔ ๑๐ 

  ๓.  มีทักษะในการเก็บ บ ารุงรักษา วสัดุอุปกรณ์ 
และเครื่องมือในงานช่างสีโลหะ 

๒ ๕ 

๓ เตรียมพร้อม ๔.  มีทักษะในเตรียมชิ้นงานส าหรบังานช่างสโีลหะ
ตามหลักการของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ช่าง 

๔ ๑๐ 

  ๕. มีทักษะในการเตรียมผวิงานโลหะก่อนทาสีและ
เคลือบผิวตามหลักการของความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานชา่งสโีลหะ 

๔ ๑๐ 

๔ 
 
 

ปฏิบัติการ ๖.  มีทักษะในการทาสี และตกแต่งชิ้นงาน
เหล็กโครงสร้างและเหล็กรูปพรรณตาม
หลักการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง
สีโลหะ 

 
๖ 

 
๑๐ 

  ๗.  มีทักษะในการพ่นสี และตกแต่งชิ้นงาน
เหล็กโครงสร้างและเหล็กรูปพรรณตาม
หลักการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง
สีโลหะ 

 
๔ 

 
๕ 

  ๘. สร้างผลงานช่างสีโลหะอย่างมีความคิด
สร้างสรรค ์และมีทักษะการท างานร่วมกัน   

๑๐ ๑๕ 

สอบกลางภาค  ๑๐ 
สอบปลายภาค  ๒๐ 
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รายวิชา งานเขียนแบบ   รหัสวิชา ง๓๐๒๖๗     
 

หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
ผลกำรเรียนรู้ เวลำเรียน คะแนน 

  ปฐมนิเทศ ๒ - 
๑ ความรู้เกี่ยวกับ 

การเขียนแบบ 
๑.อธิบายความหมายความส าคัญประโยชน์ ของ
งานเขียนแบบ ได้ 
     จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และ
ประโยชน์ของการเขียนแบบได้ 

๒ ๕ 

๒ วัสดุอุปกรณ์ 
และเครื่องมือ 

๑.มีทักษะการในการจัดการงานเขียนแบบ 
     จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๒. ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในงานเขียนแบบ
ได้อย่างเหมาะสม 
๓. เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในงาน
เขียนแบบได้อย่างเหมาะสม 

 ๔.  เตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ในการเขียนแบบได้ 

๒ ๕ 

๓ ปฏิบัติการ 1. มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างานเขียน
แบบ                                                                         

     จุดประสงค์การเรียนรู้      
๕. เขียนเส้นต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการเขียน
แบบ 
๖. เขียนรูปทรงเรขาคณิตได้ 
๗. เขียนรูปด้านได้ 
๘. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างานเขียนแบบ 
๙.  ใช้ทรัพยากร ในการท างานเขียนแบบอย่าง
คุ้มค่า เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๘ ๒๐ 

  2. สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการท างานเขียน
แบบจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 

     จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑๐. เขียนภาพสามมิติแบบต่าง ๆ ได้ 
      ๑๑. เขียนภาพฉายได้ 

๕ ๑๐ 

๔ สร้างผลงาน ๕. สร้างผลงานเขียนแบบอย่างมีความคิด  
    สร้างสรรค ์และมีทักษะการท างานร่วมกัน  

๑๙ ๓๐ 
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หน่วยที่ 
ชื่อ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
ผลกำรเรียนรู้ เวลำเรียน คะแนน 

     จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑๒. เขียนแบบและสร้างแบบจ าลองจาก
สถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ 

สอบกลางภาค ๑ ๑๐ 
สอบปลายภาค ๑ ๒๐ 
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โครงสร้ำงรำยวิชำพื้นฐำน   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

รายวิชา การงานอาชีพ    รหัสวิชา ง๒๑๑๐๑ 
 

หน่วยกำร
เรียนรู้ 

สัปดำห์
ที ่

ระยะ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

กิจกรรม 
กำรเรียนรู ้

สื่อ/แหล่ง 
กำรเรียนรู ้

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

 

กำรประเมิน
กำรเรียนรู ้
(K,P,A) 

 
คะแนน 

หน่วยที่ ๑ 
 การดูแล
รักษาบ้าน 

๑- ๘ ๘ ง ๑.๑   
ม.๑/๑ วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. วิเคราะห์ขั้นตอนการดูแลรักษาบ้านตามกระบวนการท างาน
ได้ 
 
ม.๑/๒  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๒. ใช้กระบวนการกลุ่มในการดูแลรักษาบ้านด้วยความเสียสละ
ได้ 
 
ม.๑/๓ ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๓. ตัดสินใจแก้ปัญหาการดูแลรักษาบ้านอย่างมีเหตุผลได้ 

-บรรยาย 
-สาธิต 
-ปฏิบัติ 

-ใบความรู้ 
-อุปกรณ์ท า
ความสะอาด
บ้าน 
 * ไม้กวาดพ้ืน 
 * ไม้ถูพ้ืน 
 * ไม้ขนไก่ 
 * ไม้กวาด
หยักไย่ 
  * ผ้า 
  * กระป๋อง
น้ า 

ฝึก
ปฏิบัติการ
ดูแลรักษา
บ้าน 
 

การสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติการดูแล
รักษาบ้าน 
 

๓๐ 

หน่วยที่ ๒
การจัดและ

๙ –๑๔ 
 

๖ 
 

ง ๑.๑   
ม.๑/๑ วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน 

-บรรยาย 
-สาธิต 

-ใบความรู้ 
-ตัวอย่าง 

ชิ้นงาน 
 

ประเมินชิ้นงาน ๓๐ 
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ตกแต่งห้อง จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔. วิเคราะห์ขั้นตอนการจัดและตกแต่งห้องตามกระบวนการ
ท างานได้ 
 
ม.๑/๒  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๕. ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดและตกแต่งห้องด้วยความ
เสียสละได้ 
 
ม.๑/๓ ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๖. ตัดสินใจแก้ปัญหาการจัดและตกแต่งห้องอย่างมีเหตุผลได้ 

-ปฏิบัติ   

หน่วยที่ ๓
การเลือก
ซื้อสินค้า 

๑๕-๑๘ ๔ ง ๑.๑   
ม.๑/๑ วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔. วิเคราะห์ขั้นตอนการเลือกซื้อสินค้าตามกระบวนการท างาน
ได้ 
ม.๑/๒  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๕. ใช้กระบวนการกลุ่มในการเลือกซื้อสินค้าด้วยความเสียสละได้ 
 
ม.๑/๓ ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๖. ตัดสินใจแก้ปัญหาการเลือกซ้ือสินค้าอย่างมีเหตุผลได้ 

-บรรยาย 
-สืบค้น 

-ใบความรู้ 
-ตัวอย่าง 

ใบงาน 
 

ตรวจใบงาน ๒๐ 
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รายวิชา การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๒๑๑๐๓ 
 

หน่วยกำร
เรียนรู้ 

สัปดำห์
ที่ 

ระยะ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด/ 
ผลกำรเรียนรู ้

กิจกรรมกำร
เรียนรู้ 

สื่อ/แหล่ง
กำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน 
(คะแนน) 

กำรประเมิน
กำรเรียนรู้ 
(K,P,A) 

 
คะแนน 

หน่วยท่ี ๑ 
 ความรู้
เกี่ยวกับงาน
ประดิษฐ ์

๑- ๒ ๒ ง  ๑.๑   
ม.๑/๑  วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. วิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ตามกระบวนการท างาน 
 
ม.๑/๒  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๒. ใช้กระบวนการกลุ่มในการประดิษฐ์งานด้วยความเสียสละ 
 
ม.๑/๓ ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๓. ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานประดิษฐ์อย่างมีเหตุผลตัดสินใจ
แก้ปัญหาการท างานอย่างมเีหตผุล 

-บรรยาย 
-สืบค้น 

-ใบความรู ้
 

ใบงาน 
 

ตรวจใบงาน 
 

๑๐ 

หน่วยท่ี ๒ 
วัสดุอุปกรณ ์

๓-๔ 
 

๒ 
 

ง  ๑.๑   
ม.๑/๑  วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔. วิเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ถึงการใช้งาน 
  
ม.๑/๒  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 

-บรรยาย 
-สาธิต 
 

-ใบความรู ้
-ตัวอย่าง 
 

ใบงาน 
 
 

ตรวจใบงาน ๑๐ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๕. ใช้กระบวนการกลุ่มในการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ด้วยความเสียสละ 
 
ม.๑/๓ ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๖. ตัดสินใจแก้ปัญหาในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างมีเหตุผล 

หน่วยท่ี ๓ 
การประดิษฐ์
ของตกแต่ง 

๕-๑๒ ๘ ง  ๑.๑   
ม.๑/๑  วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๗. วิเคราะห์ขั้นตอนการประดิษฐ์ของตกแต่งตามกระบวนการท างาน 
 
ม.๑/๒  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๘. ใช้กระบวนการกลุ่มในการประดิษฐ์ของตกแต่งด้วยความเสียสละ 
 
ม.๑/๓ ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๙. ตัดสินใจแก้ปัญหาการประดิษฐ์ของตกแต่งอย่างมีเหตุผล 

-บรรยาย 
-สาธิต 
-ปฏิบัต ิ

-ใบความรู ้
-ตัวอย่าง 
-VDO 

ช้ินงาน 
 
 

ประเมินช้ินงาน ๓๐ 

หน่วยท่ี ๔ 
การประดิษฐ์
ของใช้ 

๑๓-๑๘ ๖ ง  ๑.๑   
ม.๑/๑  วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑๐. วิเคราะห์ขั้นตอนการประดิษฐ์ของใช้ตามกระบวนการท างาน 
 
ม.๑/๒  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 

-บรรยาย 
-สาธิต 
-ปฏิบัต ิ

-ใบความรู ้
-ตัวอย่าง 
- VDO 

ช้ินงาน 
 
 

ประเมินช้ินงาน ๒๐ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑๑. ใช้กระบวนการกลุ่มในการประดิษฐ์ของใช้ด้วยความเสียสละ 
 
ม.๑/๓ ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑๒. ตัดสินใจแก้ปัญหาการประดิษฐ์ของใช้อย่างมีเหตุผล 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
รายวิชา การงานอาชีพ    รหัสวิชา ง๒๒๑๐๑  
 
ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด/ 
จุดประสงค์กำร

เรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

 ๑ ๑ - ปฐมนิเทศ 
- ชี้แจง อธิบายตัวชี้วัด/
จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 
- วิธีการประเมินผลใน
รายวิชา 
- วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
- ข้อตกลงในการเรียน 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 

    

๑. ทักษะใน
การท างาน

๒ - ๓ ๒ ม.๒/๑ ใช้ทักษะ
การแสวงหาความรู้

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  

- ภาพบุคคลเข้ารับการพัฒนา 
- ใบความรู้ เรื่องทักษะในการ

- บันทึก
ปัญหา

ตรวจสอบ
การเขียน

๕ 
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด/ 
จุดประสงค์กำร

เรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

เพ่ือการ
ด ารงชีวิต 

เพ่ือพัฒนาการ
ท างาน 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
ใช้ทักษะการ
แสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนาการท างาน
ช่าง 
 
 
 
 

ขั้นสอน 
- สนทนา กระตุ้นความสนใจ 
โดยการให้ดูภาพ 
- ส ารวจค้นหา  
- อธิบายความรู้ โดยครูตั้ง
ค าถาม 
- ขยายความเข้าใจ ให้เขียน
บันทึกเก่ียวกับการท างานที่
ผ่านมา 
- ตรวจสอบการเขียนบันทึก
ของนักเรียน 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 
 
๕ E learning cycle 
model 

ท างานเพ่ือการด ารงชีวิต 
- เว็บไซต์ 
http://skillstoworkforaliving. 
blogspot.com/๒๐๑๓/
๐๒/blog-post.html 
 
 
 
 

การ
ท างาน 
 
 
 
 

บันทึกของ
นักเรียน 

 

  ๑ ม.๒/๒ ใช้ทักษะ
กระบวนการ
แก้ปัญหาในการ
ท างาน 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา กระตุ้นความสนใจ 
โดยการให้ดูอุปกรณ์เครื่องใช้
ภายในบ้าน หากมีการช ารุด
ควรท าอย่างไร 

- ภาพ 
- ใบความรู้ เรื่องงานช่างในบ้าน 
 

ผังมโน
ทัศน์ 

- สังเกตการ
ตอบค าถาม
และการ
อภิปราย 
-  ตรวจสอบ

๕ 

http://skillstoworkforaliving/
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด/ 
จุดประสงค์กำร

เรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
ใช้ทักษะ
กระบวนการ
แก้ปัญหาในการ
ท างานช่าง 

ขั้นสอน 
- ส ารวจค้นหา นักเรียน
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
งานช่างในบ้าน 
- อธิบายความรู้ นักเรียน
แบ่งกลุ่มอภิปรายคุณสมบัติ
ของผู้ปฏิบัติงานงานช่างใน
บ้าน ประโยชน์และผลดีของ
การปฏิบัติงานช่างในบ้าน 
- ขยายความเข้าใจ นักเรียน
สรุปประโยชน์ที่ได้รับการ
ปฏิบัติงานช่างในบ้าน โดย
เขียนเป็นผัง 
มโนทัศน์ 
- ตรวจสอบความถูกต้องของ
ผังมโนทัศน์ 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 
 
๕ E learning cycle 
model 

ความถูกต้อง
ของผังมโน
ทัศน์ 
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด/ 
จุดประสงค์กำร

เรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

  ๓ ม.๒/๒ ใช้ทักษะ
กระบวนการ
แก้ปัญหาในการ
ท างาน 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
ใช้ทักษะ
กระบวนการ
แก้ปัญหาในการ
ท างานช่าง 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม ศึกษา
ประโยชน์ ความส าคัญ และ
หลักในการประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุในโรงเรียนหรือ
ท้องถิ่น 
- แต่ละกลุ่ม วางแผน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุใน
โรงเรียนหรือท้องถิ่น๑ ชิ้น 
โดยใช้ทักษะกระบวนการ 
แก้ปัญหาในการท างาน 
- นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุใน
โรงเรียนหรือท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม 
- เสนอผลการศึกษา 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 

- ตัวอย่างการประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- เว็บไซต์ 

ผลิต
ชิ้นงานที่
ท าจาก
วัสดุที่มีใน
โรงเรียน
หรือ
ท้องถิ่น 
ซึ่งผ่าน
ทักษะ
กระบวน
แก้ปัญหา
ในการ
ท างาน
ช่าง 

ประเมิน
ชิ้นงาน 

๒๐ 

  ๑ ม.๒/๓ มีจิตส านึก ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สังเกต ๕ 
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด/ 
จุดประสงค์กำร

เรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

ในการท างานและ
ใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงาน   
อย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
มีจิตส านึกในการ
ท างานและใช้
ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานช่าง   
อย่างประหยัดและ
คุ้มค่าตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- สนทนา ทบทวนความรู้
เกี่ยวกับประเภทของงานช่าง
ในบ้าน 
ขั้นสอน 
- สนทนา นักเรียน
ยกตัวอย่างเครื่องมือช่างที่
รู้จัก 
- ส ารวจค้นหา นักเรียน
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
เครื่องมือช่างจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้ว
บันทึกความรู้ 
- อธิบายความรู้ นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ความส าคัญของการเลือกใช้
เครื่องมือช่างที่ถูกต้องและ
เหมาะสม แล้วบันทึกความรู้ 
- ขยายความเข้าใจ นักเรียน
แบ่งกลุ่ม เลือกเครื่องมือช่าง
กลุ่มละ ๒ ชนิด ส่งตัวแทน
สาธิตวิธีการใช้หน้าชั้นเรียน 

เรื่อง เครื่องมืองานช่าง การอภิปราย 
การศึกษา
ค้นคว้า 
การสาธิต 
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด/ 
จุดประสงค์กำร

เรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 

  ๑ ม.๒/๓ มีจิตส านึก
ในการท างานและ
ใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงาน   
อย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
มีจิตส านึกในการ
ท างานและใช้
ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานช่าง   
อย่างประหยัดและ
คุ้มค่าตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- สนทนา กระตุ้นความสนใจ
ด้วยค าถาม 
- ส ารวจค้นหา ให้นักเรียน
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 
- อธิบายความรู้ ให้นักเรียน
อภิปรายความส าคัญของการ
ใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานช่างอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 
- ขยายความเข้าใจ ให้เขียน
แสดงความคิดเห็น “การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
- ตรวจสอบการเขียนแสดง
ความคิดเห็นของนักเรียน 

ใบความรู้ เรื่อง การใช้ทรัพยากร
ในการปฏิบัติงาน 

บันทึก
แสดง
ความ
คิดเห็น 

ตรวจสอบ
การเขียน
แสดงความ
คิดเห็น 

๕ 
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด/ 
จุดประสงค์กำร

เรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 
 
๕ E learning cycle 
model 

  ๑ สอบกลางภาค     ๑๐ 
๒. การ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์ 
เพ่ือการเข้าสู่
อาชีพ 

 ๓ ม.๒/๑ อธิบายการ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์
อาชีพ 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
อธิบายการ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์
อาชีพงานช่างได้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา กระตุ้นความสนใจ 
โดยการให้ดูภาพ และ
เว็บไซต์  
ขั้นสอน 
- ส ารวจค้นหา โดยศึกษา
จากสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ต่าง 
ๆ 
- อธิบายความรู้ ให้นักเรียน
อภิปราย วิเคราะห์
สถานการณ์ และส ารวจ
ตลาดแรงงานไทยในปัจจุบัน 
- ขยายความเข้าใจ ครูสมมุติ
เหตุการณ์ให้นักเรียนตอบ
ค าถาม 

- ภาพการประชุม 
- วีดิทัศน์ จาก
https://www.youtube.com/ 
watch?v=๔XgrhXnk_qo 
- ห้องสมุด 
 

บันทึกการ
ตอบ
ค าถาม 

- ตรวจสอบ
การตอบ
ค าถามของ
นักเรียน 
- สังเกตการ
อภิปราย 

๑๐ 

https://www.youtube.com/
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด/ 
จุดประสงค์กำร

เรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

- ครูตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหาในการตอบ
ค าถามและอภิปราย 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 
 

๕ E learning cycle 
model 
 

  ๖ ม.๒/๒ ระบุการ
เตรียมตัวเข้าสู่
อาชีพ 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
ระบุการเตรียมตัว
เข้าสู่อาชีพงานช่าง
ได้ 
ม.๒/๓  มีทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการ
ประกอบอาชีพที่
สนใจ  

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- สนทนา ถึงอาชีพช่างต่าง ๆ 
ที่นักเรียนสนใจ 
- ส ารวจค้นหา ให้นักเรียน
ค้นคว้ารายละเอียดอาชีพช่าง
ที่ตนเองสนใจจากสิ่งพิมพ์ 
และเว็บไซต์ 
ต่าง ๆ 
- อธิบายความรู้ ให้นักเรียน
ศึกษาเรื่องการเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลิกภาพ การ

- สิ่งพิมพ์ 
- เว็บไซต์ https://krootewan
๒๐๑๓. 
wordpress.com 

เรียงความ 
เรื่อง การ
พัฒนาตน
เพ่ือ
เตรียมพร้
อมสู่โลก
ของอาชีพ
ช่างที่
ใฝ่ฝัน 
 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของเนื้อหาใน
การตอบ
ค าถามและ
การเขียน
เรียงความ 

๑๐ 

https://krootewan2013/
https://krootewan2013/
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด/ 
จุดประสงค์กำร

เรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
มีทักษะพ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการ
ประกอบอาชีพงาน
ช่างได้ 

เตรียมเอกสาร 
ต่าง ๆ เพื่อไปสมัครงาน และ
ทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพช่าง 
- ขยายความเข้าใจ ให้
นักเรียนเขียนเรียงความใน
หัวข้อ การพัฒนาตนเพ่ือ
เตรียมพร้อมสู่โลกของอาชีพ
ช่างที่ใฝ่ฝัน 
- ครูตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหาในการตอบ
ค าถามและการเขียน
เรียงความ 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 
 

๕ E learning cycle 
model 

  ๑ สอบปลายภาค     ๒๐ 
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รายวิชา การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๒๒๑๐๓ 
 

ล ำดับที/่ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด/ 
จุดประสงค์กำร

เรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู้ คะแนน 

 ๑ ๑ - ปฐมนิเทศ 
- ชี้แจง อธิบายตัวชี้วัด/จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 
- วิธีการประเมินผลในรายวิชา 
- วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
- ข้อตกลงในการเรียน 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 

    

๑. อาหารและ
เครื่องดื่ม 
 

๒ - ๙ ๘ ง ๑.๑ 
ม.๒/๑ ใช้ทักษะการ
แสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนาการท างาน 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
ใช้ทักษะการ
แสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนาการท างาน 

- สนทนา กระตุ้นความสนใจ  
- อธิบายความรู้ โดยครูตั้งค าถาม 
- ขยายความเข้าใจ ให้เขียนบันทึก
เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มใน
ชีวิตประจ าวัน 

- รูปภาพอาหาร
และเครื่องดื่ม 
 
 
 
 

- บันทึกเรื่อง
อาหาร
เครื่องดื่มใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 

- ตรวจสอบการ
เขียนบันทึกของ
นักเรียน 

๑๐ 
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ล ำดับที/่ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด/ 
จุดประสงค์กำร

เรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู้ คะแนน 

   ม.๒/๒ ใช้ทักษะ
กระบวนการแกป้ัญหา
ในการท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
ใช้ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการ
ท างาน 
 
ม.๒/๓ มีจิตส านึกใน
การท างานและใช้
ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงาน   
อย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
มีจิตส านึกในการ
ท างานและใช้
ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงาน การ
ประกอบอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
อย่างประหยัด 
คุ้มค่า 

- นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับการเลือกอาหารและ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
- นักเรียนแบ่งกลุ่มในการท างาน
เรื่อง การเลือกอาหารและเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพ 
 
- นักเรียนปฏิบัติงานเรื่องการการ
ประกอบอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 
- การคิดค านวณรายรับ –รายจ่าย
ของการประกอบอาหารและ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
 

- ใบความรู้เรื่อง  
การเลือกอาหาร
เพ่ือสุขภาพ 
- ใบความรู้เรื่อง  
การเลือก
เครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 
- อินเตอร์เน็ต 
 
 
- อุปกรณ์การ
ประกอบอาหาร
เครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 

- แผ่นพับการ
เลือกอาหาร
เพ่ือสุขภาพ 
- แผ่นพับการ
เลือก
เครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 
 
- อาหารและ 
เครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 

- สังเกตการ
ท างานกลุ่ม 
- ผลงาน 
 
 
 
 
- รสชาติและ
วัตถุดิบในการ
ประกอบอาหาร
และเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพ 
- ตารางการคิด
ค านวณรายรับ –
รายจ่ายของการ
ประกอบอาหาร
และเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพ 

๕ 
 
๑๐ 
 
 
 
 
๑๐ 
 
 
 
 
๕ 
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ล ำดับที/่ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด/ 
จุดประสงค์กำร

เรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู้ คะแนน 

 ๑๐ ๑ สอบกลางภาค     ๑๐ 
๒. การ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์ 
เพ่ือการเข้าสู่
อาชีพ 

๑๑ - 
๑๙ 

๙ ง ๔.๑ 
ม.๒/๑ อธิบายการ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
อธิบายการ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ
ได้ 
 
ม.๒/๒ ระบุการ
เตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
ระบุการเตรียมตัว
เข้าสู่อาชีพงานช่าง
ได้  
 
 
 

- กระตุ้นความสนใจ โดยการให้ดู
ภาพ  
- นักเรียนท าใบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
- สุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอใบงาน
หน้าห้องเรียน 
- สนทนา ถึงอาชีพช่างต่าง ๆ ที่
นักเรียนสนใจ 
- นักเรียนค้นคว้ารายละเอียดอาชีพ
ที่ตนเองสนใจจากสิ่งพิมพ์ และ
เว็บไซต์ต่าง ๆ 
- ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลิกภาพ การ
เตรียมเอกสารต่าง ๆ เพ่ือไปสมัคร
งาน และทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพ 
- ขยายความเข้าใจ ให้นักเรียนท า
แผ่นพับในหัวข้อ การพัฒนาตนเพื่อ
เตรียมพร้อมสู่โลกของอาชีพช่างที่
ใฝ่ฝัน 

- รูปภาพอาชีพ
ต่าง ๆ   
- สิ่งพิมพ์ 
- เว็บไซต์  
 

- ใบงานเรื่อง  
การค้นหา
ตนเอง 
- แผนพับ 
การพัฒนาตน
เพ่ือ
เตรียมพร้อมสู่
โลกของอาชีพ
ที่ใฝ่ฝัน 
 

- ตรวจใบงาน 
 
- ตรวจการท า
แผ่นพับ 

๑๐ 
 
๒๐ 
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ล ำดับที/่ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด/ 
จุดประสงค์กำร

เรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู้ คะแนน 

ม.๒/๓  มีทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการประกอบ
อาชีพที่สนใจ  
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
มีทักษะพ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการ
ประกอบอาชีพที่
สนใจได้ 

  ๑ สอบปลายภาค     ๒๐ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี   รหัสวิชา ง๒๓๑๐๑ 
 

ล ำดับที/่ชื่อ 
หน่วยกำรเรียนรู้ 

สัปดำห์
ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู้ คะแนน 

ภำคเรียนที่ ๑ ๑ ๑ - ปฐมนิเทศ 
- ชี้แจง อธิบายตัวชี้วัด/

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- วิธีการประเมินผลใน

รายวิชา 
- วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล (ต้องมีคะแนน
หาแบบฟอร์มเองตามที่ตรง
กับของเรา) 

- ข้อตกลงในการเรียน 
แบบทดสอบก่อนเรียน  

    

๑. การดูแล
รักษาเสื้อผ้าใน
ชีวิตประจ าวัน 
(๕ ชั่วโมง) 

  ๒-๖    ๕ ง ๑.๑   
ม.๓/๑  อภิปราย
ขั้นตอนการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ 
ม.๓/๒  ใช้ทักษะใน
การท างานร่วมกัน
อย่างมีคุณธรรม 

-   ความหมายและประโยชน์
ของการดูแลเสื้อผ้าใน
ชีวิตประจ าวัน 

- ล าดับขั้นตอนในการดูแล
เสื้อผ้า 

- การซักผ้า 
- การตากผ้า 

- หนังสือเรียน
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
ม.๓ 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบ

ก่อนเรียน/

- ใบงานเรื่อการ
ดูแลเสื้อผ้าใน
ชีวิตประจ าวัน 
- ใบงานเรื่อง
ปฏิบัติงานดูแล
รักษาเสื้อผ้าใน
ชีวิตประจ าวัน 

- ตรวจใบงาน 
- สังเกตการร่วม
กิจกรรม 

- ตรวจ
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน/หลัง
เรียน 

 
๒๐ 
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ล ำดับที/่ชื่อ 
หน่วยกำรเรียนรู้ 

สัปดำห์
ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู้ คะแนน 

ม.๓/๓  อภิปราย
การท างานโดยใช้
ทักษะการจัดการ
เพ่ือการประหยัด
พลังงาน ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม 
 
จุดประสงค์กำร
เรียนรู้ 
๑)  บอก
ความหมายและ
ประโยชน์ของการ
ดูแลรักษาเสื้อผ้าได้
อย่างหลากหลาย 
๒) อภิปรายวิธีการ
ดูแลรักษาเสื้อผ้าได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ 
ถูกต้องตามขั้นตอน 
๓) อภิปรายขั้นตอน
การซัก ตาก รีด พับ
และจัดเก็บเสื้อผ้า 

- การรีดผ้า 
- การพับผ้า 
- การจัดเก็บเสื้อผ้า 

หลังเรียน 
- แบบทดสอบ 
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ล ำดับที/่ชื่อ 
หน่วยกำรเรียนรู้ 

สัปดำห์
ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู้ คะแนน 

ได้อย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอน 

๒.การตัดเย็บ
กางเกงอย่าง
ง่าย 
(๔ ชั่วโมง) 

๗ - ๑๐ ๔ ง ๑.๑   
ม.๓/๑  อภิปราย
ขั้นตอนการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ 
ม.๓/๒  ใช้ทักษะใน
การท างานร่วมกัน
อย่างมีคุณธรรม 
ม.๓/๓  อภิปราย
การท างานโดยใช้
ทักษะการจัดการ
เพ่ือการประหยัด
พลังงาน ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม 
จุดประสงค์กำร
เรียนรู้ 
๑) ยกตัวอย่าง
ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการตัดเย็บ
เสื้อผ้าอย่างง่ายได้  
อย่างน้อย ๓ ข้อ 

- ประโยชน์ของการตัด
เย็บเสื้อผ้าอย่างง่าย 

- เครื่องมือและอุปกรณ์
ส าหรับงานตัดเย็บ
เสื้อผ้าอย่างง่าย 

- การตัดเย็บกางเกงอย่าง
ง่าย 

 

- หนังสือเรียน
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 
ม.๓ 

- ตัวอย่าง
กางเกงที่ตัด
เย็บแบบง่าย 
๑ ตัว 

- เครื่องมือ
และอุปกรณ์
ต่างๆ 
ส าหรับงาน
ตัดเย็บ 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบ

ก่อนเรียน/
หลังเรียน 

- แบบทดสอบ 
 

- - ใบงานเรื่อง
สร้างแบบตัด
กางเกงอย่าง
ง่าย 
- ใบงานเรื่อง
ตัดเย็บกางเกง
อย่างง่าย 

 

- ตรวจใบงาน 
- สังเกตการ

ร่วมกิจกรรม 
ตรวจ
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน/
หลังเรียน 

๑๐ 



94 
 

ล ำดับที/่ชื่อ 
หน่วยกำรเรียนรู้ 

สัปดำห์
ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู้ คะแนน 

๒) อธิบายวิธีการ
เลือกใช้วัสดุ-
อุปกรณ์ที่ช่วยสร้าง
แบบและ 
ตัดเย็บกางเกงอย่าง
ง่ายได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 
๓)  อภิปราย
ขั้นตอนการ ตัดเย็บ
กางเกงอย่างง่ายได้
อย่างถูกต้อง 

๓.อาหารส ารับ 
( ๔ ชั่วโมง) 

๑๑–๑๔ ๔ ง ๑.๑   
ม.๓/๑  อภิปราย
ขั้นตอนการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ 
ม.๓/๒  ใช้ทักษะใน
การท างานร่วมกัน
อย่างมีคุณธรรม 
ม.๓/๓  อภิปราย
การท างานโดยใช้
ทักษะการจัดการ
เพ่ือการประหยัด

- ความหมายและประโยชน์ของ
อาหารส ารับ 
- หลักการจัดอาหารส ารับ 
- การจัดอาหารส ารับใน ๑ วัน 

- หนังสือเรียน
การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 
ม.๓ 

- หนังสือต ารา
อาหารต่างๆ 

- อินเทอร์เน็ต 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบ

ก่อนเรียน/

- - ใบงานเรื่อง
ประดิษฐ์แผ่น
รองจานอาหาร 
- ใบงานเรื่อง
อาหารส ารับ 

 

- ตรวจใบงาน 
- สังเกตการ

ร่วมกิจกรรม 
ตรวจ
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน/
หลังเรียน 

๒๐ 
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ล ำดับที/่ชื่อ 
หน่วยกำรเรียนรู้ 

สัปดำห์
ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู้ คะแนน 

พลังงาน ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม 
จุดประสงค์กำร
เรียนรู้ 
๑)ระบุความหมาย
และประโยชน์ของ
อาหารส ารับได้
อย่างถูกต้อง 
๒)อภิปรายหลักการ
จัดอาหารส ารับได้
ถูกต้อง 
๓)อภิปรายขั้นตอน
การประกอบอาหาร
ส ารับที่มี
ประสิทธิภาพ 
๔)วิจารณ์การจัด
อาหารส ารับของ
ตนเองและกลุ่ม
เพ่ือนได้อย่าง
ถูกต้องตาม
หลักการ 

หลังเรียน 
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ล ำดับที/่ชื่อ 
หน่วยกำรเรียนรู้ 

สัปดำห์
ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู้ คะแนน 

๔. อาหารจาน
คุณภาพ 
( ๔ ชั่วโมง) 

๑๕-๑๘ ๔ ง ๑.๑   
ม.๓/๑  อภิปราย
ขั้นตอนการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ 
ม.๓/๒   ใช้ทักษะ
ในการท างาน
ร่วมกันอย่างมี
คุณธรรม 
ม.๓/๓  อภิปราย
การท างานโดยใช้
ทักษะการจัดการ
เพ่ือการประหยัด
พลังงาน ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม 
จุดประสงค์กำร
เรียนรู้ 
๑) แจกแจง
หลักการเลือกซ้ือ
อาหารได้อย่าง
ถูกต้อง 
๒) ค้นคว้าวิธีการ
เตรียม ประกอบ

- หลักการเลือกซ้ืออาหาร 
- การเตรียมและการประกอบ
อาหารอย่างสงวนคุณค่า 
- การจัดตกแต่งอาหารอย่าง
ง่าย 

- หนังสือเรียน
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
ม.๓ 
- ตลาดสดใกล้
โรงเรียน 
- ร้านอาหารใน
ท้องถิ่น 
- ร้านค้า
จ าหน่ายอาหาร
ในสถานศึกษา 
- อินเทอร์เน็ต 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบ
ก่อนเรียน/หลัง
เรียน 

 

- - ใบงานเรื่อง
อาหารงาน
คุณภาพ 
- ใบงานเรื่อง
การประกอบ
อาหารและ
ตกแต่งอาหาร 

 

- ตรวจใบงาน 
- สังเกตการณ์ 
- ร่วมกิจกรรม 
ตรวจ
แบบทดสอบก่อน
เรียน/หลังเรียน 

  ๒๐ 
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ล ำดับที/่ชื่อ 
หน่วยกำรเรียนรู้ 

สัปดำห์
ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู้ คะแนน 

และ ตกแต่งอาหาร
คาวที่มีคุณภาพดีได้
อย่างน้อย ๑ 
รายการ 
๓) วิจารณ์การ
ประกอบและจัด
ตกแต่งอาหารได้
อย่างมีหลักการ 

    - สอบกลางภาค    ๑๐ 
    - สอบปลายภาค    ๒๐ 
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รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี   รหัสวิชา ง๒๓๑๐๓  
 
ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู ้ คะแนน 

 ๑ ๑ - ปฐมนิเทศ 
- ชี้แจง อธิบายตัวชี้วัด/

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- วิธีการประเมินผลใน

รายวิชา 
- วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล (ต้องมี
คะแนนหาแบบฟอร์มเอง
ตามท่ีตรงกับของเรา) 

- ข้อตกลงในการเรียน 
แบบทดสอบก่อนเรียน  

    

๑. การ
ประดิษฐ์บรรจุ
ภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ 
(๔ ชั่วโมง) 

๒-๕ ๔ ง ๑.๑   
ม.๓/๑  อภิปราย
ขั้นตอนการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ 
ม.๓/๒  ใช้ทักษะใน
การท างานร่วมกัน
อย่างมีคุณธรรม 
ม.๓/๓  อภิปราย

- ความหมาย ความเป็นมา 
และประโยชน์ของการ
บรรจุภัณฑ์การซักผ้า 

- ลักษณะที่ดีของบรรจุภัณฑ์ 
- ประเภทบรรจุภัณฑ์ 
- การพับผ้า 
- วัสดุธรรมชาติที่ใช้ประดิษฐ์  
   บรรจุภัณฑ์ 

- หนังสือเรียนการ 
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี ม.๓ 

- ใบงาน 
-  แบบทดสอบก่อน

เรียน/หลังเรียน 
- แบบทดสอบ 

 

- ใบงานเรื่อง
บรรจุภัณฑ์ 

- ใบงานเรื่อง
ประเภทของ
บรรจุภัณฑ์ 
- ใบงานเรื่อง
วัสดุธรรมชาติ
กับงาน

- ตรวจใบงาน 
- สังเกตการร่วม

กิจกรรม 
- ตรวจ

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน/
หลังเรียน 

๒๐ 
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู ้ คะแนน 

การท างานโดยใช้
ทักษะการจัดการ
เพ่ือการประหยัด
พลังงาน ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม 
จุดประสงค์กำร
เรียนรู้ 
๑) บอกประเภท
ของบรรจุภัณฑ์ได้ 
๒) อธิบายขั้นตอน
การเลือกวัสดุ
ธรรมชาติได้
เหมาะสมกับหน้าที่
ของบรรจุภัณฑ์ 
๓) อธิบายขั้นตอน
การประดิษฐ์บรรจุ
ภัณฑ์ 
จากวัสดุธรรมชาติ
ได้ 

- หลักการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 
- ขั้นตอนการประดิษฐ์บรรจุ
ภัณฑ์ 

ประดิษฐ์บรรจุ
ภัณฑ์ 
- ใบงานเรื่อง 
ออกแบบและ
ประดิษฐ์บรรจุ
ภัณฑ์ 

 

๒. การ
ขยายพันธุ์พืช 

๖-๙ ๔ ง ๑.๑   
ม.๓/๑  อภิปราย

 -  การขยายพันธุ์พืช 
 -  ปัจจัยการขยายพันธุ์พืช 

- หนังสือเรียนการ
งานอาชีพและ

 - ใบงานเรื่อง
การขยายพันธุ์

- ตรวจใบงาน 
- สังเกตการร่วม

  ๑๐ 
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู ้ คะแนน 

(๔ ชั่วโมง) ขั้นตอนการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ 
ม.๓/๒  ใช้ทักษะใน
การท างานร่วมกัน
อย่างมีคุณธรรม 
ม.๓/๓  อภิปราย
การท างานโดยใช้
ทักษะการจัดการ
เพ่ือการประหยัด
พลังงาน ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม 
จุดประสงค์กำร
เรียนรู้ 
๑) อธิบาย
ความหมายและ
วิธีการขยายพันธุ์
พืชได้ 
๒) อธิบายปัจจัย
การขยายพันธุ์พืช
ได้ 
๓)อธิบายขั้นตอน

 -  การเพาะเมล็ด 
 - การขยายพันธุ์พืชโดยใช้
ส่วนต่างๆ ของพืช 
 

เทคโนโลยี ม.๓ 
- ใบงาน 
- ข้อมูลความรู้เรื่อง 
การขยายพันธุ์พืช 

- แบบทดสอบก่อน
เรียน/หลังเรียน 

- แบบทดสอบ 
 

พืช 
- ใบงานเรื่องวิธี
ขยายพันธุ์พืช 
- ใบงานเรื่อง 
การขยายพันธุ์
พืชด้วยวิธีการปัก
ช า 
- ใบงานเรื่อง 
อาชีพการ
ขยายพันธุ์พืช 

กิจกรรม 
- ตรวจ

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน/
หลังเรียน 
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู ้ คะแนน 

การเพาะเมล็ดได้ 
๔) อธิบายขั้นตอน
การปฏิบัติการ
ขยายพันธุ์พืชโดยใช้
ส่วนต่างๆของพืชได้ 

๗. เทคโนโลยี
และการสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้
ที่เก่ียวข้องกับ
กลไกและการ
ควบคุมไฟฟ้า – 
อิเล็กทรอนิกส์ 
(๔ ชั่วโมง) 

๑๐-๑๓ ๔ ง ๑.๑   
ม.๓/๑  อภิปราย
ขั้นตอนการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ 
ม.๓/๒   ใช้ทักษะ
ในการท างาน
ร่วมกันอย่างมี
คุณธรรม 
ม.๓/๓  อภิปราย
การท างานโดยใช้
ทักษะการจัดการ
เพ่ือการประหยัด
พลังงาน ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม 
ง. ๒.๑ 
ม.๓/๑ อธิบาย

 -  ระดับของเทคโนโลยี 
 -  การเขียนภาพสามมิติ
เบื้องต้น 
 -  ภาพฉายเพ่ือแสดง
รายละเอียดของชิ้นงาน 
 - การสร้างชิ้นงานหรือ
ผลงานโดยใช้ซอฟต์แวร์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 - การท ากรอบรูป
วิทยาศาสตร์ 
 - การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ที่
เกี่ยวข้องกับกลไกและการ
ควบคุมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 
 - การติดตั้งและประกอบ
ผลิตภัณฑ์ทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ 

- หนังสือเรียน
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
ม.๓ 

- ใบงาน 
- ข้อมูลความรู้

เรื่อง ระดับของ
เทคโนโลยีงาน
เขียนแบบและ
การสร้างชิ้นงาน 

- แบบทดสอบ
ก่อนเรียน/หลัง
เรียน 

- แบบทดสอบ 
 

- ใบงานเรื่อง
ระดับของ
เทคโนโลยีและ
การเขียนแบบ 
- ใบงานเรื่อง
ภาพสามมิติชนิด
ออบลิก 
- ใบงานเรื่อง
ภาพสามมิติชนิด
ไอโซเมตริก 
-ใบงานเรื่องการ
เขียนภาพฉาย
จากภาพสามมิติ 
- ใบงานเรื่อง 
การสร้างชิ้นงาน
จากภาพฉายโดย

- ตรวจใบงาน 
- สังเกตการร่วม

กิจกรรม 
- ตรวจ

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน/
หลังเรียน 

๒๐ 
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู ้ คะแนน 

ระดับของ
เทคโนโลยี 
ม.๓/๒ สร้างสิ่งของ
เครื่องใช้หรือวิธีการ
ตามกระบวนการ
เทคโนโลยีอย่าง
ปลอดภัย ออกแบบ
โดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพ
ฉาย เพื่อน าไปสู่
การสร้างต้นแบบ
และแบบจ าลอง
ของสิ่งของเครื่องใช้ 
หรือถ่ายทอด
ความคิดของวิธีการ
เป็นแบบจ าลอง
ความคิดและการ
รายงานผล 
 
จุดประสงค์กำร
เรียนรู้ 

 ใช้โปรแกรมโปร
เดสก์ท๊อป 
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู ้ คะแนน 

๑) อธิบาย
ความหมายและ
วิธีการขยายพันธุ์
พืชได้ 
๒) อธิบายปัจจัย
การขยายพันธุ์พืช
ได้ 
๓)อธิบายขั้นตอน
การเพาะเมล็ดได้ 
๔) อธิบายขั้นตอน
การปฏิบัติการ
ขยายพันธุ์พืชโดยใช้
ส่วนต่างๆของพืชได้ 

๘. ธุรกิจ  การ
หางานจากสื่อ 
และแนวทาง
การเข้าสู่อาชีพ 
(๕ ชั่วโมง) 

๑๔-๑๘ ๕ ง ๑.๑   
ม.๓/๑  อภิปราย
ขั้นตอนการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ 
ม.๓/๒   ใช้ทักษะ
ในการท างาน
ร่วมกันอย่างมี
คุณธรรม 

-  การหางานหรือต าแหน่งที่
ว่างจากสื่อต่างๆ 

    * สื่อสิ่งพิมพ์ 

    *สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 -  แนวทางเข้าสู่อาชีพและ
การประเมินทางเลือกอาชีพ 
  

- หนังสือเรียน
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
ม.๓ 

- ใบงาน 
- ข้อมูลความรู้

เรื่อง แนวทาง
เข้าสู่อาชีพและ

- ใบงานเรื่อง
รูปแบบองค์กร
ธุรกิจ 
- ใบงานเรื่องการ
หางาน 
- ใบงานเรื่องการ
หางานจากสื่อ
สิ่งพิมพ์ 

- ตรวจใบงาน 
- สังเกตการร่วม

กิจกรรม 
- ตรวจ

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน/
หลังเรียน 

  ๒๐ 
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู ้ คะแนน 

ม.๓/๓  อภิปราย
การท างานโดยใช้
ทักษะการจัดการ
เพ่ือการประหยัด
พลังงาน ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม 
ง.๔.๑ 
ม.๓/๑ อภิปราย
การหางานด้วยวิธีที่
หลากหลาย 
ม.๓/๒ วิเคราะห์
แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
ม.๓/๓ ประเมิน
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับ
ความรู้ ความถนัด 
และความสนใจของ
ตนเอง 
จุดประสงค์กำร
เรียนรู้ 

การประเมิน
ทางเลือกอาชีพ 

- แบบทดสอบ
ก่อนเรียน/หลัง
เรียน 

- แบบทดสอบ 
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู ้ คะแนน 

๑) อธิบายขั้นตอน
การหาแหล่งงาน
จากสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
๒)อธิบายแนวทาง
ในการ 
เข้าสู่อาชีพและการ
ประเมินทางเลือก
อาชีพได้ 

    - สอบกลางภาค    ๑๐ 
    - สอบปลายภาค    ๒๐ 
 
 
 



๑๐๕ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
 รายวิชา การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๓๒๑๐๑ 
 

 

  

ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำรเรียนรู้ 

สัปดำห์ที่ 
ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู ้

คะแนน 

๑.  ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับงานเกษตร 

๑-๔ ๔ ง ๑.๑ 
ม.๔-๖/๑ 

-  แหล่งผลการเรียนรู้ 
-  สนทนาตอบข้อซักถามเกี่ยวกับอาชีพ
ในท้องถิ่น 
-  ศึกษารูปแบบการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในท้องถิ่น 
-  การปฏิบัติดูแลพืชที่ปลูก  ซ่อมบ ารุง
เครื่องมือเครื่องใช้ 
-  น าเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตร 

-  ใบความรู้ 
-  เอกสารประกอบ 
การเรียนรู้ 
-  ผู้ประกอบ 
การอาชีพเกษตรกรรม         
ในท้องถิ่น 
-  เว็บไซด์ 
-  ห้องสมุดโรงเรียน 

-  ใบงาน -  ตอบข้อซักถาม 
-  สังเกต
พฤติกรรม 
-  ใบงาน 

๑๕ 

๒.  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๕-๘ ๔ ง ๑.๑ 
ม.๔-๖/๗ 

-  แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติ 
-  อธิปรายตอบข้อซักถามการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
-  รูปแบบการท าการเกษตรแบบยั่งยืน 
-  วิธีการข้ันตอนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

-  เอกสารประกอบ 
การเรียนรู้ 
-  ห้องสมุด 
-  เว็บไซด์ 
-  กลุ่มเกษตรกรในชุมชน
และท้องถิ่นใกล้เคียง 

-  ใบงาน 
-  
รายงาน 
-  แบบ
ส ารวจ 

-  การอภิปราย
หน้าชั้นเรียน 
-  ตอบข้อซักถาม 
-  ใบงาน 
-  สังเกต
พฤติกรรม 

๑๕ 

สอบกลำงภำค ๑๐ 



๑๐๖ 
 

ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำรเรียนรู้ 

สัปดำห์ที่ 
ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด/ 
ผลกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู ้

คะแนน 

๓.  โครงงานอาชีพ ๙-๑๘ ๑๐ ง ๑.๑ 
ม.๔-๖/๒,  ๓,  
๔,  ๕,  ๖ 

-  ส ารวจกระบวนการผลิตพืชและสัตว์
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้สู่โครงงานอาชีพ 
-  แบ่งกลุ่มท าโครงงาน  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-  จัดท าโครงงานตามกลุ่มสนใจโดยเน้น
การน าวัสดุท้องถิ่นประยุกต์ใช้สู่การ
ประกอบอาชีพที่ยั่งยืน 

-  แบบส ารวจ 
-  ชุมชนใกล้เคียง 
-  ห้องสมุด 
-  เว็บไซด์ 
-  ตัวอย่างโครงงาน 

-  แบบส ารวจ 
-  ชิ้นงาน
โครงงาน 
-  รายงาน
โครงงาน 

-  การน าเสนอ
ผลงาน 
-  ผลงานส าเร็จ 
-  แบบประเมิน 

๓๐ 

๔.  แนวทางสู่อาชีพ ๑๙-๒๐ ๒ ง ๔.๑ 
ม.๔-๖/๑,  ๒,  
๓,  ๔ 

-  อภิปรายแนวทางสู่อาชีพ 
-  แนวทางการประกอบอาชีพ 
-  การจัดการเก่ียวกับการประกอบ
อาชีพ 

-  เว็บไซด์ 
-  กลุ่มวิสาหกิจ 
-  ชมชน 

-  ใบงาน - ๑๐ 

สอบปลำยภำค ๒๐ 
 
 
 
 
 
  



๑๐๗ 
 

รายวิชา การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๓๒๑๐๒ 
 

หน่วย 
กำร

เรียนรู้ 

สัปดำห์ 
ที ่

ระยะ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/แหล่ง 
กำรเรียนรู ้

ชิ้นงำน/ภำระงำน 
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้ 
(K,P,A) 

คะแนน 

 ๑ ๑ ปฐมนิเทศ 
 

- ท าข้อตกลงในการ
เรียน 
- แจ้งผลการเรียนรู้ 
- อธิบายวิธีการจัดการ
เรียนรู้ และการระเมิน
ผล 

เอกสารความรู้ 
ใบงาน 
แบบประเมินผล 

- - การสังเกต 
พฤติกรรม 
การเรียนรู้ 
- การสอบถาม  

- 

๑.ตะเข็บ
พ้ืนฐาน 

๒-๓ ๒ ๑.อธิบายการเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพงานบ้าน
การเย็บตะเข็บพ้ืนฐาน 

- จัดการเรียนรู้โดยใช้  
กระบวนการเรียนรู้  
๕ STEPS 
- จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการปฏิบัติ 

เอกสารความรู้ 
ใบงานการเย็บ
ตะเข็บพ้ืนฐาน 
 

การสรุปองค์ความรู้ 
 

- การสังเกต 
พฤติกรรม 
- การทดสอบ 
ปฏิบัติ 

- 
๒๐ 

 
- 
 

๒ 
การน า
ตะเข็บ
พ้ืนฐาน
มาใช้ 

๔-๘ ๕ ๒.ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่
อาชีพงานบ้าน ได้ 

- จัดการเรียนรู้โดยใช้  
กระบวนการเรียนรู้  
๕ STEPS 
- จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการปฏิบัติ 

เอกสารความรู้ 
www. 
YouTube.com 
การเย็บตะเข็บ
พ้ืนฐาน 
 

ผลงานการเย็บตะเข็บ - การสรุปองค์
ความรู้  
-พฤติกรรม 
การปฏิบัติงาน 
-การทดสอบ
ปฏิบัติ 

๒๐ 



๑๐๘ 
 

หน่วย 
กำร

เรียนรู้ 

สัปดำห์ 
ที ่

ระยะ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/แหล่ง 
กำรเรียนรู ้

ชิ้นงำน/ภำระงำน 
กำรประเมิน
กำรเรียนรู้ 
(K,P,A) 

คะแนน 

๓   
การเย็บ
ปลอก
หมอน 

๙-๑๘ ๑๐ ๓.มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการประกอบอาชีพ
งานบ้าน 
๔.คิดค านวณรายรับ – 
รายจ่ายของผลงานงานบ้าน
สู่การประกอบอาชีพอิสระได้
อย่างยั่งยืน 

- จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการปฏิบัติ 
 
 

www. 
YouTube.com 
เอกสารความรู้ 
 

ปลอกหมอน ๑. การสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม 
๒. การทดสอบ 
ปฏิบัติ 

๒๐ 

 ๑๐ ๑ ผลการเรียนรู้ที่ ๑-๒ ทดสอบกลางภาค   การทดสอบ ๒๐ 
 ๒๐ ๑ ผลการเรียนรู้ที่ ๓-๔ ทดสอบปลายภาค  - การทดสอบ ๒๐ 
 
 
  



๑๐๙ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
รายวิชาการงานอาชีพ  รหัสวิชา ง๓๓๑๐๑ 
 
ล ำดับที/่ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด/ 
จุดประสงค์กำร

เรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู้ 
คะแนน 

 ๑ ๑ - ปฐมนิเทศ 
- ชี้แจง อธิบายตัวชี้วัด/
จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 
- วิธีการประเมินผลใน
รายวิชา 
- วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
- ข้อตกลงในการเรียน 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 

    

๑. ทักษะใน
การท างาน
ช่างเพ่ือการ
ด ารงชีวิต 

๒ ๑ ม. ๔ - ๖/๑  
อธิบายวิธีการ
ท างานเพ่ือการ
ด ารงชีวิต 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
อธิบายวิธีการ
ท างานช่างเพ่ือการ
ด ารงชีวิต 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- อภิปรายเกี่ยวกับลักษณะ
ของงานช่าง 
- แบ่งกลุ่ม ศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับประเภท และ
ลักษณะของงานช่าง  
- ส่งตัวแทนกลุ่มรายงาน

- ใบความรู้ เรื่องความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับงานช่าง 
 https://sites.google.com/ 
site/thanadonwongsawat/ 
bth-thi๑-khwam-ru- 
beuxng-tn-keiyw-kab- 
ngan-chang  
 
 

 
 
 
 

สังเกต
พฤติกรรม 
การตอบ
ค าถาม การ
อภิปราย 

๕ 
 
 

https://sites.google.com/


๑๑๐ 
 

ล ำดับที/่ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด/ 
จุดประสงค์กำร

เรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู้ 
คะแนน 

 
 
 

หน้าชั้นเรียน 
- ครูอธิบายเพิ่มเติม 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 

 

 ๓ - ๗ ๕ ม. ๔ - ๖/๒  สร้าง
ผลงานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ 
และมีทักษะการ
ท างานร่วมกัน   
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
สร้างผลงานงาน
ช่างอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์และมี
ทักษะการท างานช่าง
ร่วมกัน   
ม. ๔ - ๖/๓ มี
ทักษะการจัดการใน
การท างาน 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
มีทักษะการจัดการใน

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
-  
- ส ารวจค้นหา ให้นักเรียน
ศึกษาค้นคว้างานประดิษฐ์
ทางช่างที่ประดิษฐ์จากวัสดุที่
มีในท้องถิ่น 
- อธิบายความรู้ ให้นักเรียน
อภิปรายความประโยชน์ของ
งานประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์จาก
วัสดุท้องถิ่น   
- ครูอธิบายเพิ่มเติม 
- นักเรียนแบ่งกลุ่มประชุม
วางแผน ประดิษฐ์ผลงาน
ทางช่างอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ โดยประดิษฐ์จาก
วัสดุท้องถิ่น 

- รูปภาพงานประดิษฐ์ทางช่าง 
- เว็บไซต์ 
http://www.banidea.com/ 
home-ideas-save- 
money-of-bike/ 
- ห้องสมุด 

ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์
ทางช่างจาก
วัสดุท้องถิ่น 

ประเมินผล
งาน 

๒๐ 

http://www.banidea.com/


๑๑๑ 
 

ล ำดับที/่ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด/ 
จุดประสงค์กำร

เรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู้ 
คะแนน 

การท างานช่าง 
ม. ๔ - ๖/๔.  มีทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา
ในการท างาน 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
มีทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการ
ท างานช่าง 

- ประเมินผลงานของแต่ละ
กลุ่ม 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 
 

 ๘ ๑ ม. ๔ - ๖/๕  มีทักษะ
ในการแสวงหา
ความรู้เพื่อ              
การด ารงชีวิต 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้เพื่อ
การด ารงชีวิต 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา ทบทวนความรู้
เกี่ยวกับลักษณะและ
ประเภทของงานช่าง 
ขั้นสอน 
- สนทนา นักเรียน
ยกตัวอย่างเครื่องมือช่างที่
รู้จัก 
- ส ารวจค้นหา นักเรียน
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
เครื่องมือช่างจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้ว
บันทึกความรู้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง เครื่องมืองานช่าง 

 สังเกต 
การอภิปราย 
การศึกษา
ค้นคว้า 
การสาธิต 

๑๐ 



๑๑๒ 
 

ล ำดับที/่ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด/ 
จุดประสงค์กำร

เรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู้ 
คะแนน 

- อธิบายความรู้ นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ความส าคัญของการเลือกใช้
เครื่องมือช่างที่ถูกต้องและ
เหมาะสม แล้วบันทึกความรู้ 
- ขยายความเข้าใจ นักเรียน
แบ่งกลุ่ม เลือกเครื่องมือช่าง
กลุ่มละ ๒ ชนิด ส่งตัวแทน
สาธิตวิธีการใช้หน้าชั้นเรียน 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 
 

 ๙ ๑ ม. ๔ - ๖/๖  มี
คุณธรรมและลักษณะ
นิสัยในการท างาน 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการ
ท างานช่าง 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- นักเรียนเล่าประสบการณ์
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพ่ือ
ความปลอดภัยในขณะ
ท างาน 
- นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น 
ขั้นสอน 
- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับความ

- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- เว็บไซต์   
https://yrh.moph.go.th/ 
department/man/ 
web/SAFTY.html 

 สังเกตการ
แสดงความ
คิดเห็น 
การ
ปฏิบัติงาน
กลุ่ม 

๕ 

https://yrh.moph.go.th/


๑๑๓ 
 

ล ำดับที/่ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด/ 
จุดประสงค์กำร

เรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู้ 
คะแนน 

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ช่าง แล้วรายงานหน้าชั้น
เรียน 
-  ครูอธิบายเพิ่มเติม  
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป แล้ว
จดบันทึก 

 ๑๐ ๑  สอบกลางภาค    ๑๐ 
 ๑๑ - 

๑๒ 
๒ ม. ๔ - ๖/๗ ใช้

พลังงาน  
ทรัพยากร ในการ
ท างานอย่างคุ้มค่า
และยั่งยืน เพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
ใช้พลังงาน  
ทรัพยากร ในการ
ท างานช่างอย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืน 
เพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา เกี่ยวกับการใช้
พลังงานในปัจจุบัน 
ขั้นสอน 
- นักเรียนอาสามสมัครเล่า
ประสบการณ์ในการใช้
พลังงาน 
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม ศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
- รายงานผลการศึกษาหน้า
ชั้นเรียน 
- แบ่งกลุ่ม อภิปรายเกี่ยวกับ

- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- เว็บไซต์  
https://web.ku.ac.th/ 
schoolnet/snet๖/envi๒/ 
subwater/sub.htm 

  ๕ 

https://web.ku.ac.th/


๑๑๔ 
 

ล ำดับที/่ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด/ 
จุดประสงค์กำร

เรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู้ 
คะแนน 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงาน และการใช้พลังงาน
ทดแทน แล้วส่งตัวแทน
รายงานผลหน้าชั้นเรียน 
- ครูอธิบายเพิ่มเติม 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 
แล้วจดบันทึก 

๒. แนว
ทางการ
ประกอบ
อาชีพช่าง 

๑๓ ๑ ม. ๔ - ๖/๑ 
อภิปรายแนวทางสู่
อาชีพที่สนใจ 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
อภิปรายแนวทางสู่
อาชีพช่างที่สนใจ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา กระตุ้นความสนใจ 
โดยการให้ดูภาพ และ
เว็บไซต์  
ขั้นสอน 
- ส ารวจค้นหา โดยศึกษา
จากสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ต่าง 
ๆ 
- อธิบายความรู้ ให้นักเรียน
อภิปราย วิเคราะห์
สถานการณ์ และส ารวจ
ตลาดแรงงานไทยในปัจจุบัน 
- ขยายความเข้าใจ ครูสมมุติ

- ภาพการประชุม 
- วีดิทัศน์ จาก 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=๔XgrhXnk_qo 
- ห้องสมุด 
 

บันทึกการ
ตอบค าถาม 

- ตรวจสอบ
การตอบ
ค าถามของ
นักเรียน 
- สังเกตการ
อภิปราย 

๕ 

https://www.youtube.com/


๑๑๕ 
 

ล ำดับที/่ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด/ 
จุดประสงค์กำร

เรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู้ 
คะแนน 

เหตุการณ์ให้นักเรียนตอบ
ค าถาม 
- ครูตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหาในการตอบ
ค าถามและอภิปราย 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 
๕ E learning cycle model 

 ๑๔ - 
๑๕ 

๒ ม. ๔ - ๖/๒ เลือก 
และใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมกับ
อาชีพ 
 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
เลือก และใช้
เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมกับอาชีพ
ช่าง 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา  
ขั้นสอน 
- สนทนา ถึงการใช้
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 
- ส ารวจค้นหา ให้นักเรียน
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการ
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมกับอาชีพ 
- อธิบายความรู้ นักเรียน
แบ่งกลุ่มอภิปราย การ
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมกับอาชีพ  
- ขยายความเข้าใจ นักเรียน

- ใบความรู้ เรื่องการเลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
กับอาชีพ 
 

 สังเกตการ
อภิปราย 

๕ 



๑๑๖ 
 

ล ำดับที/่ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด/ 
จุดประสงค์กำร

เรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู้ 
คะแนน 

รายงานผลการอภิปรายหน้า
ชั้นเรียน 
- ครูอธิบายเพิ่มเติม 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 
 

๕ E learning cycle 
model 

 ๑๖ -๑๘ ๓ ม. ๔ - ๖/๓  มี
ประสบการณ์ใน
อาชีพที่ถนัดและ
สนใจ 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
มีประสบการณ์ใน
อาชีพช่างที่ถนัด
และสนใจ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนาเก่ียวกับอาชีพช่าง
ที่ตนเองสนใจ 
ขั้นสอน 
- นักเรียนอาสาสมัครเล่า
ประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพ
ช่าง 
- แบ่งกลุ่มศึกษาอาชีพช่าง
ต่าง ๆ แล้วส่งตัวแทน
รายงานหน้าชั้นเรียน 
- นักเรียนศึกษาเรื่อง งาน
ช่างไม้ แล้วร่วมกันอภิปราย
วิธีการปฏิบัติงานช่างไม้ 
- แบ่งกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าการ

- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- เว็บไซต์ 
https://naenaew. 
blogspot.com/ 
๒๐๑๒/๐๒/blog-post_๓๖๙๒.
html 

ชั้นวาง
หนังสือ 

สังเกต 
การอภิปราย 
การ
ปฏิบัติงาน
กลุ่ม 

๑๐ 

https://naenaew.blogspot.com/
https://naenaew.blogspot.com/


๑๑๗ 
 

ล ำดับที/่ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด/ 
จุดประสงค์กำร

เรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู้ 
คะแนน 

ปฏิบัติงานช่างไม้ บันทึก
ความรู้ ส่งสรุปผล ตัวแทน
น าเสนอผลสรุปหน้าชั้นเรียน 
- นักเรียนศึกษาวิธีการสร้าง
ชั้นวางหนังสือ 
- ครูสาธิตขั้นตอนการ
ประกอบชั้นวางหนังสือ 
- นักเรียนออกแบบและสร้าง
ชั้นวางหนังสือ บันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน ส่งตัวแทน
รายงานหน้าชั้นเรียน 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูร่วมกันสรุป
เกี่ยวกับงานช่างไม้  

 ๑๙ ๑ ม. ๔ - ๖/๔  มี
คุณลักษณะที่ดีต่อ
อาชีพ 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
มีคุณลักษณะที่ดี
ต่ออาชีพช่าง 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- ครูยกตัวอย่างสถานการณ์
เกี่ยวกับบุคลที่ประกอบ
อาชีพช่างไม้ มาเป็นหัวข้อ
สนทนา  
ขั้นสอน 
- แบ่งกลุ่ม ร่วมกันวิเคราะห์
ความส าเร็จของอาชีพช่าง 

- ใบความรู้ เรื่องความยั่งยืนใน
การประกอบอาชีพ 
 

 - สังเกต 
การอภิปราย 
การ
ปฏิบัติงาน
กลุ่ม 
 

๕ 



๑๑๘ 
 

ล ำดับที/่ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์

ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด/ 
จุดประสงค์กำร

เรียนรู้ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู้ 
คะแนน 

- นักเรียนศึกษาเรื่อง ความ
ยั่งยืนในการประกอบอาชีพ 
แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพช่าง 
- ครูอธิบายเพิ่มเติม 
- นักเรียนร่วมกันเสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีความ
ยั่งยืนในการประกอบอาชีพ 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป
แนวทางในการประกอบ
อาชีพ 

 ๒๐ ๑ สอบปลายภาค     ๒๐ 
 
 
 
 
 
  



๑๑๙ 
 

รายวิชา การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๓๓๑๐๒ 
 
ล ำดับที/่
ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้ 

สัปดำห์
ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด/ 
ผลกำรเรียนรู ้

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู้ 

คะแนน 
 

 ๑ ๑ - ปฐมนิเทศ 
- ชี้แจง อธิบายตัวชี้วัด/จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 
- วิธีการประเมินผลในรายวิชา 
- วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
- ข้อตกลงในการเรียน 
 

- - - - 

๑. ธุรกิจ
ใน
ชีวิตประ
จ าวัน 

๒ – ๓ ๒ ม.๖/๑  อธิบายวิธีการท างาน
เพ่ือการด ารงชีวิต 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
อธิบายวิธีการท างานธุรกิจ
เพ่ือการด ารงชีวิตได้ 
ม.๖/๒  สร้างผลงานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์  และมี
ทักษะการท างานร่วมกัน   
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. สร้างผลงานธุรกิจอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ได้ 
๒. มีทักษะการท างานธุรกิจ

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา 
ขั้นสอน 
- บรรยาย 
- ศึกษาใบความรู้ 
- แบ่งกลุ่มท าใบงาน 
- น าเสนอหน้าห้องเรียน 
ขั้นสรุป/ประเมินผล 
- นักเรียนและครูสรุป 

- Power  
Point 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
 

- ใบงาน 
- น าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- ใบงาน 

 
 
๑๐ 



๑๒๐ 
 

ล ำดับที/่
ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้ 

สัปดำห์
ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด/ 
ผลกำรเรียนรู ้

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู้ 

คะแนน 
 

ร่วมกันได้   
 

๒. การ
ด าเนินการ
ทางธุรกิจ 

๔ – ๙ ๖ ม.๖/๓ มีทักษะการจัดการใน
การท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีทักษะการจัดการในการ
ท างานธุรกิจ 
ม.๖/๔ มีทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ในการท างานธุรกิจ 
ม.๖/๕ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้เพื่อการ
ด ารงชีวิต 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีทักษะในการแสวงหาความรู้
เกี่ยวกับงานธุรกิจเพ่ือการ
ด ารงชีวิต 
ม.๖/๖ มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการท างาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- รูปภาพ 
- สนทนา 
ขั้นสอน 
- นักเรียนศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป 
- จัดท า Mind Map เพ่ือสรุปความรู้จาก
การศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป 
- บรรยาย 
ขั้นสรุป/ประเมินผล 
- นักเรียนและครูสรุป 

- รูปภาพ 
- บทเรียน
ส าเร็จรูป 
เรื่อง ความรู้
เบื้อต้นของ
งานธุรกิจ 
- บทเรียน
ส าเร็จรูป 
เรื่อง 
ประเภทและ
รูปแบบของ
ธุรกิจ 
- บทเรียน
ส าเร็จรูป 
เรื่อง ธุรกิจ
ขนาดกลาง
เเละขนาด
ย่อม 
- Power  
Point 

- บทเรียน
ส าเร็จรูป 
- Mind 
Map 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- การตอบ
ค าถามใน
บทเรียน
ส าเร็จรูป 
- Mind Map 

 
 

๑๕ 
 
 

๑๐ 



๑๒๑ 
 

ล ำดับที/่
ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้ 

สัปดำห์
ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด/ 
ผลกำรเรียนรู ้

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู้ 

คะแนน 
 

มีคุณธรรมและลักษณะนิสัย
ในการท างานธุรกิจ 

 ๑๐ ๑ - สอบกลางภาค - - - ๑๐ 
๓. การ
ด าเนิน
ธุรกิจกับ
หลัก
ปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๑ ๑ ม.๖/๗  ใช้พลังงาน  
ทรัพยากร ในการท างานอย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ใช้พลังงาน  ทรัพยากร   ใน
การท างานธุรกิจอย่างคุ้มค่า
และยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
- คิดค านวณรายรับ – 
รายจ่ายของผลงานสู่การ
ประกอบอาชีพอิสระอย่าง
ยั่งยืน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา 
ขั้นสอน 
- อธิบาย 
- ท าใบงาน 
ขั้นสรุป/ประเมินผล 
- นักเรียนและครูสรุป 

- Power  
Point 
- ใบงาน 

ใบงาน - การสังเกต
พฤติกรรม 
- ใบงาน 

 
 

๕ 



๑๒๒ 
 

ล ำดับที/่
ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้ 

สัปดำห์
ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด/ 
ผลกำรเรียนรู ้

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู้ 

คะแนน 
 

๔. อาชีพดี
มีความ
มั่นคง 

๑๒–
๑๙ 

๘ ม.๖/๑  อภิปรายแนวทางสู่
อาชีพที่สนใจ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
อภิปรายแนวทางสู่อาชีพงาน
ธุรกิจได้ 
ม.๖/๒ เลือก และใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม กับ
อาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมกับอาชีพธุรกิจได้ 
ม.๖/๓  มีประสบการณ์ใน
อาชีพที่ถนัดและสนใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีประสบการณ์ในอาชีพธุรกิจ
ที่ถนัดและสนใจ 
ง ๔.๑ ม.๖/๔  มีคุณลักษณะ
ที่ดีต่ออาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
ธุรกิจ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- รูปภาพ 
- สนทนา 
ขั้นสอน 
- วีดีทัศน์ 
- อภิปาย 
- จับสลากแบ่งกลุ่ม 
- ท าใบงาน 
- แบบสอบถาม 
- รวบรวมใบงานและแบบสอบถาม
จัดท าเป็นเล่มรายงาน 
- จัดท าสื่อเพ่ือการน าเสนอ 
- น าเสนอหน้าห้องเรียน  
ขั้นสรุป/ประเมินผล 
- นักเรียนและครูสรุป 

- รูปภาพ 
- วีดีทัศน์ 
เรื่อง ธุรกิจ
เงินทุนต่ า
คุณท าได้ 
- Power  
Point 
- สลาก 
- ใบงาน 
- 
แบบสอบถา
ม 
- 
อินเตอร์เน็ต 
- ห้องสมุด 

- ใบงาน  
- รายงาน 
- สื่อในการ
น าเสนอหน้า
ห้องเรียน 
- น าเสนอ
หน้า
ห้องเรียน 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- ใบงาน  
- รายงาน 
- สื่อในการ
น าเสนอหน้า
ห้องเรียน 
- น าเสนอหน้า
ห้องเรียน 

 
 

๑๐ 
๕ 
๕ 
 
 

๑๐ 
 
 

   ม.๖/๓  มีประสบการณ์ใน      



๑๒๓ 
 

ล ำดับที/่
ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้ 

สัปดำห์
ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด/ 
ผลกำรเรียนรู ้

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู้ 

คะแนน 
 

อาชีพที่ถนัดและสนใจ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีประสบการณ์ในอาชีพธุรกิจ
ที่ถนัดและสนใจ 
ง ๔.๑ ม.๖/๔  มีคุณลักษณะ
ที่ดีต่ออาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
ธุรกิจ 

 ๒๐ ๑ - สอบปลายภาค - - - ๒๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำเพ่ิมเติม   
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
รายวิชา ช่างเย็บย่ามและกระเป๋า   รหัสวิชา ง๒๐๒๒๕ 
 

หน่วยกำร
เรียนรู้ 

สัปดำห์ 
ที ่

ระยะ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์กำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำรประเมินกำร
เรียนรู้ 

คะแนน 

 ๑ ๑ ปฐมนิเทศ - ท าข้อตกลงในการเรียน 
- แจ้งตัวชี้วัด 
- อธิบายวิธีการจัด 
การเรียนรู้ และการวัดผล
ประเมินผล 

-เอกสารความรู้ 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- แบบวัดผล
ประเมินผล 

- - การสังเกต
พฤติกรรม 
การเรียนรู้ 
-การสอบถาม 

- 

หน่วย 
การเรียนรู้ที่ ๑
กระเป๋าผ้า 
 

๒-๙ ๘ ม.๒/๑ อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์
อาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ
งานช่างเย็บย่ามและกระเป๋า ได้ 

- จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
กระบวนการเรียนรู้  
๕ STEP 
 

- ใบความรู้ 
- แบตัดสส าเร็จรูป 
- รูปภาพ 
- แผ่นป้ายนิเทศ 
- www. 
Youtube.com 

- การสรุป 
องค์ความรู้ 
- การตัดแบบ 
-การเก็บรักษา
แบบตัดและ
อุปกรณ์ 

- การสรุปองค์
ความรู้ 
- การสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
- ตรวจผลงาน 

๒๐ 

หน่วย 
การเรียนรู้ที่ ๒
การเย็บ
ประกอบ 
 

๑๐-
๓๑ 

๒๒ ม.๒/๒ ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพงานช่างได้เย็บ
ย่ามและกระเป๋า 

- จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
กระบวนการเรียนรู้  
๕ STEP 

- ใบความรู้ 
- แบตัดสส าเร็จรูป 
- รูปภาพ 
- แผ่นป้ายนิเทศ 
- www. 
Youtube.com 

เย็บประกอบ
ส่วนต่างๆ 

 
- การสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
- ตรวจผลงาน 

 
๒๐ 



๑๒๕ 
 

หน่วยกำร
เรียนรู้ 

สัปดำห์ 
ที ่

ระยะ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์กำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำรประเมินกำร
เรียนรู้ 

คะแนน 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ ๓ การ
เย็บซิป 

๓๒-
๓๖ 

๑๐ ม.๒/๓  มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
ประกอบอาชีพที่สนใจ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบ
อาชีพงานช่างเย็บย่ามและกระเป๋า ได้ 

- จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
กระบวนการเรียนรู้  
๕ STEP 

- ใบความรู้ 
- แบตัดสส าเร็จรูป 
- รูปภาพ 
- แผ่นป้ายนิเทศ 
- www. 
Youtube.com 

กระเป๋า ๑ ใบ 
 
 

- สรุปองค์ความรู้
และการน าเสนอ 
- การสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม 

๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑๒๖ 
 

รายวิชา ช่างประดิษฐ์ของช าร่วย   รหัสวิชา ง๒๐๒๒๖ 
 

หน่วยกำร
เรียนรู้ 

สัปดำห์ 
ที ่

ระยะ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์

กำรเรียนรู ้
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 

ภำระงำน 
กำรประเมิน
กำรเรียนรู ้ คะแนน 

 ๑ ๑ ปฐมนิเทศ - ท าข้อตกลงในการเรียน 
- แจ้งตัวชี้วัด 
- อธิบายวิธีการจัด 
การเรียนรู้ และการวัดผล
ประเมินผล 

-เอกสารความรู้ 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- แบบวัดผล
ประเมินผล 

- - การสังเกต
พฤติกรรม 
การเรียนรู้ 
-การสอบถาม 

- 

หน่วย 
การเรียนรู้ที่ ๑
ของช าร่วย 
 

๒-๙ ๘ ม.๒/๑ อธิบายการ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
อธิบายการเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพงาน
ช่างประดิษฐ์ของช าร่วย 
ได้ 

- จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
กระบวนการเรียนรู้  
๕ STEP 
 

- ใบความรู้ 
- ตัวอย่างของ
ช าร่วย 
- รูปภาพ 
- แผ่นป้าย
นิเทศ 
- www. 
Youtube.com 

- การสรุป 
องค์ความรู้ 
- การสร้าง
แบบ 
-การเก็บ
รักษาแบบ
ตัดและ
อุปกรณ์ 

- การสรุปองค์
ความรู้ 
- การสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
- ตรวจผลงาน 

๒๐ 

หน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ 
ที ่

ระยะ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งการ
เรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

การประเมิน 
การเรียนรู้ 

คะแนน 

หน่วย 
การเรียนรู้ที่ ๒
การสร้างแบบ 

๑๐-๓๑ ๒๒ ม.๒/๒ ระบุการเตรียม
ตัวเข้าสู่อาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

- จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
กระบวนการเรียนรู้  
๕ STEP 

- ใบความรู้ 
- ของช ารวย
แบบต่างๆ 

แบบของ
ช าร่วย 

 
- การสังเกต
พฤติกรรมการ

 
๒๐ 



๑๒๗ 
 

หน่วยกำร
เรียนรู้ 

สัปดำห์ 
ที ่

ระยะ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์

กำรเรียนรู ้
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 

ภำระงำน 
กำรประเมิน
กำรเรียนรู ้ คะแนน 

 ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่
อาชีพงานช่างได้เย็บ
ย่ามและกระเป๋า 

- รูปภาพ 
- www. 
Youtube.com 

ปฏิบัติงาน 
- ตรวจผลงาน 

หน่วยการเรียนรู้
ที่ ๓ การ
ประกอบ 

๓๒-๓๖ ๑๐ ม.๒/๓  มีทักษะพ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการ
ประกอบอาชีพที่สนใจ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการประกอบ
อาชีพงานช่างประดิษฐ์
ของช าร่วย ได้ 
 

- จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
กระบวนการเรียนรู้  
๕ STEP 

- ใบความรู้ 
- แบตัดส
ส าเร็จรูป 
- รูปภาพ 
- แผ่นป้าย
นิเทศ 
- www. 
Youtube.com 

ของช าร่วย 
๕ ชิ้น 
 

- สรุปองค์
ความรู้และการ
น าเสนอ 
- การสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม 

๒๐ 

 
 
 
  



๑๒๘ 
 

รายวิชา การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ   รหัสวิชา ง๒๐๒๔๔ 
 

ล ำดับที่/ชื่อ
หน่วยกำรเรียนรู้ 

สัปดำห์ที่ 
ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด/             ผล
กำรเรียนรู ้

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู ้

คะแนน 
 

ปฐมนิเทศ ๑ ๒  -ชี้แจงตัวชี้วัด 
-จุดประสงค์การเรียนรู้ 
-วิธีประเมินผล 
-วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคล 
-ทดสอบก่อนเรียน 
-ข้อตกลงในชั้นเรียน 

 -แบบวิเคราะห์
เรียนรายบุคล 

  

๑ 
ไม้ดอกไม้ประดับ
สิ่งสวยงาม 
 

๒,๓ ๔ ๑.ความหมายความส าคัญ
ของไม้ดอกประดับ 

-  สังเกต  ตระหนัก 
-  วางแผน 
-  ลงมือปฏิบัติ 
-  พัฒนาความรู้ความเข้าใจ 
-  สรุป 

-  ใบความรู้ -  ใบงาน -  แบบทดสอบ 
-  ใบงาน 

๒๐ 
 

๒ 
การจัดการก่อน
ผลิต 

๔,๕,๖,๗ ๘ ๒.การเตรียมการก่อน
ผลิตไม้ประดับ 
๓.มีความรู้ความสามารถ
เรื่องการแปรูปผลผลิตไม้
ดอกไม้ประดับ 

-  กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

๑.  อธิบาย  ครูน าเสนอ
ข้อมูลกระตุ้นให้เกิดความรู้ 
๒.  อภิปราย 
๓.  น าเสนอกิจกรรมให้
เปรียบเทียบ 
๔.  อภิปราย  วิเคราะห์  
วิจารณ์ 

-  วีดีทัศน์ 
-  Power  point 
-  ใบความรู้ 

-  ใบงาน -  แบบทดสอบ 
-  แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

๒๐ 



๑๒๙ 
 

๕.  สรุป 
๓ 
การปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ 

๘,๙,๑๐ 
๑๑,๑๒,๑๓ 
๑๔,๑๕,๑๖ 

๑๗ 

๒๐ ๔.บอกข้ันตอนการผลิต
ไม้ดอกไม้ประดับได้ 
๕.ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
บางชนิดได้ 

-  กระบวนการปฏิบัติ 
๑.  กระบวนการปฏิบัติ 
๒.  สาธิต  ท าตามแบบ 
๓.  ท าลงโดยไม่มีแบบ 
๔.  ฝึกให้ช านาญให้นักเรียน
ท าลงจนเกิดความช านาญ 

-  วีดีทัศน์ 
-  ใบความรู้ 

-  ใบงาน 
 

-  แบบทดสอบ 
-  แบบสังเกต
พฤติกรรม 
-  ผลงาน 

๒๐ 

๔ 
การจัดการ
ผลผลิต 

๑๘,๑๙,๒๐ ๖ ๖.เก็บเกี่ยวผลผลิตไม้
ดอกไม้ประดับได้ 
๗.มีความรู้ความสามารถ
เรื่องการจ าหน่ายไม้
ดอกไม้ประดับ 
๘.เห็นคุณค่าในอาชีพ
สุจริต 
๙.มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์น้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

-  กระบวนการปฏิบัติ 
๑.  กระบวนการปฏิบัติ 
๒.  สาธิต  ท าตามแบบ 
๓.  ท าลงโดยไม่มีแบบ 
๔.  ฝึกให้ช านาญให้นักเรียน
ท าลงจนเกิดความช านาญ 

-  วีดีทัศน์ 
-  ใบความรู้ 

-  ใบงาน 
 

-  แบบทดสอบ 
-  แบบสังเกต
พฤติกรรม 
-  ผลงาน 

๒๐ 

  



๑๓๐ 
 

รายวิชา การปลูกพืชผักสวนครัว   รหัสวิชา ง๒๐๒๔๕ 
 

ล ำดับที่/ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

สัปดำห์ 
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน 

ภำระงำน 
วิธีกำรประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

 ๑ ๒ ปฐมนิเทศ -  แจ้งข้อตกลงในการเรียน 
-  แจ้งผลการเรียนรู้ 
-  อธิบายวิธีจัดการเรียนรู้และผล
การประเมินผลการเรียนรู้ 

-  ตัวอย่างแบบวัด
ประเมิน 

- -  การสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

- 

๑.  ผักสวนครัว ๒-๓ ๔ ๑.  รู้จักผักสวนครัว  และ
ส ารวจข้อมูลพืชผักสวนครัว
ในท้องถิ่นได้ 

-  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ๕ E   

๑.  สร้างความสนใจ 
๒.  ส ารวจและค้นหา 
๓.  อธิบายและสรุป 
๔.  ขยายความรู้ 
๕.  ประเมิน 

-  วีดีทัศน์จาก  
youtub.com 
-  แหล่งเรียนรู้ใน
ตลาดชุมชนใกล้
บ้านหรือตลาดใน
เมืองจันทบุรี 
-  แบบส ารวจ 

-  น าเสนอ
ผลการ
ส ารวจการ
ผลิตผักและ
การบริโภค
ผักในชุมชน 
-  ส่งผลการ
ส ารวจ 

-  สังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม 
-  สังเกตการ
น าเสนอ 

๑๐ 

๒.  การเจริญเติบโต
ของพืช 

๔ ๔ ๒.  บอกปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืชสวนครัว
ได้ 

-  ทักษะกระบวนการเรียน         
ความรู้ความเข้าใจ 

๑.  สังเกต  ตระหนัก 
๒.  วางแผน 
๓.  ลงมือปฏิบัติ 
๔.  พัฒนาความรู้ความเข้าใจ 
๕.  สรุป 

-  ผักของจริง 
-  ใบความรู้ 
-  วีดีทัศน์ 

-  ใบงาน -  แบบทดสอบ 
-  สังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม 

๑๐ 

๓.  การปลูกพืช ๕-๑๖ ๒๔ ๓.  อธิบายขั้นตอนการ -  ทักษะกระบวนการ  ๙  ขั้น -  ใบความรู้ -  แปลงปลูก -  ประเมิน ๔๐ 



๑๓๑ 
 

ล ำดับที่/ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

สัปดำห์ 
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน 

ภำระงำน 
วิธีกำรประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

อย่างสร้างสรรค์ เพาะปลูก  การดูแลรักษา
ตลอดจนการป้องกันดูแลพืช
สวนครัวได้ 
๔.  มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานการปลูกพืชผัก
สวนครัวถูกต้องตามข้ันตอน 

๑.  ตระหนักในปัญหาและความ
จ าเป็น 
๒.  คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
๓.  สร้างทางเลือก 
๔.  ประเมินและเลือกแนวทาง 
๕.  ก าหนดและล าดับขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
๖.  ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด
ไว้ด้วยสมัครใจ  และตั้งใจ 
๗.  ประเมินผล  ระหว่างปฏิบัติ 
๘.  ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
๙.  ประเมินผลรวมเพ่ือให้เกิด
ความภูมิใจ 

* จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ปฏิบัติและกระบวนการกลุ่ม 

-  วีดีทัศน์จาก  
Youtup.com 

ผักของ
โรงเรียน 
-  บันทึกการ
ปฏิบัติงาน 

พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม 
-  แบบบันทึก
การปฏิบัติงาน 

๔.  การเก็บเกี่ยว
ผลผลิต 

๑๗-๑๘ ๔ ๕.  อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตพืชสวนครัวได้ 

-  ทักษะกระบวนการปฏิบัติ 
๑.  สังเกตรับรู้ 
๒.  การท าตามแบบ 
๓.  การท าโดยไม่มีแบบ 
๔.  ฝึกให้เกิดทักษะให้ช านาญ 

-  ใบความรู้ 
-  แปลงผักของ
โรงเรียน 

- -  แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม 

๑๐ 

๕.  การจัดการหลัง
เก็บเก่ียว 

๑๙-๒๐ ๔ ๖.  สามารถจัดจ าหน่าย
ผลผลิตได้ 

-  ทักษะกระบวนการสร้างความ
ตระหนัก 

-  ใบความรู้ 
-  วีดีทัศน์ 

- -  แบบสังเกต
พฤติกรรมการ

๑๐ 



๑๓๒ 
 

ล ำดับที่/ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

สัปดำห์ 
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน 

ภำระงำน 
วิธีกำรประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

๗.  เห็นคุณค่าในอาชีพที่
สุจริต 
๘.  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  และน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๑.  สังเกต 
๒.  วิจารณ ์
๓.  สรุป 

ปฏิบัติงานกลุ่ม 

 
 
 



๑๓๓ 
 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย   
รายวิชา ช่างประดิษฐ์เบื้องต้น   รหัสวชิา ง๓๐๒๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

หน่วยกำร
เรียนรู้ 

สัปดำห์
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) ผลกำรเรียนรู ้

กิจกรรมกำร
เรียนรู้ 

สื่อ/แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/
ภำระงำน 

กำรประเมินกำร
เรียนรู้ 

 
คะแนน 

หน่วยท่ี ๑ 
งาน
ประดิษฐ ์

๑-๒ 
 

๔ ความรู้เกี่ยวกับงาน
ประดิษฐ์เบื้องต้น 

-บรรยาย 
-สืบค้น 

-ใบความรู ้
 

ใบงาน 
 
 

-ตรวจใบงาน 
-สังเกต 
 

๑๐ 

หน่วยท่ี ๒ 
วัสดุอุปกรณ ์

๓-๔ 
 

๔ 
 

วัสดุ อุปกรณ์ใน
ประดิษฐ ์
 

-บรรยาย 
-สืบค้น 

-ใบความรู ้
-ตัวอย่าง 
 

ใบงาน 
 
 

-ตรวจใบงาน 
-สังเกต 
 

๑๐ 

หน่วยท่ี ๓ 
การ
ประดิษฐ์
ของใช้ 

๕-๑๑ 
 
 

๑๔ ปฏิบัติการประดิษฐ์
ของใช้ 

-บรรยาย 
-สาธิต 
-ปฏิบัต ิ

-ใบความรู ้
-ตัวอย่าง 
  -VDO 
 

ช้ินงาน 
 
 

 
-ประเมิน
ช้ินงาน 

๓๐ 

หน่วยท่ี ๔ 
การ
ประดิษฐ์
ของตกแต่ง 

๑๑-๑๘ ๑๖ ปฏิบัติการประดิษฐ์
ของตกแต่ง 

-บรรยาย 
-สาธิต 
-ปฏิบัต ิ

-ใบความรู ้
 -VDO 
 -ตัวอย่าง 

ช้ินงาน 
 
 

 
-ประเมิน
ช้ินงาน 

๓๐ 
 



๑๓๔ 
 

รายวิชา ช่างประดิษฐ์   รหัสวชิา ง๓๐๒๒๒ 
 

หน่วยกำร
เรียนรู้ 

สัปดำห์
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ผลกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรม
กำร

เรียนรู้ 

สื่อ/
แหล่ง
กำร

เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/
ภำระ
งำน 

กำร
ประเมิน

กำร
เรียนรู้ 

คะแนน 

หน่วยที่ ๑ 
งาน
ประดิษฐ์
แบบต่างๆ 

๑-๒ 
 

๔ รู้เกี่ยวกับ
งาน
ประดิษฐ์
แบบต่างๆ 

-บรรยาย 
-สืบค้น 

-ใบ
ความรู้ 
 

ใบงาน 
 

-ตรวจใบ 
งาน 
-สังเกต 
 
 

๑๐ 

หน่วยที่ ๒ 
การ
ออกแบบ
ชิ้นงาน
ประดิษฐ์ 

๓-๔ 
 

๔ 
 

ออกแบบ
ชิ้นงาน
ประดิษฐ์
แบบต่างๆ 

-บรรยาย 
-สืบค้น 

-ใบ
ความรู้ 
-
ตัวอย่าง 
 

ใบงาน 
 

-ตรวจใบ
งาน 
-สังเกต 
 
 

๑๐ 

หน่วยที่ ๓ 
การ
ประดิษฐ์
ชิ้นงาน
ประเภท
ของช าร่วย 

๕-๑๑ 
 

๑๔ ปฏิบัติการ
ประดิษฐ์
ของช าร่วย 

-บรรยาย 
-สาธิต 
-ปฏิบัติ 

-ใบ
ความรู้ 
-
ตัวอย่าง 
-VDO 
 

ชิ้นงาน 
 

-ประเมิน
ชิ้นงาน 

๓๐ 

การ
ประดิษฐ์
ชิ้นงาน
ประเภท
ของใช้ 

๑๑-๑๘ ๑๖ ปฏิบัติการ
ประดิษฐ์
ของใช้ 

บรรยาย 
-สาธิต 
-ปฏิบัติ 

-ใบ
ความรู้ 
-
ตัวอย่าง 
-VDO 
 

ชิ้นงาน 
 

-ประเมิน
ชิ้นงาน 

๓๐ 

 
 
 



135 
 

รายวิชา การเย็บเบื้องต้น   รหัสวิชา ง๓๐๒๒๓ 
 

หน่วยกำร
เรียนรู้ 

สัปดำห์
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) ผลกำรเรียนรู ้

กิจกรรมกำร
เรียนรู้ 

สื่อ/แหล่ง
กำรเรียนรู ้

ชิ้นงำน/
ภำระงำน 

กำรประเมิน
กำรเรียนรู ้ คะแนน 

หน่วยท่ี ๑ 
การเย็บ
เบื้องต้น 

๑-๒ 
 

๔ รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการเย็บ
เบื้องต้น 

-บรรยาย 
-สืบค้น 

-ใบความรู ้
 

ใบงาน 
 
 

-ตรวจใบงาน 
-สังเกต 
 

๑๐ 

หน่วยท่ี ๒ 
 การเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ ์

๓ 
 

๒ 
 

รู้จักและเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ใน
การเย็บผ้าที่
เหมาะสม 
 

-บรรยาย 
-สืบค้น 

-ใบความรู ้
-ตัวอย่าง 
-
PowerPoin
t 

ใบงาน 
 
 

-ตรวจใบงาน 
-สังเกต 
 

๑๐ 

หน่วยท่ี ๓ 
การเย็บด้วย
มือแบบต่างๆ 

๔-๘ 
 
 

๑๐ ฝึกทักษะการเย็บ
เบื้องต้นด้วยมือ
แบบต่างๆ 

-บรรยาย 
-สาธิต 
-ปฏิบัต ิ

-ใบความรู ้
-VDO 
-ตัวอย่าง 

ช้ินงาน 
 
 

-ประเมิน
ช้ินงาน 

๒๐ 

หน่วยท่ี ๔ 
การประดิษฐ์
ของใช้
ประเภทผ้า 

๙-๑๓ ๑๐ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเย็บของใช้
ประเภทผ้า 

-บรรยาย 
-สาธิต 
-ปฏิบัต ิ

-ใบความรู ้
-VDO 
-ตัวอย่าง 

ช้ินงาน 
 
 

-ประเมิน
ช้ินงาน 

๒๐ 
 

หน่วยท่ี ๕ 
การประดิษฐ์
ของตกแต่ง
ประเภทผ้า 

๑๔-๑๘ ๑๐ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การการเย็บของ
ตกแต่งประเภทผา้ 

-บรรยาย 
-สาธิต 
-ปฏิบัต ิ

-ใบความรู ้
-VDO 
-ตัวอย่าง 

ช้ินงาน 
 
 

ประเมิน
ช้ินงาน 

๒๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



136 
 

รำยวิชำกำร เย็บผ้ำ   รหัสวิชำ ง๓๐๒๒๔ 
   

หน่วยกำร
เรียนรู้ 

สัปดำห์
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ผลกำรเรียนรู ้
กิจกรรมกำร

เรียนรู้ 
สื่อ/แหล่งกำร

เรียนรู้ 
ชิ้นงำน/
ภำระงำน 

กำรประเมิน
กำรเรียนรู ้

คะแนน 

หน่วยท่ี ๑ 
ความรู้
เกี่ยวกับ
อุปกรณ์การ
ตัดเย็บ 

 
๑ 

 

 
๒ 

ความรู้เกี่ยวกับงานเย็บ
ผ้า 

-บรรยาย 
-สืบค้น 

-ใบความรู ้
 

ใบงาน 
 
 

-ตรวจใบงาน 
-สังเกต 
K/A 

๑๐ 

หน่วยท่ี ๒ 
วัสดุอุปกรณ ์

 
๒ 

 
๒ 
 

วัสดุ อุปกรณ์ในการเยบ็
ผ้า 
 

-บรรยาย 
-สืบค้น 

-ใบความรู ้
-ตัวอย่าง 
 

ใบงาน 
 
 

-ตรวจใบงาน 
-สังเกต 
K/A 

๑๐ 

หน่วยท่ี ๓ 
การเย็บผ้า 

 
๓-๖ 

 

 
๘ 
 

วิธีการเย็บผ้าแบบต่าง -บรรยาย 
-สาธิต 
-ปฏิบัต ิ

-ใบความรู ้
-ตัวอย่าง 
-VDO 

ช้ินงาน 
 
 

-ประเมิน
ช้ินงาน 
P/A 

๒๐ 

หน่วยท่ี ๔
การประดิษฐ์
ของใช้ 

 
๗-๑๒ 

 
๑๒ 

ปฏิบัติการเย็บของใช้ -บรรยาย 
-สาธิต 
-ปฏิบัต ิ

-ใบความรู ้
-VDO 
-ตัวอย่าง 

ช้ินงาน 
 
 

-ประเมิน
ช้ินงาน 
P/A 

๒๐ 

หน่วยท่ี  
การประดิษฐ์
ของตกแต่ง 

 
๑๓-๑๘ 

 
๑๒ 

ปฏิบัติการเย็บของ
ตกแต่ง 

-บรรยาย 
-สาธิต 
-ปฏิบัต ิ

-ใบความรู ้
-VDO 
-ตัวอย่าง 

ช้ินงาน 
 
 

-ประเมิน
ช้ินงาน 
P/A 

๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 



รำยวิชำ ช่ำงเย็บย่ำมและกระเป๋ำ   รหัสวิชำ ง๓๐๒๒๕ 
 

หน่วยกำร
เรียนรู้ 

สัปดำห์ 
ที ่

ระยะ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์กำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำรประเมิน
กำรเรียนรู ้

คะแนน 

 ๑ ๑ ปฐมนิเทศ - ท าข้อตกลงในการเรียน 
- แจ้งตัวชี้วัด 
- อธิบายวิธีการจัด 
การเรียนรู้ และการวัดผล
ประเมินผล 

-เอกสารความรู้ 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- แบบวัดผล
ประเมินผล 

- - การสังเกต
พฤติกรรม 
การเรียนรู้ 
-การสอบถาม 

- 

หน่วย 
การเรียนรู้ที่ 
๑กระเป๋าผ้า 
 

๒-๙ ๘ ม.๒/๑ อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์
อาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ
งานช่างเย็บย่ามและกระเป๋า ได้ 

- จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
กระบวนการเรียนรู้  
๕ STEP 
 

- ใบความรู้ 
- แบตัดสส าเร็จรูป 
- รูปภาพ 
- แผ่นป้ายนิเทศ 
- www. 
Youtube.com 

- การสรุป 
องค์ความรู้ 
- การตัดแบบ 
-การเก็บรักษา
แบบตัดและ
อุปกรณ์ 

- การสรุปองค์
ความรู้ 
- การสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
- ตรวจผลงาน 

๒๐ 

หน่วย 
การเรียนรู้ที่ 
๒การเย็บ
ประกอบ 
 

๑๐-
๓๑ 

๒๒ ม.๒/๒ ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพงานช่างได้
เย็บย่ามและกระเป๋า 

- จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
กระบวนการเรียนรู้  
๕ STEP 

- ใบความรู้ 
- แบตัดสส าเร็จรูป 
- รูปภาพ 
- แผ่นป้ายนิเทศ 
- www. 
Youtube.com 

เย็บประกอบ
ส่วนต่างๆ 

 
- การสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
- ตรวจผลงาน 

 
๒๐ 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ ๓ 
การเย็บซิป 

๓๒-
๓๖ 

๑๐ ม.๒/๓  มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
ประกอบอาชีพที่สนใจ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

- จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
กระบวนการเรียนรู้  
๕ STEP 

- ใบความรู้ 
- แบตัดสส าเร็จรูป 
- รูปภาพ 

กระเป๋า ๑ ใบ 
 
 

- สรุปองค์
ความรู้และการ
น าเสนอ 

๒๐ 



138 
 

หน่วยกำร
เรียนรู้ 

สัปดำห์ 
ที ่

ระยะ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์กำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำรประเมิน
กำรเรียนรู ้

คะแนน 

มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
ประกอบอาชีพงานช่างเย็บย่ามและ
กระเป๋า ได้ 

- แผ่นป้ายนิเทศ 
- www. 
Youtube.com 

- การสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม 
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รายวิชา ช่างประดิษฐ์ของช าร่วย   รหัสวิชา ง๓๐๒๒๖ 

หน่วยกำร
เรียนรู้ 

สัปดำห์ 
ที ่

ระยะ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์

กำรเรียนรู ้
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 

ภำระงำน 
กำรประเมิน
กำรเรียนรู ้ คะแนน 

 ๑ ๑ ปฐมนิเทศ - ท าข้อตกลงในการเรียน 
- แจ้งตัวชี้วัด 
- อธิบายวิธีการจัด 
การเรียนรู้ และการวัดผล
ประเมินผล 

-เอกสารความรู้ 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- แบบวัดผล
ประเมินผล 

- - การสังเกต
พฤติกรรม 
การเรียนรู้ 
-การสอบถาม 

- 

หน่วย 
การเรียนรู้ที่ ๑
ของช าร่วย 
 

๒-๙ ๘ ม.๒/๑ อธิบายการ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
อธิบายการเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพงาน
ช่างประดิษฐ์ของช าร่วย 
ได้ 

- จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
กระบวนการเรียนรู้  
๕ STEP 
 

- ใบความรู้ 
- ตัวอย่างของ
ช าร่วย 
- รูปภาพ 
- แผ่นป้าย
นิเทศ 
- www. 
Youtube.com 

- การสรุป 
องค์ความรู้ 
- การสร้าง
แบบ 
-การเก็บ
รักษาแบบ
ตัดและ
อุปกรณ์ 

- การสรุปองค์
ความรู้ 
- การสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
- ตรวจผลงาน 

๒๐ 

หน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ 
ที ่

ระยะ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งการ
เรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

การประเมิน 
การเรียนรู้ 

คะแนน 

หน่วย 
การเรียนรู้ที่ ๒
การสร้างแบบ 
 

๑๐-๓๑ ๒๒ ม.๒/๒ ระบุการเตรียม
ตัวเข้าสู่อาชีพ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่
อาชีพงานช่างได้เย็บ

- จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
กระบวนการเรียนรู้  
๕ STEP 

- ใบความรู้ 
- ของช ารวย
แบบต่างๆ 
- รูปภาพ 
- www. 

แบบของ
ช าร่วย 

 
- การสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
- ตรวจผลงาน 

 
๒๐ 
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หน่วยกำร
เรียนรู้ 

สัปดำห์ 
ที ่

ระยะ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์

กำรเรียนรู ้
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

สื่อ/แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 

ภำระงำน 
กำรประเมิน
กำรเรียนรู ้ คะแนน 

ย่ามและกระเป๋า Youtube.com 
หน่วยการเรียนรู้
ที่ ๓ การ
ประกอบ 

๓๒-๓๖ ๑๐ ม.๒/๓  มีทักษะพ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการ
ประกอบอาชีพที่สนใจ  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการประกอบ
อาชีพงานช่างประดิษฐ์
ของช าร่วย ได้ 
 

- จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
กระบวนการเรียนรู้  
๕ STEP 

- ใบความรู้ 
- แบตัดส
ส าเร็จรูป 
- รูปภาพ 
- แผ่นป้าย
นิเทศ 
- www. 
Youtube.com 

ของช าร่วย 
๕ ชิ้น 
 

- สรุปองค์
ความรู้และการ
น าเสนอ 
- การสังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม 

๒๐ 
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รายวิชา ช่างเย็บกระเป๋าผ้า   รหัสวิชา ง๓๐๒๒๗ 
 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
สัปดำห์

ที ่
ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) ผลกำรเรียนรู ้

กิจกรรม 
กำร

เรียนรู้ 

สื่อ/แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระ
งำน 

กำรประเมินกำร
เรียนรู้ คะแนน 

หน่วยที่ ๑ 
 การออกแบบ
กระเป๋าผ้า 

๑- ๒ ๔ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและ
สร้างแบบกระเป๋าผ้า 

-
บรรยาย 
-สืบค้น 

-ใบความรู้ 
 

ใบงาน 
 

ตรวจใบงาน 
 
 

๑๐ 

หน่วยที่ ๒ 
วัสดุอุปกรณ์ 

๓-๔ 
 

๔ 
 

เลือกใช้ บ ารุงรักษาวัสดุ และอุปกรณ์
ต่างๆ 

-
บรรยาย 
-สาธิต 
 

-ใบความรู้ 
-ตัวอย่าง 
 

ใบงาน 
 

ตรวจใบงาน ๑๐ 

หน่วยที่ ๓ 
การออกแบบกระเป๋า 

๕-๘ ๘ ปฏิบัติงานการออกแบบกระเป๋าผ้า -
บรรยาย 
-สาธิต 
-ปฏิบัติ 

-ใบความรู้ 
-ตัวอย่าง 
-VDO 

ชิ้นงาน 
 

ประเมิน
ชิ้นงาน 

๒๐ 

หน่วยที่ ๔ 
ตัดเย็บและตกแต่ง
กระเป๋าผ้า 

๙-๑๘ ๒๐ ปฏิบัติงานตัดเย็บและตกแต่งกระเป๋าผ้า
แบบต่างๆ 

-
บรรยาย 
-สาธิต 
-ปฏิบัติ 

-ใบความรู้ 
-ตัวอย่าง 
- VDO 

ชิ้นงาน 
 

ประเมิน
ชิ้นงาน 

๔๐ 
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รายวิชา การประดิษฐ์ของใช้ด้วยผ้า   รหัสวิชา ง๓๐๒๒๘ 
 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
สัปดำห์

ที ่
ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) ผลกำรเรียนรู ้

กิจกรรม 
กำร

เรียนรู้ 

สื่อ/แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/
ภำระงำน 

กำรประเมิน
กำรเรียนรู ้ คะแนน 

หน่วยที่ ๑ 
 การออกแบบและสร้างแบบ 

๑- ๒ ๔ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ
และสร้างแบบ  

-
บรรยาย 
-สืบค้น 

-ใบความรู้ 
 

ใบงาน 
 

ตรวจใบงาน 
 
 

๑๐ 

หน่วยที่ ๒ 
วัสดุอุปกรณ์ 

๓-๔ 
 

๔ 
 

เลือกใช้ บ ารุงรักษาวัสดุ และ
อุปกรณ์ต่างๆ 

-
บรรยาย 
-สาธิต 
 

-ใบความรู้ 
-ตัวอย่าง 
 

ใบงาน 
 

ตรวจใบงาน ๑๐ 

หน่วยที่ ๓ 
การออกแบบ 

๕-๘ ๘ ปฏิบัติงานการออกแบบงาน
ประดิษฐ์ที่ท าด้วยผ้าประเภทต่างๆ 

-
บรรยาย 
-สาธิต 
-ปฏิบัติ 

-ใบความรู้ 
-ตัวอย่าง 
-VDO 

ชิ้นงาน 
 

ประเมิน
ชิ้นงาน 

๒๐ 

หน่วยที่ ๔ 
ตัดเย็บและตกแต่งงาน
ประดิษฐ์ที่ท าด้วยผ้าประเภท
ต่างๆ 

๙-๑๘ ๒๐ ปฏิบัติงานตัดเย็บและตกแต่งงาน
ประดิษฐ์ที่ท าด้วยผ้าประเภทต่างๆ 

-
บรรยาย 
-สาธิต 
-ปฏิบัติ 

-ใบความรู้ 
-ตัวอย่าง 
- VDO 

ชิ้นงาน 
 

ประเมิน
ชิ้นงาน 

๔๐ 
 

 
 
  



143 
 

โครงสร้างรายวิชา  งานแกะสลัก  รหัสวิชา ง๓๐๒๓๐   
 

ล ำดับที่/ชื่อ
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด / ผลกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู ้

คะแนน 

 ๑ ๑ - ปฐมนิเทศ 
- ชี้แจง อธิบายตัวชี้วัด/จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 
- วิธีการประเมินผลในรายวิชา 
- วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
- ข้อตกลงในการเรียน 

    

๑. รู้จักงาน
แกะสลัก 

๑ - ๒ ๓ มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้เกี่ยวกับงาน
แกะสลัก 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา 
ขั้นสอน 
- บรรยาย 
- ศึกษาใบความรู้ 
- แบ่งกลุ่มท าใบงาน 
- น าเสนอหน้าห้องเรียน 
ขั้นสรุป/ประเมินผล 
- นักเรียนและครูสรุป 

- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- อินเตอร์เน็ต 

- ใบงาน 
- น าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- ใบงาน 

 
 
๑๐ 

๒. รู้จ าน าไปใช้ ๓ - ๔ ๔ อธิบายวิธีการท างาน
แกะสลักได้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา 
ขั้นสอน 
- บรรยาย 
- แบ่งกลุ่มท าแผ่นพับ 

- รูปภาพ 
- แผ่นพับ 
- ใบงาน 
- อินเตอร์เน็ต 

- แผ่นพับ 
- ใบงาน 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- แผ่นพับ 
- ใบงาน 

 
 

๕ 
๕ 



144 
 

ล ำดับที่/ชื่อ
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด / ผลกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู ้

คะแนน 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ขั้นสรุป/ประเมินผล 
- นักเรียนและครูสรุป 

๓. ผลงาน
สร้างสรรค์ 

๕ – ๙ 
 

๑๐ ๑. ผลิตงานแกะสลัก
อย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ได้ 
๒. มีทักษะการท างาน
แกะสลักร่วมกัน 
๓. มีทักษะการจัดการ
ในการท างานแกะสลัก 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา 
ขั้นสอน 
- บรรยาย 
- สาธิต 
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน 
- ประเมินผลงาน 
ขั้นสรุป/ประเมินผล 
- นักเรียนและครูสรุป 

- รูปภาพ 
- อุปกรณ์การ
ท างาน
แกะสลักแต่
ละสัปดาห์ 

- งานแกะสลัก
ที่ได้รับ
มอบหมายใน
แต่ละสัปดาห์ 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
- ผลส าเร็จของ
ชิ้นงาน 

 
 

๕ 
 

๑๕ 

 ๑๐ ๒ - สอบกลางภาค - - - ๑๐ 
๓. ผลงาน
สร้างสรรค์ 

๑๑ - ๑๗ ๑๔ ๔. มีทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา
ในการท างานแกะสลัก 
๕. มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้
เกี่ยวกับงานแกะสลัก 
๖. มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการ
ท างานแกะสลัก 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา 
ขั้นสอน 
- บรรยาย 
- สาธิต 
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน 
- ประเมินผลงาน 
ขั้นสรุป/ประเมินผล 
- นักเรียนและครูสรุป 

- รูปภาพ 
- อุปกรณ์การ
ท างาน
แกะสลักแต่
ละสัปดาห์ 

- งานแกะสลัก
ที่ได้รับ
มอบหมายใน
แต่ละสัปดาห์ 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
- ผลส าเร็จของ
ชิ้นงาน 

 
 

๕ 
 

๑๕ 



145 
 

ล ำดับที่/ชื่อ
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด / ผลกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู ้

คะแนน 

๗. มีประสบการณ์ใน
งานแกะสลักท่ีถนัด
และสนใจ 
๘. มีคุณลักษณะที่ดีต่อ
งานแกะสลัก 

 
 
 
 
 

๔.  ใส่ใจบันทึก ๑๘ - ๑๙ ๔ ๑. ใช้พลังงาน 
ทรัพยากร ในการ
ท างานแกะสลักอย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืน เพ่ือ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ 
๒. คิดค านวณรายรับ – 
รายจ่ายของผลงานการ
แกะสลักสู่การ
ประกอบอาชีพอิสระได้
อย่างยั่งยืน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา 
ขั้นสอน 
- อธิบาย 
- ท าใบงาน 
ขั้นสรุป/ประเมินผล 
- นักเรียนและครูสรุป 

- ใบความรู้ - ใบงาน - การสังเกต
พฤติกรรม 
- ใบงาน 

 
 

๑๐ 

 ๒๐ ๒ - สอบปลายภาค - - - ๒๐ 
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รายวิชา เครื่องดื่มสมุนไพร   รหัสวิชา ง๓๐๒๓๒ 
 

ล ำดับที่/ชื่อ
หน่วยกำรเรียนรู้ 

สัปดำห์ที่ 
ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด / ผลกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู ้

คะแนน 

 ๑ ๑ - ปฐมนิเทศ 
- ชี้แจง อธิบายตัวชี้วัด/จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 
- วิธีการประเมินผลในรายวิชา 
- วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
- ข้อตกลงในการเรียน 

    

๑. ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สมุนไพร 

๑ - ๒ ๓ มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้เกี่ยวกับงาน
เครื่องดื่มสมุนไพร 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา 
ขั้นสอน 
- บรรยาย 
- ศึกษาใบความรู้ 
- แบ่งกลุ่มท าใบงาน 
- น าเสนอหน้าห้องเรียน 
ขั้นสรุป/ประเมินผล 
- นักเรียนและครูสรุป 

- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- อินเตอร์เน็ต 

- ใบงาน 
- น าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- ใบงาน 

 
 

๑๐ 

๒. เรียนรู้วิธี ๓ - ๔ ๔ อธิบายวิธีการท า
เครื่องดื่มสมุนไพรได้ 

ขั้นน าเข้าสูบ่ทเรียน 
- สนทนา 
ขั้นสอน 
- บรรยาย 
- แบ่งกลุ่มท าแผ่นพบั 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

- รูปภาพ 
- แผ่นพับ 
- ใบงาน 
- อินเตอร์เน็ต 

- แผ่นพับ 
- ใบงาน 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- แผ่นพับ 
- ใบงาน 

 
 

๕ 
๕ 



147 
 

ล ำดับที่/ชื่อ
หน่วยกำรเรียนรู้ 

สัปดำห์ที่ 
ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด / ผลกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู ้

คะแนน 

- ใบงาน 
    ขั้นสรุป/ประเมินผล 

- นักเรียนและครูสรุป 
    

๓. ประกอบ
เครื่องดื่ม 

๕ – ๙ 
 

๑๐ ๑. ผลิตเครื่องดื่ม
สมุนไพรอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ได้ 
๒. มีทักษะการท า
เครื่องดื่มสมุนไพร
ร่วมกันได้  
๓. มีทักษะการจัดการ
ในการท างานเครื่องดื่ม
สมุนไพร 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา 
ขั้นสอน 
- บรรยาย 
- สาธิต 
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน 
- ประเมินผลงาน 
ขั้นสรุป/ประเมินผล 
- นักเรียนและครูสรุป 

- รูปภาพ 
- อุปกรณ์การ
ประกอบ
เครื่องดื่ม
สมุนไพรในแต่
ละสัปดาห์ 

- เครื่องดื่ม
สมุนไพรที่
ได้รับ
มอบหมาย
ในแต่ละ
สัปดาห์ 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
- ผลส าเร็จของ
ชิ้นงาน 

 
 

๕ 
 

๑๕ 

 ๑๐ ๒ - สอบกลางภาค - - - ๑๐ 
๓. ประกอบ
เครื่องดื่ม 

๑๑ - ๑๗ ๑๔ ๔. มีทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการท างาน
เครื่องดื่มสมุนไพร 
๕. มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้เกี่ยวกับงาน
เครื่องดื่มสมุนไพร 
๖. มีคุณธรรมและลักษณะ
นิสัยในการท างาน
เครื่องดื่มสมุนไพร 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา 
ขั้นสอน 
- บรรยาย 
- สาธิต 
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน 
- ประเมินผลงาน 
ขั้นสรุป/ประเมินผล 
- นักเรียนและครูสรุป 

- รูปภาพ 
- อุปกรณ์การ
ประกอบ
เครื่องดื่ม
สมุนไพรในแต่
ละสัปดาห์ 

- เครื่องดื่ม
สมุนไพรที่
ได้รับ
มอบหมาย
ในแต่ละ
สัปดาห์ 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
- ผลส าเร็จของ
ชิ้นงาน 

 
 

๕ 
 

๑๕ 



148 
 

ล ำดับที่/ชื่อ
หน่วยกำรเรียนรู้ 

สัปดำห์ที่ 
ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด / ผลกำร
เรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำร
เรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำรประเมิน 
กำรเรียนรู ้

คะแนน 

   ๗. มีประสบการณ์ใน
งานเครื่องดื่มสมุนไพร
ที่ถนัดและสนใจ 
๘. มีคุณลักษณะที่ดีต่อ
งานเครื่องดื่มสมุนไพร 

     

๔.  ประเมินค่า
ราคาสินค้า 

๑๘ - ๑๙ ๔ ๑๑. ใช้พลังงาน 
ทรัพยากร ในการ
ท างานเครื่องดื่ม
สมุนไพรอย่างคุ้มค่า
และยั่งยืน เพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ 
๑๒. คิดค านวณรายรับ 
– รายจ่ายของผลงาน
เครื่องดื่มสมุนไพรสู่
การประกอบอาชีพ
อิสระได้อย่างยั่งยืนได้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา 
ขั้นสอน 
- อธิบาย 
- ศึกษาใบความรู้ 
- ท าใบงานคิดค านวณรายรับ – 
รายจ่าย และการก าหนดราคา
สินค้า 
ขั้นสรุป/ประเมินผล 
- นักเรียนและครูสรุป 

- ใบความรู้ - ใบงานคิด
ค านวณ
รายรับ – 
รายจ่าย 
และการ
ก าหนดราคา
สินค้า 

- การสังเกต
พฤติกรรม 
- ใบงานคิด
ค านวณรายรับ – 
รายจ่าย และการ
ก าหนดราคา
สินค้า 

 
 

๑๐ 

 ๒๐ ๒ - สอบปลายภาค - - - ๒๐ 
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รายวิชา ขยายพันธ์ุพืช   รหัสวิชา ง๓๐๒๔๑ 
 

ล ำดับที่/ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

สัปดำห์ 
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน 

ภำระงำน 
วิธีกำรประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

 ๑ ๒ ปฐมนิเทศ -  ชี้แจงตัวชี้วัด 
-  แจ้งความประสงค์การเรียนรู้ 
-  วิธีประเมินผล 
-  วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
-  ข้อตกลงในชั้นเรียน 

-  แบบส ารวจ
ข้อมูลรายบุคคล 
-  ข้อตกลงในชั้น
เรียน 

-  แบบ
ส ารวจข้อมูล
รายบุคคล 

- - 

๑.  การขยายพันธ์
พืชแบบใช้เพศ 

๒ ๒ ๑.  เข้าใจ
ความส าคัญ
ประโยชน์และ
วัตถุประสงค์ของ
การขยายพันธุ์พืช 

-  สังเกต  ตระหนัก 
-  วางแผน 
-  ลงมือปฏิบัติ 
-  พัฒนาความรู้ความเข้าใจ 
-  สรุป 

-  ใบความรู้ -  ใบงาน -  แบบทดสอบ 
-  ใบงาน 

๖ 

๒.  โรงเรือน
ขยายพันธุ์และวัสดุ
ปลูก 

๓ ๒ ๒.  เข้าใจวิธีการ
ขยายพันธุ์พืชแบบ
ต่างๆ 

-  ทักษะกระบวนการเรียนรู้  
ความรู้ความเข้าใจ 

๑.  สังเกต  ตระหนัก 
๒.  วางแผนปฏิบัต ิ
๓.  ลงมือปฏิบัติ 
๔.  พัมนาความรู้ความเข้าใจ 
๕.  สรุป 

-  power  point  
เรื่องโรงเรือน
อนุบาลพันธุ์ไม้ 
-  ใบความรู้ 

-  ใบงาน -  แบบทดสอบ ๖ 

๓.  การเพาะเมล็ด ๔ ๒ ๓.  จ าแนกชนิดของ
พืชที่เหมาะสมด้วย
วิธีการขยายพันธุ์
แบบต่างๆ 

-  กระบวนการสร้างความคิด   
รวบยอด 

๑.  ศึกษาข้อมูลใบความรู้ 
๒.  จ าแนกความแตกต่าง 

-  Power  point 
-  ใบความรู้ 
-  ของจริงพันธุ์ไม้
ต่างๆ 

-  ผลงานการ
เพาะเมล็ด 

-  แบบทดสอบ 
-  ผลงานการ
เพาะเมล็ด 
-  สังเกต

๖ 
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ล ำดับที่/ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

สัปดำห์ 
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน 

ภำระงำน 
วิธีกำรประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

๓.  สรุปลักษระร่วม 
๔.  น าเสนอกรณีตัวอย่าง 
๕.  การน าไปใช้ 

พฤติกรรม 

๔.  การขยายพันธุ์
พืชแบบไม่ใช้เพศ 

๕ ๒ ๔.  ขยายพันธุ์พืช
ด้วยวิธีการต่างๆ  ที่
เหมาะสมกับชนิด
ของพืช 

-  กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

๑.  อธิบาย  ครูน าเสนอข้อมูล
กระตุ้นให้เกิดความรู้ 
๒.  อภิปราย 
๓.  น าเสนอกิจกรรมให้
เปรียบเทียบ 
๔.  อภิปราย  วิเคราะห์  
วิจารณ์ 
๕.  สรุป 

-  วีดีทัศน์ 
-  Power  point 
-  ใบความรู้ 

-  ใบงาน -  แบบทดสอบ 
-  แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

๖ 

๕.  การตัดช า ๖,๗ ๔ ๕.  ขยายพันธุ์พืช
โดยวิธี   ตัดช า  ได้
อย่างเหมาะสม 

-  กระบวนการปฏิบัติ 
๑.  กระบวนการปฏิบัติ 
๒.  สาธิต  ท าตามแบบ 
๓.  ท าลงโดยไม่มีแบบ 
๔.  ฝึกให้ช านาญให้นักเรียนท า
ลงจนเกิดความช านาญ 

-  วีดีทัศน์ 
-  ใบความรู้ 

-  ใบงาน 
-  งานตัดช า 

-  แบบทดสอบ 
-  แบบสังเกต
พฤติกรรม 
-  ผลงาน 

๖ 

๖.  การตอนกิ่ง ๘,๙ ๔ ๖.  ขยายพันธุ์พืช
โดยวิธีตอนกิ่ง  ได้
อย่างเหมาะสม 

-  กระบวนการปฏิบัติ 
๑.  กระบวนการปฏิบัติ 
๒.  สาธิต  ท าตามแบบ 
๓.  ท าลงโดยไม่มีแบบ 

-  Power  point 
-  วีดีทัศน์ 
-  ใบความรู้ 

-  กิ่งตอน 
-  ใบงาน 

-  ตรวจผลงาน 
-  แบบทดสอบ 
 

๑๐ 
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ล ำดับที่/ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

สัปดำห์ 
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน 

ภำระงำน 
วิธีกำรประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

๔.  ฝึกให้ช านาญให้นักเรียนท า
ลงจนเกิดความช านาญ 

๗.  การต่อกิ่ง ๑๐,๑๑ ๔ ๗.  ขยายพันธุ์พืช
โดยวิธีต่อกิ่ง  ได้
อย่างเหมาะสม 

-  กระบวนการปฏิบัติ 
๑.  กระบวนการปฏิบัติ 
๒.  สาธิต ท าตามแบบ 
๓.  ท าลงโดยไม่มีแบบ 
๔.  ฝึกให้ช านาญให้นักเรียนท า
ลงจนเกิดความช านาญ 

-  Power  point 
-  ใบความรู้ 
-  วีดีทัศน์ 
 

-  การต่อกิ่ง 
-  ใบงาน 

-  ตรวจผลงาน 
-  สังเกต
พฤติกรรม 

๑๐ 

๘.  การติดตา ๑๒,๑๓ ๔ ๘.  ขยายพันธุ์พืช
โดยวิธีติดตา  ได้
อย่างเหมาะสม 

-  กระบวนการปฏิบัติ 
๑.  กระบวนการปฏิบัติ 
๒.  สาธิต  ท าตามแบบ 
๓.  ท าลงโดยไม่มีแบบ 
๔.  ฝึกให้ช านาญให้นักเรียนท า
ลงจนเกิดความช านาญ 

-  วีดีทัศน์ 
-  ใบความรู้ 
-  ศูนย์วิจัยพืชสวน
จันทบุรี 

-  กิ่งติดตา 
-  ใบงาน 

-  ตรวจผลงาน 
-  ทดสอบ 

๑๐ 

๙.  การทาบกิ่ง ๑๔,๑๕ ๔ ๙.  ขยายพันธุ์พืช
โดยวิธีทาบก่ิงได้
อย่างเหมาะสม 

-  กระบวนการปฏิบัติ 
๑.  กระบวนการปฏิบัติ 
๒.  สาธิต  ท าตามแบบ 
๓.  ท าลงโดยไม่มีแบบ 
๔.  ฝึกให้ช านาญให้นักเรียนท า
ลงจนเกิดความช านาญ 

-  Power  point 
-  ใบความรู้ 
-  ศูนย์วิจัยพืชสวน
จันทบุรี 

-  การทาบ
กิ่ง 
-  ใบงาน 

-  ตรวจผลงาน 
-  แบบสังเกต
พฤติกรรม 
-  ทดสอบ 

๑๐ 

ปฏิบัติการ
ขยายพันธุ์พืชโดยมี
ทักษะกระบวนการ

๑๖,๑๗ ๔ ปฏิบัติการ
ขยายพันธุ์พืชโดยมี
ทักษะกระบวนการ

-  กระบวนการปฏิบัติ 
๑.  กระบวนการปฏิบัติ 
๒.  สาธิต  ท าตามแบบ 

-  วีดีทัศน์ / 
Power  point 
-  ใบความรู้ 

-  การตัดช า
ราก 
-  ใบงาน 

-  ตรวจผลงาน 
-  ทดสอบ 

๑๐ 
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ล ำดับที่/ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

สัปดำห์ 
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน 

ภำระงำน 
วิธีกำรประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจ 
ประสบการณ์  เห็น
แนวทางในงาน
อาชีพโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  
มีคุณธรรม ในการ
ท างาน  มีเจตคติที่ดี
ต่อการประกอบ
อาชีพ  การสร้าง
รายได้จากการ
ประกอบอาชีพ
สุจริต 

ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจ 
ประสบการณ์  เห็น
แนวทางในงาน
อาชีพโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  
มีคุณธรรม ในการ
ท างาน  มีเจตคติที่ดี
ต่อการประกอบ
อาชีพ  การสร้าง
รายได้จากการ
ประกอบอาชีพ
สุจริต 

๓.  ท าลงโดยไม่มีแบบ 
๔.  ฝึกให้ช านาญให้นักเรียนท า
ลงจนเกิดความช านาญ 

 

๑๑.  การขยายพันธุ์
พืชสวน 

๑๘,๑๙,
๒๐ 

๖ ๑๑. ดูแลพืชที่
ขยายพันธุ์ให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่าง
เหมาะสม 
๑๒.  ปลูกและดูแล
รักษาจนพืชเจริย
เติบโตได้อย่าง
เหมาะสม 

-  กระบวนการแก้ปัญหา 
๑.  สังเกต ครูและนักเรียน
น าเสนอและศึกษาสภาพปัญหา 
๒.  อภิปราย  นักเรียนอภิปราย 
๓.  สร้างทางเลือก  แบ่งกลุ่ม
เสนอวิธีแก้และป้องกันปัญหา 
๔.  เก็บข้อมูล  และประเมิน
ทางเลือกในการปฏิบัติงาน 

-  ใบความรู้ -  การ
อนุบาลพันธุ์
ที่ขยายพันธุ์
แล้ว 

-  สังเกต
พฤติกรรม 
-  ตรวจผลงาน 
- ทดสอบ 

๒๐ 
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ล ำดับที่/ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

สัปดำห์ 
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน 

ภำระงำน 
วิธีกำรประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

๑๓.  จ าหน่ายต้น
พืชและผลผลิตพืช
ได้ในภาคท่ี
เหมาะสม 
๑๔.  ใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่ในท้องถิ่นให้
เกิดประโยชน์ 
๑๕.  มีทักษะในการ
ท างานและมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพทีสุ่จริต 

๕.  ปฏิบัติงานตามที่ได้จ้างแบบ
โดยปฏิบัติตามทางเลือก 
๖.  สรุปผลการปฏิบัติงาน 
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รายวิชา การจัดสวน   รหัสวิชา ง๓๐๒๔๕ 

ล าดับที่/ชื่อ
หน่วยการ

เรียนรู้ 

สัปดาห์
ที ่

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ตัวชี้วัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งการเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

วิธีการประเมิน 
การเรียนรู้ 

คะแนน 
 

ปฐมนิเทศ ๑ ๒  ปฐมนิเทศ 
-ชี้แจงตัวชี้วัด 
-จุดประสงค์การเรียนรู้ 
-วิธีประเมินผล 
-วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคล 
-ทดสอบก่อนเรียน 
-ข้อตกลงในชั้นเรียน 

    

หน่วยที่ ๑ 
-  การจัดสวน 

๒ ๒ -   บอกประวัติและ
ความส าคัญของ
การจัดสวนได้ 

-   นักเรียนสามารถ
จ าแนกรูปแบบและ
ชนิดของสวนได้ 

-  จัดกิจกรรมโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
๕ E 

๑.  สร้างความสนใจ 
๒.  ส ารวจและค้นหา 
๓.  อธิบายและลงข้อสรุป 
๔.  ขยายความรู้ 
๕.  ประเมิน 

-ใบความรู้ 
- แบบส ารวจชนิของ
สวนภายในโรงเรียน 
-Powerpiont 
Vdo 
Internet 

-ใบงานแบบ
ส ารวจชนิดของ
สวน 
 

แบบประเมิน 
ทดสอบ 

๑๐ 

หน่วยที่ ๒ 
-  หลักการ
ออกแบบ   จัด
สวน 

๓-๔ ๔ บอกหลักการและขั้นตอน
การออกแบบจัดสวน
ได้ 

-   บอกหลักศิลปะการ
ออกแบบจัดสวนได ้

-   สามารถประเมินราคา
การออกแบบจัดสวนได้ 

-  ทักษะกระบวนการเรียนรู้  ความรู้
ความเข้าใจ 

๑.  สังเกต  ตระหนัก 
๒.  วางแผนปฏิบัติ 
๓.  ลงมือปฏิบัติ 
๔.  พัมนาความรู้ความเข้าใจ 
๕.  สรุป 

ใบความรู้ชุดการสอน 
Powerpiont 
vdo Internet 

ใบงาน 
ผลงาน 
 

แบบประเมิน 
ทดสอบ 

๑๐ 
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หน่วยที่ ๓ 
-  พันธุ์ไม้และ
อุปกรณ์ตกแต่ง
สวน 

๕-๘ ๘ -  สามารถเลือก
พันธุ์ไม้และวัสดุใน
การจัดสวนได้ 

-  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

๑.  สังเกต 
๒.  อธิบาย 
๓.  การรับฟัง 
๔.  การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ 
๕.  วิจารณ ์

๖.  สรุป 

ใบความรู้ 
ชุดการสอน 
Powerpiont 
vdo Internet 
 
 

ใบงาน 
ผลงาน 

แบบประเมิน 
ทดสอบ 

๑๐ 

หน่วยที่ ๔ 
-  การปฏิบัติ
และข้ันตอน
การจัดสวน 

๙-๑๔ ๑๒ -  สามารถ
ปฏิบัติงานการจัด
สวน/สวนถาดตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 

-  ทักษะกระบวนการปฏิบัติ 
๑.  สังเกตรับรู้ 
๒.  การท าตามแบบ 
๓.  ท าโดยไม่มีแบบ 

    ๔.  ฝึกให้เกิดความช านาญ 

-ผลงาน /ชิ้นงาน 
-รายงานการปฏิบัติงาน 

-ผลงาน /
ชิ้นงาน 
-รายงานการ
ปฏิบัติงาน 

-แบบประเมินผล
งาน 

๓๐ 

หน่วยที่ ๕ 
-  พันธุ์ไม้
ดอกไม้ประดับ
ที่นิยมปลูกใน
การจัดสวน 

๑๕-๑๖ ๔ -   บอกชื่อพันธุ์ไม้ที่
นิยมปลูกในการจัด
สวนได ้

-  กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

๑.  อธิบาย  ครูน าเสนอข้อมูล
กระตุ้นให้เกดิความรู ้
๒.  อภิปราย 
๓.  น าเสนอกิจกรรมให้
เปรียบเทยีบ 
๔.  อภิปราย  วิเคราะห์  วิจารณ ์

   ๕.  สรุป 

      -ใบความรู้ 
- Powerpiont 
vdo Internet 
 

-ใบงานส ารวจ
พันธุ์ไม้ใน
โรงเรียน 

-แบบประเมินผล
งาน 
-แบบทดสอบ 

๑๐ 

หน่วยที่ ๖ 
-  ประกอบ
อาชีพ จัดสวน

๑๗-๒๐ ๘ . สามารถน าความรู้
ในการจัดสวนไป
ประกอบอาชีพ ด้วย

-  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
๑.  สังเกต 
๒.  วิเคราะห์ 

-.ใบความรู้ 
 

-แบบบันทึก
การปฎิบัติงาน 

-แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

๑๐ 
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ด้วยความชื่อ
สัตย์สุตจริต 
และมีความสุข
ในการใช้ใน      
ชีวิตประจ าวัน  
มีจิตสาธารณะ  
จริยธรรม  
คุณธรรม  และ
ค่านิยมท่ี
เหมาะสม 

ความชื่อสัตย์สุตจริต 
และมีความสุขใน
การใช้ใน      
ชีวิตประจ าวัน  มีจิต
สาธารณะ  
จริยธรรม  คุณธรรม  
และค่านิยมที่
เหมาะสม 

๓.  สร้างทางเลือก 
๔.  เก็บข้อมูลประเมิน
ทางเลือก  ปฏิบัติงานตาม
แบบ 

   ๕.  สรุป 

คะแนนสอบกลางภาคเรียน  ๑๐ 
คะแนนสอบปลายภาคเรียน  ๑๐ 
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รายวิชา การปลูกผักท่ัวไป   รหัสวิชา ง๓๐๒๔๘ 
 

ล ำดับที่/ชื่อ
หน่วย 

กำรเรียนรู ้

สัปดำห์ 
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน 

ภำระงำน 
วิธีกำรประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

 ๑ ๒ -  ท าข้อตกลงในการ
เรียน 
-  แจ้งผลการเรียนรู้ 
-  อธิบายวิธีจัดการ
เรียนรู้และประเมินผล
การเรียนรู้ 

- -  ตัวอย่างแบบ
วัดผล  ประเมินผล 

- -  สังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
-  ซักถาม 

 

๑.  ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
พืชผัก 

๒ ๒ ๑  บอกความหมาย  
ความส าคัญและ
ประโยชน์ของพืชผักได้ 

-  จัดกิจกรรมโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้  ๕ E 

๑.  สร้างความสนใจ 
๒.  ส ารวจและค้นหา 
๓.  อธิบายและลงข้อสรุป 
๔.  ขยายความรู้ 
๕.  ประเมิน 

-  วีดีทัศน์ 
-  แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนใกล้บ้าน 

-  น าเสนอ
ผลงาน  ค้นคว้า
เกี่ยวกับชนิด
พืชผัก 

-  สังเกต
พฤติกรรม
ปฏิบัติงานกลุ่ม 
-  สังเกตการ
น าเสนอ 

๕ 
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ล ำดับที่/ชื่อ
หน่วย 

กำรเรียนรู ้

สัปดำห์ 
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน 

ภำระงำน 
วิธีกำรประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

๒.  ประเภทของ
พืชผัก 

๓ ๒ ๒  บอกและอธิบายการ
จ าแนกประเภทของ
พืชผักได้ 

-  ทักษะกระบวนความคิดรวม
ยอด 

๑.  การสังเกต 
๒.  การจ าแนกความแตกตา่ง 
๓.  การหาลักษระร่วม 
๔.  ระบุช่ือความคดิรวบยอด 
๕.  การทดสอบการน าไปใช้ 

-  Power  Point 
-  ใบความรู้ 

-  ใบงาน -  แบบทดสอบ ๕ 

๓.  
สภาพแวดล้อม
เจริญเติบโตของ
พืชผัก 

๔-๕ ๖ ๓.  อธิบายถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตของพืชผัก
ได้ 

-  ทักษะกระบวนการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 

๑.  สังเกต 
๒.  อธิบาย 
๓.  การรับฟัง 
๔.  การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ 
๕.  วิจารณ ์
๖.  สรุป 

-  ใบความรู้ -  ใบงาน -  แบบทดสอบ ๑๐ 
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ล ำดับที่/ชื่อ
หน่วย 

กำรเรียนรู ้

สัปดำห์ 
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน 

ภำระงำน 
วิธีกำรประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

๔.  เมล็ดพันธุ์
และการเพาะ
เมล็ด 

๖-๗ ๔ ๔.  บอกถึงลักษณะที่ดี
ของเมล็ดพันธุ์  อธิบาย
ขั้นตอนการเพาะพันธุ์
ผักและปฏิบัติการเพาะ
เมล็ดพันธุ์ผักได้ 

-  ทักษะกระบวนการปฏิบัติ 
๑.  สังเกตรับรู้ 
๒.  การท าตามแบบ 
๓.  ท าโดยไม่มีแบบ 
๔.  ฝึกให้เกิดความช านาญ 

-  ใบความรู้ 
-  วีดีทัศน์ 

-  ใบงาน -  สังเกต
พฤติกรรมใน
การปฏิบัติงาน 
-  ผลงานการ
เพาะเมล็ด 

๑๐ 

๕.  การจัดท า
สวนผัก 

๘-๑๑ ๘ ๕.  บอกทางเลือกท าเล
ที่เหมาะสมต่อการท า
สวนผักและการเตรียม
ดินเพื่อการปลูกผักได้ 
๖.  อธิบายวิธีการย้าย
และการปฏิบัติการย้าย
กล้าและปลูกผักชนิด
ต่างๆ  ได้ 

-  ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา 

๑.  สังเกต 
๒.  วิเคราะห์ 
๓.  สร้างทางเลือก 
๔.  เก็บข้อมูลประเมิน
ทางเลือก  ปฏิบัติงานตาม
แบบ 
๕.  สรุป 

-  วีดีทัศน์ 
-  ใบความรู้ 

-  ใบงาน -  สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 
-  แบบทดสอบ 

๑๐ 
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ล ำดับที่/ชื่อ
หน่วย 

กำรเรียนรู ้

สัปดำห์ 
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน 

ภำระงำน 
วิธีกำรประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

๖.  การปฏิบัติ
บ ารุงรักษา 

๑๒-๑๘ ๑๖ ๗.  บอกการดูแลรักษา
พืชผักและปฏิบัติการ
ดูแลพืชผักได้ 
๘.  อธิบายถึงโรคและ
แมลงที่เกิดกับพืชผัก  
และการป้องกันก าจัด
โรคและศัตรูของพืชได้ 

-  ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา 

๑.  สังเกต 
๒.  วิเคราะห์ 
๓.  สร้างทางเลือก 
๔.  เก็บข้อมูลประเมิน
ทางเลือก  ปฏิบัติงานตาม
แบบ 
๕.  สรุป 

-  วีดีทัศน์ 
-  ใบความรู้ 
-  แหล่งชุมชนใกล้
บ้าน 

-  แบบบันทึก
การปฏิบัติงาน 
-  แบบทดสอบ 
-  รายงาน 

-  สังเกต
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม 
-  แปลงผัก 
-  รายงาน 

๓๐ 

๗.  การเก็บเกี่ยว
และการจัดการ
ผลผลิต 

๑๙-๒๐ ๔ ๙.  อธิบายวิธีการเก็บ
เกี่ยวผัก  และการ
จัดการผลผลิตเพ่ือการ
จ าหน่ายได้ 
๑๐.  บอกการถนอม
อาหารแปรรูปผลผลิต
จากพืชผักได้ 

ทักษะกระบวนการปฏิบัติ 
๑.  การสังเกตรับรู้ 
๒.  การท าตามแบบ 
๓.  การท าโดยไม่มีแบบ 
๔.  การฝึกให้เกิดทักษะ 

-  วีดีทัศน์ 
-  ใบความรู้ 

-  ใบงาน -  สังเกต
พฤติกรรมและ
ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

๑๐ 
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รายวิชา ช่างสีโลหะ   รหัสวิชา ง๓๐๒๖๕ 
 
ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

สัปดำห์
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

 ๑ ๑ - ปฐมนิเทศ 
- ชี้แจง อธิบายตัวชี้วัด/
จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 
- วิธีการประเมินผลในรายวิชา 
- วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
- ข้อตกลงในการเรียน 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 

    

๑. ใส่ใจในสี ๑ - ๒ ๒ ๑. อธิบายความรู้
ทั่วไปเก่ียวกับสี 
และโลหะได้ 
 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา เกี่ยวกับเครื่องใช้หรือ
อุปกรณ์ในชีวิตประจ าวันที่มีโลหะ
เป็นส่วนประกอบ 
ขั้นสอน 
- แบ่งกลุ่ม ศึกษาค้นคว้า 
เกี่ยวกับสี และโลหะ  
- ส่งตัวแทนกลุ่มรายงานหน้าชั้น
เรียน 
- ครูอธิบายเพิ่มเติม 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 

- ใบความรู้ เรื่องความรู้
ทั่วไปเก่ียวกับสี และโลหะ  
เว็บไซต์ 
https://sites.google.com
/ 
site/thanadonwongsawa
t/ 
bth-thi๓-ngan-si-
beuxng-tn/k-๑ 
 
 
 

 
 
 
 

สังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
กลุ่ม 

๕ 
 
 

https://sites.google.com/
https://sites.google.com/
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

สัปดำห์
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

๒.  คู่กับ 
มือช่าง 

๓ - ๔ ๔ ๒. มีทักษะในการใช้
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในงานช่างสี
โลหะ 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา เกี่ยวกับเครื่องมืองาน
ช่าง 
ขั้นสอน 
- ส ารวจค้นหา  แบ่งกลุ่ม ศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องมืองานช่างสี
โลหะ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
- อธิบายความรู้ นักเรียนแบ่งกลุ่ม
อภิปรายประโยชน์ของเครื่องมือ
งานช่างสีโลหะแต่ละประเภท 
- ขยายความเข้าใจ นักเรียน
แบ่งกลุ่ม เลือกเครื่องมือช่างสี
โลหะกลุ่มละ ๒ ชนิด ส่งตัวแทน
สาธิตวิธีการใช้หน้าชั้นเรียน  
- ครูอธิบายเพิ่มเติม 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 

- รูปภาพเครื่องมือช่าง 
- เว็บไซต์  
https://sites.google.com
/ 
site/thanadonwongsawa
t/ 
bth-thi๑-khwam-ru-
beuxng-tn-keiyw-kab-
ngan-chang/dd 
- ห้องสมุด 

 สังเกต 
การ
ปฏิบัติงาน
กลุ่ม 
การอภิปราย 
การสาธิต 
 

๑๐ 

 ๕ ๒ ๓.  มีทักษะในการ
เก็บ บ ารุงรักษา วัสดุ
อุปกรณ์ และ
เครื่องมือในงานช่างสี

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา ทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะและประเภทของงานช่างสี
โลหะ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง เครื่องมืองานช่าง 

 สังเกต 
การอภิปราย 
การศึกษา
ค้นคว้า 

๕ 

https://sites.google.com/
https://sites.google.com/
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

สัปดำห์
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

โลหะ ขั้นสอน 
- สนทนา นักเรียนยกตัวอย่าง
เครื่องมือช่างที่รู้จัก 
- ส ารวจค้นหา นักเรียนศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับการเก็บ การ
บ ารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ และ
เครื่องมือช่างสีโลหะจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วบันทึก
ความรู้ 
- อธิบายความรู้ นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับการเก็บ การ
บ ารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ และ
เครื่องมือช่างสีโลหะที่ถูกต้องและ
เหมาะสม แล้วบันทึกความรู้ 
- ขยายความเข้าใจ นักเรียน
แบ่งกลุ่ม เลือกเครื่องมือช่างกลุ่ม
ละ ๒ ชนิด ส่งตัวแทนสาธิตวธิีการ
การเก็บ และการบ ารุงรักษา หน้า
ชั้นเรียน 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูสรุป 

การสาธิต 

๓.  ๖ - ๗ ๔ ๔.  มีทักษะในเตรียม ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน - สื่อสิ่งพิมพ์ ชิ้นงานจาก สังเกตการ ๑๐ 
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

สัปดำห์
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

เตรียมพร้อม ชิ้นงานส าหรับงาน
ช่างสโีลหะตาม
หลักการของความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานชา่ง 

- นักเรียนเล่าประสบการณ์
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพ่ือความ
ปลอดภัยในขณะท างาน 
- นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น 
ขั้นสอน 
- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานช่าง แล้วรายงานหน้า
ชั้นเรียน 
- นักเรียนศึกษาค้นคว้ากี่เตรียม
ชิ้นงานส าหรับงานชา่งสโีลหะตาม
หลักการของความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานชา่ง 
-  ครูสาธิตและอธิบายเพิ่มเติม 
- นักเรียนเตรียมชิ้นงานจากโลหะ
กลุ่มละ ๑ ชิ้น  
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูร่วมกันสรุป แล้ว
จดบันทึก 
- ครูประเมินชิ้นงาน 

- เว็บไซต์   
https://yrh.moph.go.th/ 
department/man/ 
web/SAFTY.html 

โลหะ ปฏิบัติงาน
กลุ่ม 
ประเมิน
ชิ้นงาน 

 ๘ - ๙ ๔ ๕. มีทักษะในการ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน - สื่อสิ่งพิมพ ์ ชิ้นงานจาก สังเกตการ ๑๐ 

https://yrh.moph.go.th/


165 
 

ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

สัปดำห์
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

เตรียมผวิงานโลหะ
ก่อนทาสีและเคลือบ
ผิวตามหลักการของ
ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานชา่งสี
โลหะ 

- นักเรียนเล่าประสบการณ์
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพ่ือความ
ปลอดภัยในขณะท างาน 
- นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น 
ขั้นสอน 
- นักเรียนศึกษาค้นคว้าการเตรียมผิว
งานโลหะก่อนทาสีและเคลือบผวิตาม
หลักการของความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานชา่งสโีลหะ 
-  ครูสาธิตและอธิบายเพิ่มเติม 
- นักเรียนเตรียมผิวงานจากโลหะ
กลุ่มละ ๑ ชิ้น  
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูร่วมกันสรุป แล้ว
จดบันทึก 
- ครูประเมินชิ้นงาน 

- เว็บไซต ์
 http://d-act.co.th/%E๐%
B๘% 
๘๑%E๐%B๘%B๒%E๐%B
๘% 
A๓%E๐%B๙%๘๐%E๐%B
๘% 
๙๕%E๐%B๘%A๓%E๐%B
๘% 
B๕%E๐%B๘%A๒%E๐%B
๘% 
A๑%E๐%B๘%๙C%E๐%B
๘% 
B๔%E๐%B๘%A๗%E๐%B
๘% 
๘A%E๐%B๘%B๔%E๐%B
๙% 
๘๙%E๐%B๘%๙๙%E๐%B
๘% 
๘๗%E๐%B๘%B๒%E๐%B
๘% 
๙๙/ 

โลหะ ปฏิบัติงาน
กลุ่ม 
ประเมิน
ชิ้นงาน 

 ๑๐ ๑  สอบกลางภาค    ๑๐ 
๔. ๑๐ - ๖ ๖.  มีทักษะในการ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ตัวอย่างชิ้นงานโครงสร้าง ชิ้นงานจาก สังเกตการ ๑๐ 

http://d-act.co.th/%E0%B8%25
http://d-act.co.th/%E0%B8%25
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

สัปดำห์
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

ปฏิบัติการ ๑๓ ทาสี และตกแต่ง
ชิ้นงานเหล็ก
โครงสร้างและ
เหล็กรูปพรรณ
ตามหลักการ
ความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานช่าง
สีโลหะ 

- นักเรียนเล่าประสบการณ์
เกี่ยวกับการทาสี 
- นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น 
ขั้นสอน 
- นักเรียนศึกษาค้นคว้าการเตรียมผิว
งานโลหะก่อนทาสีและเคลือบผวิตาม
หลักการของความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานชา่งสโีลหะ 
-  นักเรียนดูตวัอย่างชิน้งานเหล็ก
โครงสร้างและเหล็กรูปพรรณที่
ได้รับการทาสีแล้ว 
-  ครูสาธิตวิธีการทาสีเหล็ก
โครงสร้างและเหล็กรูปพรรณตาม
หลักการความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานช่างสีโลหะ 
- นักเรียนฝึกทาสีเหล็กโครงสร้าง
และเหล็กรูปพรรณตามหลักการ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ช่างสีโลหะ 
กลุ่มละ ๑ ชิ้น  
ขั้นสรุป/ประเมิน 

และเหล็กรูปพรรณ เหล็ก
โครงสร้าง
และเหล็ก
รูปพรรณ 

ปฏิบัติงาน
กลุ่ม 
ประเมินการ
ทาสี 
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

สัปดำห์
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

- นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 
- ครูประเมินชิ้นงาน  

 ๑๓ - 
๑๕ 

๔ ๗.  มีทักษะในการ
พ่นสี และตกแต่ง
ชิ้นงานเหล็ก
โครงสร้างและ
เหล็กรูปพรรณ
ตามหลักการ
ความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานช่าง
สีโลหะ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- นักเรียนเล่าประสบการณ์
เกี่ยวกับการพ่นสี 
- นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น 
ขั้นสอน 
- นักเรียนศึกษาค้นคว้าการเตรียมผิว
งานโลหะก่อนพ่นสีและเคลือบผวิตาม
หลักการของความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานชา่งสโีลหะ 
-  นักเรียนดูตวัอย่างชิน้งานเหล็ก
โครงสร้างและเหล็กรูปพรรณที่
ได้รับการพ่นสีแล้ว 
-  ครูสาธิตวิธีการพ่นสีเหล็ก
โครงสร้างและเหล็กรูปพรรณตาม
หลักการความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานช่างสีโลหะ 
- นักเรียนฝึกพ่นสีเหล็กโครงสร้าง
และเหล็กรูปพรรณตามหลักการ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ตัวอย่างชิ้นงานโครงสร้าง
และเหล็กรูปพรรณ 

ชิ้นงานจาก
เหล็ก
โครงสร้าง
และเหล็ก
รูปพรรณ 

สังเกตการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่ม 
ประเมินการ
พ่นสี 

๕ 
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

สัปดำห์
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

ช่างสีโลหะ 
กลุ่มละ ๑ ชิ้น  
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูร่วมกันสรุป  
- ครูประเมินชิ้นงาน 

 ๑๕ - 
๒๐ 

๑๐ ๘. สร้างผลงาน
ช่างสีโลหะอย่างมี
ความคิด
สร้างสรรค ์และมี
ทักษะการท างาน
ร่วมกัน   

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- นักเรียนเล่าประสบการณ์
เกี่ยวกับของใช้ที่ผลิตจากโลหะ
เคลือบผิว 
- นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น 
ขั้นสอน 
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม  
-  ดูตัวอย่างชิน้งานเหล็กโครงสร้าง
และเหล็กรูปพรรณที่ได้รับการพ่น
สีแล้ว 
-  นักเรียนระดมสมองคิดผลิต
ชิ้นงานที่เป็นของใช้จากโลหะเหล็ก
เคลือบผิว  
- นักเรียนผลิตชิ้นงานส่งครูภายใน
เวลาที่ก าหนด  กลุ่มละ ๑ ชิ้น  
ขั้นสรุป/ประเมิน 

ตัวอย่างของใช้ที่ท าจาก
โลหะเหล็ก 

ผลิตของใช้
ที่ท าจาก
โลหะเหล็ก 

สังเกตการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่ม 
ประเมิน
ชิ้นงาน 

๑๕ 
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

สัปดำห์
ที ่

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

- นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 
- ครูประเมินชิ้นงาน 

 ๒๐ ๑ สอบปลายภาค     ๒๐ 
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รายวิชา งานเขียนแบบ   รหัสวิชา ง๓๐๒๖๗ 
 
ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

 ๑ ๒ - ปฐมนิเทศ 
- ชี้แจง อธิบายตัวชี้วัด/จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 
- วิธีการประเมินผลในรายวิชา 
- วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
- ข้อตกลงในการเรียน 

    

๑. ความรู้
เกี่ยวกับ 
การเขียน
แบบ 

๒ ๒ ๑. อธิบาย
ความหมาย 
ความส าคัญ 
ประโยชน์ ของ
งานเขียนแบบ ได้ 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
     ๑. อธิบาย
ความหมาย 
ความส าคัญ และ
ประโยชน์ของการ
เขียนแบบได้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา เกี่ยวกับการประดิษฐ์
สิ่งของเครื่องใช้ หรือการสร้างอาคาร 
ขั้นสอน 
- แบ่งกลุ่ม ศึกษาค้นคว้า 
เกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ 
ประโยชน์ ของงานเขียนแบบ 
- นักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับ
ความรู้ที่ได้รับ 
- ส่งตัวแทนกลุ่มรายงานหน้าชั้น
เรียน 
- ครูอธิบายเพิ่มเติม 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 

- ใบความรู้ เรื่อง
ความหมาย 
ความส าคัญ 
ประโยชน์ ของ 
งานเขียนแบบ 
 
 
 

 
 
 
 

สังเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
กลุ่ม 

๕ 
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

๒. วัสดุ
อุปกรณ์ 
และเครื่องมือ 

๓ ๒ ๒. มีทักษะการใน
การจัดการงานเขียน
แบบ 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
     ๒. ใช้วัสดุ
อุปกรณ์และ
เครื่องมือในงาน
เขียนแบบได้อย่าง
เหมาะสม 
     ๓. เก็บรักษา
วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือในงาน
เขียนแบบได้อย่าง
เหมาะสม 
       ๔.  เตรียม
ความพร้อมของ
วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ในการ
เขียนแบบได้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา เกี่ยวกับเครื่องมืองานช่าง 
 
 
ขั้นสอน 
- ส ารวจค้นหา  แบ่งกลุ่ม ศึกษา
ค้นคว้าประโยชน์การเก็บรักษา และ
การเตรียมความพร้อมของวัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมืองานเขียนแบบ 
จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ใบความรู้ และอินเทอร์เน็ต 
- อธิบายความรู้ นักเรียนแบ่งกลุ่ม
อภิปรายประโยชน์ วิธีการเก็บรักษา 
และการเตรียมความพร้อมของวัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมืองานเขียนแบบ  
- ขยายความเข้าใจ นักเรียนแบ่งกลุ่ม 
เลือกวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืองาน
เขียนแบบ กลุ่มละ ๒ ชนิด ส่ง
ตัวแทนสาธิตวิธีการใช้ การเก็บรักษา 
และการเตรียมความพร้อมของวัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือนั้น ๆ หน้าชั้น
เรียน  

- รูปภาพเครื่องมือ
ช่าง 
- บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง 
เครื่องมือช่าง 
- ใบความรู้ เรื่อง
วัสดุอุปกรณ์  
และเครื่องงาน
เขียนแบบ 
- เว็บไซต์  
http://kruthom.h
sw.ac.th/ 
main/Drawing๒.
htm 
- ห้องสมุด 

 สังเกต 
การปฏิบัติงาน
กลุ่ม 
การอภิปราย 
การสาธิต 
 

๕ 

http://kruthom.hsw.ac.th/main/
http://kruthom.hsw.ac.th/main/
http://kruthom.hsw.ac.th/main/
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

- ครูอธิบายเพิ่มเติม 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 
นักเรียนจดบันทึก 

๓. ปฏิบัติการ ๔ - ๗ ๒ ๓. มีทักษะ
กระบวนการ
แก้ปัญหาในการ
ท างานเขียนแบบ                                                                         
 จุดประสงค์การ
เรียนรู้      
     ๕. เขียนเส้น 
 ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
ตามหลักการเขียน
แบบ 
     ๘. มีคุณธรรม
และลักษณะนิสัยใน
การท างานเขียนแบบ 
       ๙.  ใช้
ทรัพยากร ในการ
ท างานเขียน
แบบอย่างคุ้มค่า 
เพ่ือการอนุรักษ์

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา ทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของแบบ 
ขั้นสอน 
- ครูบรรยายและสาธิตการเขียนเส้น
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกแบบ 
- นักเรียนฝึกทักษะการเขียนเส้นลง
ในกระดาษเขียนแบบ โดยใช้ความ
ประณีต และความรอบคอบในการ
เขียน รวมทั้งใช้ทรัพยากร ในการ
ท างานเขียนแบบอย่างคุ้มค่า เพ่ือ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 
- ครูตรวจผลงานการเขียนเส้นต่าง ๆ 

- ตัวอย่างการเขียน
เส้นต่าง ๆ 

ผลงานการ
เขียนเส้น 
ต่าง ๆ 

ตรวจผลงาน ๕ 
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

สิ่งแวดล้อม 
  ๒ ๓. มีทักษะ

กระบวนการ
แก้ปัญหาในการ
ท างานเขียนแบบ                                                                         
 จุดประสงค์การ
เรียนรู้      
     ๖. เขียน
รูปทรงเรขาคณิต
ได้ 
     ๘. มีคุณธรรม
และลักษณะนิสัยใน
การท างานเขียนแบบ 
       ๙.  ใช้
ทรัพยากร ในการ
ท างานเขียน
แบบอย่างคุ้มค่า 
เพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา ทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
การเขียนเส้นต่าง ๆ 
ขั้นสอน 
- ครูบรรยายและสาธิตวิธีการเขียน 
รูปทรงเรขาคณิตแบบต่าง ๆ 
- นักเรียนฝึกทักษะการเขียนรูปทรง
เรขาคณิตแบบต่าง ๆ ลงในกระดาษ
เขียนแบบ โดยใช้ความประณีต และ
ความรอบคอบในการเขียน รวมทั้งใช้
ทรัพยากร ในการท างานเขียน
แบบอย่างคุ้มค่า เพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
ขัน้สรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 
- ครูตรวจผลงานการเขียนรูปทรง
เรขาคณิต 

- ตัวอย่างการเขียน
รูปทรงเรขาคณิต
แบบต่าง ๆ 

ผลงานการ
เขียนรูปทรง
เรขาคณิต
แบบ 
ต่าง ๆ 

ตรวจผลงาน ๕ 

  ๔ ๓. มีทักษะ
กระบวนการ
แก้ปัญหาในการ

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา เกี่ยวกับการมองวัตถุในมิติ
ต่าง ๆ 

- ตัวอย่างการเขียน
รูปด้าน 

ผลงานการ
เขียนรูปด้าน 

ตรวจผลงาน ๑๐ 
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

ท างานเขียนแบบ                                                                         
 จุดประสงค์การ
เรียนรู้      
     ๗. เขียนรูป
ด้านได้ 
     ๘. มีคุณธรรม
และลักษณะนิสัยใน
การท างานเขียนแบบ 
       ๙.  ใช้
ทรัพยากร ในการ
ท างานเขียน
แบบอย่างคุ้มค่า 
เพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ขั้นสอน 
- ครูบรรยายและสาธิตวิธีการเขียน 
รูปด้าน 
- นักเรียนฝึกทักษะการเขียนรูปด้าน 
ลงในกระดาษเขียนแบบ โดยใช้ความ
ประณีต และความรอบคอบในการ
เขียน รวมทั้งใช้ทรัพยากร ในการ
ท างานเขียนแบบอย่างคุ้มค่า เพ่ือ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 
- ครูตรวจผลงานการเขียนรูปด้าน 

 ๘ - ๑๐ ๓ ๔. สังเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท างานเขียนแบบ
จากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ 
 จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
      ๑๐. เขียน

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา เกี่ยวกับการเขียนรูปด้าน 
ขั้นสอน 
- ครูบรรยายและสาธิตวิธีการเขียน 
ภาพสามมิติแบบต่าง ๆ  
- นักเรียนฝึกทักษะการเขียนภาพ
สามมิติแบบต่าง ๆ  ลงในกระดาษ
เขียนแบบ โดยใช้ความประณีต และ

- ตัวอย่างการเขียน
ภาพสามมิติแบบ
ต่าง ๆ 

ผลงานการ
เขียนภาพ
สามมิติแบบ
ต่าง ๆ 

ตรวจผลงาน ๕ 
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

ภาพสามมิติแบบ
ต่าง ๆ ได้ 
     

ความรอบคอบในการเขียน รวมทั้งใช้
ทรัพยากร ในการท างานเขียน
แบบอย่างคุ้มค่า เพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 
- ครูตรวจผลงานการเขียนภาพสาม
มิติแบบต่าง ๆ 

  ๒ ๔. สังเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท างานเขียนแบบ
จากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ 
 จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
      ๑๑. เขียน
ภาพฉายได้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- สนทนา เกี่ยวกับด้านของวัตถุท่ี
น ามาประกอบเป็นภาพสามมิติ 
ขั้นสอน 
- ครูอธิบายการวางรูปด้านตามหลัก
มาตรฐานสากลของการเขียนแบบ
ของระบบ ISO ทั้ง ๓ ด้าน และน า
แต่ละด้านมาประกอบเป็นภาพสาม
มิต ิ
- ครูสาธิตวิธีการเขียนภาพฉายตาม
หลัก ISO  
- นักเรียนฝึกทักษะการเขียนภาพ
ฉายลงในกระดาษเขียนแบบ โดยใช้
ความประณีต และความรอบคอบใน

- ตัวอย่างการเขียน
ภาพฉาย 

ผลงานการ
เขียนภาพ
ฉาย 

ตรวจผลงาน ๕ 
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

การเขียน รวมทั้งใช้ทรัพยากร ใน
การท างานเขียนแบบอย่างคุ้มค่า 
เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 
- ครูตรวจผลงานการเขียนภาพฉาย 

 ๑๐ ๑  สอบกลางภาค    ๑๐ 
๔. สร้าง
ผลงาน 

๑๑ - ๒๐ ๑๙ ๕. สร้างผลงาน
เขียนแบบอย่างมี
ความคิด  
สร้างสรรค ์และมี
ทักษะการท างาน
ร่วมกัน  
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
     ๑๒. เขียน
แบบและสร้าง
แบบจ าลองจาก
สถานการณ์ที่
ก าหนดให้ได้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- นักเรียนเล่าประสบการณ์เก่ียวกับ
การเขียนภาพสามมิติ 
ขั้นสอน 
- ครูยกตัวอย่างการน าภาพสามมิติที่
สามารถน ามาสร้างเป็นของจริงได้ 
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม ออกแบบชิ้นงาน 
๑ ชิ้น ตามหลักการเขียนแบบ และ
น าแบบนั้นสร้างเป็นแบบจ าลองให้
ถูกต้องตรงตามแบบที่เขียนไว้ 
ขั้นสรุป/ประเมิน 
- นักเรียนและครูร่วมกันสรุป 
- ครูตรวจผลงานการเขียนแบบและ
สร้างแบบจ าลองจากสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ 

- ตัวอย่าง
แบบจ าลอง 
 

ผลงานการ
สร้าง
แบบจ าลอง
จาก
สถานการณ์ที่
ก าหนดให้ 

ตรวจผลงาน ๓๐ 
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ล ำดับที่/ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 
สัปดำห์ที่ 

ระยะเวลำ 
(ชั่วโมง) 

ผลกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
สื่อ/ 

แหล่งกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

วิธีกำร
ประเมิน 

กำรเรียนรู ้
คะแนน 

 ๒๐  สอบปลายภาค     ๒๐ 
 
 
 



๑๑. แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
 การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี  
มีแนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางกรมวิชาการ (กรมวิชาการ. ๒๕๔๕ : ๑๒๗ - ๑๓๐) ดังนี้ 
 ๑.fกลวิธีการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
      กลวิธีการจัดการเรียนรู้เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ส าหรับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีแนวความคิดหลัก (Main Concept) ของกลวิธีการจัดการเรียนรู้มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 
      ๑.๑jจัดการเรียนรู้ให้ครบองค์รวมของการพัฒนาตามศักยภาพผู้เรียน กล่าวคือผู้เรียนต้องมีทั้ง
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
      ๑.๒jการจัดการเรียนรู้ต้องก าหนดเป็นงาน (TASK) โดยแต่ละงานต้องฝึกฝนผู้เรียน 
ตามโครงสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ทั้ง ๗ หัวข้อ คือ 
   ๑.๒.๑ ความหมายของงาน 
       ๑.๒.๒ ความส าคัญและประโยชน์ของงาน 

        ๑.๒.๓ มีทฤษฎีสนับสนุนหลักการของงาน                              
          ๑.๒.๔ วิธีการและขั้นตอนของการท างาน 

        ๑.๒.๕ กระบวนการท างาน การจัดการ เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 
         ๑.๒.๖ การน าเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างาน การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือวิธีการใหม่ๆ 
              ๑.๒.๗ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการท างานและประกอบอาชีพ  
 ผู้สอนสามารถสอนแต่ละงานครบหรือไม่ครบทั้ง ๗ หัวข้อก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน แต่ทั้งนี้จะต้องสอน
ครบทั้งมาตรฐานด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
  ๑.๓jการจัดการเรียนรู้ผู้สอนสามารถน าความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมจากสาระภายในกลุ่มมาบูรณาการกันหรือน าสาระจากกลุ่มวิชาอ่ืนมาบูรณาการกับสาระของกลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีก็ได้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น กระบวนการ
ท างาน กระบวนการคิด กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม   กระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ฯลฯ  จนเกิดทักษะในการท างาน และได้ชิ้นงาน รวมทั้งสร้าง พัฒนางานและวิธีการใหม่ 
  ๑.๔ จัดการเรียนรู้ได้ท้ังภายในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน โดยจัดในสถานปฏิบัติงาน แหล่งวิทยาการ 
สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานศึกษา ผู้เรียน และ
ดุลพินิจของผู้สอน โดยค านึงถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 
  ๑.๕ จัดการเรียนรู้โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนก าหนดงานที่มีความหมายกับผู้เรียนซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเห็น
ประโยชน์ ความส าคัญ เห็นคุณค่า ย่อมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน 
  ๑.๖ จัดการเรียนรู้โดยผู้สอนต้องค านึงถึงความต้องการ ความสนใจ ความพร้อมทางร่างกาย อุปนิสัย 
สติปัญญา และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 
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๒. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
     เพ่ือให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพ  จึงเสนอแนะรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
      รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
      ๒.๑  การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
   ๒.๒  การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า 
   ๒.๓  การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
   ๒.๔  การเรียนรู้จากการท างานกลุ่ม 
  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ผู้สอนจะเริ่มต้นจากรูปแบบใดก่อนก็ได้และอาจจัดการเรียนรู้ให้
ครบหรือไม่ครบทั้ง ๔ รูปแบบก็ได้ รายละเอียดของแต่ละรูปแบบ มีดังนี้  
  ๒.๑  การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิธีการด ารงชีวิต 
เหมาะสมกับความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  ๒.๒  การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า  เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องที่สนใจ
จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสนองแรงจูงใจ ใฝ่รู้ของตนเอง ทั้งนี้ผู้สอนควรให้ผู้เรียนเรียบเรียงกระบวนการ
แสวงหาความรู้เสนอต่อผู้สอนหรือกลุ่มผู้เรียน 
  ๒.๓  การเรียนรู้จากประสบการณ์  เป็นการเรียนรู้ทีค่รูผู้จัดการเรียนรู้สร้างกิจกรรมโดยที่กิจกรรม
นั้นอาจเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของผู้เรียนหรือเป็นกิจกรรมใหม่ หรือเป็นประสบการณ์   ในชีวิตประจ าวันก็ได้ 
  ๒.๔jjการเรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม  เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้มีการเลือกใช้หลาย
กระบวนการในการท างานเป็นกลุ่ม เช่น กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างความคิดรวบ
ยอด กระบวนการสร้างค่านิยม กระบวนการท างานร่วมกับผู้อื่น 
  จากข้อมูลข้างต้นการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการก าหนดภาระงานให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ต้องอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อที่จะให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว้ทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 
 

๑ 
 

๒

๑ 
 

๓

๑ 
 ๔ 

 

๑ 
 

๒
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 ๓

๑ 
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แนวกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
  ๑.  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   นักการศึกษากล่าวถึงความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 
 สิริวรรณ ตะรุสานนท์ (๒๕๔๒ : ๑๗) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ขนาดของความส าเร็จที่ได้จากการ
ท างานที่ต้องอาศัยความพยายามอย่างมาก ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์มาจากการกระท าท่ีต้องอาศัยความสามารถทั้งทาง
ร่างกายและทางสติปัญญา ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นขนาดของความส าเร็จที่ได้จากการเรียน โดยอาศัย
ความสามารถเฉพาะบุคคล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจได้จากกระบวนการที่ต้องอาศัยการทดสอบ เช่น การ
สังเกตหรือการตรวจการบ้านหรืออาจใช้ในรูปแบบของเกรดของโรงเรียน ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการที่ซับซ้อนและ
ระยะเวลานานพอสมควรหรืออาจได้จากการวัดด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่ว ๆ ไป 
  ธาริณี วิทยาอนิวรรตน์ (๒๕๔๒ : ๑๑) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงผลที่เกิด
จากการเรียนรู้หรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน ซึ่งแสดงออกมา ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย 
ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 

     สมสุข ศรีสุก (๒๕๔๒ :  ๒๑) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความส าเร็จหรือ
ความสามารถในการกระท าใด ๆ ที่ต้องอาศัยทักษะหรือต้องอาศัยความรอบรู้ในวิชาหนึ่งวิชาใดโดยเฉพาะ 
      จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถ ประสบการณ์ของบุคคลอันเกิดจากการเรียนรู้และเป็นผลให้บุคคลได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในด้านต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได้จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

๒.  องคป์ระกอบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ฮานนาฮ์ และไมเคิลลิส (ล้วนและอังคณา สายยศ. ๒๕๔๓ ; อ้างอิงจาก Hannah and Michaelis. 

๑๙๗๗. A Comprehensive Framework For Instructional Objective : A Guide to Systematic Planning 
and Evaluation. n.p.) ได้แบ่งองค์ประกอบทางสติปัญญาโดยเริ่มจากระดับต่ าจนถึงระดับสูงดังนี้ 

 ๒.๑  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจ าและการสังเกต (Data Gathering : Observing and 
Remembering) เป็นขั้นสังเกตจดจ าข้อมูลทั้งหลายที่ได้พบเห็น เรียกว่าเป็นฐานข้อมูลทั้งหมด 

 ๒.๒jjการตีความ (Interpretation) เป็นขั้นแปลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาแล้วลงสรุปความหมาย 
อธิบายความหมาย หรือดึงเอาความส าคัญมาย่อส่วนลงเพ่ือใช้ตีความหมาย 

 ๒.๓jjการเปรียบเทียบ (Comparing) เป็นการเอาของสองสิ่งหรือมากกว่า มาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่างในคุณสมบัติต่าง ๆ ว่าเป็นอย่างไร 

 ๒.๔  การจ าแนกประเภท (Classifying) เป็นความสามารถในการจ าแนกประเภทเป็นกลุ่ม พวก ชนิด 
แล้วแต่ลักษณะ 

 ๒.๕jjการสรุปนัยทั่วไป (Generalizing) เป็นความสามารถในการสรุปจากข้อมูลกลุ่มหนึ่งสู่อีกกลุ่มหนึ่งใน
ลักษณะคล้ายกัน 

 ๒.๖jjการสรุปขยายอิง (Inferring) เป็นความสามารถในการสรุปนัยทั่วไปแล้วขยาย ออกนอกข้อมูลที่
ศึกษา 

 ๒.๗jjการวิเคราะห์ (Analyzing) เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยของสิ่งต่าง ๆ เพื่อดู
ความส าคัญ ความสัมพันธ์ และหลักการของความเป็นไป 
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 ๒.๘  การสังเคราะห์ (Synthesizing) เป็นความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อยให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ข้ึน
อย่างมีความหมายใหม่ รูปใหม่ หรือโครงสร้างใหม่ที่แตกต่างไปจากของเดิม 

 ๒.๙jjการสร้างสมมติฐาน (Hypothesizing)  เป็นความสามารถในการตอบค าถามของปัญหาโดยการคาด
หรือเดาก่อนอย่างใช้ปัญญา  
           ๒.๑๐jjการพยากรณ์ (Predicting) เป็นความสามารถในการทายผลที่จะเกิดภายภาคหน้า 
จากเงื่อนไขเดียวกันด้วยความแม่นย า  การพยากรณ์เป็นข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ของกฎ  หลักการ หรือทฤษฎี
ของเนื้อหาชุดใดชุดหนึ่ง และเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  ๒.๑๑jjการประเมิน (Evaluating) เป็นความสามารถในการพิจารณาข้อมูลเพ่ือที่จะตัดสินสรุป ด้วย
คุณธรรมหรือมีเกณฑ์ในการพิจารณาเปรียบเทียบ 
  บลูม (ทิพอาภา ฉิมสุวรรณ์. ๒๕๕๒ ; อ้างอิงจาก  Bloom, ๑๙๗๖. Human Characteristics and 
School Learning. P ๒๑) ได้จ าแนกองค์ประกอบของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัยออกเป็น ๖ ประเภท 
ได้แก่ 
  ๒.๑jjความรู้ ความจ า (Knowledge) ได้แก่ พฤติกรรมความรู้ที่แสดงถึงการจดจ าได้ 
หรือระลึกได้ 
  ๒.๒jjความเข้าใจ (Comprehension) ได้แก่ พฤติกรรมความรู้ที่สามารถในการน าเอาความรู้
ความจ าไปดัดแปลงปรับปรุง เพ่ือให้สามารถจับใจความ หรือเปรียบเทียบ ย่นย่อเรื่องราวได้ 
  ๒.๓jjการน าไปใช้  (Application) ได้แก่พฤติกรรมความรู้ที่สามารถในการน าความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องราวใด ๆ ไปใช้ในสถานการณ์จริงหรือในสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกันได้  
  ๒.๔jjการวิเคราะห์ (Analysis) ได้แก่ พฤติกรรมความรู้ที่สามารถจะแยกสิ่งของหรือเรื่องราวต่าง ๆ 
ออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้อย่างมีความหมาย และเห็นความสัมพันธ์ของส่วนย่อย ๆ เหล่านั้น 
  ๒.๕jjการสังเคราะห์ (Synthesis) ได้แก่ พฤติกรรมความรู้ที่แสดงถึงความสามารถใน   การรวบรวม
ความรู้ และข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างมีระบบ เพ่ือให้ได้แนวทางใหม่ ที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ 
  ๒.๖jjการประเมินค่า (Evaluation) ได้แก่ พฤติกรรมความรู้ที่แสดงถึงความสามารถในการตัดสิน
คุณค่าของสิ่งของหรือทางเลือกได้อย่างถูกต้อง 
 
๑๒. แนวทำงกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการวัดว่า ผู้เรียนมีพฤติกรรมต่าง ๆ  ตามที่ก าหนดไว้ในจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด เป็นการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซึ่งเป็น
ผลจากการฝึกอบรม ไพศาล หวงัพานิช ( ๒๕๔๓ : ๑๓๗ ) กล่าวไว้ว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถวัดได้  
๒ แบบ ตามจุดมุ่งหมายและลักษณะของวิชาที่สอน คือ 
   ๓.๑jjการวัดด้านปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือทักษะของผู้เรียน 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถดังกล่าวในรูปของการกระท าจริงให้ออกเป็นผลงาน เช่น วิชาศิลปศึกษา 
พลศึกษา การช่าง เป็นต้น การวัดแบบนี้จึงต้องใช้ “ข้อสอบภาคปฏิบัติ” (Performance Test) 
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   ๓.๒jjการวัดด้านเนื้อหาเป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกับเนื้อหาวิชา อันเป็นประสบการณ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนรวมถึงพฤติกรรมความสามารถในด้านต่าง ๆสามารถวัดได้โดยใช้  “ ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ” 
(Achievement Test) 
   พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (อุดมรัตน์ ปุยภูงา : ๒๕๕๑ ; อ้างอิงจาก พวงรัตน์  ทวีรัตน.์ ๒๕๓๙. การสรา้งและการ
พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์. หน้า ๒๙ - ๓๐) กล่าวว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการตรวจสอบ
พฤติกรรมของผู้เรียนในด้านพุทธิพิสัยซึ่งเป็นการวัด  ๒ องค์ประกอบ ตามจุดมุ่งหมายและลักษณะของวิชาที่เรียน 
ดังนี้ 

๓.๒.๑  การสอบปากเปล่า (Oral Test) การสอบแบบนี้จะท าเป็นรายบุคคลซึ่งเป็นการสอบที่
ต้องการดูผลเฉพาะอย่าง เช่น การสอบอ่านฟังเสียง การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งต้องการดูการใช้ถ้อยค าในการตอบ
ค าถาม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น และบุคลิกภาพต่าง ๆ เช่นการสอบปริญญานิพนธ์ ซึ่งต้องการวัดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องท า ตลอดจนแง่มุมต่าง ๆ การสอนปากเปล่าสามารถสอบวัดได้ละเอียดลึกซึ้ง และค าถามก็
สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมได้ตามต้องการ 

๓.๒.๒  การสอบแบบให้เขียนตอบ (Paper – Pencil Test or Written Test) เป็นวิธีการสอบวัดที่
ให้ผู้สอบเขียนเป็นตัวหนังสือตอบ ซึ่งมีรูปแบบการตอบอยู่ ๒ แบบ คือ 
     ๑)jjแบบไม่จ ากัดค าตอบ (Free Response Type) เป็นการสอบวัดโดยการใช้ข้อสอบ
อัตนัย หรือความเรียง (Essay Test) 
     ๒)jjแบบจ ากัดค าถาม (Fixed Response Type) เป็นการสอบที่มีการก าหนดขอบเขตของ
ค าถามที่จะให้ค าตอบหรือก าหนดค าตอบมาให้เลือก 
 

 เกณฑ์การประเมินผลงานและพฤติกรรม 
๑. การสังเกต            ระดับคะแนน    ๔- ๕  กระตือรือร้น, มีความรับผิดชอบ 

                      ระดับคะแนน    ๓ ตั้งใจท างาน, สนใจท ากิจกรรม 
                     ระดับคะแนน    ๑ - ๒    ให้ความร่วมมือ 

๒. การตรวจใบงาน ระดับคะแนน   ๙ – ๑๐ ดีมาก 
       ระดับคะแนน ๗ – ๘ ดี 
                               ระดับคะแนน   ๕ – ๖ พอใช้ 
                               ระดับคะแนน   ๐ – ๔ ควรปรับปรุง 
๓. การประเมินผลงาน  ระดับคะแนน   ๑๖–๒๐ ดีมาก 

ระดับคะแนน ๑๑–๑๕ ดี 
ระดับคะแนน   ๖ – ๑๐ พอใช้ 
ระดับคะแนน   ๐ – ๕ ควรปรับปรุง 
 

๑๓. กำรบริหำรจัดกำรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (เช่น กล่าวในภาพรวมถึงการพัฒนาและการน าหลักสูตร 
      ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ไปใช้อย่างไร รวมถึงมีการติดตาม นิเทศอย่างไร ฯลฯ) 
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 ๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีการรายงานการใช้หลักสูตร เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้
หลักสูตร และน าผลไปพัฒนาหลักสูตรฯ ทุกปีการศึกษา 
 ๒. มีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มการงานอาชีพเมื่อวันที่ 16 มีนาคม ๒๕๖๑  
ตามค าสั่งโรงเรียนที่ 1/๒๕๖๑๒ หรือตามบันทึกรายงานการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าเดือนมีนาคม 
 ๓. ครูทุกคนของกลุ่มสาระการงานอาชีพน าหลักสูตรที่พัฒนาแล้ว เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ไปจัดการเรียนรู้ตามรายวิชาของตนเองตามตารางสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๔. ประชุมสมาชิกกลุ่มการงานอาชีพในการรับทราบและร่วมกันในการแก้ปัญหาในการน าหลักสูตรไปใช้ 
และจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์แบบบูรณาการ  
สู่ ๑  นวัตกรรม ๑ ห้องเรียน (PLC) 
 ๕. นิเทศการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน ๒ ครั้งต่อปีการศึกษา และมีการนิเทศโดย
คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ านวน ๒ ครั้งต่อปีการศึกษา น าผลการนิเทศร่วมสนทนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระฯ นอกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน เพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรฯ  การจัดการเรียนรู้ของคณะครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 
อภิธำนศัพท ์
 

สำระท่ี ๑    กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว 
กระบวนกำรกลุ่ม    
 กระบวนการในการท างานกลุ่ม  มีขั้นตอน  ดังนี้  การเลือกหัวหน้ากลุ่ม  การก าหนดเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ของงาน  วางแผนการท างาน  แบ่งงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล  ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่  
ประเมินผล  และปรับปรุงการท างาน 
กำรด ำรงชีวิต    
 เป็นการท างานในชีวิตประจ าวันเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่ว่าด้วย งานบ้าน  
งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ และงานอ่ืน ๆ 
กำรท ำงำนเพื่อกำรด ำรงชีวิต    
 เป็นการท างานที่จ าเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน  ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว  และสังคม
ได้ในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจ  และภูมิใจในผลส าเร็จ
ของงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง 
คุณธรรม  จริยธรรม  เจตคติ  และลักษณะนิสัยในกำรท ำงำน    
 ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ เสียสละ ยุติธรรม ประหยัด ขยัน อดทน  รับผิดชอบ ตรงเวลา รอบคอบ  
ปลอดภัย คุ้มค่า ยั่งยืน สะอาด ประณีต มีเหตุผล มีมารยาท ช่วยเหลือตนเอง ท างานบรรลุเป้าหมาย ท างานถูกวิธี  
ท างานเป็นขั้นตอน ท างานเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์  มีประสิทธิภาพ  รักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
ทักษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ     
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เป็นกระบวนการที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน การสังเกต การ
วิเคราะห์ การสร้างทางเลือก และการประเมินทางเลือก 
ทักษะกำรจัดกำร   
 ความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงาน (ท างานเป็นรายบุคคล) และจัดระบบคน (ท างาน  เป็น
กลุ่ม)  เพ่ือให้ท างานส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทักษะกระบวนกำรท ำงำน     
 การลงมือท างานด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นการฝึกวิธีการท างานอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งการท างานเป็น
รายบุคคล และการท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้สามารถท างานได้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่  การวิเคราะห์งาน  การ
วางแผนในการท างาน การปฏิบัติงาน และการประเมินผลการท างาน 
ทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน     
 การท างานเป็นกลุ่ม  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน  ได้ท างาน
อย่างมีกระบวนการตามขั้นตอนการท างาน  และฝึกหลักการท างานกลุ่ม โดยรู้จักบทบาทหน้าที่ภายในกลุ่ม มี
ทักษะในการฟัง - พูด มีคุณธรรมในการท างานร่วมกัน  สรุปผล  และน าเสนอรายงาน 
ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้    
 วิธีการและกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องหรือเนื้อหา นั้น ๆ 
ได้แก่  การศึกษาค้นคว้า  การรวบรวม การสังเกต  การส ารวจ  และการบันทึก 
สำระท่ี ๒  กำรอำชีพ 
กำรจ ำลองอำชีพ   
 เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สถานศึกษาจัดท าให้เสมือนจริงเพ่ือให้ผู้เรียน มี
ทักษะการท างานอาชีพ  เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  เช่น การจัด
นิทรรศการ บทบาทสมมติ ฯลฯ 
กำรประเมินทำงเลือกอำชีพ   

 เป็นการรู้จักตนเองด้านความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ศักยภาพ  วิสัยทัศน์ แนวโน้ม ด้านอาชีพท่ี
ต้องการของตลาดแรงงาน  ที่เหมาะสมกับความสนใจ  ความถนัด และทักษะทางด้านอาชีพ  ก่อนตัดสินใจเลือก
อาชีพ  
กำรอำชีพ    
 เป็นสาระท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ  เห็นความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ี
ดีต่ออาชีพ  ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม  เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทาง  ในการประกอบอาชีพ 
ทักษะที่จ ำเป็นต่ออำชีพ   
 ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการ
ท างานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้ 
ประสบกำรณ์ในอำชีพ     
 เป็นการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้เห็น และได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพ ที่ตนเองถนัดและสนใจ 
สถำนกำรณ์แรงงำน   
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 ประกอบด้วย  การมีงานท า  การจ้างงาน  การคุ้มครองแรงงาน และการประกันสังคม  ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 
 ๑. ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 
 ๒. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
 ๓. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
 ๔. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
 ๕. นางก าไล  ปราณี     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 ๖. นางปัณณาสา  ผลพฤกษา   หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๗. คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
 
ผู้จัดท ำ 
 ๑. นายศุกร์เกษม  ปรุงผล  ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 ๒. นางนิตยา  สุวรรณรัตน์  คร ู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
  ๓. นายสุรพล  ประทุมยศ  คร ู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
 ๔. นายโกเมศ  ศรีประมาณ  คร ู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
 ๕. นางสิริรักษ์   สมใจ   คร ู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
 ๖. นางสาวพันธวดี  เพชรางกูร  คร ู โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
 ๗. นางภัสสร์ชนกภรณ์  พงษ์ดี  ครูทรงคุณค่า โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
 
จัดรูปแบบ 
 ๑. นางปัณณาสา  ผลพฤกษา 
 ๒. นายฐาปกรณ์ สัจจาธรรม 
 ๓. นางสาวสุกัญญา อรัญวงศ์ 
  
ออกแบบปก   นายอโนชา  สินธุนาคิน 
จัดพิมพ์รูปเล่ม 
 ๑. นายธนากร  งามเสงี่ยม 
 ๒. นายมุนา  บุญเสริม 


