
หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๘๕ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๘๖ 
 

รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๑   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๒   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๔   จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๔   จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๕   จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๖   จ านวน ๘๐ ชั่วโมง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๘๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ง๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑                      เวลาเรียน   2๐  ชั่วโมง 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 ศึกษา วิธีการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองเป็นการลงมือท างานที่มุ่งเน้นการฝึกฝนการท างานอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น  การแต่งกาย  การเก็บของใช้   การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว  การจัดโต๊ะ  ตู้  ชั้น  การใช้
วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ   ในการท างานอย่างปลอดภัย  เช่น   การท าความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ  
การรดน้ าต้นไม้  การถอนและเก็บวัชพืช  การพับกระดาษเป็นของเล่น  การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและใช้
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือง่ายๆ  ในการท างานได้อย่างปลอดภัย และบอกแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวได้ ประโยชน์
ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละประเภทได้ เช่น ใช้โปรแกรมจาก
คอมพิวเตอร์วาดภาพ   เลือกใช้สื่อจากแหล่งการเรียนรู้ใกล้ตัวได้    

เพ่ือปลูกฝังให้มีความกระตือรือร้นและความตรงต่อเวลาซึ่งเป็นลักษณะนิสัยในการท างาน   และมี
มารยาทในการท างานร่วมผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑, ป.๑/๑,  ป.๑/๒, ป.๑/๔  
ง ๔.๑, ป.๑/๑,  ป.๑/๒ 

 
รวม   ๕   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๘๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒                                                           เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 ศึกษาวิธีการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว  เช่น  บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน  
การจัดวางสิ่งของ  เก็บเสื้อผ้า   รองเท้า  การช่วยเหลือครอบครัว  เตรียมประกอบอาหาร  การล้างจาน  การ
กวาดบ้าน  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันให้เหมาะสมกับงานตามหน้าที่
ใช้สอย เช่น  แปรงสีฟัน หม้อหุงข้าว  กรรไกร  ปากกา   ดินสอ   ซึ่งมีประโยชน์ในการท ากิจกรรมต่ างๆ เช่น  
การเพาะเมล็ด  การดูแลแปลงเพาะกล้า  การท าของเล่น   การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว  ได้สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น  ช่วยให้ประหยัดและปลอดภัย  
 การสืบค้นข้อมูลบางอย่างมีประโยชน์ในการด าเนินชีวิตจ าเป็นอย่างยิ่งต้องพิจารณาก่อนน าไปใช้   
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ต้องเป็นแหล่งข้อมูลที่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างมีหลักเกณฑ์มีเหตุผลและมีการอ้างอิง  
เช่น  แหล่งข้อมูลของทางราชการ  แหล่งข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ตรงและศึกษาเรื่องนั้นๆ  ซึ่งการ
รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์  

เพ่ือปลูกฝังให้มีความกระตือรือร้น   มีระเบียบวินัยและมีความมุ่งมั่นในการท างาน  ความตรงต่อเวลา  
มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และรักความเป็นไทย ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยในการท างาน   และมีมารยาทในการท างานร่วม
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑, ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๔ 
ง ๒.๑, ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๔, ป.๒/๔ 
ง ๔.๑, ป.๒/๑, ป๒/๒, ป.๒/๔ 

 
รวมทั้งหมด   ๑๐   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๘๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ง๑3๑๐๑ การงานอาชีพ                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                          เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 ศึกษาและอธิบายประโยชน์ของการท างานอย่างเป็นระบบ  เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและ รักษา
ประโยชน์ของส่วนรวม   มีความเข้าใจ ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ให้ตรงกับลักษณะงาน และคิดออกแบบ 
ของเล่นอย่างง่ายโดยใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์รู้จักวิธีการค้นหาข้อมูล และการ
น าเสนอข้อมูลอย่างมีข้ันตอนในลักษณะต่างๆ ศึกษาและอธิบายวิธีการดูแล  รักษาอุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 โดยใช้กระบวนการวิธีการและขั้นตอนการท างานอาชีพมาใช้อย่างเป็นระบบมีความคิดสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาในการท างานออกแบบสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามวิธีการกระบวนการเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เลือก
และประยุกต์เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 เห็นคุณค่าและตระหนักในการท างานทางอาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง โดย
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความมุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และท้องถิ่นของตนเอง มีจิต
สาธารณะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑ ป.3/๑ , ป.3/๒ ,ป.3/๔   
ง ๒.๑ ป.3/๑ ป.3/๒ ป.3/๔  
ง ๔.๑ ป.3/๑ ป.3/๒ 

 
รวม  ๙  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๙๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                 เวลาเรียน  ๘๐ ชั่วโมง 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 ศึกษาหลักการ ท างานให้บรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับการดูแล รักษาของใช้ส่วนตัว การจัดตู้เสื้อผ้า โต๊ะ
เขียนหนังสือ กระเป๋านักเรียน การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ การ
ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากใบตองและกระดาษ การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว มรรยาทในการปฏิบัติตน    
บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ บอกหลักการเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ การจัดประเภท
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประโยชน์และโทษของการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้ระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
ท างาน สร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟฟิก 

มีความรับผิดชอบขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ใช้พลังงานทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีคุณธรรมใน
การท างาน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๔ ป.๔/๔  
ง ๔.๑ ป.๔/๑ ป.๔/๒ ป.๔/๔ ป.๔/๔ ป.๔/๕  

 
รวมทั้งหมด  ๙  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๙๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ง๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                        เวลาเรียน ๘๐ ชั่วโมง 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 อธิบายเหตุผล ขั้นตอนในการท างานโดยการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการปะ ชุน การตาก การเก็บ การรีด 
พับ เสื้อผ้า การปลูกพืช การท าบัญชีครัวเรือน การจัดโต๊ะอาหาร ตู้เย็น และห้องครัว การท าความสะอาด
ห้องน้ าและห้องส้วม การซ่อมแซมอุปกรณ์ ของใช้ในบ้าน การประดิษฐ์ของใช้ของใช้ตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มี
อยู่ในท้องถิ่น การจัดเก็บเอกสารส าคัญ  การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว 
              บอกความหมายของเทคโนโลยี  ก าหนดปัญหา  รวบรวมข้อมูล  เลือกวิธีการออกแบบ การสร้าง
ชิ้นงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับกลไก และการควบคุมด้วยไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  การใช้อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยี 
การจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่  ค้นหา รวบรวมข้อมูลด้วยการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ วางแผนพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้  การก าหนดหัวข้อของข้อมูล การเตรียม
อุปกรณ์ การค้นหา การบันทึก การเก็บข้อมูลรวบรวมพิจารณาเปรียบเทียบตัดสินใจสรุปผล และจัดท ารายงาน 
การเก็บรักษาข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลค าพ้ืนฐาน โดยใช้ทักษะกระบวนการจัดการในการท างานอย่าง
เป็นระบบประณีต การสร้างการประยุกต์ชิ้นงานเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในชีวิตประจ าวันได้อย่างสร้างสรรค์ 
                มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความรับผิดชอบ มีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด 
เห็นคุณค่าของการน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๔ ป.๕/๔  
ง ๔.๑ ป.๕/๑ ป.๕/๒ ป.๕/๔ ป.๕/๔ ป.๕/๕  

 
รวม  ๙  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๙๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                    เวลาเรียน  ๘๐ ชั่วโมง 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการท างาน การปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอนในเรื่องการดูแลรักษา
สมบัติภายในบ้าน การปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือปลูกผักหรือการเลี้ยงปลาสวยงาม การบันทึกรายรับรายจ่าย 
การจัดเก็บเอกสารการเงิน การจัดการในการท างานและทักษะการท างานร่วมกัน การเตรียมการประกอบ
อาหาร การจัดอาหาร การติดตั้งประกอบของใช้ในบ้าน การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัว 
หรือเพ่ือนบ้านในโอกาสต่างๆ มารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น 

ระบบสารสนเทศ การสร้างสิ่งของเครื่องใช้อย่างเป็นขั้นตอน การก าหนดปัญหา หรือความต้องการการ
รวบรวมข้อมูล การเลือกวีการออกแบบภาพร่างสามมิติหรือแผนที่ความคิด ประเมินผลงานอย่างเป็น
กระบวนการ การสร้างชิ้นงานเกี่ยวข้องกับชิ้นงานอื่น เช่น กลไก และการควบคุมไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์  
 หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา การพิจารณา การวางแผนการแก้ปัญหาเพ่ือการน าเสนอ การ
ตรวจสอบและปรับปรุง และการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ซีดีรอม การเก็บรักษา
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ คือการส าเนาเอกสาร สื่อบันทึก การจัดท าข้อมูลเพ่ือน าเสนอข้อมูลโดยต้องพิจารณา
รูปแบบของข้อมูลที่เหมาะสมง่ายกับการสื่อความหมายที่เข้าใจง่ายและชัดเจน เช่นกราฟ ตาราง แผนภาพ 
รูปภาพ การใช้ซอฟต์แวร์น าเสนอ การก าหนดน าเสนอด้วยเทคนิคพิเศษ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้
เหมาะสมกับรูปแบบการน าเสนอ การสร้าง การวางแผน และการออกแบบชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์  ด้วย
คอมพิวเตอร์  
 การส ารวจตนเองด้านความสนใจ ความสามารถและทักษะและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ 
 กระบวนการจัดการ การประยุกต์โดยใช้ความรู้ความรู้ความเข้าใจในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะการแก้ปัญหา กระบวนการท างานร่วมกัน การแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการท างาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ประหยัด 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑ ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๔ ป.๖/๔  
ง ๔.๑ ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๔ ป.๖/๔ ป.๖/๕  

 
รวมทั้งหมด  ๙  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๙๓ 
 

รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

 
ง๒๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑    จ านวน 2๐ ชั่วโมง 

 ง๒๑๑๐๒  การงานอาชีพ ๒    จ านวน 2๐ ชั่วโมง 
 ง๒๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๓    จ านวน 2๐ ชั่วโมง 
 ง๒๒๑๐๒  การงานอาชีพ ๔    จ านวน 2๐ ชั่วโมง 
 ง๒๓๑๐๑  การงานอาชีพ ๕    จ านวน 2๐ ชั่วโมง 
 ง๒๓๑๐๒  การงานอาชีพ ๖    จ านวน 2๐ ชั่วโมง 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 

 

ง๒๑๒๐๑ ข้าวกับวิถีไทย      จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ง๒๑๒๔๑ การใช้ห้องสมุด 1     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ง๒๑261 ช่างตัดเย็บเบื้อต้น     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ง๒๑202 การปลูกผักทั่วไป     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ง๒1242 การใช้ห้องสมุด 2     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ง๒1262 ช่างเย็บย่ามและกระเป๋า     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

ง๒๒๒๖1 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตา     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ง๒2263 การเลี้ยงเป็ดเนื้อ     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ง๒2262 ตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่าย     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ง๒22264 การเลี้ยงเป็ดไข่     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ง๒3263 การท าไม้ดัดและไม้แคระ    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ง๒3265 ช่างไฟฟ้าเบื้อต้น 1     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ‘23267 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ง๒3264 การเลี้ยงแพะ      จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ง๒3266 ช่างไฟฟ้าเบื้อต้น 2     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 ง๒3268 ช่างซ่อมบ ารุงรถจักรยานยนต์    จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
 
 

 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๙๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ง๒๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๑          เวลาเรียน 20  ชั่วโมง  จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงาน  กระบวนการ  วิธีการปฏิบัติงาน  การด ารงชีวิตและครอบครัว  การ
จัดการงานบ้าน  งานประดิษฐ์  ผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้น  กระบวนการ  การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานบ้าน งานประดิษฐ์  เพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจ  หลักการ  วิธีการ  ขั้นตอน  กระบวนการท างาน  การประเมินผลการท างาน  เลือกใช้ซ่อมแซม  
ดัดแปลง  เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน  วิเคราะห์  วางแผนการด าเนินงาน  ปฏิบัติตามแผนการ
ประเมินและปรับปรุงการด าเนินงาน  ท างาน  และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มได้  แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ ท างานอย่างมีกลยุทธ์ศึกษาหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 
 มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นในการท างาน  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท างานอย่างคุ้มค่า   ถูกวิธีและตัดสินใจเลือกอาชีพที่หลากหลาย 

  
รหัสตัวช้ีวัด  

ง  ๑.๑  ม. ๑/๑  ม. ๑/๒  ม. ๑/๓  
ง  2.๑  ม. ๑/๑  ม. ๑/๒  ม. ๑/๓  

 
รวม  6  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๙๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา  ง๒๑๑๐๒  การงานอาชีพ  ๒                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๒            เวลาเรียน 2๐  ชั่วโมงจ านวน  0.5  หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงาน การด ารงชีวิตและครอบครัว การจัดการ
งานบ้าน งานประดิษฐ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ  
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานบ้าน งานประดิษฐ์ เลือกใช้ ซ่อมแซม ดัดแปลง เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การท างาน วิเคราะห์วางแผนการด าเนินงาน การปฏิบัติตามแผนการประเมินและปรับปรุงการด าเนินงาน 
ท างาน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มได้ สามารถประยุกต์น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ตัดสินแก้ปัญหาการ
ท างานอย่างมีเหตุผลกระบวนการรวบรวมข้อมูล จ าแนกข้อมูล จัดเรียงข้อมูล ประมวลผลข้อมูล ส าเนาและ
แจกจ่ายข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูล 
 มีเจตคติต่ออาชีพ มีคุณธรรม เสียสละ มุ่งมั่นในการท างาน และเห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพ  
 
รหัสตัวช้ีวัด   

ง  ๑.๑  ม. ๑/๑  ม. ๑/๒  ม. ๑/๓  
ง  2.๑  ม. ๑/๑  ม. ๑/๒  ม. ๑/๓  

 
รวม  6  ตัวช้ีวัด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๙๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา  ง  ๒๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๓                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๑         เวลาเรียน 2๐  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 ศึกษาลักษณะงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงาน การด ารงชีวิตและครอบครัว 
การออกแบบเทคโนโลยี และงานอาชีพ เรื่องงานเกษตรและงานช่างภายในบ้าน เกี่ยวกับคุณสมบัติของดิน การ
เตรียมดิน การอนุรักษ์ดินและน้ าที่ใช้ในการเกษตร ปุ๋ยและคุณสมบัติของปุ๋ย การคัดเลือกพันธุ์พืช ชนิด 
ประเภท และพันธุ์สัตว์ในท้องถิ่น การให้อาหาร การเลือกใช้ เก็บและบ ารุงรักษาเครื่องมือการเกษตร และงาน
ช่างภายในบ้านโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์  วางแผน บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน    และหาแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานหลักการสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารผ่านเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  และมีทักษะในการปฏิบัติงาน รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต   มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง๑.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓    
ง๒.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔  
ง๔.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ 

 

รวม  ๑๑  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๙๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา  ง ๒๒๑๐๒  การงานอาชีพ  ๔                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่  ๒          เวลาเรียน 20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาลักษณะงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงาน การด ารงชีวิตและครอบครัว  
การใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพ เรื่องงานเกษตรและงานช่างภายในบ้าน เกี่ยวกับคุณสมบัติของดิน การเตรียมดิน 
การอนุรักษ์ดินและน้ าที่ใช้ในการเกษตร ปุ๋ยและคุณสมบัติของปุ๋ย การคัดเลือกพันธุ์พืช   ชนิด  ประเภท  และ
พันธุ์สัตว์ในท้องถิ่น การให้อาหาร การเลือกใช้ เก็บ และบ ารุงรักษาเครื่องมือการเกษตร  และงานช่างภายใน
บ้านปฏิบัติการค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเลือกใช้ซอฟแวร์ มาใช้ในการท างานได้
อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินั ย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ใช้พลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง๑.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ง๒.๑   ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓  ม.๒/๔ม.๒/๔    
ง๔.๑  ม.๒/๑  ม.๒/๒  ม.๒/๓ 

 
รวม  ๑๒  ตัวช้ีวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๙๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ  ๕                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓               ภาคเรียนที่  1           เวลาเรียน 20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการซัก ตาก พับ เก็บเสื้อผ้า การติดตั้งประกอบ
ผลิตภัณฑ์ การขยายพันธุ์พืช ธุรกิจประเภทต่างๆ แนวทางการเข้าสู่อาชีพ และระดับของเทคโนโลยี การสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนเทคโนโลยี อธิบายหลักการท าโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพ้ืนฐานฝึกทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับการจัดเตรียมการประกอบ
อาหารประเภทส ารับ 

มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓ 
ง ๒.๑ ม.๓/๒ 
ง ๓.๑.๓.๑, ม.๓/๓, ม.๓/๔ 
 

รวมทั้งหมด  ๗   ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๒๙๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ง ๒๓๑๐๒  การงานอาชีพ  ๖                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓        ภาคเรียนที่ ๒        เวลาเรียน 20  ชั่วโมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 สร้างชิ้นงานหรือผลงานที่เกี่ยวกับเสื้อผ้า ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ การติดตั้งประกอบ
ผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์การหางานด้วยวิธีการที่หลากหลาย และประเมินทางในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความรู้ ความถนัด และความสนใจของตนเอง ภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน และการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ 
หรือวิธีการที่ต้องอาศัยความรู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ น าเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม
และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะในการท างาน
ร่วมกันเกี่ยวกับการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 
 เห็นคุณค่าของการท างานเพ่ือการประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ท างานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓   
ง ๒.๑ ม.๓/๒ 

 
รวม  ๔  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๐๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง ๒๑๒๐๑ ข้าวกับวิถีไทย          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนที่ ๑                  เวลา ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน   ๑.๐ หน่วยกิต  
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
                ศึกษาความส าคัญทางเศรษฐกิจของข้าว ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่มี
อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของข้าว พันธุ์ข้าววิธีการปลูก การเตรียมดิน วัสดุอุปกรณ์อุปกรณ์ เทคโนโลยีการ
เพ่ิมผลผลิต การดูแลบ ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดและการสหกรณ์  
               ปฏิบัติการเตรียมดิน ปลูก ดูแลบ ารุงรักษา เก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว จัดผลิตผล
จ าหน่าย ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับรายจ่าย  
ประเมินผล วิเคราะห์ตลาดข้าวในท้องถิ่นในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกันอภิปราย แก้ไขปัญหา และ
ก าหนดแนวทางพัฒนาการท านาข้าว การสหกรณ์และการตลาด 
              เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสภาพการปลูกข้าวในปัจจุบัน และมีทักษะในการปลูก ดูแลบ ารุงรักษา  
เก็บเกี่ยวผลผลิต สามารถพัฒนาการผลิต การสหกรณ์ และการตลาดในท้องถิ่นได้ มีความซื่อสัตย์ สุจริต รัก
ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.   บอกความหมาย ประโยชน์ และความ ส าคัญของข้าวไทยได้ 
2.   มีคุณธรรมและนิสัยรักการท างาน จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ข้าวกับวิถีชีวิตไทยได้ 
3.   บอกความเป็นมา  ความสัมพันธ์ของข้าวกับวิถีชีวิตไทย 
4.   บอกค าท่ีเป็นภาษาข้าว สุภาษิต ค าสอนของข้าวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.   มีคุณธรรมและนิสัยรักการท างาน จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ข้าวกับวิถีชีวิตไทยได้ 
6.   บอกชนิดและประเภทของพันธุ์ข้าวได้ 
7.   มีคุณธรรมและนิสัยรักการท างาน จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ข้าวกับวิถีชีวิตไทยได้ 
8.   บอกความหมายและความสัมพันธ์ของระบบนิเวศในนาข้าว 
9.   มีคุณธรรมและนิสัยรักการท างาน จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ข้าวกับวิถีชีวิตไทย 
10. มีทักษะในการปลูกข้าว 
11. มีคุณธรรมและนิสัยรักการท างาน จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ข้าวกับวิถีชีวิตไทย 
12. มีทักษะในการปลูกข้าว 
13. มีคุณธรรมและนิสัยรักการท างาน จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ข้าวกับวิถีชีวิตไทยได้ 
14. บอกวิธีการและแปรรูปผลผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ได้ 
15. บอกวิธีการจัดนิทรรศการและน าเสนอข้าวกับวิถีไทยได้ 

 
รวมทั้งหมด ๑๕ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๐๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง ๒๑๒4๑ การใช้ห้องสมุด 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนที่ ๑                  เวลา ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน   ๑.๐ หน่วยกิต  
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้  ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้วัสดุสารนิเทศ  การจัดหมวดหมู่หนังสือ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการ 
อ่านเพื่อการค้นคว้า 

 ปฏิบัติการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ตามระเบียบและมารยาทการใช้ ปฏิบัติงานห้องสมุดการบริการ
และกิจกรรมห้องสมุด  และสามารถจัดหมวดหมู่สารสนเทศในห้องสมุดได้ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและ  เจตคติที่ดี มีคุณธรรม  สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าใจและเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลการเรียนรู้การสื่อสาร  มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน การเขียนรายงาน เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน  
ในการศึกษาต่อ  ในโอกาสต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
 2. ปฏิบัติตามระเบียบและมารยาทในการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
 3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่หนังสือ 
 4. มีความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับวัสดุสารนิเทศของห้องสมุด 
 5. มีความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของหนังสือและการดูแลรักษาหนังสือ 
 6. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการและกิจกรรมของห้องสมุด 
 7. ใช้เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศจากสื่อต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. รักการอ่าน การเขียนรายงานและการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๐๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง 22261   ช่างตัดเย็บเบื้องต้น                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ ภาคเรียนที่ ๑                       เวลา ๖๐ ชั่วโมง จ า น ว น  ๑ . ๐  ห น่ ว ย กิ ต
.................................................................................................................................................................... 
 ศึกษาสรุปความรู้เกี่ยวกับความหมาย  ประโยชน์   การเลือกใช้เครื่องมือวัสดุ  อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการตัดเย็บ  การใช้จักรและการบ ารุงรักษา  ปฏิบัติงานเย็บตะเข็บเบื้องต้นด้วยมือและจักรวัด
ตัวเลือกผ้า  และเกาะเกี่ยวแบบต่างๆ สร้างแบบ วางแบบตัดการเลือกผ้า ค านวณผ้า จดบันทึก การปฏิบัติงาน  
ก าหนดราคาค่าบริการ และประเมินผล          

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการวางแผน  กระบวนการท างาน  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  การ
อธิบาย การอภิปราย การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การปฏิบัติ การน าเสนอ การประเมิน การจัดประสบการณ์
เรียนรู้ที่ผู้เรียนท างานร่วมกัน ช่วยเหลือเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท า   

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ใน
การตัดเย็บ ใช้จักร บ ารุงรักษา  ปฏิบัติงานเย็บเย็บตะเข็บเบื้องต้นด้วยมือและจักร วัดตัว  เลือกผ้า และเกาะ
เกี่ยวแบบต่างๆ สร้างแบบ วางแบบตัดการเลือกผ้า  ค านวณผ้า  จดบันทึก  ก าหนดราคาค่าบริการ และ
ประเมินผล  สามารถใช้ทักษะกระบวนการคิดอย่างหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามที่ก าหนด   ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   และมีเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ   

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เพ่ือให้สามารถสรุปความรู้  อธิบายความหมาย  ประโยชน์  การเลือกใช้เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์  
เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการตัดเย็บเบื้องต้น  การใช้จักรและการบ ารุงรักษาได้ถูกต้อง 

๒. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์  อภิปรายเกี่ยวกับการตัดเย็บตะเข็บเบื้องต้นด้วยมือ และด้วยจักร     
การวัดตัว  การเลือกผ้า  และเครื่องเกาะเกี่ยวแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 

๓. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานการเย็บตะเข็บเบื้องต้นด้วยมือ และด้วยจักรได้ถูกต้อง 
๔. เพ่ือให้สามารถให้เหตุผลในการปฏิบัติงาน  ออกแบบและตัดเย็บชิ้นงานอย่างง่ายได้ถูกต้อง 
๕.  เพ่ือให้สามารถสร้างแบบ  วางแบบตัดการเลือกผ้า  ค านวณผ้า  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  

ก าหนดราคาค่าบริการ  จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย    จัดจ าหน่าย  ให้บริการ  และประเมินผล   
ได้ถูกต้อง 

รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๐๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง ๒๑๒02  การปลูกผักทั่วไป                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑    ภาคเรียนที่ ๒                     เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
.................................................................................................................................................................... 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของผักทั่วไป เช่น ผักกาด  ผักคะน้า  กะหล่ าปลี ฯลฯ 
การจ าแนกและการแบ่งชนิดของผัก ท าเลที่เหมาะสมส าหรับสวนผัก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การเจริญเติบโตของ
ผัก ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดี การเตรียมดินปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การป้องกันโรคและก าจัดศัตรูการเก็บ
เกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว การถนอมอาหารและการแปรรูป 
 วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด เลือกปลูกผักอย่างน้อย ๓ ชนิด ปฏิบัติงาน เตรียมดินปลูกท า
แปลงเพาะเมล็ด ทดสอบการงอกของเมล็ด เพาะเมล็ด หว่านเมล็ด ย้ายกล้าปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว แปรรูป 
และจัดผลิตผลจ าหน่าย ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชี
รายรับ-รายจ่าย และประเมินผล 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปลูกพืชผักทั่วไป สามารถแปรรูปพืชผัก และจ าหน่าย
ไดม้ีความซื่อสัตย์ สุจริต รักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็น
ไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ จ าแนกประเภทของการปลูกพืชผักทั่วไป และคุณค่าทาง
โภชนาการของผักได้อย่างถูกต้อง 

๒. บอกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของผักได้ 
๓. วางแผนจัดการปลูกผักทั่วไปได้ 
๔. บอกแหล่งที่มาและเตรียมพันธุ์พืชผักได้อย่างเหมาะสม 
๕. บอกวิธีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และปฏิบัติการเตรียมดินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ปฏิบัติการ 
๖. ปลูกผักและขยายพันธุ์ผักทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 
๗. ปฏิบัติดูแลรักษาป้องกันโรคและแมลงพืชผักได้อย่างปลอดภัย 
๘. จัดการผลผลิต  ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่าย จดบันทึกการ ท าบัญชีรายรับ-

รายจ่าย และประเมินผลท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม               
๙. ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ สามัคคี ประณีต รอบคอบ ท างานเป็นกลุ่ม และรักการ

ท างาน 
 
รวมทั้งหมด ๙  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๐๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง ๒๑๒42   การใช้ห้องสมุด 2              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ภาคเรียนที่ 2                  เวลา ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน   ๑.๐ หน่วยกิต  
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการท าบัตรรายการ บัตรรายการหนังสือ บรรณิทัศน์ บรรณานุกรมช่วยการ
ค้นคว้าและหนังสืออ้างอิง 
 ปฏิบัติการท าบัตรรายการ หนังสือ  จัดท าบรรณนิทัศน์  บรรณานุกรม  เขียนบันทึกการอ่าน  สามารถ
ใช้หนังสืออ้างอิงได้ถูกต้อง  การเก็บสถิติ  การประชาสัมพันธ์  ประเมินผลและรายงานห้องสมุด  รู้จัดเลือก
หนังสือส าหรับอ่าน  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างถูกต้อง 
 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะการอ่าน มีความ
กระตือรือร้น  ใฝ่เรียนรู้และเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ  สามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเองตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัตรต่างๆ  ของห้องสมุด 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัตรรายการ  และสามารถใช้บัตรรายการในการค้นหาหนังสือได้

อย่างถูกต้อง 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบรรณานุกรม  และสามารถเขียนบรรณานุกรมได้อย่าง

ถูกต้อง 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบรรณิทัศน์  และสามารถจัดท าบรรณิทัศน์ได้อย่างถูกต้อง 
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสืออ้างอิง  และมีทักษะในการใช้หนังสืออ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
6. รักการอ่านและการค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง 
7. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บสถิติ  และประชาสัมพันธ์ห้องสมุด 
8. รู้และเข้าใจการประเมินผล  และการรายงานห้องสมุด 

 รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๐๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง ๒๑๒62   ช่างเย็บย่ามและกระเป๋า                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 2                  เวลา ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน   ๑.๐ หน่วยกิต  
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 ศึกษาสรุปความรู้เกี่ยวกับการออกแบบย่ามและกระเป๋า  เทคนิควิธีการตัดเย็บย่ามและกระเป๋าชนิด
ต่าง ๆ    ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการเย็บย่ามและกระเป๋า  การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ  และ
อุปกรณ์  ปฏิบัติงานออกแบบ  ก าหนดขนาด  เลือกใช้วัสดุ  สร้างแบบ  ตัดเย็บย่ามและกระเป๋า  

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการวางแผน  กระบวนการท างาน  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  การ
อธิบาย การอภิปราย  การให้เหตุผล  การสรุปลงความเห็น  การปฏิบัติ  การน าเสนอ การประเมิน  การจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียนท างานร่วมกัน ช่วยเหลือเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท า  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการออกแบบย่ามและกระเป๋า  เทคนิควิธีการตัดเย็บย่าม
และกระเป๋าชนิดต่าง ๆ    ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการเย็บย่ามและกระเป๋า  ใช้และบ ารุงรักษา
เครื่องมือ  และอุปกรณ์   ปฏิบัติงานออกแบบ  ก าหนดขนาด  เลือกใช้วัสดุ  สร้ างแบบ  ตัดเย็บย่ามและ
กระเป๋า สามารถใช้ทักษะกระบวนการคิดอย่างหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามที่ก าหนด   ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   และมีเจตคติ ที่ดี
ต่องานอาชีพ   

 
ผลการเรียนรู้  

๑. เพ่ือให้สามารถสรุปความรู้  อธิบายหลักการ วิธีการ เทคนิคการตัดเย็บย่าม และกระเป๋า 
แบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องตรงประเด็น 

๒. เพ่ือให้สามารถอภิปราย  และสรุปลงความเห็นลักษณะชนิดของวัสดุที่ใช้ในการตัดเย็บย่าม 
และกระเป๋าแบบต่าง ๆ  รวมทั้งวิธีการดูแลรักษาได้ถูกต้อง 

๓. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานการออกแบบตัดเย็บย่ามและกระเป๋าแบบต่าง ๆ ได้หลากหลาย 
โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

๔. เพ่ือให้สามารถให้เหตุผลในการจดบันทึกการปฏิบัติงาน  ก าหนดราคา  ค่าบริการ  จัดท าบัญชี 
รายรับ-รายจ่าย จัดจ าหน่าย ให้บริการ และประเมินผลได้ถูกต้อง 

รวมทั้งหมด  ๔  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๐๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ง22261   ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตา              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ ภาคเรียนที่  ๑          เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

  ศึกษาสรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะชนิดของผ้า เทคนิคการตัดเย็บ และการตกแต่งเสื้อผ้า  ปฏิบัติงาน 
เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตา สร้างแบบ ตัดเย็บ และตกแต่งเสื้อผ้าตุ๊กตา ดูแลรักษา  จดบันทึก
การปฏิบัติงาน  ก าหนดราคา ค่าบริการ จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย    จัดจ าหน่าย ให้บริการ และประเมินผล 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการวางแผน  กระบวนการท างาน  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  การ
อธิบาย การอภิปราย การวิเคราะห์ การให้เหตุผล การปฏิบัติ การน าเสนอ การประเมิน การจัดประสบการณ์
เรียนรู้ที่ผู้เรียนท างานร่วมกัน ช่วยเหลือเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท า   

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการตกแต่งเสื้อผ้าตุ๊กตา  เทคนิควิธีการตัดเย็บ และการ
ตกแต่งเสื้อผ้าตุ๊กตา  ปฏิบัติงานเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตา สร้างแบบ  ตัดเย็บ และตกแต่ง
เสื้อผ้าตุ๊กตา  ดูแลรักษา จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ก าหนดราคา ค่าบริการ จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายจัด
จ าหน่าย  และให้บริการ สามารถใช้ทักษะกระบวนการคิดอย่างหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามที่ก าหนด  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง  มีความสุข   
และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. เพ่ือให้สามารถสรุปความรู้  อธิบายลักษณะชนิด และสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ       

 เครื่องใช้ ส าหรับตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตาได้อย่างถูกต้อง 
 ๒.   เพ่ือให้สามารถอภิปรายเทคนิควิธีการตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตาได้ถูกต้อง 
 ๓.   เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตาแบบต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย 
 ๔.  เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ และให้เหตุผลในการจดบันทึกการปฏิบัติงาน ก าหนดราคา  ค่าบริการ  
                    จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย จัดจ าหน่าย ให้บริการ และประเมินผลได้ถูกต้อง 
 
 

รวมทั้งหมด  ๔ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๐๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง๒๒๒๖3   การเลี้ยงเป็ดเนื้อ              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒   ภาคเรียนที่  ๑          เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

 ศึกษาความหมาย   ความส าคัญ   ประโยชน์สภาพตลาดของเป็ดเนื้อ ศึกษาการเลี้ยงเป็ดเนื้อ พันธุ์ 
สถานที่ โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การป้องกันโรคและศัตรู  วิธีการเลี้ยงดูตามอายุ และ
พันธุ์ของเป็ดเนื้อ ศึกษาวิธีการลดต้นทุนการผลิต การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีในการเลี้ยงเป็ด 
เนื้อ  

ศึกษาการวิเคราะห์ ความต้องการเป็ดเนื้อของตลาดในท้องถิ่น เลือกเลี้ยงเป็ดเนื้อ เลือกเตรียมสถานที่ 
โรงเรือน อุปกรณ์ เลือกเลี้ยงดูตามอายุและพันธุ์ เตรียมการให้อาหาร ป้องกันโรคศัตรู เลือกวิธีลดต้นทุนการ
ผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต เลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยงเป็ดเนื้อ จดบันทึกการปฏิบัติ
ตน ท าบัญชีรายรับรายจ่าย ค านวณก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่ายและประเมินผล โดยยึด 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีในการเลี้ยงเป็ดเนื้อ มีความชื่อสัตย์ สุจริต รักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างานรักความเป็นไทยและจิต
สาธารณะ          
 
ผลการเรียนรู้       

๑.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดเนื้อ      
๒. วิเคราะห์ขั้นตอนการเลี้ยงเป็ดเนื้อค านวณค่าใช้จ่ายก าหนดราคาขายและจ าหน่ายได้     
๓. ปฏิบัติการเลี้ยงเป็ดเนื้อได้ตามข้ันตอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
๔. ประเมินผลงานการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม   
๕. มีคุณธรรม   จริยธรรมในการปฏิบัติงานอาชีพ  สุจริต 

รวมทั้งหมด   ๕   ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๐๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง๒๒๒๖2   ตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่าย                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒   ภาคเรียนที่  2          เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

      ศึกษาสรุปความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ และการดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการตัดเย็บ การเย็บ
ตะเข็บพ้ืนฐาน  เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่าย  ปฏิบัติการออกแบบ เลือกผ้า ค านวณผ้า  ตัดเย็บเสื้อผ้า
อย่างง่ายส าหรับตนเองและครอบครัว  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ก าหนดราคาค่าบริการ  จัดท าบัญชีรายรับ -
รายจ่าย  จัดจ าหน่าย  ให้บริการ และประเมินผล 

     โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการวางแผน  กระบวนการท างาน  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  
การอธิบาย การอภิปราย การให้เหตุผล การปฏิบัติ การน าเสนอ การประเมิน การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่
ผู้เรียนท างานร่วมกัน ช่วยเหลือเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท า   

    เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลรักษาอุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการตัด
เย็บ การเย็บตะเข็บพ้ืนฐาน  เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่าย  ปฏิบัติการออกแบบ  เลือกผ้า  ค านวณผ้า ตัด
เย็บเสื้อผ้าอย่างง่ายส าหรับตนเองและครอบครัว  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ก าหนดราคาค่าบริการ  จัดท าบัญชี
รายรับ-รายจ่าย  จัดจ าหน่าย  และให้บริการ  สามารถใช้ทักษะกระบวนการคิดอย่างหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามที่ก าหนด   ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข   และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เพ่ือให้สามารถสรุปความรู้  อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ การดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ 
ในการตัดเย็บ  การเย็บตะเข็บพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง 

 ๒.  เพ่ือให้สามารถอภิปรายเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่ายได้ถูกต้อง 
 ๓.   เพ่ือให้สามารถปฏิบัติการออกแบบ  เลือกผ้า  ค านวณผ้า    ตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่ายส าหรับตนเอง 
                     และครอบครัวได้ถูกต้อง   

๔. เพ่ือให้สามารถให้เหตุผลในจดบันทึกการปฏิบัติงาน  ก าหนดราคาค่าบริการ  จัดท าบัญชี 
รายรับ-รายจ่าย  จัดจ าหน่าย  และให้บริการได้ถูกต้อง 
 

 

รวมทั้งหมด  ๔ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๐๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ง๒๒๒๖4    การเลี้ยงเป็ดไข่                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  ภาคเรียนที่  ๒         เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ สภาพความต้องการเป็ดไข่ พันธุ์เป็ดไข่ที่นิยมเลี้ยง โรงเรือน
และอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร ศึกษาวิธีการลดต้นทุนการผลิต การเลี้ยงดูเป็ดไข่ การป้องกันโรคและ
ศัตรู การเก็บและคัดคุณภาพไข่ การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตไข่ การจ าหน่าย การใช้ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นและเทคโนโลยีในการเลี้ยงเป็ดไข่ 
 ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดในท้องถิ่น  เลือกพันธุ์และอายุของไข่เป็ดที่จะน ามาเลี้ยง 
เลือกวิธีลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต เลือกภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยงเป็ดไข่ 
จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย การป้องกันโรค การเก็บและจัดการผลผลิตค านวณค่าใช้จ่าย 
ก าหนดราคาขาย จ าหน่ายและประเมินผลโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ดีในการเลี้ยงเป็ดไข่ มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวกับการเลี้ยงเป็ดไข่  
๒. วิเคราะห์ขั้นตอนการเลี้ยงเป็ดไข่ ค านวณค่าใช้จ่ายก าหนดราคาขายและจ าหน่ายได้ 
๓. ปฏิบัติการเลี้ยงเป็ดไข่ได้ตามขั้นตอนโดยยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. ประเมินผลงาน และปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
๕. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๑๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
รหัสวิชา ง๒3263    รายวิชา การท าไม้ดัดและไม้แคระ                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๓      ภาคเรียนที่  1                              เวลา ๔๐ ชั่วโมง จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของไม้ดัดและไม้แคระ ชนิดพันธุ์พืชที่น ามาใช้ท าเป็นไม้
ดัดและไม้แคระ วัสดุปลูก อุปกรณ์ที่ใช้ วิธีการปลูก ศิลปะการจัดแต่ง การดูแลรักษาในแปลงปลูกและใน
ภาชนะ 
 วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด เลือกปลูกไม้แคระและไม้ดัด ปฏิบัติงานเตรียมดินหรือวัสดุ
ปลูก เลือกและใช้อุปกรณ์ ปลูก ดูแลรักษา จัดแต่ง ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่าย จดบันทึก
การปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และประเมินผล 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปลูก และจัดแต่งไม้ดัดและไม้แคระถูกต้องตามขั้นตอน
และได้รูปทรงที่สวยงามตามความนิยมของตลาด มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  
มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของไม้ดัดและไม้แคระได้ 
2. จ าแนกชนิดพันธุ์ของไม้ดัดและไม้แคระ วัสดุปลูก อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปลูกไม้ดัดและไม้แคระได้ 
3. บอกวิธีปลูก ศิลปะการตกแต่ง การดูแลรักษาไม้ดัดไม้แคระในแปลงปลูกและในภาชนะได ้
4. บอกข้อมูลตามความต้องการของตลาดไม้ดัดและไม้แคระได ้
5. ปฏิบัติการเลือกปลูกไม้ดัดและไม้แคระ  การเตรียมดินหรือวัสดุปลูก เลือกวัสดุอุปกรณ์ การดูแล

รักษา การตกแต่ง ใช้อย่างถูกต้อง 
6. ค านวณค่าใช้จ่าย ประเมินราคา ก าหนดราคาจ าหน่ายได้ 
7. จดบันทึกการปฏิบัติงาน จัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย ประเมินผล สรุปปัญหาและแนวทางการ

พัฒนาในการปลูกไม้ดัดและไม้แคระได ้
8. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทยและ

มีจิตสาธารณะ 
 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๑๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง๒๓๒๖5  ช่างไฟฟ้าเบื้อต้น 1                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓    ภาคเรียนที่  ๑         เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น  กฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  การปฐมพยาบาล  การใช้วัสดุ  
อุปกรณ์และเครื่องในการเดินสายไฟฟ้า  การใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน  การเดินสายไฟวิธีการต่างๆ 
การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  การส ารวจแหล่งบริการในท้องถิ่นและคิดราคาค่าใช้จ่ายในการท างาน  บอกความ
เป็นมาเกี่ยวกับไฟฟ้า   

ฝึกทักษะเกี่ยวกับการเดินสายไฟฟ้าแบบต่างๆ  เดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายและอุปกรณ์การเดิน
สายไฟฟ้าแบบต่างๆ  ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบต่างๆ  เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้องกับงาน  ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย  สามารถปฏิบัติปฐมพยาบาลผู้ป่วยทางไฟฟ้า  ส ารวจแหล่งบริการในท้องถิ่นและคิดราคา
ค่าใช้จ่ายในการท างานได้   

เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นในการท างาน  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท างานอย่างคุ้มค่า  ถูกวิธีและตัดสินใจเลือกอาชีพที่
หลากหลาย 

 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับไฟฟ้า   
2. นักเรียนสามารถบอกกฎเกี่ยวกับความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล   
3. บอกวิธีการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการเดินสายไฟฟ้า  
4. มีความรู้ความใจและสามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเดินสายไฟฟ้าในอาคารเรียนได้  
5. สามารถปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
 
รวมทั้งหมด    5   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๑๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง๒๓๒67  ช่างซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓   ภาคเรียนที่  ๑         เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการถอด ประกอบเครื่องยนต์เล็ก ความปลอดภัยในหารปฏิบัติงาน หลักการท า
ของเครื่องยนต์เล็ก 4 จังหวะ 2 จังหวะ  ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ การบริการตรวจซ่อม และการ
บ ารุงรักษา 
 ปฏิบัติงานฝึกทักษะใช้เครื่องมือตรวจและถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ตามล าดับขั้นตอนอย่าง
เป็นระบบ หาข้อขัดข้องและแก้ไขเก่ียวกับระบบต่างๆของเครื่องยนต์ให้บริการตรวจซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ส ารวจ
แหล่งวัสดุและแหล่งบริการในท้องถิ่น ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาค่าบริการ ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายเพ่ือให้
มีความรู้และความเข้าใจและมีทักษะในการใช้เครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยสามารถตรวจวิเคราะห์
และแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องยนต์เล็กและก๊าซโซลีนและสามารถให้บริการได้ 
 มีคุณธรรมที่ดีในการท างานด้วยความเป็นระเบียบ ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมและมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพได้ 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความเข้าใจหลักการท างาน หน้าที่การท างานของส่วนประกอบและตรวจสภาพเครื่องยนต์เล็ก 
2. มีความสามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน ให้บริการและบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เล็กได้อย่าง

ถูกต้องปลอดภัย 
3. สามารถประเมินราคาค่าบริการได ้
4. มีคุณธรรมที่ดีในการท างานด้วยความเป็นระเบียบ ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมและมีเจตคติที่ดี

ต่ออาชีพได ้
รวมทั้งหมด 4  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๑๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง๒๓๒64  การเลี้ยงแพะ                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓   ภาคเรียนที่  2         เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
              ศึกษาสภาพตลาดแพะ ลักษณะแพะที่เหมาะแก่การขุน สถานที่ โรงเรือน อุปกรณ์ อาหารและการ
ให้อาหาร การเลี้ยงดู การป้องกันโรคและศัตรู ศึกษาวิธีการลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเลือกใช้ภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่นและเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยงแพะ 
ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาด เลือกแพะส าหรับขุน เตรียมสถานที่โรงเรือนและอุปกรณ์ เตรียม
และให้อาหารเลี้ยงดู ป้องกันโรคและศัตรู เลือกวิธีการลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต เลือกใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีในการเลี้ยงแพะ จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ -รายจ่าย ค านวณ
ค่าใช้จ่ายก าหนดราคาขาย จดจ าหน่ายและประเมินผลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการเลี้ยงแพะ มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทยและจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ 
๒.วิเคราะห์ขั้นตอนการเลี้ยงแพะ ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย และจ าหน่ายได้ 
๓.ปฏิบัติการเลี้ยงแพะได้ตามขั้นตอนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. ประมวลผลงานและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
๕. มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานอาชีพสุจริต 

 
รวมทั้งหมด    ๕ หน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๑๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง๒๓๒๖6  ช่างไฟฟ้าเบื้อต้น 2                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓     ภาคเรียนที่  ๒                 เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น  กฎความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  การปฐมพยาบาล  การใช้วัสดุ  
อุปกรณ์และเครื่องในการเดินสายไฟฟ้า  การใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน  การเดินสายไฟวิธีการต่างๆ 
การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  การส ารวจแหล่งบริการในท้องถิ่นและคิดราคาค่าใช้จ่ายในการท างาน  บอกความ
เป็นมาเกี่ยวกับไฟฟ้า   

ฝึกทักษะเกี่ยวกับการเดินสายไฟฟ้าแบบต่างๆ  เดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายและอุปกรณ์การเดิน
สายไฟฟ้าแบบต่างๆ  ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบต่างๆ  เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้องกับงาน  ปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย  สามารถปฏิบัติปฐมพยาบาลผู้ป่วยทางไฟฟ้า  ส ารวจแหล่งบริการในท้องถิ่นและคิดราคา
ค่าใช้จ่ายในการท างานได้   

เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นในการท างาน  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท างานอย่างคุ้มค่า  ถูกวิธีและตั ดสินใจเลือกอาชีพที่
หลากหลาย 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับไฟฟ้า   
2. นักเรียนสามารถบอกกฎเกี่ยวกับความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล   
3. บอกวิธีการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการเดินสายไฟฟ้า  
4. มีความรู้ความใจและสามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเดินสายไฟฟ้าในอาคารเรียนได้  
5. สามารถปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าได้ถูกต้อง 

รวมทั้งหมด    5 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๑๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง๒๓๒68  ช่างซ่อมบ ารุงรถจักรยานยนต์               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓   ภาคเรียนที่  2         เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 ศึกษาส่วนประกอบต่างๆของรถจักรยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ทางเคมีที่ใช้ในการบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์  
วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในงานบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ การล้าง การขัดเงา การบริการบ ารุงรักษา
รถจักรยานยนต์ตามระยะเวลา 
 ฝึกปฏิบัติงานล้างรถจักรยานยนต์ ขัดเงา ตรวจบริการ กรองอากาศ แบตเตอรี่ น้ ามันเบรก ระบาย
ความร้อน ระบบไฟฟ้าและสัญญาณ ระบบจุดระเบิด ถ่ายและเติมน้ ามันเครื่อง เติมลมยาง บ ารุงรักษารถจักร
ยายยนต์ ส ารวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริการในท้องถิ่นค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาค่าบริการ ท าบัญชี
รายรับ-รายจ่าย  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับกับการล้างรถ การตรวจบริการ บ ารุงรักษาอุปกรณ์
ต่างๆ ในรถจักรยานยนต์ได้ถูกต้อง และสามารถให้บริการได้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มุ่งมั่นอดทน ท างาน
จนส าเร็จ มีเจตคติท่ีดีและน าความรู้ไปประยุกต์  ใช้ในการประกอบอาชีพสุจริตได้ 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจส่วนประกอบต่างๆของรถจักรยานยนต์ 
2. มีความรู้ ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีในการบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ 
3. สามารถปฏิบัติงานล้างรถ ขัดเงาได้อย่างถูกต้อง 
4. สามารถตรวจบริการและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆในรถจักยานยนต์ได้อย่างถูกต้อง 
5. สามารถค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาค่าบริการ ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้ 
6. มีความมุ่งมั่นอดทน ท างานจนส าเร็จ มีเจตคิตที่ดีและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

สุจริตได ้
 

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๑๖ 
 

 

รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

 

ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑   จ านวน ๒๐ ชั่วโมง 
 ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒   จ านวน ๒๐ ชั่วโมง 
 ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓   จ านวน ๒๐ ชั่วโมง 
 ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔   จ านวน ๒๐ ชั่วโมง 
 ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕   จ านวน ๒๐ ชั่วโมง 
 ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖   จ านวน ๒๐ ชั่วโมง 
 
รายวิชาเพิ่มเติม 

 
ง๓๑๒๖๑ ข้าวไทย     จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 

 ง๓1262 การเลี้ยงกบ     จ านวน ๖๐ ชั่วโมง 
 ง31264 ขนมอบ     จ านวน ๖๐ ชั่วโมง 
 ง31266 งานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 1    จ านวน ๖๐ ชั่วโมง 
 ง31263 การเลี้ยงปลาน้ าจืด    จ านวน ๖๐ ชั่วโมง 
 ง๓1265 หลักการประกอบอาหาร   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง 

ง31267 งานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 2    จ านวน ๖๐ ชั่วโมง 
 ง32261 การปลูกปาล์มน้ ามัน 1    จ านวน ๖๐ ชั่วโมง 
 ง32263 งานใบตอง     จ านวน ๖๐ ชั่วโมง 
 ง32265 ช่างโลหะ 1     จ านวน ๖๐ ชั่วโมง 
 ง32262 การปลูกปาล์มน้ ามัน 2    จ านวน ๖๐ ชั่วโมง 
 ง32264 งานร้อยมาลัย     จ านวน ๖๐ ชั่วโมง 
 ง32266 ช่างโลหะ 2     จ านวน ๖๐ ชั่วโมง 
 ง33261 การจัดสวนและการตกแต่งสถานที่  จ านวน ๖๐ ชั่วโมง 
 ง33263 การจัดดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์  จ านวน ๖๐ ชั่วโมง 
 ง33265 ช่างโลหะ 3     จ านวน 6๐ ชั่วโมง 
 ง33262 การท าเกษตรแบบผสมผสาน   จ านวน ๖๐ ชั่วโมง 
 ง33264 งานแกะสลักผักผลไม้และการตกแต่งอาหาร จ านวน ๖๐ ชั่วโมง 
 ง33266 ช่างโลหะ ๔     จ านวน ๖๐ ชั่วโมง 

 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๑๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

รหัสวิชา ง 31101  การงานอาชีพ  ๑                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนที่  1         เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาหลักวิธีการท างานของนักเรียนแต่ละหอนอน และใช้พลังงานในการท างานอย่างคุ้มค่า เพ่ือการ
ด ารงชีวิตตามกิจวัตรประจ าวัน  วิเคราะห์วิธีการท างาน  เปรียบเทียบวิธีการท างาน  และรู้จักแก้ปัญหาในการ
ท างาน  อธิบาย  จัดระเบียบวิธีการดูแล รักษาเสื้อผ้า  เครื่องแต่งกาย  เครื่องใช้ไฟฟ้า  อุปกรณ์ท าความสะอาด    
สิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน   อภิปราย  วิเคราะห์และปฏิบัติการท าความสะอาดหอนอนโรงเรียน 
การปลูกผักชนิดต่าง ๆ  การเลือกใช้วิธีการเก็บผลผลิตทางการเกษตร   และการออกแบบวางแผนประดิษฐ์ของ
ประดับตกแต่งหอนอนโรงเรียน 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการวางแผน  กระบวนการท างาน  และกระบวนการคิดแก้ปัญหา   
การสร้างความรู้  การอธิบาย การอภิปราย  การจัดระเบียบ  การวิเคราะห์   การเปรียบเทียบ  การปฏิบัติ  
การน าเสนอ  การสรุปผล  การประเมิน  การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียน
ท างานร่วมกัน  

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในการท างาน   มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์และเห็นแนวทางในงาน
อาชีพ  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและรู้จักการใช้พลังงาน  อย่างคุ้มค่า เพ่ือการด ารงชีวิต
และครอบครัว 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง๑.๑ ม.๔-๖ /๑,๓,๔,๕,๖,๗ 
ง๒.๑ ม.๔-๖ /๑,๓,๔  
 

รวมทั้งหมด  ๙  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๑๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

รหัสวิชา ง 31102  การงานอาชีพ  2                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนที่  2         เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาวิธีการท างานของนักเรียนแต่ละหอนอน  และใช้พลังงานในการท างานอย่างคุ้มค่า เหมาะสม  
เพ่ือการด ารงชีวิตตามกิจวัตรประจ าวัน  วิเคราะห์วิธีการท างาน  เปรียบเทียบวิธีการท างาน  รู้จักแก้ปัญหาใน
การท างาน  อธิบาย  จัดระเบียบวิธีการดูแล รักษาเสื้อผ้า  เครื่องแต่งกาย  เครื่องใช้ไฟฟ้า  อุปกรณ์ท าความ
สะอาด   สิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน  และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อโรงเรียน  
อภิปราย วิเคราะห์  และปฏิบัติการท าความสะอาดหอนอนโรงเรียน การปลูกผักชนิดต่าง ๆ เพ่ือจ าหน่าย  การ
เลือกใช้วิธีการเก็บผลผลิตทางการเกษตร   และการออกแบบวางแผนประดิษฐ์ของประดับตกแต่งหอนอน
โรงเรียนอย่างสร้างสรรค์   

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการวางแผน  กระบวนการท างาน  กระบวนการคิดแก้ปัญหา  และ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์  การสร้างความรู้  การอธิบาย การอภิปราย การจัดระเบียบ การวิเคราะห์  การ
เปรียบเทียบ   การปฏิบัติ   การน าเสนอ  การสรุปผล  การประเมิน  การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียนท างานร่วมกัน  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์และ
เห็นแนวทางในงานอาชีพ   มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและรู้จักการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 
เหมาะสม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 

 
รหัสตัวชี้วัด 

ง๑.๑ ม.๔-๖ /๑,๓,๔,๕,๖,๗ 
ง๒.๑ ม.๔-๖ /๑,๓,๔  

รวมทั้งหมด  ๙  ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๑๙ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

รหัสวิชา ง 32101  การงานอาชีพ  3                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5   ภาคเรียนที่  1         เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาส ารวจ วิเคราะห์วิธีการท างานของนักเรียนแต่ละหอนอน และใช้พลังงาน ทรัพยากรในการ
ท างาน   อย่างคุ้มค่า เหมาะสม เพ่ือการด ารงชีวิตตามกิจวัตรประจ าวัน  รู้ จักแก้ปัญหาในการท างาน   จัด
ระเบียบการตกแต่งหอนอนโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  ปฏิบัติพร้อมให้เหตุผลในการเลือกใช้วิธีการซ่อมแซม 
แก้ไขเสื้อผ้า   เครื่องแต่งกายโดยวิธี      อย่างง่าย และการเลือกใช้วิธีการบ ารุงรักษาการจัดเก็บเครื่องใช้  
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในหอนอนโรงเรียน  อธิบายอภิปราย ปฏิบัติการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ  การ
ปฏิบัติการถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร    และการออกแบบงานประดิษฐ์เครื่องใช้ภายในหอนอน
โรงเรียน  โดยมีขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์   

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการวางแผน  กระบวนการท างาน  กระบวนการจัดการกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ และกระบวนการคิดแก้ปัญหา  การส ารวจ  การอธิบาย การอภิปราย    การวิเคราะห์ การให้
เหตุผล  การปฏิบัติ   การน าเสนอ  การสรุปผล  การประเมิน  การลงมือปฏิบัติด้ วยตนเอง และการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียนท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์และ
เห็นแนวทางในงานอาชีพ สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เ รียนตามที่ก าหนด เห็นคุณค่า 
และรู้จักการใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง๑.๑ ม.๔-๖ /๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗ 
ง๒.๑ ม.๔-๖ /๑,๒,๓,๔  
 

รวมทั้งหมด  ๑๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๒๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

รหัสวิชา ง 32102  การงานอาชีพ  4                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5   ภาคเรียนที่  2         เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์วิธีการท างานของนักเรียนแต่ละหอนอน และใช้พลังงาน ทรัพยากรใน
การท างานอย่างคุ้มค่า เหมาะสม เพ่ือการด ารงชีวิตตามกิจวัตรประจ าวัน  รู้จักแก้ปัญหาในการท างาน   จัด
ระเบียบการตกแต่งหอนอนโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  ปฏิบัติพร้อมสรุปลงความเห็นในการเลือกใช้วิธีการ
ซ่อมแซม แก้ไขเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และการเลือกใช้วิธีการบ ารุงรักษาการจัดเก็บเครื่องใช้  อุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกในหอนอนโรงเรียน  อธิบาย  ปฏิบัติการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ  อภิปราย  การปฏิบัติการ
ถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร และการออกแบบงานประดิษฐ์เครื่องใช้ภายในห้องนอนอย่าง
สร้างสรรค์    

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการวางแผน  กระบวนการท างาน  กระบวนการจัดการ 
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการคิดแก้ปัญหา  การอธิบาย  การอภิปราย  การวิเคราะห์ การสรุป
ลงความเห็น  การปฏิบัติ   การน าเสนอ  การสรุปผล  การประเมิน  การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียนท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์และ
เห็นแนวทางในงานอาชีพ สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามท่ีก าหนด เห็นคุณค่า 
และรู้จักการใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เหมาะสม และประหยัด 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง๑.๑ ม.๔-๖ /๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗ 
ง๒.๑ ม.๔-๖ /๑,๒,๓,๔  
 

รวมทั้งหมด  ๑๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๒๑ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

รหัสวิชา ง 33101  การงานอาชีพ  5                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6   ภาคเรียนที่  1         เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาสร้างความรู้ และวิเคราะห์วิธีการท างานของนักเรียนแต่ละหอนอน ใช้พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมในการท างานอย่างคุ้มค่า เหมาะสม เพ่ือการด ารงชีวิตตามกิจวัตรประจ าวัน  รู้จักแก้ปัญหาในการ
ท างาน   จัดระเบียบ การดูแลบ ารุงรักษาหอนอน และโรงเรียนอย่างมีระบบแบบแผน   อธิบายและปฏิบัติการ
ติดตั้งประกอบเครื่องใช้             สิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน  ปฏิบัติ และประเมินการตัดเย็บ
เสื้อผ้าแบบง่าย  ปฏิบัติและรายงานโครงงานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  การเลี้ยงสัตว์พ้ืนเมือง  และ
การดัดแปลงประยุกต์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ   

 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการวางแผน  กระบวนการท างาน  กระบวนการจัดการ 
กระบวนการสืบค้น กระบวนการคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  การสร้าง
ความรู้  การอธิบาย  การวิเคราะห์    การปฏิบัติ   การน าเสนอ  การสรุปผล  การประเมิน  การลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง และการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียนท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์และ
เห็นแนวทางในงานอาชีพ สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามที่ก าหนด เห็นคุณค่า 
และรู้จักการใช้พลังงาน ทรัพยากร  สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า เหมาะสม และยั่งยืน 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง๑.๑ ม.๔-๖ /๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗ 
ง๒.๑ ม.๔-๖ /๑,๒,๓,๔  

 
รวมทั้งหมด  ๑๑  ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน  

รหัสวิชา ง 33102  การงานอาชีพ  6                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6   ภาคเรียนที่  2         เวลาเรียน  20  ชั่วโมง   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาอภิปราย และปฏิบัติการดูแลรักษาหอนอน และบริเวณโรงเรียน ใช้พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม  ในการท างานอย่างคุ้มค่า เหมาะสม เพ่ือการด ารงชีวิตตามกิจวัตรประจ าวัน  รู้จักแก้ปัญหาในการ
ท างาน  ปฏิบัติการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครื่องใช้อ านวยความสะดวกในหอนอนและโรงเ รียน  ปฏิบัติและ
รายงานโครงงานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  ประยุกต์ดัดแปลงเครื่องใช้จาก
วัสดุธรรมชาติ  และประยุกต์ดัดแปลงออกแบบเสื้อผ้า     

 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการวางแผน  กระบวนการท างาน  กระบวนการจัดการ 
กระบวนการสืบค้น กระบวนการคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์    การอภิปราย  
การสังเคราะห์    การปฏิบัติ   การน าเสนอ  การสรุปผล  การประเมิน  การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียนท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์และ
เห็นแนวทางในงานอาชีพ สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามที่ก าหนด เห็นคุณค่า 
และรู้จักการใช้พลังงาน ทรัพยากร  สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า เหมาะสม ประหยัด และยั่งยืน 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง๑.๑ ม.๔-๖ /๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗ 
ง๒.๑ ม.๔-๖ /๑,๒,๓,๔  
 

รวมทั้งหมด  ๑๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๒๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง๓๑๒๖๑     ข้าวไทย                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔    ภาคเรียนที่  ๑                    เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาความเป็นมาของข้าวไทย พันธุ์ข้าวที่หลากหลาย ความสัมพันธ์ของข้าวกับวิถีชีวิตไทย  หลักใน
การปลูกข้าวพืชเศรษฐกิจ ประโยชน์ของข้าว การค้าข้าวของโลก การบริโภคข้าว การผลิตข้าวโลก การแปรรูป
ข้าว การบรรจุภัณฑ์สุภาษิต/ค าสอนเกี่ยวกับข้าว ข้าวกับภูมิปัญญาไทย หลักการท างานร่วมกับผู้อ่ืนคุณธรรมที่
ควรมีในการท างาน หลักการจัดกิจกรรม รูปแบบการจัดกิจกรรม แนวทางในการอนุรักษ์ข้าวกับวิถีชีวิตไทย 

โดยใช้ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการแสวงหาความรู้  ทักษะในการปลูกข้าว ทักษะการแก้ปัญหา 
การใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการคิด ทักษะการท างาน มีความสามารถในการใช้ทักษะในการด ารงชีวิต 
จดันิทรรศการข้าวกับวิถีชีวิตไทย แสดงกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวกับวิถีชีวิตไทย 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสภาพการปลูกข้าวในปัจจุบัน และมีทักษะในการปลูก ดูแลบ ารุงรักษา เก็บ
เกี่ยวผลผลิต สามารถพัฒนาการผลิต และส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวไทยได้ มีความซื่อสัตย์  สุจริต รักชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความเป็นมา ความสัมพันธ์ของข้าวกับวิถีชีวิตไทย  
2. บอกความหมาย ประโยชน์ และความส าคัญของข้าวไทย 
3. บอกชนิด ประเภทของพันธุ์ข้าวได้ 
4. มีทักษะในการปลูกข้าว 
5. บอกค าท่ีเป็นภาษาข้าว สุภาษิต ค าสอนของข้าวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. บอกวิธีการ และแปรรูปผลผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ได้ 
7. บอกวิธีการจัดนิทรรศการและน าเสนอข้าวกับวิถีไทยได้ 
8. มีคุณธรรมและนิสัยรักการท างาน จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ข้าวกับวิถีชีวิตไทย 
 

รวมทั้งหมด   8    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง๓๑๒๖2         การเลี้ยงกบ                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔    ภาคเรียนที่  ๑                    เวลาเรียน  6๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ สภาพตลาดกบ พันธุ์กบ การเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ 
อาหารและการให้อาหาร การผสมพันธุ์ การเลี้ยงดูกบวัยต่าง ๆ การป้องกันโรคและศัตรู ผลิตผลจากกบ การใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีในการเลี้ยงกบ 
 ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาด เลือกพันธุ์กบ เตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์เตรียมและให้
อาหาร ผสมพันธุ์ เลี้ยงดู ป้องกันโรคและศัตรู เลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยงกบอย่าง 
ค านวณค่าใช้จ่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่าย และ
ประเมินผล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  ทักษะและมีเจตคติที่ดีในการเลี้ยงกบ มีความซื่อสัตย์สุจริต รักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิต
สาธารณะ  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงกบ 
2. วิเคราะห์ขั้นตอนการเลี้ยงกบ ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขายและจ าหน่ายได้ 
3. ปฏิบัติการเลี้ยงกบได้ตามขั้นตอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ประเมินผลงานและพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม 
5. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอาชีพสุจริต 

 
รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง๓๑๒๖4         ขนมอบ                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔    ภาคเรียนที่  ๑                    เวลาเรียน  6๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาสร้างความรู้  อธิบาย  สรุปความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอุตสาหกรรมขนมอบใน
สหรัฐอเมริกาประเทศแถบตะวันตก และในประเทศไทย  สรุปความรู้ ปฏิบัติและให้เหตุผลในการเลือกใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และดูแลรักษา ท าความสะอาด  อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท าขนมอบ  
อภิปรายเทคนิคท่ีส าคัญในการท าขนมอบ สรุปความรู้  ปฏิบัติ และสรุปลงความคิดเห็นในการเลือกวัตถุดิบและ
ศัพท์ที่ใช้ในการท าคุกกี้ ขนมปัง โดนัท เค้ก และพาย  สรุปความรู้ และปฏิบัติการชั่ง ตวงวัตถุดิบในการท าขนม
อบและการหากลูเตนในแป้ง และเปรียบเทียบความแตกต่างของแป้งชนิดแต่ละชนิด วิเคราะห์จ าแนกชนิดของ
คุกกี้ ขนมปัง โดนัท เค้กและพาย สรุปความรู้ อธิบาย และปฏิบัติการท าคุกกี้ ขนมปัง โดนัท เค้กและพายตาม
ขั้นตอนและตามหลักสุขาภิบาลอาหาร จัดตกแต่งบรรจุภัณฑ์ ท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย รวมทั้งเปรียบเทียบผล
การด าเนินการก่อนและหลังการลงทุน ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขายคุกกี้ ขนมปัง โดนัท เค้กและพาย 
และปฏิบัติการท าคุกกี้ ขนมปัง โดนัท เค้กและพาย โดยน าวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาดัดแปลงสูตรต่าง ๆ ตาม
ความถนัด เพ่ือจ าหน่าย โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม  มีเจตคติที่ดี เห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพสุจริต  

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการวางแผน  กระบวนการท างาน  กระบวนการสืบค้นกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์  และกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  การสร้างความรู้  การอธิบาย การอภิปราย  
การเปรียบเทียบ  การให้เหตุผล  การสรุปลงความเห็น การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การปฏิบัติ  การน าเสนอ  
การประเมิน  การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียนท างานร่วมกัน ช่วยเหลือเรียนรู้   ด้วยการ    ลงมือกระท า   
 เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอุตสาหกรรมขนมอบ ค าศัพท์ วัตถุดิบ ชนิด 
หลัก เทคนิค และวิธีการท าขนมอบ เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และดูแลรักษา ท าคว ามสะอาด
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการท าขนมอบ ปฏิบัติการท าคุกกี้ ขนมปัง โดนัท เค้ก และพายตามขั้นตอนและ
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร จัดตกแต่ง และบรรจุผลิตภัณฑ์ ท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย ก าหนดราคาจ าหน่าย 
สามารถใช้ทักษะกระบวนการคิดอย่างหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   และ
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามที่ก าหนด และพัฒนาการท าคุกกี้ ขนมปัง โดนัท เค้ก      และพาย โดยน า
วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาดัดแปลงสูตรต่าง ๆ ตามความถนัด เพ่ือจ าหน่าย โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่าง
เหมาะสม มีเจตคติท่ีดี เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต  
 
ผลการเรียนรู้ 
           ๑. เพ่ือให้สามารถสร้างความรู้ อธิบาย สรุปความรู้ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอุตสาหกรรมขนม
อบในสหรัฐอเมริกา ประเทศแถบตะวันตก และในประเทศไทยได้ถูกต้อง  

๒. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ และให้เหตุผลในการเลือกใช้อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ และดูแลรักษา ท า
ความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท าขนมอบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงประเด็น  

๓. เพ่ือให้สามารถอธิบายเกี่ยวกับค าศัพท์ที่ใช้ในการท าขนมอบ วัตถุดิบที่ใช้ในการท าขนมอบชนิดต่าง 
ๆ  อภิปรายเทคนิคที่ส าคัญในการท าขนมอบ ปฏิบัติ และสรุปลงความเห็นในการเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการท า
ขนมอบชนิดต่าง ๆ ปฏิบัติการชั่ง ตวง วัตถุดิบตามอัตราส่วนที่ก าหนดได้ถูกต้อง และการหากลูเตนในแป้งแต่
ละชนิด โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของแป้งชนิดต่าง ๆ ได้ถูกต้อง  
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๔. เพ่ือให้สามารถสรุปความรู้ วิเคราะห์หลัก เทคนิค และวิธีการท าคุกกี้ วิเคราะห์จ าแนกชนิดของ
คุกกี้  ปฏิบัติการท าคุกกี้ได้ถูกต้องตามข้อปฏิบัติ และหลักสุขาภิบาลอาหาร แล้วปฏิบัติการบันทึกประเมินผล
การปฏิบัติการท าคุกกี้ได้ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

๕. เพ่ือให้สามารถสรุปความรู้ อธิบายหลักการจัดตกแต่งบรรจุภัณฑ์ แล้วปฏิบัติการจัดตก แต่ง  บรรจุ
ผลิตภัณฑ์คุกกี้ได้อย่างเหมาะสม 

๖. เพ่ือให้สามารถสรุปความรู้ อธิบายความหมายของหลักการท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายคุกกี้และ
ปฏิบัติการท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายในการท าคุกกี้ แล้วปฏิบัติการเปรียบเทียบผลการด าเนินการก่อน  และ
หลังการลงทุนได้อย่างถูกต้อง   
      ๗. เพ่ือให้สามารถสรุปความรู้ อธิบายหลักและองค์ประกอบของการก าหนดราคาคุกกี้ อภิปราย และ
ปฏิบัติการเก่ียวกับการคิดต้นทุน ก าไร แล้วก าหนดราคาขายคุกกี้ได้ถูกต้อง 

๘. เพ่ือให้สามารถสรุปความรู้ บอกหลักการจัดจ าหน่ายคุกกี้ได้ถูกต้อง แล้วปฏิบัติการท าคุกกี้  โดยน า
วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาดัดแปลงสูตรต่าง ๆ ตามความถนัด เพ่ือจ าหน่าย โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่าง
เหมาะสม มีเจตคติที่ดี เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต และใช้เกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติการท าคุกก้ี   

๙. เพ่ือให้สามารถสรุปความรู้ วิเคราะห์หลัก เทคนิค และวิธีการท าขนมปัง และโดนัท  วิเคราะห์
จ าแนกชนิดของขนมปัง และโดนัท  ปฏิบัติการท าขนมปังและโดนัทได้ถูกต้องตามข้อปฏิบัติและหลักสุขาภิบาล
อาหาร แล้วปฏิบัติการบันทึกประเมินผลการปฏิบัติการท าขนมปัง และโดนัท ได้ถูกต้อง เหมาะสม   มี
ประสิทธิภาพ 

๑๐. เพ่ือให้สามารถสรุปความรู้ อธิบายหลักการจัดตกแต่งบรรจุภัณฑ์ แล้วปฏิบัติการจัดตกแต่งบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ขนมปัง และโดนัทได้อย่างเหมาะสม 

๑๑. เพ่ือให้สามารถสรุปความรู้ อธิบายความหมายของหลักการท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายขนมปังและ
โดนัท และปฏิบัติการท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายในการท าขนมปัง และโดนัท  แล้วปฏิบัติการเปรียบเทียบผล
การด าเนินการก่อน และหลังการลงทุนได้อย่างถูกต้อง   
      ๑๒. เพ่ือให้สามารถสรุปความรู้ อธิบายหลักและองค์ประกอบของการก าหนดราคาขนมปัง และโดนัท
อภิปราย และปฏิบัติการเกี่ยวกับการคิดต้นทุน ก าไร แล้วก าหนดราคาขายขนมปัง และโดนัท ได้ถูกต้อง 

๑๓. เพ่ือให้สามารถสรุปความรู้ บอกหลักการจัดจ าหน่ายขนมปัง และโดนัทได้ถูกต้อง แล้วปฏิบัติการ
ท าขนมปัง และโดนัท  โดยน าวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาดัดแปลงสูตรต่าง ๆ ตามความถนัด         เพ่ือจ าหน่าย 
โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม มีเจตคติที่ดี เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต และใช้
เกณฑ์ส าหรับประเมินคุณภาพการปฏิบัติการท าขนมปัง และโดนัท   

๑๔. เพ่ือให้สามารถสรุปความรู้ วิเคราะห์หลัก เทคนิค และวิธีการท าเค้ก และพาย วิเคราะห์จ าแนก
ชนิดของเค้ก และพาย  ปฏิบัติการท าเค้ก และพาย ได้ถูกต้องตามข้อปฏิบัติและหลักสุขาภิบาลอาหารแล้ว
ปฏิบัติการบันทึกประเมินผลการปฏิบัติการท าเค้ก และพาย ได้ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

๑๕. เพ่ือให้สามารถสรุปความรู้ อธิบายหลักการจัดตกแต่งบรรจุภัณฑ์ แล้วปฏิบัติการจัดตกแต่งบรรจุ
ผลิตภัณฑ์เค้ก และพาย ได้อย่างเหมาะสม 

๑๖. เพ่ือให้สามารถสรุปความรู้ อธิบายความหมายของหลักการท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายเค้กและ
พาย และปฏิบัติการท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายในการท าเค้ก และพาย แล้วปฏิบัติการเปรียบเทียบผล  การ
ด าเนินการก่อนและหลังการลงทุนได้อย่างถูกต้อง   
      ๑๗. เพ่ือให้สามารถสรุปความรู้ อธิบายหลักและองค์ประกอบของการก าหนดราคาเค้ก และพาย
อภิปราย และปฏิบัติการเกี่ยวกับการคิดต้นทุน ก าไร แล้วก าหนดราคาขายเค้ก และพายได้ถูกต้อง 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๒๗ 
 

๑๘. เพ่ือให้สามารถสรุปความรู้ บอกหลักการจัดจ าหน่ายเค้ก และพายได้ถูกต้อง แล้วปฏิบัติการท า
เค้ก และพาย โดยน าวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาดัดแปลงสูตรต่าง ๆ ตามความถนัด เพ่ือจ าหน่าย โดยใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม มีเจตคติที่ดี เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต และใช้เกณฑ์ส าหรับ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติการท าเค้ก และพาย 

  
รวมผลการเรียนรู้ทั้งหมด  ๑๘  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง๓๑๒๖6   งานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่  1             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔    ภาคเรียนที่  ๑                    เวลาเรียน  6๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาสรุปความรู้ชนิดพันธุ์ไม้ไผ่ คุณสมบัติพิเศษของไม้ไผ่ ศิลปะการประดับและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่   การผ่า  การตัด  ติด  ต่อ  ประกอบไม้ไผ่  วัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือที่น ามาใช้งาน          
ในการสร้างผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่   ปฏิบัติงานคัดเลือกไม้ไผ่ให้เหมาะสมกับงาน  เตรียมไม้ไผ่  ใช้เครื่องมือ    
และอุปกรณ์ท าผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ตามรูปแบบ  ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง และปลอดภัย 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการวางแผน  กระบวนการท างาน  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  การ
อธิบาย การอภิปราย   การให้เหตุผล   การปฏิบัติ  การน าเสนอ  การประเมิน  การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่
ผู้เรียนท างานร่วมกัน ช่วยเหลือเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท า   

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ไม้ไผ่ คุณสมบัติพิเศษของไม้ไผ่ ศิลปะการประดับ  และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่   ผ่า  ตัด  ติด  ต่อ  ประกอบไม้ไผ่  วัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือที่น ามาใช้งานในการ
สร้างผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่   ปฏิบัติงานคัดเลือกไม้ไผ่ให้เหมาะสมกับงาน  เตรียมไม้ไผ่  ใช้เครื่องมือ    และ
อุปกรณ์  ท าผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ตามรูปแบบ  ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง และปลอดภัย  น าเสนอผลงาน  และ
ประเมินงาน  สามารถใช้ทักษะกระบวนการคิดอย่างหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามที่ก าหนด   และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. เพ่ือให้สามารถอธิบายชนิดพันธุ์ไม้ไผ่ คุณสมบัติพิเศษของไม้ไผ่ ศิลปะการประดับและการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่   การผ่า  การตัด  ติด  ต่อ  ประกอบไม้ไผ่  วัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือที่น ามาใช้งานในการ
สร้างผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้ถูกต้อง 

๒. เพ่ือให้สามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตกแต่งจากไม้ไผ่ได้ถูกต้อง ตรงประเด็น 
๓. เพ่ือให้สามารถให้เหตุผลในการคัดเลือก  เตรียมไม้ไผ่ให้เหมาะสมกับงาน 
๔. เพ่ือให้สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือในการท าผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ได้อย่างเหมาะสม 
๕. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ได้ถูกต้อง 
๖. เพ่ือให้สามารถตกแต่งชิ้นงานไม้ไผ่ได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย 

 

รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง๓๑๒๖3   การเลี้ยงปลาน้ าจืด                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔    ภาคเรียนที่  2                    เวลาเรียน  6๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของการเลี้ยงปลาน้ าจืดสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงปลาน้ า
จืด ชนิดของปลาน้ าจืด ทั้งพันธุ์พ้ืนเมืองและพันธุ์ต่างประเทศ  การเลี้ยงและการให้อาหาร การป้องกันโรค
พยาธิและศัตรู การดูแลรักษาบ่อเลี้ยงปลา การจับปลา การขนส่งและการจ าหน่าย ศึกษาวิธีการลดต้นทุนการ
ผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีในการเลี้ยงปลาน้ าจืด 
 ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดปลาน้ าจืด เลือกเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืดอย่างน้อย ๓ ชนิด  
เตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ บ่อเลี้ยงปลา การให้อาหาร การดูแลรักษา จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชี
รายรับ-รายจ่าย ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่ายและประเมินผลโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต  
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและมี
จิตสาธารณะ 
  
ผลการเรียนรู้ 

๑.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาน้ าจืด 
๒.วิเคราะห์ขั้นตอนการเลี้ยงปลาน้ าจืด  ค านวณค่าใช้จ่ายก าหนดราคาขายและจ าหน่ายได้ 
๓.ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืดได้ตามขั้นตอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.ประเมินผลงานและพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม 
๕.มีคุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติงานอาชีพสุจริต 

 
รวมทั้งหมด  ๕  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง๓๑๒๖5   หลักการประกอบอาหาร                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔    ภาคเรียนที่  2                    เวลาเรียน  6๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาสร้างความรู้ อธิบาย สรุปความรู้ เกี่ยวกับค าศัพท์  ความหมาย ความส าคัญ  ประโยชน์  
หลักการประกอบอาหาร  เทคนิคในการประกอบอาหาร และการบริการอาหาร  อธิบาย วิเคราะห์การวางแผน 
และปฏิบัติการเตรียมวัสดุอุปกรณ์  ใช้ความร้อนในการประกอบอาหาร หุงต้ม ชั่งตวงอาหาร  เลือกใช้วัตถุดิบ
ในการประกอบอาหาร  เพ่ือมาประกอบอาหารตามกรรมวิธี และการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ตามหลักโภชนาการ  
อธิบาย วิเคราะห์ ปฏิบัติการท าอาหาร  และบริการอาหาร อธิบาย สรุปความรู้ ปฏิบัติและให้เหตุผลในการใช้
บ ารุงรักษาอุปกรณ์  และบรรจุส าหรับจ าหน่าย   อภิปราย วิเคราะห์ สรุปลงความเห็น และปฏิบัติการค านวณ
ค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  จัดจ าหน่าย  ตามกระบวนการท างาน  และสรุป
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการวางแผน  กระบวนการท างาน  กระบวนการสืบค้นกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์  แลกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  การสร้างความรู้  การอธิบาย การอภิปราย  การ
ให้เหตุผล  การสรุปลงความเห็น การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การปฏิบัติ  การน าเสนอ  การประเมิน การจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียนท างานร่วมกัน ช่วยเหลือเรียนรู้   ด้วยการการลงมือกระท า   

เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับค าศัพท์  ความหมาย ความส าคัญ  ประโยชน์  หลักการประกอบ
อาหาร  มีเทคนิคในการประกอบอาหาร และบริการอาหาร  ใช้ความร้อนในการประกอบอาหาร  หุงต้ม  ชั่ง
ตวงอาหาร   เตรียมวัสดุอุปกรณ์  เลือกใช้อุปกรณ์ เลือกวัตถุดิบ ปฏิบัติการประกอบอาหารตามกรรมวิธี  บรรจุ
ส าหรับจ าหน่าย   และเก็บรักษาให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคา ค่าบริการ   
จัดจ าหน่าย จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ -รายจ่าย สามารถใช้ทักษะกระบวนการคิดอย่าง
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามที่ก าหนด 
และพัฒนาชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยี ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงใช้พลังงาน ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า  
เหมาะสม ประหยัดและยั่งยืน มีเจตคติท่ีดี เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต     
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  เพ่ือให้สามารถสร้างความรู้ อธิบาย สรุปความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์  ความหมาย ความส าคัญ   
ประโยชน์  หลักการประกอบอาหาร  เทคนิคในการประกอบอาหาร และการบริการอาหารได้ถูกต้องตรง
ประเด็น 

๒.  เพ่ือให้สามารถอธิบาย สรุปความรู้ และปฏิบัติการเลือกใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารมีเทคนิค
ในการประกอบอาหาร และบริการอาหารได้อย่างเหมาะสม 

๓.  เพ่ือให้สามารถอภิปราย วิเคราะห์ และปฏิบัติการค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคา  ค่าบริการ       
จัดจ าหน่าย  จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  และประเมินผลได้อย่างถูกต้อง 

๔.  เพ่ือให้สามารถอธิบาย วิเคราะห์ วางแผน เตรียมวัสดุอุปกรณ์  ปฏิบัติการประกอบอาหาร        
ได้ถูกต้องตามกรรมวิธี ๕ ชนิด และตามกรรมวิธีการเก็บรักษาได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  

 ๕.  เพ่ือให้สามารถอธิบาย สรุปความรู้ และปฏิบัติการใช้ต ารับอาหาร การใช้ความร้อนในการ
ประกอบอาหาร การหุงต้ม และการชั่งตวงได้ถูกต้อง 

 ๖.  เพ่ือให้สามารถอธิบาย สรุปความรู้ ปฏิบัติและให้เหตุผลในการใช้บ ารุงรักษาอุปกรณ์  และการ
บรรจุส าหรับจ าหน่ายได้ถูกต้อง   



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๓๑ 
 

             ๗.  สร้างผลงานบริการอาหารอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะการท างานร่วมกัน 
             ๘. พัฒนาชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยี  ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัย ใช้พลังงาน ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า  เหมาะสม ประหยัดและยั่งยืน    
 
รวมทั้งหมด ๘  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๓๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง๓๑๒๖7   งานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 2                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔    ภาคเรียนที่  2                    เวลาเรียน  6๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาสรุปความรู้การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่  การออกแบบการประดับตกแต่ง   การย้อมสีผิว
ด้วยสารเคมีและกรด  การใช้กาวชนิดต่าง ๆ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน   ปฏิบัติฝึกทักษะการออกแบบ
ท าผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่  ตกแต่งผลิตภัณฑ์  ส ารวจวัสดุในท้องถิ่น  ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาจ าหน่าย 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการวางแผน  กระบวนการท างาน  กระบวนการคิดสร้างสรรค์  การ
อธิบาย การอภิปราย   การให้เหตุผล   การปฏิบัติ  การน าเสนอ  การประเมิน  การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่
ผู้เรียนท างานร่วมกัน ช่วยเหลือเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท า   

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่  การออกแบบการประดับตกแต่ง      การ
ย้อมสีผิวด้วยสารเคมีและกรด  การใช้กาวชนิดต่าง ๆ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน   ปฏิบัติฝึกทักษะการ
ออกแบบท าผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่  ตกแต่งผลิตภัณฑ์  ส ารวจวัสดุในท้องถิ่น  ค านวณค่าใช้ จ่าย  ก าหนดราคา
จ าหน่าย   น าเสนอผลงาน  และประเมินงาน  สามารถใช้ทักษะกระบวนการคิดอย่างหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามที่ก าหนด  และมีเจตคติที่ดี    ต่อ
อาชีพสุจริต 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. เพ่ือให้สามารถอธิบายการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่  การออกแบบการประดับตกแต่ง         
การย้อมสีผิวด้วยสารเคมีและกรด  การใช้กาวชนิดต่าง ๆ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

๒. เพ่ือให้สามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  งานออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่ได้
ถูกต้อง ตรงประเด็น 

๓. เพ่ือให้สามารถอธิบายขั้นตอนการย้อมสีผิว  ด้วยสารเคมี  กรด  และใช้กาวได้ถูกต้อง 
๔. เพ่ือให้สามารถท าผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ตามที่นักเรียนออกแบบเองได้ถูกต้องเหมาะสม 
๕. เพ่ือให้สามารถให้เหตุผลในการส ารวจวัสดุในท้องถิ่น และตกแต่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกวิ ธี                    

และปลอดภัย 
๖. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาจ าหน่ายที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานได้ถูกต้อง 

 

รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๓๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง32261 การปลูกปาล์มน้ ามัน 1                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5    ภาคเรียนที่  1                     เวลาเรียน  6๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของปาล์มน้ ามัน  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
สภาพแวดล้อม  และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน้ ามัน  พันธุ์ปาล์ม วิธีการปลูก  การดูแล
รักษา โดยกระบวนการทางเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน 

ปฏิบัติการเตรียมดิน  ปลูก  ดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยว  การจดบันทึกการปฏิบัติงาน  ค านวณค่าใช้จ่าย
ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  และประเมินผลวิเคราะห์ตลาดปาล์มน้ ามันในท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ร่วมกันอภิปรายและแก้ไขปัญหาและก าหนดแนวทางการพัฒนาการปลูกปาล์มและการจัดตั้งสหกรณ์ปาล์ม
น้ ามัน 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ปลูกปาล์มน้ ามันในปัจจุบันและมีทักษะกระบวนการท างาน
ตามข้ันตอน  การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว  การแปรรูปโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี มีความซื่อสัตย์
สุจริต รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการท างานรู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ  สามารถน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการปลูกปาล์มน้ ามันได้ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑.อธิบายและสรุปความหมาย ความส าคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และประโยชน์ของปาล์มน้ ามัน 
๒.อธิบายและสรุปสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน้ ามัน 
๓.พันธุ์ปาล์มใช้การปลูก  การดูแลรักษาโดยกระบวนการทางเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน 
๔.ปฏิบัติการเตรียมดินปลูก ดูแลบ ารุงรักษาและจดบันทึกการปฏิบัติงาน 
๕.ค านวณค่าใช้จ่าย ท าบัญชี  รายรับ-รายจ่าย การประเมินผลได้ 
๖.วิเคราะห์ตลาดปาล์มน้ ามันในท้องถิ่นในประเทศและต่างประเทศ 
๗.อธิบายสรุปพัฒนาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาและปลูกปาล์มน้ ามันได้ 
๘.มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
๙.มีคุณลักษณะที่ดีต่อการท างาน  ความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัยใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน รู้จักการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
๑๐.น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปลูกปาล์มน้ ามันได้ 

 

รวมทั้งหมด  ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๓๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง32263 งานใบตอง                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5    ภาคเรียนที่  1                     เวลาเรียน  6๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาสร้างความรู้ อธิบาย สรุปความรู้ประวัติ ความเป็นมา  เทคนิค วิธีการ  การออกแบบ การเลือก
แบบงานใบตองในการใช้  การเลือกซื้อ และบ ารุงรักษาเครื่องมือ อธิบาย สรุปความรู้ ปฏิบัติ และให้เหตุผลใน
การเลือกวัสดุ การออกแบบงานใบตอง  การห่อแบบต่างๆ  กรวยดอกไม้  กระทงลอยแบบต่าง ๆ  และบายศรี     
อธิบาย สรุปความรู้ และปฏิบัติงานประดิษฐ์ใบตอง   อธิบาย สรุปความรู้ ปฏิบัติ และให้เหตุ ผลในการใช้
บ ารุงรักษาอุปกรณ์  และบรรจุส าหรับจ าหน่าย    อภิปราย วิเคราะห์ สรุปลงความเห็น    และปฏิบัติการ
ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาค่าบริการ จัดจ าหน่าย จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ -รายจ่าย 
และประเมินผล 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการวางแผน  กระบวนการท างาน  กระบวนการสืบค้นกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์  แลกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  การสร้างความรู้  การอธิบาย การอภิปราย การ
ให้เหตุผล  การสรุปลงความเห็น การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การปฏิบัติ  การน าเสนอ  การประเมิน การจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียนท างานร่วมกัน ช่วยเหลือเรียนรู้   ด้วยการการลงมือกระท า   

เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการประดิษฐ์งานใบตอง ออกแบบ   เลือกแบบงานใบตอง 
ในการใช้   เลือกซื้อ และบ ารุงรักษาเครื่องมือ  ปฏิบัติงานประดิษฐ์ใบตอง  ใช้บ ารุงรักษาอุปกรณ์  และการ
บรรจุส าหรับจ าหน่าย   ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคา ค่าบริการ จัดจ าหน่าย จดบันทึกผลการ  ปฏิบัติงาน   
ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย สามารถใช้ทักษะกระบวนการคิดอย่างหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามที่ก าหนด และพัฒนาชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยี 
ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า  เหมาะสม ประหยัดและยั่งยืน มี
เจตคติที่ดี เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต     
ผลการเรียนรู้ 

๑. เพ่ือให้สามารถสร้างความรู้ อธิบาย สรุปความรู้ประวัติความเป็นมา และโอกาสในการใช้งานใบตอง
ได้ตรงประเด็น  
๒. เพ่ือให้สามารถอธิบาย และสรุปความรู้เกี่ยวกับชื่อวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค การเลือกซื้อ วิธีการใช้ 
และการเก็บรักษางานใบตองได้ถูกต้อง 
๓. เพ่ือให้สามารถอธิบาย สรุปความรู้ และปฏิบัติการออกแบบ วิเคราะห์ และวางแผนปฏิบัติงาน
ประดิษฐ์ใบตองได้ถูกต้อง 
๔. เพ่ือให้สามารถอธิบาย สรุปความรู้ และปฏิบัติงานประดิษฐ์ใบตองได้ตามแผนที่วางไว้อย่างประณีต
สวยงามถูกต้องตามข้ันตอนกระบวนการท างาน 
๕. เพ่ือให้สามารถอธิบาย สรุปความรู้ ปฏิบัติและให้เหตุผลในการใช้บ ารุงรักษาอุปกรณ์และบรรจุ
ส าหรับจ าหน่ายได้ถูกต้อง 
๖. เพ่ือให้สามารถอภิปราย วิเคราะห์ และปฏิบัติการค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคา  ค่าบริการ      
จัดจ าหน่าย  จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  และประเมินผลได้อย่างถูกต้อง 
๗. สร้างชิ้นงานประดิษฐ์ใบตองอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการท างาน 
๘. พัฒนาชิ้นงานประดิษฐ์ใบตองโดยใช้เทคโนโลยี  ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัย  ใช้พลังงาน 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า  เหมาะสม ประหยัด และยั่งยืน    

รวมทั้งหมด  ๘ ผลการเรียนรู้ 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๓๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง32265  ช่างโลหะ 1                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5    ภาคเรียนที่  1                     เวลาเรียน  6๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ วิวัฒนาการของงานเขียนแบบ ลักษณะของงานเขียนแบบ 
เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ เส้น มาตราส่วน ตัวอักษร รูปทรงเรขาคณิต  การก าหนดขนาดของแบบงาน  
ลักษณะของการฉายภาพ ต าแหน่งของการมองภาพฉาย การเขียนภาพฉายมุมที่ ๑ การเขียนภาพฉายมุมที่ ๓  
ภาพสามมิติ  สัญลักษณ์ต่างๆในงานช่างอุตสาหกรรม 

ฝึกปฏิบัติ ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ เขียนเส้น มาตราส่วน ตัวอักษร สร้างรูปทรงเรขาคณิต 
ก าหนดขนาดความยาวของแบบงาน ก าหนดขนาดความยาวของมุม ก าหนดขนาดความยาวของ รัศมีวงกลม 
และส่วนโค้ง มองภาพฉาย เขียนภาพฉายมุมที่ ๑ เขียนภาพฉายมุมที่ ๓ เขียนภาพสามมิติ  สัญลักษณ์ต่างๆใน
งานช่างอุตสาหกรรม 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะงานเขียนแบบ มีความรับผิดชอบ อดทน มุ่งมั่น ในการท างาน
ให้ส าเร็จ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
ผลการเรียนรู้  

๑. บอกความหมาย ความส าคัญ และวิวัฒนาการของงานเขียนแบบได้ 
๒. สามารถจ าแนกลักษณะของงานเขียนแบบชนิดต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
๓. บอกชนิดของเครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบได้ 
๔. สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละชนิดเขียนแบบได้ถูกต้อง 
๕. บอกลักษณะของเส้นและมาตราส่วนที่ใช้ในงานเขียนแบบได้ 
๖.เลือกใช้เส้นในงานเขียนแบบได้ถูกต้อง 
๗. ใช้มาตรส่วนในงานเขียนแบบได้ 
๘. สามารถเขียนตัวเลขและตัวอักษรได้ถูกต้อง 
๙. บอกลักษณะรูปทรงเรขาคณิตได้ 
๑๐. สามารถสร้างรูปทรงเรขาคณิตประยุกต์ตามแบบท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 
๑๑. ก าหนดขนาดความยาวของแบบงานได้ 
๑๒. ก าหนดขนาดความยาวของมุมได้  
๑๓. ก าหนดขนาดความยาวของ รัศมี วงกลม และส่วนโค้งได้ 
๑๔. บอกลักษณะของการฉายภาพได้ 
๑๕. บอกต าแหน่งของการมองภาพฉายได้ 
๑๖. สามารถเขียนภาพฉายมุมที่ ๑ ได ้
๑๗. สามารถเขียนภาพฉายมุมที่ ๓ ได ้
๑๘. อธิบายความหมายของภาพสามมิติได้ 
๑๙. บอกประเภทของภาพสามมิติได้ 
๒๐. สามารถเขียนภาพสามมิติแบบต่างๆได้ 
๒๑. บอกความหมายของสัญลักษณ์ได้ 
๒๒. สามารถก าหนดสัญลักษณ์ลงในแบบงานได้ถูกต้อง 
๒๓.มีความรับผิดชอบ อดทน มุ่งม่ันในการท างานให้ส าเร็จ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

รวมทั้งหมด ๒๓ ผลการเรียนรู้ 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๓๖ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง32262 การปลูกปาล์มน้ ามัน 2                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5    ภาคเรียนที่  2                     เวลาเรียน  6๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 ศึกษาการเลือกพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน การวางผังแปลงปลูก การเตรียมพ้ืนที่ปลูก  การปลูกและดูแล
รักษา การใส่ปุ๋ย การตัดแต่งทางใบ  การเก็บเกี่ยว  การกองทางใบ และการย่อยทางใบ การเลือกซื้อพันธุ์ปาล์ม
น้ ามัน  การตลาดปาล์มน้ ามัน และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการท าสวนปาล์ม
น้ ามัน 
 ปฏิบัติการวางผังแปลงปลูก  การเตรียมพื้นที่ปลูก  การปลูกการดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยวผลผลิต การ
ค านวณค่าใช้จ่าย  จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  การส ารวจการตลาดปาล์มน้ ามัน 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ ามัน  การแก้ไขปัญหาการท าสวนปาล์ม
น้ ามัน   การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการปลูกปาล์มน้ ามัน  ตลอดจนการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ ามัน  มีความขยันอดทน  ซื่อสัตย์สุ จริต รู้จักคิด
วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา  รู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑.ศึกษาสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มน้ ามัน  การแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมได้ 
๒.ปฏิบัติการวางแผงผังแปลงปลูกการเตรียมพ้ืนที่ปลูกได้ 
๓.ปฏิบัติการปลูกปาล์มน้ ามัน  และการดูแลรักษาให้เจริญเติบโตได้  เช่น  การใส่ปุ๋ย  การก าจัดวัชพืช  
การตัดแต่งทางใบ 
๔.ปฏิบัติการเก็บเกี่ยวผลผลิต  การจัดการผลผลิต  การจัดจ าหน่ายได้ 
๕.ค านวณค่าใช้จ่าย  จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  แลประเมินผลได้ 
๖.สามารถวิเคราะห์สภาวะตลาดปาล์มน้ ามันในท้องถิ่นแต่ละฤดูกาลได้ 
๗.สามารถเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้ ามันมาปลูกได้อย่างเหมาะสม 
๘.น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ ามันได้ 
๙.การน าวัสดุเหลือใช้จากปาล์มน้ ามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
๑๐.มีคุณลักษณะที่ดีในการท างาน  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์  มุ่งมั่น  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
รวมทั้งหมด  ๑๐  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๓๗ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง32264 งานร้อยมาลัย                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5    ภาคเรียนที่  2                     เวลาเรียน  6๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาสร้างความรู้ อธิบาย สรุปความรู้ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการร้อยมาลัย  และวิธีร้อยมาลัย
ดอกไม้สดแบบต่าง ๆ   อธิบาย  วิเคราะห์  ปฏิบัติ และให้เหตุผลในการเลือกดอกไม้ ใบไม้ และวัสดุตกแต่ง    
อธิบาย สรุปความรู้ อธิบาย สรุปลงความเห็น และปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณ์พับแป้นใบตอง  ประดิษฐ์ดอก
ข่า   ร้อยอุบะ ประดิษฐ์ริบบิ้น  และร้อยมาลัยแบบต่าง ๆ  อธิบาย และปฏิบัติการงานร้อยมาลัยแบบต่าง ๆ  
เช่น มาลัยซีก  มาลัยตุ้ม มาลัยแบน  มาลัยกลม อุบะ มาลัยช าร่วย มาลัยผ้าเช็ดหน้า  มาลัยสองชาย และมาลัย
รูปสัตว์  ปฏิบัติ   และให้เหตุผลในการใช้  และบ ารุงรักษาอุปกรณ์  อภิปราย วิเคราะห์ และปฏิบัติการค านวณ
ค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาค่าบริการ จัดจ าหน่าย  ท าบัญชีรายรับ -รายจ่าย  จดบันทึก  และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน   

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการวางแผน  กระบวนการท างาน  กระบวนการสืบค้นกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์  แลกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  การสร้างความรู้  การอธิบาย การอภิปราย  การ
ให้เหตุผล  การสรุปลงความเห็น การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การปฏิบัติ  การน าเสนอ  การประเมิน  การ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียนท างานร่วมกัน ช่วยเหลือเรียนรู้   ด้วยการการลงมือกระท า   

เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการร้อยมาลัย  และวิธีร้อยมาลัยดอกไม้สด  แบบ
ต่าง ๆ   เลือกดอกไม้  วัสดุตกแต่งในการใช้   และใช้บ ารุงรักษาอุปกรณ์  ปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และ
ร้อยมาลัยแบบต่าง ๆ   ปฏิบัติการงานร้อยมาลัยแบบต่าง ๆ  ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคา ค่าบริการ จัด
จ าหน่าย จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ -รายจ่าย สามารถใช้ทักษะกระบวนการคิดอย่าง
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามที่ก าหนด 
และพัฒนาชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยี ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่า  เหมาะสม ประหยัดและยั่งยืน มีเจตคติท่ีดี เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต 

  

ผลการเรียนรู้ 
๑.  เพ่ือให้สามารถสร้างความรู้ อธิบาย สรุปความรู้ ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการร้อยมาลัย  และ

วิธีร้อยมาลัยดอกไม้สดแบบต่าง ๆ   ได้ถูกต้อง ตรงประเด็น  
๒.  เพ่ือให้สามารถอธิบาย  วิเคราะห์  ปฏิบัติและให้เหตุผลในการเลือกดอกไม้ และวัสดุตกแต่ง    ได้

ถูกต้อง             
 ๓.  เพ่ือให้สามารถอธิบาย สรุปความรู้ ปฏิบัติ และให้เหตุผลในการใช้บ ารุงรักษาอุปกรณ์ได้ถูกต้อง 

 ๔.  เพ่ือให้สามารถอธิบาย สรุปลงความเห็น และปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณ์พับแป้นใบตอง  
ประดิษฐ์ดอกข่า   ร้อยอุบะ ประดิษฐ์ริบบิ้น  และร้อยมาลัยแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
            ๕.  สร้างชิ้นงานร้อยมาลัยแบบต่าง ๆ อย่างมีความคิดสร้างสรรค์  และมีทักษะในการท างาน 
            ๖. พัฒนาชิ้นงานร้อยมาลัยแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี  ปฏิบัติงานโดยค านึงถึง  ความปลอดภัย   
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า  เหมาะสม ประหยัดและยั่งยืน    

๗.  เพ่ือให้สามารถอธิบาย และปฏิบัติงานร้อยมาลัยแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามขั้นตอนกระบวนการ
ท างานจัดจ าหน่าย  จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  และประเมินผลได้อย่างถูกต้อง 

๘.  เพ่ือให้สามารถอภิปราย วิเคราะห์ และปฏิบัติการค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคา  ค่าบริการ          
 

รวมทั้งหมด  ๘  ผลการเรียนรู้ 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๓๘ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง32266 ช่างโลหะ 2                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5    ภาคเรียนที่  2                     เวลาเรียน  6๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ประเภทเครื่องมือในการปฏิบัติงานช่างโลหะ 
การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมืองานช่างโลหะ ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ งานร่างแบบ งานตะไบ งาน
เลื่อย งานเจาะ และงานท าเกลียว หลักการงานสี เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์งานสี การปฏิบัติงานสี และซ่อมแซม
งานสี 

ฝึกทักษะ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมืองานช่างโลหะ 
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ งานร่างแบบ งานตะไบ งานเลื่อย งานเจาะ และงานท าเกลียว การใช้
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์งานสี ปฏิบัติงานสี และซ่อมแซมงานสี 

เพ่ือให้มี ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม และมุ่งมั่นในการท างานจน
ส าเร็จ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้ 
๒. มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
๓. บอกประเภทเครื่องมือในการปฏิบัติงานช่างโลหะได้ 
๔. สามารถใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมืองานช่างโลหะได้อย่างถูกต้อง 
๕. มีความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ 
๖. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ งานร่างแบบ งานตะไบ งานเลื่อย งานเจาะ และงานท าเกลียว 
๗ .สามารถปฏิบัติงาน งานร่างแบบ งานตะไบ งานเลื่อย งานเจาะ และงานท าเกลียวได้อย่างถูกต้อง 
๘. บอกหลักการงานสีได้ 
๙. ใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์งานสีได้อย่างถูกต้อง 
๑๐. สามารถปฏิบัติงานสี และซ่อมแซมงานสีได้ 
๑๑. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม และมุ่งมั่นในการท างานจนส าเร็จ 
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

 
รวมทั้งหมด ๑๑ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๓๙ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง33261 การจัดสวนและตกแต่งสถานที่               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6   ภาคเรียนที่  1                      เวลาเรียน  6๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

 ศึกษาความส าคัญ  การจัดสวนและตกแต่งสถานที่ ตามสภาพแวดล้อม โดยการใช้เทคโนโลยีการ
ออกแบบและการเขียน การจัดตกแต่งภายในและภายนอกสถานที่  ตามประโยชน์การใช้สอย โดยยึดหลักและ
วิธีการจัดสวนตกแต่งสถานที่ การใช้วัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษา  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 ปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบ  การจัดตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เลือก
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดตกแต่ง ตามความคิดสร้างสรรค์และตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  ค านวณค่าใช้จ่าย 
ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  ประเมินราคา และก าหนดค่าบริการ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และมีทักษะในการออกแบบ  การเขียน  
เลือกใช้วัสดุและสามารถให้บริการ การจัดสวนและตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ ได้ มีความซื่อสัตย์สุจริต รักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑.บอกความส าคัญและประโยชน์ของการจัดสวน และตกแต่งสถานที่ได้ 
 ๒.สามารถออกแบบและเขียนแบบการจัดสวนได้เหมาะสม 
 ๓.เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดสวนได้อย่างเหมาะสม 
 ๔.ปฏิบัติการจัดสวนได้ถูกต้องตามแบบ  
 ๕.สามารถค านวณค่าใช้จ่าย  จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายได้ 
 ๖.สามารถประเมินราคาในการจัดสวนได้ 
 ๗.สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพได้ 
 ๘.มีคุณสมบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 ๙.มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
  
รวมทั้งหมด  ๙  ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๔๐ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง33263 การจัดดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6   ภาคเรียนที่  1                      เวลาเรียน  6๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

 ศึกษาสร้างความรู้ อธิบาย สรุปความรู้ เกี่ยวกับศิลปะ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดดอกไม้สด 
และดอกไม้ประดิษฐ์    อธิบาย  วิเคราะห์  ปฏิบัติและให้เหตุผลในการเลือกดอกไม้ และวัสดุตกแต่ง    อธิบาย 
สรุปลงความเห็น และปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้สด และดอกไม้ประดิษฐ์ อธิบาย และ
ปฏิบัติการจัดดอกไม้สด และดอกไม้ประดิษฐ์แบบต่าง ๆ เพ่ือใช้ในงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานศพ และ
พิธีทางศาสนา  อธิบาย สรุปความรู้ ปฏิบัติ และให้เหตุผลในการใช้บ ารุงรักษาอุปกรณ์  และบรรจุส าหรับ
จ าหน่าย   อภิปราย วิเคราะห์ และปฏิบัติการค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคาค่าบริการ จัดจ าหน่าย  ท าบัญชี
รายรับ-รายจ่าย  จดบันทึก และประเมินผลการปฏิบัติงาน   

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการวางแผน  กระบวนการท างาน  กระบวนการสืบค้นกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์  แลกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  การสร้างความรู้  การอธิบาย การอภิปราย   การ
ให้เหตุผล  การสรุปลงความเห็น การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การปฏิบัติ  การน าเสนอ  การประเมิน  การ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียนท างานร่วมกัน ช่วยเหลือเรียนรู้   ด้วยการการลงมือกระท า   

เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับศิลปะ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดดอกไม้สด และดอกไม้
ประดิษฐ์   เลือกดอกไม้ และวัสดุตกแต่งในการใช้   เลือกซื้อ และบ ารุงรักษาเครื่องมือ  ปฏิบัติการจัดดอกไม้
สด และดอกไม้ประดิษฐ์แบบต่าง ๆ  ใช้บ ารุงรักษาอุปกรณ์  และบรรจุส าหรับจ าหน่าย   ค านวณค่าใช้จ่าย 
ก าหนดราคา ค่าบริการ จัดจ าหน่าย จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ -รายจ่าย สามารถใช้ทักษะ
กระบวนการคิดอย่างหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนตามที่ก าหนด และพัฒนาชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยี ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงการใช้พลังงาน ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า  เหมาะสม ประหยัด และยั่งยืน มีเจตคติที่ดี เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
สุจริต     
 
ผลการเรียนรู้ 

๑.  เพ่ือให้สามารถสร้างความรู้ อธิบาย สรุปความรู้ เกี่ยวกับศิลปะ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดดอกไม้สด และดอกไม้ประดิษฐ์ได้ถูกต้อง ตรงประเด็น  

๒.  เพ่ือให้สามารถอธิบาย  วิเคราะห์  ปฏิบัติ และให้เหตุผลในการเลือกดอกไม้ และวัสดุตกแต่ง    ได้
ถูกต้อง 
 ๓.  เพ่ือให้สามารถอธิบาย สรุปลงความเห็น และปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้สด
และดอกไม้ประดิษฐ์แบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 

๔.  เพ่ือให้สามารถอธิบาย และปฏิบัติการจัดดอกไม้สด และดอกไม้ประดิษฐ์ได้ถูกต้องตามขั้นตอน
กระบวนการท างาน 

 ๕.  เพ่ือให้สามารถอธิบาย สรุปความรู้ ปฏิบัติและให้เหตุผลในการใช้บ ารุงรักษาอุปกรณ์และบรรจุ
ส าหรับจ าหน่ายได้ถูกต้อง 
           ๖.  เพ่ือให้สามารถอภิปราย วิเคราะห์ และปฏิบัติการค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคา  ค่าบริการจัด
จ าหน่าย  จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  และประเมินผลได้อย่างถูกต้อง 
            ๗.  สร้างชิ้นงานจัดดอกไม้สด และดอกไม้ประดิษฐ์อย่างมีความคิดสร้างสรรค์  และมีทักษะในการ
ท างาน 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๔๑ 
 

            ๘. พัฒนาชิ้นงานจัดดอกไม้สด และดอกไม้ประดิษฐ์โดยใช้เทคโนโลยี  ปฏิบัติงานโดยค านึงถึง  ความ
ปลอดภัยในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า  เหมาะสม ประหยัด และยั่งยืน    
 
รวมทั้งหมด  ๘  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๔๒ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง33265 ช่างโลหะ 3              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6   ภาคเรียนที่  1                      เวลาเรียน  6๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาประวัติ ความเป็นมา  เทคนิค วิธีการ  การออกแบบ การเลือกแบบงานใบตอง การใช้การเลือก
ซื้อและบ ารุงรักษาเครื่องมือ 

ปฏิบัติงานเลือกวัสดุ การออกแบบงานใบตอง  การห่อแบบต่างๆ  กรวยดอกไม้  กระทงลอยแบบ 
ต่าง ๆ  และ บายศรี  ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาค่าบริการ จัดจ าหน่าย จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน ท า
บัญชีรายรับ-รายจ่าย และประเมินผล 

มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นในการท างาน  ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือผลิตชิ้นงานได้ด้วยความขยัน อดทน ประหยัด มีความสัมพันธ์ในกลุ่ม มี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตและอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
  
ผลการเรียนรู้ 

๑.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับประวัติ  ความเป็นมา  และโอกาสในการใช้งานใบตองได้ 
๒.  สามารถบอกชื่อวัสดุ -  อุปกรณ ์ และวิธีการใช้และการเก็บรักษาได้ถูกต้อง              
๓. สามารถออกแบบ วิเคราะห์  และวางแผนปฏิบัติงานใบตองได้ถูกต้อง  ตามขั้นตอน  กระบวนการ

ท างาน 
๔.  สามารถปฏิบัติงานประดิษฐ์ใบตองได้ตามแผนที่วางไว้  อย่างประณีตสวยงาม   
๕.  สามารถค านวณงบประมาณ  วิธีการคิดค่าแรง  การก าหนดราคาขาย  ท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย

ได้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.  สามารถสร้างสรรค์การท างาน  และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   
๗. สามารถสรุปและประเมินผลการด าเนินการ  จดบันทึกการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน  และ

น าผลจากการประเมินผลงานไปใช้ในการปรับปรุงตนเองได้ 
 
รวมทั้งหมด  ๗  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๔๓ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง33262 การท าเกษตรผสมผสาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6   ภาคเรียนที่  2                      เวลาเรียน  6๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

 ศึกษาประโยชน์ ความส าคัญ หลักการและแนวคิดในการท าการเกษตรแบบผสมผสาน ความสัมพันธ์
ระหว่างพืช – สัตว์ การจัดระบบเกษตรแบบผสมผสาน 
 วิเคราะห์ข้อมูลของตลาดพืชหรือสัตว์ที่ท าการเกษตรแบบผสมผสาน วางแผนจัดระบบท าการเกษตร 
แบบผสมผสาน ในพื้นที่ที่ก าหนด ปฏิบัติงานตามแผน ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่ายผลผลิต 
ท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย และประเมินผล 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการท าการเกษตรแบบผสมผสานและจ าหน่ายผลผลิตได้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกประโยชน์ ความส าคัญ หลักการและแนวคิดการท าเกษตรแบผสมผสานได้    
๒. บอกความสัมพันธ์ระหว่างการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ได้ 
๓. บอกการจัดระบบเกษตรแบบผสมผสานได้ 
๔. วิเคราะห์ข้อมูลของตลาดพืชหรือสัตว์ที่ท าการเกษตรแบบผสมผสานได้  
๕. วางแผนจัดระบบท าการเกษตร แบบผสมผสาน ในพื้นที่ที่ก าหนดปฏิบัติและด าเนินงานตามแผนได้ 
๖. ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหน่าย ท าบัญชีรายรับรายจ่าย และประเมินผลได้ 
๗. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทยและ

มีจิตสาธารณะ 
 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๔๔ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง33264 งานแกะสลักผักผลไม้และการตกแต่งอาหาร     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6   ภาคเรียนที่  2                      เวลาเรียน  6๐  ชั่วโมง   จ านวน ๑.5 หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาสร้างความรู้ อธิบาย สรุปความรู้เทคนิควิธีการแกะสลักผัก ผลไม้ การออกแบบ การตกแต่ง
อาหาร  สรุปความรู้ อธิบาย สรุปลงความเห็น และปฏิบัติงานเลือกวัสดุ   ออกแบบ  แกะสลักผัก  ผลไม้เป็นรูป
ต่าง ๆ  ตกแต่งอาหารบนโต๊ะอาหาร และให้บริการจัดตกแต่งอาหาร  อธิบาย และปฏิบัติตามล าดับขั้นตอนการ
แกะสลักผัก  ผลไม้ และตกแต่งอาหาร   อธิบาย สรุปความรู้ ปฏิบัติและให้เหตุผลในการใช้บ ารุงรักษาอุปกรณ์  
และการบรรจุส าหรับจ าหน่าย  อภิปราย วิเคราะห์ และปฏิบัติการค านวณค่าใช้จ่าย  ก าหนดราคา  ค่าบริการ   
จัดจ าหน่าย   จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และประเมินผล อภิปราย ปฏิบัติ และให้
เหตุผลการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์   

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการวางแผน  กระบวนการท างาน  กระบวนการสืบค้นกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์  แลกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  การสร้างความรู้  การอธิบาย การอภิปราย  การ
ให้เหตุผล  การสรุปลงความเห็น การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การปฏิบัติ  การน าเสนอ  การประเมิน การจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียนท างานร่วมกัน ช่วยเหลือเรียนรู้   ด้วยการการลงมือกระท า   

เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการแกะสลักผัก ผลไม้ ออกแบบ ตกแต่งอาหารใช้  และ
บ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์  ปฏิบัติงานเลือกวัสดุ   ออกแบบ  แกะสลักผัก ผลไม้เป็นรูปต่าง ๆ  ตกแต่ง
อาหารบนโต๊ะอาหาร และบริการจัดตกแต่งอาหาร   อธิบาย และปฏิบัติตามล าดับขั้นตอนการแกะสลักผัก 
ผลไม้ และตกแต่งอาหาร  ใช้บ ารุงรักษาอุปกรณ์  และบรรจุส าหรับจ าหน่าย  ค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคา 
ค่าบริการ จัดจ าหน่าย จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย สามารถใช้ทักษะกระบวนการคิด
อย่างหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามที่
ก าหนด และพัฒนาชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยี ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
อย่างคุ้มค่า  เหมาะสม ประหยัดและยั่งยืน มีเจตคติท่ีดี เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต     
ผลการเรียนรู้ 

๑. เพ่ือให้สามารถสร้างความรู้ อธิบาย สรุปความรู้เทคนิควิธีการแกะสลักผัก ผลไม้ การออกแบบ การ
ตกแต่งอาหารได้ถูกต้อง และตรงประเด็น 
๒. เพ่ือให้สามารถอธิบาย ปฏิบัติ และให้เหตุผลในการเลือกผัก และผลไม้ เพ่ือน ามาแกะสลักได้
เหมาะสมกับลักษณะของชิ้นงาน  
๓. เพ่ือให้สามารถอธิบาย และปฏิบัติการแกะสลักผัก ผลไม้ และตกแต่งอาหารได้ถูกต้องตามล าดับ
ขั้นตอน 
๔. เพ่ือให้สามารถอธิบาย ปฏิบัติ และให้เหตุผลในการเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานแกะสลัก
ผัก ผลไม้ และตกแต่งอาหารได้ถูกต้องเหมาะสม 
๕. เพ่ือให้สามารถอภิปราย วิเคราะห์ และปฏิบัติการค านวณค่าใช้จ่าย ก าหนดราคา  ค่าบริการจัด
จ าหน่าย  จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  และประเมินผลได้อย่างถูกต้อง 
๖. สร้างชิ้นงานแกะสลักผัก ผลไม้ และตกแต่งอาหารอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการ
ท างาน 
๗. พัฒนาชิ้นงานแกะสลักผัก ผลไม้ และตกแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยี  ปฏิบัติงานโดยค านึง ถึง
ความปลอดภัย ใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า  เหมาะสม ประหยัด และยั่งยืน    

รวมทั้งหมด  ๗  ผลการเรียนรู้ 



หลักสตูรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ หน้า ๓๔๕ 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รหัสวิชา ง๓3266   งานช่างโลหะ ๔                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่  ๒                เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง      จ านวน ๑.๕   หน่วยกิต 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

ศึกษาอันตรายในการเชื่อมไฟฟ้า หลักปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการเชื่อมไฟฟ้ากรรมวิธีการเชื่อม
ไฟฟ้าเครื่องมืออุปกรณท์ี่ใช้ในงานเชื่อมไฟฟ้าการใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานเชื่อมไฟฟ้า
ประเภทลวดเชื่อม คุณสมบัติของลวดเชื่อม การเลือกใช้ลวดเชื่อม การเริ่มต้นเชื่อมการส่ายลวดเชื่อม
องค์ประกอบในการควบคุมคุณภาพแนวเชื่อมต าแหน่งท่าเชื่อมรอยต่องานเชื่อม ชื่อข้อบกพร่องในการเชื่อม
ลักษณะและสาเหตุข้อบกพร่องในการเชื่อมวิธีแก้ไขข้อบกพร่องในการเชื่อม   

ฝึกทักษะเกี่ยวกับ การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานเชื่อมไฟฟ้าประการเลือกใช้
ลวดเชื่อม การเริ่มต้นเชื่อมการส่ายลวดเชื่อมการควบคุมคุณภาพแนวเชื่อมต าแหน่งท่าเชื่อมรอยต่องานเชื่อม 
ชื่อข้อบกพร่องในการเชื่อมได้ลักษณะและสาเหตุข้อบกพร่องในการเชื่อมวิธีแก้ไขข้อบกพร่องในการเชื่อมได้ 
ผลิตชิ้นงานตามแบบ  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  และมีทักษะงานเชื่อมไฟฟ้า มีความรับผิดชอบ  มุ่งมั่น อดทน   ในการ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 
ผลการเรียนรู้ 

๑. บอกอันตรายในการเชื่อมไฟฟ้าได้ 
๒. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 
๓. อธิบายกรรมวิธีการเชื่อมไฟฟ้าได้ 
๔. บอกชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานเชื่อมไฟฟ้าได้ 
๕. ใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
๖. บอกประเภทลวดเชื่อมได้ 
๗. อธิบายคุณสมบัติของลวดเชื่อมได้ 
๘. สามารถเลือกใช้ลวดเชื่อมได้ถูกต้อง 
๙. สามารถเริ่มต้นเชื่อมได้ถูกต้อง 
๑๐. สามารถส่ายลวดเชื่อมได้ถูกต้อง 
๑๑. บอกองค์ประกอบในการควบคุมคุณภาพแนวเชื่อม 
๑๒. สามารถใช้ต าแหน่งท่าเชื่อมได้ 
๑๓. สามารถใช้รอยต่องานเชื่อมได้ 
๑๔. บอกชื่อข้อบกพร่องในการเชื่อมได้ 
๑๕. อธิบายลักษณะและสาเหตุข้อบกพร่องในการเชื่อมได้ 
๑๖. สามารถแก้ไขข้อบกพร่องในการเชื่อมได้ 
๑๗. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อออม และมุ่งม่ันในการท างานจนส าเร็จ 

มีเจตคติท่ี    ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

รวมทั้งหมด ๑๗ ผลการเรียนรู้ 
 
 


