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เนนการปฏิบัติและการใชส่ือ เปนวธิีการที่ผูสอนไดคิดขึ้นใหม จากการผสมผสานในแนวทางที่เปนไปได เหมาะสม

กับเนื้อหาวิชาที่ตองการใหผูเรียนไดประสบการณตรงจากการปฏิบัติ เหมาะสมกับเวลาที่ใชสอน 2 ชั่วโมงตอคร้ัง 

และเหมาะสมกับวัย ตลอดจนทัง้เพศชายและหญิงสามารถเรียนรูไดโดยไมเบื่อ ตามความมุงหมายของวชิาที่

ผูสอนตองการใหผูเรียน “เรียนงาย สนุก มคีวามสุขกับงานประดิษฐ” 
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2544 
 
 

หลักการ 
 

  เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เปนไปตามแนวนโยบายการจดัการศึกษาของประเทศ    จึง

กําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน ดังนี ้

  1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ  มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

  2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน โดย

สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

  3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถอืวาผูเรียน 

สําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาต ิและเต็มตามศักยภาพ 

  4. เปนหลักสตูรที่มีโครงสรางยืดหยุนทัง้ดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู 

  5. เปนหลักสตูรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ   ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย   สามารถเทียบโอน

ผลการเรียนรู และประสบการณ 
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จุดหมาย 

 
  หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนด ี มีปญญา มี

ความสุขและมีความเปนไทย  มีศักยภาพในการศึกษาตอ  การประกอบอาชพี   จึงกาํหนดจุดหมายซึ่งถอืเปน

มาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพงึประสงค ดังตอไปนี ้

  1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินยัในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรือ

ศาสนาที่ตนนบัถือ มีคุณธรรมจริยธรรม และคานยิมอันพึงประสงค 

2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา 

3. มีความรูอันเปนสากล รูเทาทนัการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ ม ี

ทักษะและศักยภาพในการจดัการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลย ี ปรับวิธีการคิดวิธีการทํางานไดเหมาะสมกับ

สถานการณ   

  4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วทิยาศาสตร ทักษะการคิด การสราง

ปญญา และทกัษะในการดํารงชีวิต 

  5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 

  6. มีประสิทธภิาพในการผลติและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปน 

ผูบริโภค  

  7. เขาใจในประวัติศาสตรของไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชวีิตและ

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 

  8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย ทรัพยากร- 

ธรรมชาติ และพัฒนาสิง่แวดลอม 

  9. รักประเทศชาติและทองถิน่ มุงทาํประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 
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พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และแกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

ที่เกี่ยวของกบัการจัดการศึกษา 
 

มาตรา 6  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพือ่พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา  

    ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางม ี

    ความสุข           

มาตรา 8  การจัดการศึกษา ใหยึดหลักดังนี ้

(1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 

(2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจดัการศึกษา 

(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
มาตรา 9  การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยดึหลักดังนี ้

(1) มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 

(2) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

(3) มีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท

การศึกษา 

(4) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชพีครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาคร ู

คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา 

(6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่น        

มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวา 

     ผูเรียนมีความสาํคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม 

     ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

มาตรา 23 การจัดการศึกษาทัง้การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย ตองเนน 

     ความสาํคญัทั้งความรู คุณธรรม   กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสม 

     ของแตละระดับการศึกษา ในเรื่องตอไปนี้ 

(1) ความรูเร่ืองเกีย่วกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ 

และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย และระบบ

การเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธปิไตย อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 

 



4 
 

(2) ความรูและทกัษะดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี รวมทั้งความรูความเขาใจ และ

ประสบการณเร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยนื 

(3) ความรูเกีย่วกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกฬีา ภูมปิญญาไทย และการประยกุตใช 

    ภูมิปญญา 

(4) ความรู และทกัษะดานคณติศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถกูตอง 

(5) ความรู และทกัษะในการประกอบอาชพี และการดํารงชวีิตอยางมีความสุข              

มาตรา 24   การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศกึษา และหนวยงานที่เกีย่วของดาํเนินการดังตอไปนี ้

(1)    จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  

          โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

(2)     ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใช  

          เพื่อปองกนัและแกไขปญหา 

(3)    จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทาํได คิดเปน รักการอาน และ 

         เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

(4)    จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้ง    

          ปลูกฝงคุณธรรม คานยิมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพงึประสงคไวในทุกวิชา 

(5)    สงเสริมสนบัสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และ 

         อํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทัง้สามารถใชการวจิัย 

         เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จาก 

         ส่ือการเรียนการสอน และแหลงวทิยาการประเภทตางๆ 

(6)   จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มกีารประสานความรวมมือกับบิดามารดา  

         ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทกุฝาย เพื่อรวมกนัพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

มาตรา 29  ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน  

       องคกรเอกชน องคกรวชิาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่น สงเสรมิ 

       ความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมกีารจัดการศึกษา 

       อบรม มกีารแสวงหาความรูขอมลู ขาวสาร และรูจกัเลือกสรรภูมิปญญา และวทิยาการตางๆ เพื่อ 

       พัฒนาชมุชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการ รวมทัง้หาวธิีการสนับสนนุใหมี 

       การแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชมุชน           

มาตรา 30  ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสรมิใหผูสอน 

       สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 
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มาตรฐานการประกันคณุภาพสถานศกึษา ดานผูเรียน 

 
 
มาตรฐานที่ 1   ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานยิมทีพ่ึงประสงค 

1.1 มีวินยั มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่ตนนับถือ 

1.2 มีความซื่อสัตยสุจริต 

1.3 มีความกตัญูกตเวท ี

1.4 มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพื่อสวนรวม 

1.5 ประหยัด รูจกัใชทรัพยส่ิงของสวนตนและสวนรวมอยางคุมคา 

1.6 ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคณุคาภูมิปญญาไทย นิยมไทยและดํารงไวซึ่งความเปนไทย 

มาตรฐานที่ 2   ผูเรียนมีจติสํานึกในการอนุรักษและพฒันาสิง่แวดลอม 

  2.1 รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 

  2.2 เขารวมหรือมีสวนรวมกจิกรรม/โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม     

มาตรฐานที่ 3   ผูเรียนมทีกัษะในการทํางาน รักการทาํงาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมเีจตคติที่ดี 

            ตออาชีพสุจริต 

 3.1 มีทกัษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ 

 3.2 เพยีรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน 

 3.3 ทาํงานอยางมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 

 3.4 ทาํงานรวมกับผูอ่ืนได 

 3.5 มีความรูสึกที่ดีตองานสจุริต และหาความรูเกีย่วกับอาชีพที่ตนสนใจ  

มาตรฐานที่ 4   ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มวีิจารณญาณ มีความสรางสรรค 

             คิดไตรตรอง และวิสัยทัศน  

  4.1 สามารถวเิคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด คิดอยางเปนระบบ และมคีวามคิดแบบ 

      องครวม 

4.2 สามารถคาดการณ กําหนดเปาหมายและแนวทางการตัดสินใจได 

4.3 ประเมนิและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแกไขปญหาอยางมีสติ 

4.4 มีความรเิร่ิมสรางสรรค มองโลกในแงดี และมีจินตนาการ 

มาตรฐานที่ 5   ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จาํเปนตอหลักสูตร 

  5.1 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ 

  5.2 มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ 
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  5.3 สามารถสือ่ความคิดผานการพูด เขียน หรือนําเสนอดวยวิธีตางๆ 

  5.4 สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

  5.5 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู  

มาตรฐานที่ 6  ผูเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง 

  6.1 มีนิสัยรักการอาน การเขียน และการฟง รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล 

  6.2 สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ รอบตัวใชหองสมุด แหลงความรู และสื่อตางๆ ทั้งใน 

      และนอกสถานศกึษา 

6.3 มีวธิีการเรยีนรูของตนเอง เรียนรวมกับผูอ่ืนได สนุกกบัการเรียนรูและชอบมาโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 7  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 

  7.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกายสม่ําเสมอ 

  7.2 มีน้าํหนัก สวนสงู และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 

7.3 ปองกนัตนเองจากสิง่เสพติดใหโทษ และหลีกเลีย่งสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย 

      อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 

7.4 มีความมัน่ใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และใหเกยีรติอ่ืน  

7.5 มีมนุษยสมัพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน         

มาตรฐานที่ 8  ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกฬีา 

  8.1 ชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานศิลปะ 

  8.2  ชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานดนตรี / นาฏศิลป 

8.3 ชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานกฬีา / นนัทนาการ 
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มาตรฐานการเรียนรู  กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
สาระที ่1 การดํารงชวีิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1  
  เขาใจ  มีความคิดสรางสรรค  มีทกัษะ  มคุีณธรรม   มจีิตสํานึกในการใชพลังงานทรัพยากร และ

ส่ิงแวดลอมในการทาํงาน เพื่อการดํารงชวีิตและครอบครัว ที่เกี่ยวของกับงานบาน งานเกษตร งานชาง งาน-

ประดิษฐ และงานธุรกิจ  

  1. เขาใจความหมาย ความสําคัญ ประโยชน หลักการ วิธีการ ข้ันตอน กระบวนการการทํางาน 

การจัดการ สามารถทาํงานและประเมินผลงานการทํางาน 

  2. เลือก ใช ซอมแซม ดัดแปลง เก็บ บํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใชในการทํางาน 

  3. สามารถปรบัเปลี่ยนแนวคิดใหมๆ ในการทํางาน 

  4. ทํางานดวยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดออม มุงมัน่ อดทน 

  5. ใชพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการทํางานอยางคุมคาและถูกวิธี   
มาตรฐาน ง 1.2 
  มีทักษะ   กระบวนการทํางานและการจัดการ การทาํงานเปนกลุม การแสวงหาความรู สามารถ

แกไขปญหาในการทํางาน รักการทํางาน และมีเจตคติทีดี่ตองาน 

  1. สามารถวิเคราะหงาน วางแผนการดําเนินงาน ปฏิบัติงานตามแผน ประเมินและปรับปรุงการ

ดําเนนิงาน 

  2. สามารถทํางานในฐานะผูนํา หรือสมาชกิกลุม และใชวิธีการทีห่ลากหลายในการสราง 

สัมพันธภาพทีดี่ในกลุม 

  3. สามารถวเิคราะห สังเคราะหขอมูล เกีย่วกับการทาํงานจากแหลงความรูตางๆ 

  4. สามารถวเิคราะหปญหา สาเหตุของปญหา สรางทางเลือกทีห่ลากหลายในการแกปญหา 

ตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมและแกไขปญหาตามแนวทางทีเ่ลือก  

  5. มีความมุงมั่นทาํงานจนสําเร็จ    เหน็คุณคาของการทํางาน   ทาํงานอยางมีความสุข และ 

มีกิจนิสัยในการทาํงานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และสะอาด 
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สาระที ่2 การอาชีพ 
มาตรฐาน ง  2.1 
  เขาใจ มีทกัษะ มีประสบการณในงานอาชพีที่สุจริต มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ และเหน็

แนวทางในการประกอบอาชพีสุจริต 

1. มีความรูและทักษะในงานอาชีพสุจริตทีน่าสนใจ และทํางานอยางมคุีณภาพ 

2. เห็นประโยชน และมีเจตคติทีดี่ตอการประกอบอาชีพสุจริต 

3. รูจักประยุกตใชเทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริต 
 
สาระที ่3 การออกแบบและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ง 3.1 
  เขาใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลยี ใชความรู ภูมิปญญา จินตนาการ และความคิดอยาง

มีระบบ  ในการออกแบบสรางสิ่งของ เครื่องใช วิธกีารเชิงยุทธตามกระบวนการเทคโนโลยี สามารถตัดสนิใจ

เลือกใชเทคโนโลยีทางสรางสรรคตอชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม โลกของงานและอาชพี 

1. เขาใจความหมาย ความสําคัญ ประโยชน และระดับของเทคโนโลย ี

2. เขาใจกระบวนการเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภณัฑหรือวิธีการ เพือ่การแก 
ปญหา  หรือสนองความตองการในการดํารงชีวิตที่ดีข้ึน 

  3.  ออกแบบและสรางผลิตภณัฑ หรือวิธีการทดสอบ ปรับปรุงแกไข ประเมินผล และเสนอแนวคิด

กระบวนการ และผลงานอยางคุมคา ถกูวธิี และปลอดภัย ยอมรับความคิดเห็นและผลงานของผูอ่ืน 

  4. เปรียบเทียบผลิตภัณฑหรือวิธีการ   ทีไ่ดจากเทคโนโลยีตางๆ    ทีใ่ชในประเทศดานคุณภาพ 

รูปแบบ  วัสดุ   ความสะดวกในการใช   ความคุมคา   ตัดสินใจเลือก และใชเทคโนโลยทีี่มีผลตอชีวิต สังคม และ

ส่ิงแวดลอมในทางสรางสรรค 

  5. มีเจตคติที่ดีตอการนําเทคโนโลยีมาใช การเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค 
 
สาระที ่4 เทคโนโลยกีารสนเทศ 
มาตรฐาน ง 4.1  
  เขาใจ   เหน็คุณคา  และการใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบคนขอมูลการเรียนรู 

การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพ อยางมปีระสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

1. เขาใจหลักการทํางาน บทบาท และประโยชนของระบบคอมพิวเตอร 

2. เขาใจหลักการเบื้องตนของการสื่อสารขอมูล และระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

3. มีความรูพื้นฐานดานเทคโนโลย ี

4. ประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ 
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5. เขาใจหลักการและวิธีการแกปญหา ดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. เขาใจหลักการทําโครงงานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. คนหาขอมูล ความรู และติดตอส่ือสารผานคอมพวิเตอร หรือเครือขายคอมพิวเตอร 

8. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนาํเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม 

9. ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานหรือโครงงาน  จากจนิตนาการหรืองานทีท่ําในชีวิตประจําวนั  

อยางมีจิตสํานึก และมีความรับผิดชอบ 
 
สาระที ่5 เทคโนโลยีเพื่อการทาํงานและอาชีพ 
มาตรฐาน ง 5.1  
  ใชเทคโนโลยีในการทํางาน การผลิต การออกแบบ การแกปญหา การสรางงาน การสรางอาชีพ

สุจริต อยางมคีวามเขาใจ มกีารวางแผนเชิงกลยทุธ และมีความคิดสรางสรรค 

  1. วางแผน เลอืก และใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค และเหมาะสมกับงาน 
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การจัดการเรยีนรู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 

 
 

วิสัยทัศน 
  สรางคนดี มีคุณภาพ 

พันธกิจ 
1. บริหารและจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยการกระจายอาํนาจ นิเทศติดตาม เนนการ 

มีสวนรวมของทุกฝาย เพื่อสงเสริมความเขมแข็ง และความเปนผูนาํของโรงเรียนในระดับปฏิบัติการ ใหสามารถ

บริหารไดตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
2. จัดหลกัสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามเกณฑมาตรฐาน 

และสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถิน่ 
3. พฒันาผูเรียนใหมีระเบียบวินยัในตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีสุขภาพกาย  

สุขภาพจิตที่ดี 
4. จัดใหมีส่ือ นวัตกรรมที่มคุีณภาพ และใชเทคโนโลยทีี่ทนัสมัยในการจัดการเรียนการสอน 
5. พฒันาบรรยากาศ ส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน ตลอดจนรวบรวมแหลงเรียนรูภายในและ 

ภายนอกโรงเรยีนใหเอื้อตอการเรียนรู 
6. ใหบริการทางการศึกษาและอาชีพแกผูเรียนและชุมชน 

 
เปาประสงค 

เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน      มีคุณลักษณะ 
ที่พงึประสงค สามารถเรยีนรูไดดวยตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพดี เปนผูนําดานความรูของทองถิ่น และ

สามารถดาํรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเปนสุข 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

  1.  รักชาติ ศาสน กษัตริย 
  2.  ซื่อสัตย สุจริต 
  3.  มวีินยั 
  4.  ใฝเรียนรู 
  5.  อยูอยางพอเพียง 
  6.  มุงมัน่ในการทํางาน 
  7.  รักความเปนไทย 
  8.  มีจิตสาธารณะ 
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การจัดการเรยีนรู 

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี โรงเรียนดอนเมอืงทหารอากาศบํารุง 
 

 
วิสัยทัศน 

  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี มุงฝกทักษะและพฒันาพืน้ฐานงานอาชีพ สืบ

สานภูมิปญญาไทย กาวไกลดวย IT ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจ 

  1. จัดการศึกษาทีมุ่งฝกทกัษะและพัฒนาพื้นฐานงานอาชีพของผูเรียนใหเต็มตามศกัยภาพ เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. จัดกระบวนการเรียนรู เพือ่สงเสริมใหผูเรียนอนุรักษและสืบสานภูมปิญญาไทย 
  3. จัดกระบวนการเรียนรู เพือ่สงเสริมใหผูเรียนนาํเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการดํารงชีวิต 

 
เปาหมาย 

  1. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  2. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ทกัษะในการทํางาน รักการทาํงาน สามารถทํางานรวมกบัผูอ่ืนได และ

มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
  3. เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และมีคุณธรรมนาํ

ความรู 
  4. เพื่อใหผูเรียนอนุรักษ และสืบสานภูมิปญญาไทย 
  5. เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
คุณภาพของผูเรียน 

  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี มุงพฒันาผูเรียนแบบองครวม เพื่อใหเปนคนดี 

มีความรู ความสามารถ โดยมีคุณลักษณะที่พงึประสงค ดังนี ้
  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการดํารงชวีติและครอบครัว การอาชพี การออกแบบและเทคโนโลย ี

เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการทํางานและอาชีพ 
  มีทกัษะในการทํางาน การประกอบอาชพี การจัดการ การแสวงหาความรู เลือกใชเทคโนโลยีและ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน สามารถทํางานอยางมีกลยุทธ สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม 
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  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย  ขยัน   อดทน   รักการทํางาน   ประหยัด   อดออม ตรงตอเวลา 

เอื้อเฟอ เสียสละ และมวีินัยในการทาํงาน เหน็คณุคา ความสําคัญของงานและอาชพีสจุริต ตระหนกัถึง

ความสาํคัญของสารสนเทศ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และพลงังาน 

 
คุณภาพของผูเรียนเมื่อเรยีนจบชวงชัน้ที่ 3 

  มีทักษะการทาํงานอาชีพสุจริต มีทักษะการจัดการ ทาํงานอยางเปนระบบ และมกีลยุทธ ทํางาน

รวมกับผูอ่ืนได เหน็คุณคาของอาชพีสุจริต เปนแนวทางในการประกอบอาชีพ เลือกใชเทคโนโลย ี และเทคโนโลยี

สารสนเทศไดเหมาะสมกับงานอยางถูกตอง  สามารถคิด ออกแบบ สรางและพฒันาผลิตภัณฑหรือวธิีการใหมใน

การทาํงาน ทํางานดวยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดออม มุงมั่น อดทน ใชพลงังาน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอมอยางคุมคาและถูกวิธ ี
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การจัดการเรยีนรู วิชาการงานอาชพีและเทคโนโลยี  งานประดษิฐ  รหัส  ง 33101 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารงุ 

 

 
  การจัดการเรียนรูวิชาการงานอาชพีและเทคโนโลย ี งานประดิษฐ ง 33101 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 

3 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบาํรุง ดวยวธิีการผสมผสาน MCDDE MODEL เนนการปฏิบัติและการใชส่ือ มี

รายละเอียด ดังตอไปนี ้

 
คําอธิบายรายวชิา 
 

  ศึกษาการใชวสัดุ  อุปกรณและการออกแบบงานประดิษฐเชิงบูรณาการ   เนนความคดิสรางสรรค 
สวยงาม นาํเทคโนโลยีมาผสมผสาน เพื่อพัฒนากระบวนการดานทักษะในงานประดิษฐ โดยคํานงึถงึความ-

ปลอดภัย  สืบสานภูมิปญญาไทย ใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางมีคุณคา ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง 
  ประดิษฐงานที่หลากหลายดวยเจตคติทีดี่ มีความรับผิดชอบตองาน ขยนั อดทน ทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนได รวมทัง้คิดคํานวณราคาตนทุน กาํไร สามารถนาํไปใหการบริการหรือจําหนายได 
  เพื่อใหเกิดความรู มทีักษะในการทํางาน และเห็นคุณคาของงานประดิษฐ ตลอดจนเหน็แนวทาง

ในการประกอบอาชีพ 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  1.  มีความรูเกีย่วกับงานประดิษฐ 
  2.  คิดคํานวณราคาตนทนุและราคาจําหนายของผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง  
  3.  ประดิษฐงานศิลปะจากใบตอง จํานวน 2 ชิ้น ไดสวยงาม 
  4.  ประดิษฐงานศิลปะจากเศษวัสดุ จํานวน  3  ชิ้น  ไดสวยงาม 

  5.  รอง เลน เตน กับงานประดิษฐ ไดอยางสนกุสนาน 
6.  ประดิษฐงานศิลปะจากไหมพรมอยางสรางสรรคได  จํานวน  2  ชิ้น  

  7.  มีความรูเกีย่วกับกระดาษ 
  8.  จัดทําโครงงานผลิตกระดาษดวยมือจากวัสดุตางๆ ได 
  9.  จัดทําโครงงานผลิตชิ้นงานจากเยื่อกระดาษได  
  10. ใหบริการหรือจําหนายผลติภัณฑได 
  11. มีเจตคติทีดี่ตอการเรียนการสอนวิชางานประดิษฐ 
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เนื้อหาสาระ 
  ผูสอนไดกําหนดเนื้อหาสาระ เนนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ และใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง ดังนี ้

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพแสดงเนื้อหาในการจัดการเรยีนรู 

 
 
 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 
- การคิดคํานวณราคาตนทุน   
   และราคาจําหนาย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
และกลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 

-  รอง เลน เตน กับงานประดษิฐ 

กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

- โครงงานผลิตกระดาษดวยมือ 
- โครงงานผลิตชิ้นงาน 
   จากเยื่อกระดาษเหลือใช 

ผูเรียนใหบริการหรือจําหนายผลิตภัณฑได 

ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาการงานอาชพีและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ  ง 33101 

งานประดิษฐ 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
- จานรองใบตอง 
- บายศรีปากชาม 
- เปเปอรมาเช 
- เย็บดอกตอผา 
- พวงบุษบา 
- ตุกตาบองแบว (หัวโต) 
- ปรุงและตกแตง 
  อาหารจานเดียว  
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 ตารางที ่1  แสดงการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู 
 

หนวยที ่
 

แผนการจัดการเรียนรู 
มาตรา 

การจัดการศึกษา 
ที่เกี่ยวของ 

(6,8,9,22,23,24,29,30) 

มาตรฐาน 
การประกัน

คุณภาพดานผูเรียน 
(1,2,3,4,5,6,7,8) 

มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ชวงช้ันที่ 3 
  (1,2,3,4,5) 

1 ความรูเกี่ยวกับงานประดิษฐ 6,8,9,22,23,24,29 1,2,3,4,5,6,7,8 

 

1.1,1.2,3.1,4.1, 
5.1 

2 คํานวณราคาตนทุน 
และราคาจําหนาย 

6,8,22,23,24 1,3,5,6,7 1.1,1.2 

 
3 ประดิษฐงานศลิปะจากใบตอง  

จานรองใบตอง บายศรีปากชาม 

6,8,9,22,23,24,29 1,3,4,5,6,7,8 1.1,1.2,2.1,4.1, 
5.1 

4 ประดิษฐงานศลิปะจากเศษวสัดุ 6,22,23,24,29 1,2,3,4,5,6,7,8 1.1,1.2,2.1,4.1, 
5.1 

5 รอง เลน เตน กับงานประดิษฐ 6,22,23,24 1,3,4,5,6,7,8 1.1,1.2,2.1,4.1, 
 

6 ปรุงและตกแตงอาหารจานเดียว 6,22,23,24 1,3,4,5,6,7,8 1.1,1.2,2.1,4.1, 
5.1 

7 ประดิษฐงานศลิปะจากไหมพรม 6,22,23,24 1,3,4,5,6,7,8 1.1,1.2,2.1,4.1, 
5.1 

8 ความรูเร่ืองกระดาษ 6,9,22,23,24 1,3,4,5,6,7 1.1,1.2,2.1,4.1 

9 โครงงานผลิตกระดาษดวยมือ

จากวัสดุตางๆ 
6,8,9,22,23,24, 

29,30 
1,2,3,4,5,6,7 1.1,1.2,2.1,3.1, 

4.1,5.1 

10 โครงงานประดิษฐชิ้นงานจากเยื่อ

กระดาษเหลือใช 
6,8,9,22,23,24, 

29,30 
1,2,3,4,5,6,7 1.1,1.2,2.1,3.1, 

4.1,5.1 

 ใหบริการหรือจาํหนายผลิตภัณฑ 6,8,9,22,23,24, 
29 

1,2,3,4,5,6,7,8 1.1,1.2, 2.1,3.1, 
4.1,5.1 

  ครบทุกมาตรา ครบทุกมาตรฐาน ครบทุกมาตรฐาน 
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 ตารางที ่2  แสดงโครงสรางการจัดการเรยีนรูปการศึกษา 2552 

หนวยที ่ แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงที ่ จํานวนช.ม. ลักษณะงานที่
ปฏิบัติ 

1 ความรูเกีย่วกบังานประดิษฐ 1-4 4 เดี่ยว 

2 คํานวณราคาตนทนุและราคาจําหนาย 5-8 4 เดี่ยวและกลุม 

3 ประดิษฐงานศิลปะจากใบตอง  เย็บจานรอง 9-12 4 เดี่ยว 

3 ประดิษฐงานศิลปะจากใบตอง  บายศรีปากชาม 13-16 4 เดี่ยวและกลุม 

 ประเมินผลกอนกลางป 17-18 2  

4 ประดิษฐงานศิลปะจากเศษวัสดุ เย็บดอกตอผา 19-30 12 เดี่ยวและกลุม 

5 รอง เลน เตน กับงานประดษิฐ 31-34 4 กลุม 

6 ปรุงและตกแตงอาหารจานเดียว 35-38 4 กลุม 

 ซอมเสริมและทบทวน 39-40 2  

 ประเมินผลกลางป 41-42 2  

7 ประดิษฐงานศิลปะจากไหมพรม ตุกตาบองแบว 43-46 4 เดี่ยว 

7 ประดิษฐงานศิลปะจากไหมพรม พวงบษุบา 47-48 2 เดี่ยว 

 ประเมินผลกอนปลายป 49-50 2  

8 ความรูเร่ืองกระดาษ 51-52 2  

9 โครงงานผลิตกระดาษดวยมือจากวัสดุตางๆ 
- ความรูเร่ืองโครงงาน 
- การเขียนโครงงาน 
- การปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
53-54 
55-56 
57-60 

 
2 
2 
4 

 
กลุม 

10 โครงงานประดิษฐชิ้นงานจากเยื่อกระดาษเหลือใช 
- กระดาษกันมดและแมลง 
- เปเปอรมาเช 

 
61-66 
67-72 

 
6 
6 

 
กลุม 

 ใหบริการหรือจําหนายผลิตภัณฑ 73-76 4 กลุม 

 ทบทวน และตรวจติดตามงาน 77-78 2  

 ประเมินผลปลายป 79-80 2  

 รวม  80  
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ตารางที่ 3  แสดงการวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ/กิจกรรม วิธีการวัด พฤติกรรมทีพ่ัฒนา 

คําถาม วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 

การสังเกต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน คุณธรรมฯและเจตคติ 

 วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 

 วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ เจตคติ 
ส่ือ CD โดยผาน 
เครื่องฉายโปรเจคเตอร 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

ส่ือส่ิงพิมพ วัดความด ีจากความสนใจ และศึกษาหาความรู 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ในขณะใชส่ือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

ส่ือของจริง  
และวัสดุ อุปกรณ 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
ความสุข จากสีหนา อารมณ ในขณะใชส่ือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

การสาธิต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจฟง 
วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

การลงมือปฏิบัติงาน วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจปฏิบัติงาน 
วัดความเกง จากการออกแบบและปฏิบัติงาน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 
เจตคติ 

แบบประเมิน วัดความด ีจากการเขียนแบบประเมิน 
วัดความเกง จากความถกูตองของแบบประเมิน 
วัดความสุข จากอารมณ ขณะทําแบบประเมิน 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 
เจตคติ 

ส่ือ CD เพลง วัดความสุข จากอารมณ ขณะปฏิบัติงาน เจตคติ 
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กระบวนการเรียนการสอน 
 
  กระบวนการเรยีนการสอน เปรียบเสมือนเข็มทิศนาํทาง ชี้นําใหผูสอนมีแนวทาง การสอนอยาง

ชัดเจน  รวมทั้งมองเห็นภาพรวมในการพฒันาศกัยภาพของผูเรียนใหมากที่สุด ทัง้ในดานสติปญญา อารมณและ

สังคม  โดยใชเทคนิค  MCDDE MODEL  ในวิชาการงานอาชพีและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ  รหสั ง 33101 ระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 3  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 
  M = MOTIVATION = การจูงใจ 
  การจูงใจ หมายถงึ การกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ (MOTIVE) ในการกระทํา เพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ตามที่ตองการ 

 
  C = CREATIVE THINKING = ความคิดสรางสรรค 

ความคิดสรางสรรค  หมายถงึ  การคิดหรือสรางสรรคส่ิงใหมๆ  ที่แตกตางไปจากเดิม และใช

ประโยชนไดอยางเหมาะสม 

 
  D = DEMONSTRATION= การสาธิต 

การสาธิต หมายถงึ การแสดงและลงมือกระทาํ ในทุกขั้นตอนอยางชัดเจน  เพื่อใหผูชมเกิดความ

เขาใจและสามารถปฏิบัติตามได  

 
  D = DO = การปฏบัิติ 
  การปฏิบัติ หมายถงึ  การกระทํา ซึง่ในทีน่ี้จะเกี่ยวของกับงานที่ผูเรียนไดรับมอบหมายใหกระทํา

ในวิชาการงานอาชพีและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ 
 
  E = EVALUATION = การประเมินผล 

การประเมินผล หมายถงึ ระบบการตดัสินวาผูเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรูทั้ง 3 

ดานคือ ความรู เจตคติ และทักษะ ในเชิงคุณภาพ 
 
แนวคิดการจดัการเรยีนการสอนแบบ MCDDE MODEL   
 

MCDDE MODEL  เกิดขึ้นจากการที่มุงหวังใหผูเรียนเกดิการพัฒนาทัง้ดานทักษะ ความรู และ

เจตคติ ผานการจัดประสบการณตรง  เพือ่ใหผูเรียนได LEARNING BY DOING ดวยตนเอง ตามลักษณะของ

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ  รหัส ง 33101 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มุงเนนการปฏิบัติอยาง

หลากหลายโดยสอดแทรกความรูคูคุณธรรม เพื่อเปนรากฐานในการดํารงชีวิต  
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จากประสบการณการสอนวชิาคหกรรม   และวิชาการงานอาชพีและเทคโนโลย ี  มากวา 25 ป  

การจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกดิทักษะในการปฏิบัติงานใหไดผลดีนั้น  ครูตองเปนทั้งสื่อและ เปนผูถายทอด ซึ่งถือวา

เปนวธิีการที่ดีที่สุดถึงแมวาจะมีส่ืออยางหลากหลายกต็าม เนื่องจากเปนการสื่อสาร 2 ทาง ผูเรียนและครูสามารถ

โตตอบในสวนที่ไมเขาใจได นอกจากนัน้ยงัมีอายุ เพศ ส่ิงแวดลอม และประสบการณของผูเรียน เปนปจจัยที่ครู

ตองทําหนาทีส่ื่อที่ดีที่สุด  

เพื่อใหผูเรียนมองเหน็แนวทาง หรือความคิดในการสรางสรรคงานใหมๆ ครูตองกระตุนใหผูเรียน

เกิดแรงขับ จากนั้นใหผูเรียนลงมือปฏิบัติตามความคดิของผูเรียนเอง โดยผูเรียนเห็นตนแบบการปฏิบัติงานจาก

การสาธิตของครู   และเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูเรียนวาตรงตามวัตถปุระสงคหรือไมนัน้ ผูเรียนและครู

ตองชวยกันประเมิน เพื่อจะไดนําขอมูลไปแกไขใหดีตอไป  ดวยเหตนุี้จงึเปนที่มาของ  MCDDE MODEL   

 
จุดเดนของการจัดการเรียนการสอนแบบ MCDDE MODEL   
 

1. ผูเรียนมีความสุข ไมถูกกดดัน โดยปฏบัิติงานตามความคิดสรางสรรคไดอยางเต็มที่  ไมมีคําวา

สวยหรือไมสวย มีแตแปลกหรือแตกตางไปจากของเดมิ เพราะในปจจุบันผลิตภัณฑที่มีความคิดแหวกแนวไม

เหมือนใคร จะไดรับความสนใจมาก หากผูเรียนนาํไปตอยอดนักเรียนสามารถทาํเปนอาชีพเสริมได 

      2.  ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพือ่น   หรือระหวางกลุม   ทาํใหซึมซับการเปนผูถายทอด

และเปนผูตามที่ดี หลายคนเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถถายทอดความรูสูเพื่อนได 

  3.  ผูเรียนไดรับการพัฒนาในดานจิตใจโดยไมรูตัว  ส่ิงแรกที่มองเหน็ไดชัดคือ การมสีมาธ ิ จะเหน็

ไดจากการปฏบัิติงานอยางมุงมัน่ ซ่ึงคุณสมบัติในขอนีจ้ะสงผลดีใหผูเรียนมีความรบัผิดชอบตอการทํางานยิง่ขึน้ 

  4.   แกปญหาผูเรียนไมมงีานปฏิบัติหรือไมมีงานสง    เปนผลใหผูเรียนมีคะแนนคอนขางด ี  ครูไม

เครียดและสนกุกับการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 
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หนวยการเรยีนรูที่ 1 เรื่อง ความรูเกี่ยวกับงานประดิษฐ 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี งานประดิษฐ   รหัส ง 33101                        ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ขอบขายงานประดษิฐ                                      เวลาเรียน  2 ชั่วโมง 
 

สาระสําคัญ 
  งานประดิษฐ เปนวิชาพื้นฐานของกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีอีกวิชาหนึง่ ซึง่เนนให

นักเรียนไดพฒันาศกัยภาพในดานทักษะไปพรอมๆ กบัดานสติปญญา และเจตคติ รวมทัง้นาํภมูิปญญาทองถิ่นมา

ผสมผสานกับแหลงเรียนรูทีห่ลากหลายและทนัสมัย เพื่อใหเกิดชิน้งานที่เหมาะสมกับวัย ความสนใจ และเวลา 

ตลอดจนความพอดีของคาใชจายในการประดิษฐชิ้นงาน 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  มีความรูเกี่ยวกับงานประดษิฐ 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. บอกขอบขายการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐได 
2. บอกและเลือกวัสดุอุปกรณในงานประดิษฐได 

เนื้อหาสาระ 
  1.   ความรูเบือ้งตนเกีย่วกับงานประดิษฐ 

  2.   วัสดุอุปกรณที่ใชในงานประดิษฐ 
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบ  MCDDE MODEL 
MODEL รายละเอียด ภาระงาน 

M - นักเรียนชมภาพขอคิดดีดีจากเครื่องฉาย 

   โปรเจคเตอร 

- นักเรียนชมภาพงานประดษิฐในปที่ผานมา 

- นักเรียนชวยกันตอบคําถามจากภาพ 

 

- นักเรียนวิจารณขอดี ขอปรับปรุงงาน ประดิษฐ  

C นักเรียนใชความรูรอบตัวคิดชื่องานประดษิฐ นักเรียนบอกชือ่งานประดิษฐของทองถิ่น หรือ 

ดัดแปลงงานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

D นักเรียนไดรับการถายทอด และสาธิต 

การใชและการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ 

นักเรียนชม และซักถาม 

D นักเรียนปฏิบัติงาน นักเรียนเขียนแบบประเมินตนเอง 

E นักเรียนชมภาพงานประดิษฐและเนื้อหาอีกครั้ง

จากเครื่องฉายโปรเจคเตอร 

นักเรียนชวยกนัสรุปความรูที่ไดรับ ดังนี ้
- บอกขอบขายการเรียนงานประดิษฐ 
- บอกและเลือกวัสดุอุปกรณงานประดิษฐ 

ผูสอนเพิม่เติมการสรุปอีกครั้ง 

นักเรียนสงแบบประเมิน 
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สื่อการเรียนรู 

1. CD ขอคิดดีดี และภาพงานประดิษฐในปที่ผานมา 

2. คอมพิวเตอร และเครื่องฉายโปรเจคเตอร 

3. ตัวอยางวัสดุอุปกรณงานประดิษฐ 

4. แบบประเมินตนเอง 

5. หนังสือ และวารสารงานประดิษฐตางๆ 

6. CD เพลง 
การวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ/กิจกรรม วิธีการวัด พฤติกรรมทีว่ัด 
คําถาม วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
การสังเกต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน คุณธรรมฯและเจตคติ 

 วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ เจตคติ 
 วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
ส่ือ CD 
และ Projector 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

ตัวอยางวัสดุอุปกรณ 
 

วัดความด ีจากความสนใจในสื่อ 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ  ขณะชมสื่อ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

การสาธิต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจฟง 
วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

แบบประเมินตนเอง วัดความด ีจากการทําแบบประเมินตนเอง คุณธรรมฯและเจตคติ 
ส่ือ CD เพลง วัดความสุข จากอารมณ ขณะปฏิบัติงาน เจตคติ 

 

แหลงการเรยีนรู 
1. หนงัสือและวารสารในหองสมุดโรงเรียน และรานจาํหนายหนังสือ 

2. WWW.KRUARARE.COM 

3. เว็บไซดตางๆ ในอินเตอรเนต็ ที่เกีย่วของกับงานประดษิฐ  

4. งานประดิษฐจากแหลงเรียนรูใกลโรงเรียน  เชน  ตลาดนัดจตุจักร  ศูนยศิลปาชพีบางไทร  
กิจกรรมเสนอแนะ 
  ใหนักเรียนหาความรูเพิม่เตมิเกี่ยวกับงานประดิษฐจากเว็บไซดตางๆ 
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เอกสารอางอิง 
  พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545. 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานกันายกรัฐมนตรี. 2545.  

   รวมปฏิรูปกับครูตนแบบ. กรุงเทพ : บริษทัแคนดิดมีเดยี จํากัด. 

  http://archeep.com/ 

http://www.thaitambon.com/ 
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หนวยการเรยีนรูที่ 1 เรื่อง ความรูเกี่ยวกับงานประดิษฐ 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี งานประดิษฐ   รหัส ง 33101                     ชั้นมธัยมศึกษาปที่  3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง งานประดิษฐที่ฉันชอบ                         เวลาเรยีน  2 ชั่วโมง 
 

สาระสําคัญ 
  งานประดิษฐที่ฉันชอบ เปนอีกวธิีการหนึง่ที่จะปรับเปลีย่นความคิดของนักเรียนใหหันมาสนใจใน

การเรียนงานประดิษฐใหมากขึ้น โดยนําภาพผลิตภัณฑ OTOP ทีมชีื่อเสียงและเห็นความสามารถของคนไทย ให

นักเรียนไดชม ทั้งในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  มีความรูเกี่ยวกับงานประดษิฐ 
จุดประสงคการเรียนรู 

1.   บอกชื่องานประดิษฐที่มชีื่อเสยีงของแตละทองถิ่นได 

2.   ออกแบบและวาดภาพระบายสงีานประดิษฐไดอยางสวยงาม 
เนื้อหาสาระ 
  โครงการหนึง่ตําบล หนึง่ผลติภัณฑ ONE TAMBON ONE PRODUCT (OTOP) 
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบ  MCDDE MODEL 
MODEL รายละเอียด ภาระงาน 

M - นักเรียนชมภาพขอคิดดีดี 

- นักเรียนชมภาพสนิคา OTOP 

  บนจอโปรเจคเตอร 

- นักเรียนชวยกันตอบคําถาม 

- นักเรียนชวยกันตอบคําถาม   

  จากภาพสินคา OTOP   

C เปดโอกาสใหนักเรียนคิดงานประดิษฐ นักเรียนคิดวาดงานประดิษฐที่ชอบ 

D นักเรียนไดรับการถายทอด และสาธิตความรู 

งานประดิษฐที่สามารถทําเปนสินคา OTOP ได 

รวมทัง้สื่อของจริง และหนงัสืองานประดิษฐ 

นักเรียนชม และซักถาม 

D นักเรียนปฏิบัติงาน นักเรียนวาดภาพระบายส ี

E ประเมินความรูและการปฏิบัติงาน 

 

- นักเรียนบอกชื่องานประดษิฐของแตละทองถิน่ 
- นักเรียนออกแบบและวาดภาพระบายส ี
  งานประดิษฐไดอยางสวยงาม 

- นักเรียนทําแบบประเมิน HELLO ทดสอบ  

  เพื่อประเมนิความรูเกีย่วกบังานประดิษฐ 
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สื่อการเรียนรู 

1. CD ขอคิดดีดี และภาพสนิคา OTOP จาก WWW.KRUARARE.COM 

2. คอมพิวเตอร และ Projector 

3. ตัวอยางงานประดิษฐ 

4. หนังสือ และวารสารงานประดิษฐตางๆ 

5. ใบงาน งานประดิษฐที่ฉันชอบ 

6. ดินสอสี ไมบรรทัด 

7. แบบประเมนิ HELLO ทดสอบ 

8. CD เพลง 
การวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ/กิจกรรม วิธีการวัด พฤติกรรมทีว่ัด 
คําถาม วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
การสังเกต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน คุณธรรมฯและเจตคติ 

 วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ เจตคติ 
 วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
ส่ือ CD 
และ Projector 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

การสาธิต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจฟง 
วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

ตัวอยางงานประดิษฐ 
และหนงัสือวารสาร 
งานประดิษฐตางๆ 

วัดความด ีจากความสนใจในสื่อ 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ  ขณะชมสื่อ 
 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 
 

ใบงาน 
งานประดิษฐที่ฉันชอบ 
และดินสอสี 

วัดความด ีจากการทําใบงาน 
วัดความเกง จากการออกแบบและวาดภาพ 
วัดความสุข จากความภาคภูมิใจในผลงาน 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 
เจตคติ 

แบบ HELLO ทดสอบ วัดความด ีจากการทําแบบทดสอบ 
วัดความเกง จากการตอบคําถามไดถูกตอง 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

ส่ือ CD เพลง วัดความสุข จากอารมณ ขณะวาดภาพระบายส ี เจตคติ 
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แหลงการเรยีนรู 

1.   หนังสือและวารสารในหองสมุดโรงเรยีน และรานจาํหนายหนังสอื 

2.   WWW.KRUARARE.COM 

3. เว็บไซดตางๆ ในอินเตอรเนต็ ที่เกีย่วของกับสินคา OTOP   

4. งานประดิษฐจากรานจําหนายใกลโรงเรียน  เชน  ตลาดนัดจตุจักร ศูนยศิลปาชีพบางไทร  
กิจกรรมเสนอแนะ 
  ใหนักเรียนสืบคนรายชื่อสินคา OTOP ทั้งในชุมชนเขตดอนเมือง และเขตอื่นๆในกรุงเทพมหานคร 

พรอมบันทึกลงสมุดวาผลิตภัณฑใดนาสนใจที่สุด และเพราะสาเหตุใด 
เอกสารอางอิง 
  http://archeep.com/ 

http://www.thaitambon.com/ 

  http://pradid.rattana.org/ 
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หนวยการเรยีนรูที่ 2 เรื่อง คํานวณราคาตนทุนและราคาจําหนาย 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี งานประดิษฐ   รหัส ง 33101                     ชั้นมธัยมศึกษาปที่  3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ตนทุนและราคาจําหนาย                              เวลาเรียน  2 ชั่วโมง 
 

สาระสําคัญ 
  การดําเนินการผลิตสินคาเพือ่จําหนายหรอืใหบริการนัน้ หากนักเรยีนเขาใจในวิธีคิดคํานวณราคา

ตนทนุและการคิดราคาจําหนายแลว จะชวยใหนักเรยีนไดรับผลตอบแทนที่คุมคา 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  มีความรูความเขาใจในการคิดราคาตนทนุและราคาจําหนาย 
จุดประสงคการเรียนรู 
  อธิบายองคประกอบของตนทุนและราคาจาํหนายได 
เนื้อหาสาระ 
  การคิดราคาตนทนุและกาํหนดราคาจาํหนาย 
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบ  MCDDE MODEL 
MODEL รายละเอียด ภาระงาน 

M - นักเรียนชมภาพขอคิดดีดี 

- นักเรียนมองโจทยการคํานวณ 

  บนจอโปรเจคเตอร 

- นักเรียนชวยกันตอบคําถาม 

- นักเรียนชวยกันคํานวณหาคําตอบที่ถูกตอง 

 

C เปดโอกาสใหนักเรียนคิดโจทยเลขงายๆ นักเรียนชวยกนัคิดและหาคาํตอบที่ถกูตอง 

D นักเรียนไดรับการถายทอด และสาธิต 

การคํานวณจากผูสอน 

นักเรียนฟงและคํานวณตาม 

D นักเรียนปฏิบัติงานการคํานวณอยางงาย นักเรียนชวยกนัคํานวณหาคาํตอบที่ถกูตอง  

E ประเมินความรูและการปฏิบัติงาน นักเรียนอธิบายองคประกอบของตนทนุ และ  
ราคาจําหนายได 

 

สื่อการเรียนรู 
1. CD ขอคิดดีดี และโจทยการคํานวณ 

2. คอมพิวเตอร และ Projector 

3. CD เนื้อหาการคิดราคาตนทนุและราคาจําหนาย 

4. โจทยการคํานวณอยางงาย 
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การวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ/กิจกรรม วิธีการวัด พฤติกรรมทีว่ัด 
คําถาม วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
การสังเกต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน คุณธรรมฯและเจตคติ 

 วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ เจตคติ 
 วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
ส่ือ CD 
และ Projector 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

CD เนื้อหา 

การคิดราคาตนทนุ

และราคาจําหนาย 

วัดความด ีจากความสนใจในสื่อ 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ  ขณะชมสื่อ 
 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 
 

การสาธิต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจฟง 
วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

โจทยการคํานวณ 
อยางงาย 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจฟง 
วัดความเกง จากการคํานวณไดเร็ว 
วัดความสุข จากความภาคภูมิใจในการตอบคําถาม 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 
เจตคติ 

 

แหลงการเรยีนรู 
  1.  ผูสอนวิชาคณิตศาสตร 

  2.  หนงัสือคณิตศาสตร 

  3.  เว็บไซดการคํานวณคณติศาสตร 
กิจกรรมเสนอแนะ 
  ใหนักเรียนฝกการบวกเลขปายทะเบียนรถยนตทีพ่บเห็นใหเร็วที่สุด  พรอมทัง้ใหลองคํานวณเปน

เลข 24  
เอกสารอางอิง 
  www.google.com : การคิดราคาตนทุน การจัดการตลาดและการจําหนาย 
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หนวยการเรยีนรูที่ 2 เรื่อง คํานวณราคาตนทุนและราคาจําหนาย 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี งานประดิษฐ   รหัส ง 33101                     ชั้นมธัยมศึกษาปที่  3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การคํานวณหาราคาตนทุนและราคาจําหนาย     เวลาเรียน  2 ชั่วโมง 
 

สาระสําคัญ 
  การคํานวณหาราคาตนทนุและราคาจําหนายที่ถกูวธิี จะเปนตัวชวยใหมองเหน็กาํไรในการดําเนิน

กิจการ  รวมทั้งมองเห็นรายการที่อาจตองตัดทอนไปบาง  เนื่องจากไมคุมคาราคา  เปรียบเสมอืนเปนเข็มทิศใน

การดําเนินกิจการใหรัดกุม  ลดคาใชจายทีไ่มจําเปนลงได 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  มีความรูความเขาใจในการคิดราคาตนทนุและราคาจําหนาย 
จุดประสงคการเรียนรู 
  1.  เขียนราคาตนทนุได 

  2.  กาํหนดราคาจําหนายเปน 
เนื้อหาสาระ 
  การคิดราคาตนทนุและราคาจําหนาย 
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบ  MCDDE MODEL 
MODEL รายละเอียด ภาระงาน 

M นักเรียนชมภาพขอคิดดีดี นักเรียนชวยกนัตอบคําถาม 

C นักเรียนคิดโจทยการหาตนทุนสนิคา นักเรียนชวยกนัคํานวณและหาคําตอบที่ถกูตอง 

D นักเรียนไดรับการถายทอด และสาธิต 

การคํานวณราคาตนทุนและราคาจําหนาย 

จากผูสอน 

- นักเรียนฟงและคํานวณตาม 

- นักเรียนซกัถาม 

D นักเรียนปฏิบัติงาน  นักเรียนคํานวณราคาตนทนุ และราคาจาํหนาย

จากใบงาน 

E ประเมินความรูและการปฏิบัติงาน - นักเรียนเขียนราคาตนทนุได 
- นักเรียนกาํหนดราคาจาํหนายเปน 

- นักเรียนทําแบบประเมิน HELLO ทดสอบ  

   เพื่อประเมนิความรูเร่ืองราตนทนุและ 

   ราคาจําหนาย 
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สื่อการเรียนรู 

1.  CD ขอคิดดีดี และเนื้อหาการคิดราคาตนทนุ และราคาจําหนาย 

2.  คอมพิวเตอร และ Projector 

3.  ใบงานการคํานวณราคาตนทนุและราคาจําหนาย 

4.  แบบประเมิน HELLO ทดสอบ 

5.  CD เพลง 
การวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ/กิจกรรม วิธีการวัด พฤติกรรมทีว่ัด 
คําถาม วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
การสังเกต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน คุณธรรมฯและเจตคติ 

 วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ เจตคติ 
 วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
ส่ือ CD 
และ Projector 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

การสาธิต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจฟง 
วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

ใบงานการคํานวณ 
หาราคาตนทนุและ

ราคาจําหนาย 

วัดความด ีจากการทําใบงาน 
วัดความเกง จากการคํานวณที่ถูกตอง 
วัดความสุข จากความภาคภูมิใจในผลงาน 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 
เจตคติ 

แบบประเมิน  
HELLO ทดสอบ 

วัดความด ีจากการทําแบบทดสอบ 
วัดความเกง จากการตอบคําถามไดถูกตอง 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

ส่ือ CD เพลง วัดความสุข จากอารมณ ขณะปฏิบัติงาน เจตคติ 
 

แหลงการเรยีนรู 
  1.  ผูสอนวิชาคณิตศาสตร 

  2.  หนงัสือคณิตศาสตร 

  3.  เว็บไซดการคํานวณคณติศาสตร 
กิจกรรมเสนอแนะ 
  ใหนักเรียนสมัภาษณเจาของรานจาํหนายอาหารในโรงเรียน วาจัดทาํบัญชีตนทนุหรือไม อยางไร

หากจัดทาํใหนักเรียนสัมภาษณถึงขอดี-ขอดอยของการบันทกึขอมูล 
เอกสารอางอิง 
  www.google.com : การคิดราคาตนทุน การจัดการตลาดและการจําหนาย 
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หนวยการเรยีนรูที่ 3 เรื่อง ศลิปะงานใบตอง 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี งานประดิษฐ   รหัส ง 33101                     ชั้นมธัยมศึกษาปที่  3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานใบตองกับการดนถอยหลัง                        เวลาเรียน  2 ชั่วโมง 
 

สาระสําคัญ 
  งานใบตอง เปนศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงหนึ่งที่มีความสวยงามประณีตในตัวเอง จะสังเกตไดวา 

ผูที่เกีย่วของกบังานใบตอง จะมีความอดทนสงู เยือกเยน็ ดังนัน้การฝกใหนักเรียนไดเย็บงานใบตอง จะชวยให

นักเรียนเกิดสมาธิ และลดความกระดางของอารมณลงได 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  เย็บจานรองใบตองไดสวยงาม 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. มีความรูเร่ืองใบตอง 
2. ดนถอยหลังไดถูกวิธ ี

เนื้อหาสาระ 
1. เร่ืองนารูเกี่ยวกับใบตอง 
2. อีกนิดกับการเย็บดวยมือ 

กิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบ  MCDDE MODEL 
MODEL รายละเอียด ภาระงาน 

M - นักเรียนชมภาพขอคิดดีดี 

- นักเรียนชมภาพงานใบตองในลักษณะตางๆ 

- นักเรียนชวยกันตอบคําถาม 

- นักเรียนชวยกันตอบคําถามจากภาพ 

C เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเหน็ 

- งานใบตอง 

- ชนิดของการเย็บดวยมือ 

นักเรียนแสดงความคิดเหน็วางานใบตอง

เกี่ยวของกับการเย็บดวยมือไดอยางไร 

D นักเรียนไดรับการถายทอดความรู  

และการสาธิตการดนถอยหลัง 

นักเรียนชม และซักถาม 

D นักเรียนปฏิบัติงาน โดยผูสอนใชส่ือ 

- ฉายภาพขั้นตอนการดนถอยหลัง   

- หนงัสือเรียน งานใบตองอยางงาย 

นักเรียนดนถอยหลงักับกระดาษเหลือใช 

E ประเมินความรูและการปฏิบัติงาน - นักเรียนมีความรูเร่ืองใบตอง 

- นักเรียนดนถอยหลังไดถกูวธิี 

- ผูสอนใหขอเสนอแนะการดนถอยหลังทีถู่กตอง 

  อีกครั้ง 
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สื่อการเรียนรู 

1. CD ขอคิดดีดี และเนื้อหางานใบตองและการเย็บดวยมือจาก WWW.KRUARARE.COM 

2. คอมพิวเตอร และ Projector 

3. หนังสือเรียน งานใบตองอยางงาย  

4. ดายเย็บผา เข็มมือ กรรไกร และกระดาษเหลือใช 

5. ใบงานการดนถอยหลัง 

6. CD เพลง 
การวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ/กิจกรรม วิธีการวัด พฤติกรรมทีว่ัด 
คําถาม วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
การสังเกต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน คุณธรรมฯและเจตคติ 

 วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ เจตคติ 
 วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
ส่ือ CD 
และ Projector 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

การสาธิต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจฟง 
วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

ใบงาน 
การดนถอยหลัง 

วัดความด ีจากการดนถอยหลัง 
วัดความเกง จากการดนถอยหลังไดถูกตอง 
วัดความสุข จากความภาคภูมิใจในผลงาน 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 
เจตคติ 

ส่ือ CD เพลง วัดความสุข จากอารมณ ขณะปฏิบัติงาน เจตคติ 
 

แหลงการเรยีนรู 
  1.  หนงัสือการเย็บดวยมือ และหนงัสืองานใบตองจากหองสมุดในโรงเรียน 

2.  WWW.KRUARARE.COM 

  3.  เว็บไซดที่เกี่ยวของกับการเย็บดวยมือ และงานใบตอง 
กิจกรรมเสนอแนะ 
  ใหนักเรียนฝกการเย็บดวยมอืแบบตางๆ เพื่อใหเกิดความชํานาญขึ้นไดแก การสอย การดนแบบ

ดําน้ํา เปนตน 
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เอกสารอางอิง 
  http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=addsiripun&month=07- 

   2008&date=09&group=8&gblog=6 

  http://www.culture.go.th/knowledge/story/baysree/baysree.html 

  http://www.mai95.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=99288&Ntype=2 

  http://www.pantown.com/board.php?id=42591&area=3&name=board1&topic= 

   4&action=view 

  http://www.thailearning.info/thailearning_joomla/images/archeep/baiseep 

   a/baiseepa/sec1_3_04.html  

  http://login.totalweblite.com/design/1075/index.asp?pageid=16520&AccId=2763 

  www.thaigoodview. 
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หนวยการเรยีนรูที่ 3 เรื่อง ศลิปะงานใบตอง 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี งานประดิษฐ   รหัส ง 33101                     ชั้นมธัยมศึกษาปที่  3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง  จานรองใบตอง                                   เวลาเรียน  2 ชั่วโมง 
 

สาระสําคัญ 
  จานรองใบตอง เปนอีกงานหนึง่ที่ฝกใหนกัเรียนเปนผูสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยใหนกัเรียนลอง

พับกลีบใบตองเปนแบบตางๆ  ตามที่นกัเรยีนตองการ โดยใชวิธีการดนถอยหลัง 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  เย็บจานรองใบตองไดสวยงาม 
จุดประสงคการเรียนรู 

1.  ดนถอยหลงักับใบตองได 

2.  พับกลีบใบตองในการเยบ็จานรองไดสวยงาม 
เนื้อหาสาระ 
  ข้ันตอนการเยบ็จานรองใบตอง 
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบ  MCDDE MODEL 
MODEL รายละเอียด ภาระงาน 

M นักเรียนชมภาพ 

- ขอคิดดีดี 

- การพับกลีบใบตองในลักษณะตางๆ 

- การปฏิบัติงานของนักเรยีนในปที่ผานมา 

นักเรียนชมภาพ และซกัถาม 

C เปดโอกาสใหนักเรียนคิดการพับกลีบใบตอง 

และออกแบบลักษณะของจานรอง 

นักเรียนทกุคนคิดและออกแบบ 

D นักเรียนไดรับการถายทอดความรู  

การสาธิตการฉีกใบตองและดนถอยหลัง 

นักเรียนชม และซักถาม 

D นักเรียนปฏิบัติงาน โดยผูสอนใชส่ือ 

- ฉายภาพขั้นตอนการเยบ็จานรอง 

- หนงัสือเรียน งานใบตองอยางงาย 

นักเรียนเย็บจานรองใบตอง 

E ประเมินความรูและการปฏิบัติงาน   - นักเรียนดนถอยหลงักับใบตองได 

  - นักเรียนพับกลีบใบตองในการเย็บจานรองได 

    สวยงาม 

- นักเรียนและผูสอนชวยกันเลือกงานที่ดีทีสุ่ด 

  พรอมใหกาํลงัใจโดยการปรบมือ 
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สื่อการเรียนรู 
  1. CD ขอคิดดีดี ภาพการพบักลีบใบตองในลักษณะตางๆ และภาพการปฏิบัติงานของนักเรียนใน

      ปที่ผานมา 

2. คอมพิวเตอร และ Projector 

3. CD ข้ันตอนการเย็บจานรองใบตอง 

4. หนังสือเรียน งานใบตองอยางงาย  

5. ใบงานจานรองใบตอง 

6. CD เพลง 
การวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ/กิจกรรม วิธีการวัด พฤติกรรมทีว่ัด 
คําถาม วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
การสังเกต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน คุณธรรมฯและเจตคติ 

 วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ เจตคติ 
 วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
ส่ือ CD 
และ Projector 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

การสาธิต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจฟง 
วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

ใบงาน 
จานรองใบตอง 

วัดความด ีจากการเยบ็จานรองใบตอง 
วัดความเกง จากการพับกลบีและเย็บใบตองได 
วัดความสุข จากความภาคภูมิใจในผลงาน 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 
เจตคติ 

ส่ือ CD เพลง วัดความสุข จากอารมณ ขณะปฏิบัติงาน เจตคติ 
 

แหลงการเรยีนรู 
  1.  หนงัสือการเย็บดวยมือ และหนงัสืองานใบตองจากหองสมุดในโรงเรียน 

2.  WWW.KRUARARE.COM 

  3.  เว็บไซดที่เกี่ยวของกับการเย็บดวยมือ และงานใบตอง 
กิจกรรมเสนอแนะ 
  ใหนักเรียนฝกการพับกลีบใบตองในลักษณะตางๆ แลวเย็บเปนภาชนะรองของ 
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เอกสารอางอิง 
  http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=addsiripun&month=07- 

   2008&date=09&group=8&gblog=6 

  http://www.culture.go.th/knowledge/story/baysree/baysree.html 

  http://www.mai95.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=99288&Ntype=2 

  http://www.pantown.com/board.php?id=42591&area=3&name=board1&topic= 

   4&action=view   

  http://www.thailearning.info/thailearning_joomla/images/archeep/baiseep 

   a/baiseepa/sec1_3_04.html  
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หนวยการเรยีนรูที่ 3 เรื่อง ศลิปะงานใบตอง 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี งานประดิษฐ   รหัส ง 33101                     ชั้นมธัยมศึกษาปที่  3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง บายศรี                                             เวลาเรียน  2 ชั่วโมง 
 

สาระสําคัญ 
  บายศรี เปนคาํที่มาจากภาษาเขมร  หมายถงึ ขาวที่เปนมงคล การใหนักเรียนรูจกัการทําบายศรี 

จะชวยใหนกัเรียนไดสืบทอดและรูถึงความสําคัญของบายศรี  
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  เย็บบายศรีปากชามไดสวยงาม 
จุดประสงคการเรียนรู 

1.  มีความรูเร่ืองบายศร ี

2.  เย็บบายศรีได 
เนื้อหาสาระ 

เร่ืองของบายศรี 
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบ  MCDDE MODEL 
MODEL รายละเอียด ภาระงาน 

M - นักเรียนชมภาพขอคิดดีดี 

- นักเรียนชมภาพบายศรีแบบตางๆ 

- นักเรียนชวยกันตอบคําถาม 

- นักเรียนชมภาพ  

C เปดโอกาสใหนักเรียนคิดงานพิธกีรรมตางๆ  

ที่ใชบายศร ี

นักเรียนชวยกนัคิดคําตอบ 

D นักเรียนไดรับการถายทอดความรู  

และการสาธิตการเย็บบายศรี 

นักเรียนชม และซักถาม 

D นักเรียนปฏิบัติงาน นักเรียนเย็บบายศรี 

E ประเมินความรูและการปฏิบัติงาน - นักเรียนมีความรูเร่ืองบายศรี 

- นักเรียนเย็บบายศรีได 
 

สื่อการเรียนรู 
1. CD ขอคิดดีดี และภาพบายศรีแบบตางๆ 

2. คอมพิวเตอร และ Projector 

3. CD ข้ันตอนการเย็บบายศรี 

4. หนังสือเรียน งานใบตองอยางงาย  

5. ใบงาน บายศรี   6. CD เพลง 
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การวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ/กิจกรรม วิธีการวัด พฤติกรรมทีว่ัด 
คําถาม วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
การสังเกต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน คุณธรรมฯและเจตคติ 

 วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ เจตคติ 

 วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
ส่ือ CD 
และ Projector 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

การสาธิต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจฟง 
วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

ใบงาน 
บายศรี 

วัดความด ีจากการเยบ็บายศรี 
วัดความเกง จากการเย็บบายศรีไดถูกตอง 
วัดความสุข จากความภาคภูมิใจในผลงาน 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 
เจตคติ 

ส่ือ CD เพลง วัดความสุข จากอารมณ ขณะปฏิบัติงาน เจตคติ 

 
แหลงการเรยีนรู 

1.  หนงัสือและวารสารในหองสมุดโรงเรียน และรานจาํหนายหนงัสือ 

2.  WWW.KRUARARE.COM 

3.  เว็บไซดตางๆ ในอนิเตอรเน็ต ที่เกีย่วของกับบายศรีชนิดตางๆ 
กิจกรรมเสนอแนะ 
  ใหนักเรียนสืบคนวาบายศรมีีกี่ชนิด ใชในพิธีกรรมใดบาง 
เอกสารอางอิง 
  http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=addsiripun&month=07- 

   2008&date=09&group=8&gblog=6 

  http://www.culture.go.th/knowledge/story/baysree/baysree.html 

  http://www.pantown.com/board.php?id=42591&area=3&name=board1&t  

   opic=4&action=view 

  http://www.thailearning.info/thailearning_joomla/images/archeep/baiseep 

   a/baiseepa/sec1_3_04.html  

  http://login.totalweblite.com/design/1075/index.asp?pageid=16520&AccI  

   d=2763 
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หนวยการเรยีนรูที่ 3 เรื่อง ศลิปะงานใบตอง 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี งานประดิษฐ   รหัส ง 33101                     ชั้นมธัยมศึกษาปที่  3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง บายศรีปากชาม                                          เวลาเรียน  2 ชั่วโมง 
 

สาระสําคัญ 
  บายศรีปากชาม   เปนงานศิลปะจากใบตองอีกชนิดหนึ่ง  ซึง่มกัใชในการบวงสรวงในพิธกีรรม

ตางๆ โดยมากจะใชบายศรีเปนคู ในหนวยนีน้ักเรียนจะไดลงมือปฏิบัติงานการเย็บบายศรีดวยใบตอง แลวนํามา

ประกอบเปนบายศรีปากชาม 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  เย็บบายศรีปากชามไดสวยงาม 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. เย็บบายศร ีและประกอบงานเปนบายศรีปากชามได 

 2. บอกวิธีการเย็บและประกอบเปนบายศรีปากชามได 
เนื้อหาสาระ 
 ข้ันตอนการเยบ็บายศร ีและการประกอบเปนบายศรีปากชาม 
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบ  MCDDE MODEL 
MODEL รายละเอียดของงาน ภาระงานของผูเรียน 

M - นักเรียนชมภาพขอคิดดีดี (คุณธรรมจริยธรรม) 

- นักเรียนชมภาพงานบายศรีประเภทตางๆ และ 

  วธิีการพับใบตอง 

- นักเรียนชวยกันตอบคําถาม 

- นักเรียนชวยกันตอบคําถาม 

  จากภาพบายศรีประเภทตางๆ 

C เปดโอกาสใหนักเรียนคิดและสรางสรรค 

การพับใบตอง 

นักเรียนชวยกนัคิดและพับใบตอง 

ในการทําบายศรี 

D นักเรียนไดรับการถายทอดความรู  

และการสาธิตการเย็บบายศรี 

นักเรียนชม และซักถาม 

D นักเรียนลงมือปฏิบัติงานตามใบงาน - นักเรียนเย็บบายศรี โดยพบัใบตอง 

  ตามความคดิที่คิดไว 

- นักเรียนในแตละกลุม  ประกอบบายศรี  

  ใหเปนบายศรีปากชามใหสวยงาม  

   ตามความคดิของกลุม 
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MODEL รายละเอียดของงาน ภาระงานของผูเรียน 
E ประเมินความรูและการปฏิบัติงาน - นักเรียนเย็บบายศรี และประกอบ   

  เปนบายศรีปากชามได 

- นักเรียนบอกวิธีการเย็บและ 

  ประกอบเปนบายศรีปากชามได 

- นักเรียนคัดเลือกบายศรีปากชาม 

  ทีป่ระกอบไดสวยงาม เรียบรอย 

  พรอมบอกถงึสาเหตุของการเลือก 

- ผูสอนเสนอแนะขอดีและขอ 

  ปรับปรุงในการทําบายศรีปากชาม 

- นักเรียนสรุปความรูใน 

  แบบประเมนิ HELLO ทดสอบ 

 
สื่อการเรียนรู 

1. CD ขอคิดดีดี และภาพบายศรีแบบตางๆ 

2. คอมพิวเตอร และ Projector 

3. CD ข้ันตอนการเย็บบายศรี 

4. หนังสือเรียน งานใบตองอยางงาย  

5. ใบงาน  บายศรีปากชาม 

6. แบบประเมนิ HELLO ทดสอบ 

7. CD เพลง 
การวัดและประเมินผล 
เครื่องมือ/กิจกรรม วิธีการวัด พฤติกรรมทีว่ัด 

คําถาม วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 

การสังเกต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน คุณธรรมฯและเจตคติ 

 วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ เจตคติ 

 วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 

ส่ือ CD และ 

projector 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 

วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 

เจตคติ 

การสาธิต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจฟง 

วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม 

คุณธรรมฯและเจตคติ 

สติปญญา และทักษะ 
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เครื่องมือ/กิจกรรม วิธีการวัด พฤติกรรมทีว่ัด 

ใบงาน 

บายศรีปากชาม 

วัดความด ีจากการตั้งใจเยบ็บายศร ี

วัดความเกง จากการออกแบบเย็บบายศรี 

วัดความสุข จากความภาคภูมิใจในผลงาน 

คุณธรรมฯและเจตคติ 

สติปญญา และทักษะ 

เจตคติ 

แบบประเมิน 

HELLO ทดสอบ 

วัดความด ีจากการทําแบบทดสอบ  

วัดความเกง จากการตอบคําถามไดถูกตอง 

คุณธรรมฯและเจตคติ 

สติปญญา และทักษะ 

ส่ือ CD เพลง วัดความสุข จากอารมณ ขณะปฏิบัติงาน เจตคติ 

 
แหลงการเรยีนรู 
  1. หนงัสือและวารสารในหองสมุดโรงเรียน และรานจาํหนายหนังสอื ที่เกี่ยวของกับงานบายศรี

ประเภทตางๆ 

 2.   WWW.KRUARARE.COM   

 3.  เว็บไซดตางๆ ในอนิเตอรเน็ต ที่เกีย่วของกับงานบายศรีประเภทตางๆ 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 ใหนักเรียนสืบคนทัง้ในหนงัสือ และเว็บไซดตางๆ ในอนิเตอรเน็ต วาบายศรีมีกี่ชนิด และใชใน 

พิธีกรรมใดบาง 
เอกสารอางอิง 
 ศักรินทร หงสรัตนาวรกิจ.  2551.  ประยกุตงานใบตองดอกไมสด 1.  กรุงเทพมหานคร :  

  บริษัทวาดศิลป จํากัด.  

 http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=addsiripun&month=07- 

  2008&date=09&group=8&gblog=6 

 http://www.culture.go.th/knowledge/story/baysree/baysree.html 

 http://www.pantown.com/board.php?id=42591&area=3&name=board1&t

 opic=4&action=view 

 http://www.thailearning.info/thailearning_joomla/images/archeep/baiseep 

  a/baiseepa/sec1_3_04.html  

 http://login.totalweblite.com/design/1075/index.asp?pageid=16520&AccI  

 d=2763 
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หนวยการเรยีนรูที่ 4 เรื่อง ศลิปะจากเศษวสัดุ 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี งานประดิษฐ   รหัส ง 33101                     ชั้นมธัยมศึกษาปที่  3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ประเภทของผา                                           เวลาเรียน  2 ชั่วโมง 
 

สาระสําคัญ 
  ผา เปนวัสดุสําคัญที่ใชในการตัดเย็บเครื่องนุงหม หากนกัเรียนไดเรียนรูถึงประเภทของผาชนดิ

ตางๆ ไดเปนอยางด ีจะชวยใหนกัเรียนดูแลรักษาเสื้อผาไดนานวนั 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  ประดิษฐงานจากเศษผาไดสวยงาม 
จุดประสงคการเรียนรู 
  1.  บอกชนิดของผาได 

  2.  บอกการดแูลรักษาผาชนิดตางๆ ได 
เนื้อหาสาระ 
  ประเภทของผา 
กจิกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบ  MCDDE MODEL 
MODEL รายละเอียด ภาระงาน 

M - นักเรียนชมภาพขอคิดดีดี 

- นักเรียนชมภาพประโยชนของผาในลกัษณะ

ตางๆ 

- นักเรียนชวยกันตอบคําถาม 

- นักเรียนชมภาพ  

C เปดโอกาสใหนักเรียนคิดดัดแปลงเศษผาใหเปน

งานชิ้นใหม 

นักเรียนภายในกลุมชวยกันคิดคําตอบ 

D นักเรียนไดรับการถายทอดความรู และการสาธิต

การดูแลรักษาเสื้อผา 

นักเรียนชม และซักถาม 

D นักเรียนปฏิบัติงาน นักเรียนทดลองการรีดเสื้อผาที่ถูกตอง 

E ประเมินความรูและการปฏิบัติงาน - นักเรียนบอกชนิดของผาได 

- นักเรียนบอกการดูแลรักษาผาชนิดตางๆ ได 
 

สื่อการเรียนรู 
1. CD ขอคิดดีดี และภาพประโยชนของผาในลักษณะตางๆ 

2. คอมพิวเตอร และ Projector 

3. ตัวอยางผาชนิดตางๆ  

4. หนังสือเรียน เย็บดอกตอผา 

5. เตารีด เสื้อผา 
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การวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ/กิจกรรม วิธีการวัด พฤติกรรมทีว่ัด 
คําถาม วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
การสังเกต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน คุณธรรมฯและเจตคติ 

 วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ เจตคติ 

 วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
ส่ือ CD 
และ Projector 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

การสาธิต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจฟง 
วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

การรีดเสื้อผา วัดความด ีจากการรีดเสื้อผา 
วัดความเกง จากการรีดเสื้อผาไดถูกตอง 
วัดความสุข จากความภาคภูมิใจในผลงาน 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 
เจตคติ 

 
แหลงการเรยีนรู 

1.  เว็บไซดตางๆ ในอนิเตอรเน็ต ที่เกีย่วของกับผาชนิดตางๆ 

 2.   WWW.KRUARARE.COM   

3.  รานจาํหนายผา 
กิจกรรมเสนอแนะ 
  ใหนักเรียนลองหาเศษผามา  แลวตั้งคาํถามวาเปนผาชนดิใด 
เอกสารอางอิง 

  ประยงค  จินดาวงศและคณะ.  2531.  ผาและการตัดเย็บ.  กรุงเทพมหานคร:  
   สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน. 
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หนวยการเรยีนรูที่ 4 เรื่อง ศลิปะจากเศษวสัดุ 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี งานประดิษฐ   รหัส ง 33101                     ชั้นมธัยมศึกษาปที่  3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เย็บดอกตอผา                                           เวลาเรียน 10 ชั่วโมง 
 

สาระสําคัญ 
  หากนักเรียนรูจักดัดแปลงเศษผาเปนงานชิน้ใหมที่มีความสวยงาม และใชไดจริงแลว จะชวยเพิม่

มูลคาของเศษผา นอกจากนั้นแลวยังฝกใหนกัเรียนมีความพอเพียง รวมทัง้ฝกการใชสมองในการคิดสรางสรรค

งานชิ้นใหมไดอีกทางหนึง่ 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  ประดิษฐงานจากเศษผาไดสวยงาม 
จุดประสงคการเรียนรู 
  1.  เย็บดอกตอผาได 

  2.  ออกแบบเศษผาเปนงานชิ้นใหมได 
เนื้อหาสาระ 
  ข้ันตอนการเยบ็ดอกตอผา 
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบ  MCDDE MODEL 
MODEL รายละเอียด ภาระงาน 

M - นักเรียนชมภาพขอคิดดีดี 

- นักเรียนชมภาพงานเย็บดอกตอผาของปที่ผานมา 

- นักเรียนชวยกันตอบคําถาม 

- นักเรียนชมภาพ  

C เปดโอกาสใหนักเรียนคิดดัดแปลงเศษผาใหเปนงาน

ชิ้นใหม 

นักเรียนภายในกลุมชวยกันคิดคําตอบ 

D นักเรียนไดรับการถายทอดความรู และการสาธิต

การเย็บดอกตอผา 

นักเรียนชม และซักถาม 

D นักเรียนปฏิบัติงาน - นักเรียนภายในกลุมชวยกนัเย็บดอกตอผา 

- นักเรียนประดิษฐงานชิน้ใหมจากการเยบ็ 

  ดอกตอผา 

E ประเมินความรูและการปฏิบัติงาน - นักเรียนเย็บดอกตอผาได 

- นักเรียนออกแบบเศษผาเปนงานชิน้ใหมได 

- นักเรียนและครูชวยกันเลือกผลงานที่ดี   

   เพื่อนําเสนอใหเพื่อนชม 

- นักเรียนทําแบบประเมิน HELLO ทดสอบ 
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สื่อการเรียนรู 

1. CD ขอคิดดีดี และภาพงานเย็บดอกตอผาของปที่ผานมา 

2. คอมพิวเตอร และ Projector 

3. CD ข้ันตอนการเย็บดอกตอผา 

4. หนังสือเรียน เย็บดอกตอผา 

5. ดายเย็บผา เข็มสอย กรรไกร 

6. ใบงานเย็บดอกตอผา 

7. CD เพลง  

8. แบบประเมนิ HELLO ทดสอบ 
การวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ/กิจกรรม วิธีการวัด พฤติกรรมทีว่ัด 
คําถาม วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
การสังเกต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน คุณธรรมฯและเจตคติ 

 วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ เจตคติ 

 วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
ส่ือ CD 
และ Projector 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

การสาธิต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจฟง 
วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

ใบงาน 
เย็บดอกตอผา 

วัดความด ีจากการเยบ็ดอก 
วัดความเกง จากการออกแบบงานไดสวยงาม 
วัดความสุข จากความภาคภูมิใจในผลงาน 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 
เจตคติ 

แบบประเมิน  
HELLO ทดสอบ 

วัดความด ีจากการทําแบบทดสอบ 
วัดความเกง จากการตอบคําถามไดถูกตอง 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

ส่ือ CD เพลง วัดความสุข จากอารมณ ขณะปฏิบัติงาน เจตคติ 

 
แหลงการเรยีนรู 

1.  หนงัสืองานประดิษฐจากเศษผาในหองสมุดโรงเรียน หรือรานจําหนายหนังสือ 

 2.   WWW.KRUARARE.COM   

3.  เว็บไซดตางๆ ในอนิเตอรเน็ต ที่เกีย่วของกับผลิตภัณฑผา 
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กิจกรรมเสนอแนะ 
  ใหนักเรียนหาภาพผลิตภัณฑจากเศษผา 
เอกสารอางอิง 
  - 
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หนวยการเรยีนรูที่ 5 เรื่อง รอง เลน เตน กับงานประดิษฐ 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี งานประดิษฐ   รหัส ง 33101                     ชั้นมธัยมศึกษาปที่  3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ดนตร-ีเพลง                                                เวลาเรียน 2 ชั่วโมง 
 

สาระสําคัญ 
  ชนใด ไมมีดนตรีกาล ในสนัดานเปนคนชอบกลนัก  ฉะนั้นการรองเพลงหรือการฟงเพลง จะชวย

ใหคนที่ไดฟงมีอารมณดีข้ึน  หากนกัเรียนไดรูถึงประโยชนของการฟงเพลงจะชวยใหนักเรียนมีสภาวะทางอารมณที่

ดี สดชื่น   
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  รอง เลน เตน กับงานประดษิฐได 
จุดประสงคการเรียนรู 
  1.  บอกประโยชนของการฟงดนตรี-เพลงได 

  2.  แตงเพลงเกี่ยวกับงานประดิษฐได 
เนื้อหาสาระ 
  ดนตรี-เพลง 
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบ  MCDDE MODEL 
MODEL รายละเอียด ภาระงาน 

M - นักเรียนชมภาพขอคิดดีดี 

- นักเรียนชมภาพการรอง เลน เตน กับงานประดิษฐ 

   ในปการศึกษาที่ผานมา 

- นักเรียนชวยกันตอบคําถาม 

- นักเรียนชมภาพ  

C เปดโอกาสใหนักเรียนคิดดัดแปลงเนื้อเพลง นักเรียนภายในกลุมชวยกันคิดเนื้อเพลง 

D นักเรียนฟงการดัดแปลงเพลง และฟงเพลงจาก CD นักเรียนฟง และซักถาม 

D นักเรียนปฏิบัติงาน นักเรียนภายในกลุมชวยกันแตงเนื้อเพลง 

และออกแบบทาทางใหเขากับจังหวะเพลง 

E ประเมินความรูและการปฏิบัติงาน - นักเรียนบอกประโยชนของการฟงดนตรี- 

   เพลงได 

- นักเรียนแตงเพลงเกี่ยวกับงานประดิษฐได 
 

สื่อการเรียนรู 
  1. CD ขอคิดดีดี และการรอง เลน เตน กบังานประดิษฐในปการศึกษาที่ผานมา 

2. คอมพิวเตอร และ Projector 

3. CD เพลง 

4. หนังสือเรียน รองเลนเตนกับงานประดษิฐ 
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5. ตัวอยางเนือ้เพลงในปการศึกษาที่ผานมา 

6. ใบงานการรอง เลน เตน กับงานประดษิฐ 
 

การวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ/กิจกรรม วิธีการวัด พฤติกรรมทีว่ัด 
คําถาม วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
การสังเกต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน คุณธรรมฯและเจตคติ 

 วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ เจตคติ 

 วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
ส่ือ CD 
และ Projector 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

การสาธิต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจฟง 
วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

ใบงาน 
รอง เลน เตน  

กับงานประดษิฐ 

วัดความด ีจากการแตงเนื้อเพลง 
วัดความเกง จากการแตงเนือ้เพลงและออกแบบทาทาง 
วัดความสุข จากความภาคภูมิใจในผลงาน 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 
เจตคติ 

ส่ือ CD เพลง วัดความสุข จากอารมณ ขณะปฏิบัติงาน เจตคติ 

 
แหลงการเรยีนรู 

1.  หนงัสือเพลงจากรานจาํหนายหนงัสือ 

2.  WWW.KRUARARE.COM 

3.  เว็บไซดเพลงตางๆ 
กิจกรรมเสนอแนะ 
  ใหนักเรียนฟงเพลงอยางหลากหลาย 
เอกสารอางอิง 
  กองการแพทยทางเลือก กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  
   กระทรวงสาธารณสุข.  2548.  เอกสารประกอบการบรรยายดนตรีเพื่อสุขภาพ. 
  พัชรีพรรณ ม. รัตนพล.  2547.  รายงานการศึกษาดูงานศูนยเวชศาสตรฟนฟ ู
   สวางคนิวาส  สภากาชาดไทย. 

 เรวดี อ้ึงโพธิ.์  2541.  ดนตรีบําบัดในศูนยเวชศาสตรฟนฟู สวางคนิวาส 
  สภากาชาดไทย. 
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หนวยการเรยีนรูที่ 5 เรื่อง รอง เลน เตน กับงานประดิษฐ 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี งานประดิษฐ   รหัส ง 33101                     ชั้นมธัยมศึกษาปที่  3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง  รอง เลน เตน                                             เวลาเรียน 2 ชั่วโมง 
 

สาระสําคัญ 
  การทีน่ักเรียนจะเปนคนกลาแสดงออกนัน้ ผูสอนตองสนบัสนุนใหนกัเรยีนมกีิจกรรมที่หลากหลาย

การรอง เลน เตน ก็เปนกิจกรรมหนึ่งที่ชวยใหนักเรียนไดแสดงออกดานศิลปะ นอกจากนั้นแลวยังชวยใหนักเรียนได

ผอนคลาย ไดสนุกสนานกับเสียงเพลงไดเต็มที่  
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  รอง เลน เตน กับงานประดษิฐได 
จุดประสงคการเรียนรู 
  รอง เลน เตนได 
เนื้อหาสาระ 
  รอง เลน เตน 
กิจกรรมการเรียนรู เนื่องจากเปนชั่วโมงในการแสดงออก จึงงดขั้นตอนในขั้น 3 (D)  
MODEL รายละเอียด ภาระงาน 

M นักเรียนชมภาพขอคิดดีดี นักเรียนชวยกนัตอบคําถาม 

   

D   

C + D นักเรียนนาํเสนองาน นักเรียนภายในกลุมชวยกัน รอง เลน เตน 

E ประเมินความรูและการปฏิบัติงาน - นักเรียน รอง เลน เตนได 

- ผูสอนใหขอเสนอแนะการนําเสนองาน 

- ผูสอนเปดโอกาสใหนักเรยีนแสดงความรูสึก 

- นักเรียนทําแบบประเมิน HELLO ทดสอบ 
 

สื่อการเรียนรู 
  1. CD ขอคิดดีดี  

2. คอมพิวเตอร และ Projector 

3. โปรแกรม คาราโอเกะ 

4. ไมโครโฟน 

5. แบบประเมนิ HELLO ทดสอบ 
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การวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ/กิจกรรม วิธีการวัด พฤติกรรมทีว่ัด 
คําถาม วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
การสังเกต วัดความด ีจากความสนใจการนาํเสนองาน คุณธรรมฯและเจตคติ 

 วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ เจตคติ 

 วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
ส่ือ CD 
และ Projector 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

การนาํเสนองาน วัดความด ีจากการชวยกนัรอง เลน เตน 
วัดความเกง จากการรอง และออกแบบทาทางเตน 
วัดความสุข จากความภาคภูมิใจในผลงาน 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 
เจตคติ 

แบบประเมิน 
HELLO ทดสอบ 

วัดความด ีจากการทําแบบทดสอบ 
วัดความเกง จากการตอบคําถามไดถูกตอง 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

 
แหลงการเรยีนรู 

1.  หนงัสือเพลงจากรานจาํหนายหนงัสือ 

2.  WWW.KRUARARE.COM 

3.  เว็บไซดเพลงตางๆ 
กิจกรรมเสนอแนะ 
  ใหนักเรียนชมการแสดงอยางหลากหลาย 
เอกสารอางอิง 

 -  
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หนวยการเรยีนรูที่ 6 เรื่อง ปรุงแตงอาหารจานเดียว 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี งานประดิษฐ   รหัส ง 33101                     ชั้นมธัยมศึกษาปที่  3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง  อาหารหลัก 5 หมู                                        เวลาเรียน 2 ชั่วโมง 
 

สาระสําคัญ 
  อาหาร  เปนปจจัยสี่ของมนุษย  หากไดรับในปริมาณที่เหมาะสม  จะชวยใหมีสุขภาพที่แข็งแรง

สมบูรณ  นักเรียนซึ่งอยูในวยัเจริญเติบโต  ควรเลือกรับประทานอาหารใหเหมาะสม  ครบทุกหมู  รวมทัง้ควรฝก

การปรุงอาหารดวยตนเอง 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  ปรุงและตกแตงอาหารหลกั 5 หมูไดสวยงาม 
จุดประสงคการเรียนรู 
  1. บอกลักษณะอาหารจานเดียวได 

  2. บอกความหมายและคุณคาของอาหารหลัก 5 หมูได 
เนื้อหาสาระ 
  1.  อาหารจานเดียว 

  2.  อาหารหลกั 5 หมู 
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบ  MCDDE MODEL 
MODEL รายละเอียด ภาระงาน 

M นักเรียนชมภาพขอคิดดีดี 

นักเรียนชมภาพการปรุงอาหารในปการศึกษาที่

ผานมา 

- นักเรียนชวยกันตอบคําถาม 

- นักเรียนชมภาพ และสอบถาม 

C เปดโอกาสใหนักเรียนคิดรายการอาหารทีต่องปรุง นักเรียนคิดสรางสรรคการปรุงอาหารจานเดียว

ใหครบ 5 หมู  

D ครูสาธิตการปรุงอาหารอยางงาย นักเรียนชม และซักถาม 

D นักเรียนนาํเสนองาน นักเรียนภายในกลุมชวยกันเขียนรายการ 

อาหารจานเดียว 

E ประเมินความรูและการปฏิบัติงาน - นักเรียนบอกลักษณะอาหารจานเดียวได 

- นักเรียนบอกความหมายและคุณคาของ    

  อาหารหลัก 5 หมูได 

- นักเรียนนัดหมายการจัดเตรียมการปรุง  

  อาหารในครั้งตอไป 
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สื่อการเรียนรู 
  1. CD ขอคิดดีดี และภาพการปรุงอาหารในปการศึกษาที่ผานมา 

2. คอมพิวเตอร และ Projector 

3. หนังสือประกอบ คูมืออาหาร 

4. ใบงานการปรุงแตงอาหารจานเดียว 
การวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ/กิจกรรม วิธีการวัด พฤติกรรมทีว่ัด 
คําถาม วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
การสังเกต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน คุณธรรมฯและเจตคติ 

 วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ เจตคติ 

 วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
ส่ือ CD 
และ Projector 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

การนาํเสนองาน วัดความด ีจากการเขียนรายการอาหาร 
วัดความเกง จากการเขียนรายการอาหารและ 
                   แบงงานในกลุมไดดี 
วัดความสุข จากความภาคภูมิใจในผลงาน 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 
เจตคติ 

แหลงการเรยีนรู 
1.  หนงัสืออาหารจากหองสมุดโรงเรียน และรานจาํหนายหนังสือ 

2.  WWW.KRUARARE.COM 

3.  เว็บไซดที่เกี่ยวของกับการปรุงแตงอาหารจานเดียว 
กิจกรรมเสนอแนะ 
  ใหนักเรียนฝกการปรุงอาหารเมื่ออยูบานดวยตนเอง 
เอกสารอางอิง 
  http://home.kku.ac.th/peaoun/eat-nutrition.htm 

  http://human.cmu.ac.th/~hc/ebook/006103/lesson6/01.htm 

  http://th.wikipedia.org/wiki/อาหาร 

  http://www.kr.ac.th/tech/det48m2/f002.html 

  http://www.geocities.com/fonspppt/test/food.html 

  http://www.horapa.com 

  http://www.teenee.com/ 

  http://www.ucancookthai.com 
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หนวยการเรยีนรูที่ 6 เรื่อง ปรุงแตงอาหารจานเดียว 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี งานประดิษฐ   รหัส ง 33101                     ชั้นมธัยมศึกษาปที่  3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง  จานเดียวก็อรอยได                                     เวลาเรียน 2 ชั่วโมง 
 

สาระสําคัญ 
  การปรุงอาหาร เปนศิลปะอยางหนึ่งที่ทกุคนสามารถทาํได หากสะสมประสบการณปรุงอาหารให

คลองแคลวแลว นักเรียนจะมีตนทนุสูงในการดํารงชวีิตที่ดีได  
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  ปรุงและตกแตงอาหารหลกั 5 หมูไดสวยงาม 
จุดประสงคการเรียนรู 
  1.  อธิบายขัน้ตอนการปรุงอาหารได 

  2.  ปรุงและตกแตงอาหารจานเดียวใหครบ 5 หมูได 

  3.  บอกประโยชนของอาหารที่ปรุงได 
เนื้อหาสาระ 
  การปรุงอาหารใหครบ  5 หมู 
กิจกรรมการเรียนรู เนื่องจากเปนชั่วโมงในการแสดงออก จึงงดขั้นตอนในขั้น 3 (D)  
MODEL รายละเอียด ภาระงาน 

M นักเรียนชมภาพขอคิดดีดี - นักเรียนชวยกันตอบคําถาม 

   

D - - 

C + D นักเรียนปฏิบัติงาน นักเรียนภายในกลุมชวยกันปรุงและตกแตงอาหาร 

ใหนารับประทาน 

E ประเมินความรูและการปฏิบัติงาน - นักเรียนอธิบายขั้นตอนการปรุงอาหารได 

- นักเรียนปรุงและตกแตงอาหารจานเดียวให 

   ครบ 5 หมูได 

- นักเรียนบอกประโยชนของอาหารที่ปรุงได 

- ผูแทนนักเรียนออกมาชิมและวิจารณอาหาร 

- ผูสอนใหขอเสนอแนะการปรุงและตกแตง อาหาร 

- นักเรียนทําแบบประเมิน HELLO ทดสอบ 
 

สื่อการเรียนรู 
  1. CD ขอคิดดีดี  

2. คอมพิวเตอร และ Projector 
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3. อุปกรณเครื่องครัว 

4. แบบประเมนิ HELLO ทดสอบ 

5. CD เพลง 
การวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ/กิจกรรม วิธีการวัด พฤติกรรมทีว่ัด 
คําถาม วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
การสังเกต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจปรุงอาหาร คุณธรรมฯและเจตคติ 

 วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ เจตคติ 

 วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
ส่ือ CD 
และ Projector 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

การนาํเสนองาน วัดความด ีจากการชวยกนัปรุงอาหาร 
วัดความเกง จากการปรุงอาหารไดรสดี นารับประทาน 
วัดความสุข จากความภาคภูมิใจในผลงาน 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 
เจตคติ 

แบบประเมิน 
HELLO ทดสอบ 

วัดความด ีจากการทําแบบทดสอบ 
วัดความเกง จากการตอบคําถามไดถูกตอง 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

แหลงการเรยีนรู 
1.  หนงัสืออาหารจากหองสมุดโรงเรียน และรานจาํหนายหนังสือ 

2.  WWW.KRUARARE.COM 

3.  เว็บไซดที่เกี่ยวของกับการปรุงแตงอาหารจานเดียว 
กิจกรรมเสนอแนะ 
  ใหนักเรียนฝกปรุงอาหารใหครอบครัวรับประทาน 
เอกสารอางอิง 
 http://home.kku.ac.th/peaoun/eat-nutrition.htm 

 http://human.cmu.ac.th/~hc/ebook/006103/lesson6/01.htm 

 http://th.wikipedia.org/wiki/อาหาร 

 http://www.kr.ac.th/tech/det48m2/f002.html 

 http://www.geocities.com/fonspppt/test/food.html 

 http://www.horapa.com 

 http://www.teenee.com/ 

 http://www.ucancookthai.com 
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หนวยการเรยีนรูที่ 7 เรื่อง ศลิปะกับไหมพรม 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี งานประดิษฐ   รหัส ง 33101                     ชั้นมธัยมศึกษาปที่  3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ตุกตาบองแบว (หวัโต)                                 เวลาเรียน  2 ชั่วโมง 
 

สาระสําคัญ 
  ปจจุบันงานประดิษฐที่ทาํจากไหมพรม กําลังเปนที่นยิม เนื่องจากมีราคาตนทุนถูก สามารถ

ออกแบบงานไดหลากหลาย และวัตถุดิบหาไดไมยาก หากนักเรียนสรางสรรคงานที่แปลกใหม จะชวยเพิ่มมูลคา

ของไหมพรม รวมทัง้เปนแนวทางในการหารายไดเพิม่ใหกับตนเองได 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  ประดิษฐงานจากการพนัไหมพรมเปนตุกตาบองแบว (หัวโต) ไดอยางสรางสรรค 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. มีความรูเร่ืองไหมพรม 

2. ออกแบบและสรางสรรคตุกตาบองแบว (หัวโต)  ได 
เนื้อหาสาระ 

1. ความรูเร่ืองไหมพรม 

2. ตุกตาบองแบว (หวัโต) 
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบ  MCDDE MODEL 
MODEL รายละเอียด ภาระงาน 

M - นักเรียนชมภาพขอคิดดีดี 

- นักเรียนชมภาพงานประดษิฐจากไหมพรม   

- นักเรียนชวยกันตอบคําถาม 

   

C เปดโอกาสใหนักเรียนคิดออกแบบตุกตา นักเรียนออกแบบงานตุกตา 

D นักเรียนไดรับการถายทอด และสาธิตขั้นตอนใน

การประดิษฐตุกตา  

นักเรียนชม และซักถาม 

D นักเรียนปฏิบัติงาน นักเรียนประดษิฐตุกตาจากการออกแบบดวย 

ตนเอง 

E ประเมินความรูและการปฏิบัติงาน - นักเรียนมีความรูเร่ืองไหมพรม 

- นักเรียนออกแบบและสรางสรรคตุกตา 

  บองแบว (หวัโต)  ได 

- นักเรียนชวยกันคัดเลือกตุกตาทีม่ีความแปลก 

  ที่สุดในหอง  ทุกคนใหกาํลงัใจโดยการปรบมือ 

- ผูสอนใหขอเสนอแนะในการประดิษฐตุกตา 

 เพื่อหารายไดพิเศษ 
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สื่อการเรียนรู 

1. CD ขอคิดดีดี และเนื้อหางานไหมพรม  

2. คอมพิวเตอร และ Projector 

3. ตัวอยางตุกตาบองแบว (หัวโต) 

4. CD ข้ันตอนการประดิษฐตุกตาบองแบว (หวัโต) 

5. หนังสือเรียน สนุกกับไหมพรม 

6. วัสดุอุปกรณ ไดแก โฟมกลมขนาด 2.5 นิ้ว ลวดกานดอกไม ปนกาวยงิ กรรไกร 

7. ใบงาน ตุกตาบองแบว 

8. CD เพลง 
การวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ/กิจกรรม วิธีการวัด พฤติกรรมทีว่ัด 
คําถาม วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
การสังเกต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน คุณธรรมฯและเจตคติ 

 วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ เจตคติ 
 วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
ส่ือ CD 
และ Projector 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

ตัวอยางตุกตา 
 

วัดความด ีจากความสนใจในสื่อ 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ  ขณะชมสื่อ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

การสาธิต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจฟง 
วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

หนงัสือเรียน 
สนุกกับไหมพรม 

วัดความด ีจากความสนใจในสื่อ 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ  ขณะชมสื่อ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

ใบงาน 
ตุกตาบองแบว 

วัดความด ีจากการประดิษฐตุกตา 
วัดความเกง จากการออกแบบและประดิษฐตุกตา 
วัดความสุข จากความภาคภูมิใจในผลงาน 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

ส่ือ CD เพลง วัดความสุข จากอารมณ ขณะปฏิบัติงาน เจตคติ 
 

แหลงการเรยีนรู 
1.  หนงัสือและวารสารในหองสมุดโรงเรียน และรานจาํหนายหนงัสือ 

2.  WWW.KRUARARE.COM 

3.  เว็บไซดตางๆ ในอนิเตอรเน็ต ที่เกีย่วกบัตุกตาไหมพรม 
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กิจกรรมเสนอแนะ 
  ใหนักเรียนทําเปนของชาํรวยจําหนายในเทศกาลตางๆ  และหรือสาธิตในงานนทิรรศการ ของ

โรงเรียน 
เอกสารอางอิง 
  http://www.inenjoy.com/print.php?type=A&item_id=78 

  http://www.todaygoods.com/yarn.php 

  http://www.yesidoo.com 
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หนวยการเรยีนรูที่ 7 เรื่อง ศลิปะกับไหมพรม 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี งานประดิษฐ   รหัส ง 33101                     ชั้นมธัยมศึกษาปที่  3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง พวงบุษบา                                                 เวลาเรียน  2 ชั่วโมง 
 

สาระสําคัญ 
  แผนการจัดการเรียนรูที ่ 1 นกัเรียนไดใชวิธีการพนัไหมพรมอยางสรางสรรคเปนงานตุกตาหัวโต 

ไดอยางหลายหลากรูปแบบ สําหรับแผนการจัดการเรยีนรูนีน้ักเรยีนจะใชการพันไหมพรมเชนเดมิ แตเปลี่ยน

รูปลักษณงานใหม เปน พวงบุษบา 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  ประดิษฐงานจากการพนัไหมพรมเปนพวงบุษบา ไดอยางสรางสรรค 
จุดประสงคการเรียนรู 

สรางสรรคพวงบษุบาไดสวยงาม 
เนื้อหาสาระ 
  พวงบุษบา 
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบ  MCDDE MODEL 
MODEL รายละเอียด ภาระงาน 

M - นักเรียนชมภาพขอคิดดีดี 

- นักเรียนชมภาพการประดษิฐพวงบุษบา 

   ในปการศึกษาที่ผานมา 

- นักเรียนชวยกันตอบคําถาม 

   

C เปดโอกาสใหนักเรียนคิดออกแบบการพนัไหมพรม นักเรียนออกแบบงานพวงบษุบา 

D นักเรียนไดรับการถายทอด และสาธิตขั้นตอนใน

การประดิษฐพวงบุษบา 

นักเรียนชม และซักถาม 

D นักเรียนปฏิบัติงาน นักเรียนประดษิฐพวงบุษบา 

จากการออกแบบดวยตนเอง 

E ประเมินความรูและการปฏิบัติงาน  - นกัเรียนสรางสรรคพวงบษุบาไดสวยงาม 

 - นักเรียนชวยกันคัดเลือกพวงบุษบาที่ดีที่สุด 

   ในหอง  ทกุคนใหกาํลังใจโดยการปรบมอื 

 - นักเรียนชวยกันตอบคําถามวา หาก 

   ตองการใหพวงบุษบามีความหอมตองทํา 

   อยางไร 

 - ผูสอนใหขอเสนอแนะ 

 - นกัเรียนทาํแบบประเมิน HELLO ทดสอบ 
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สื่อการเรียนรู 

1. CD ขอคิดดีดี และภาพการประดิษฐพวงบุษบาในปการศึกษาที่ผานมา 

2. คอมพิวเตอร และ Projector 

3. ตัวอยางพวงบุษบา 

4. CD ข้ันตอนการประดิษฐพวงบุษบา 

5. หนังสือเรียน สนุกกับไหมพรม 

6. วัสดุอุปกรณ ไดแก โฟมกลมขนาด 2.5 นิ้ว ดอกไมแหง ปนกาวยงิ กรรไกร 

7. ใบงาน พวงบุษบา 

8. CD เพลง 
การวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ/กิจกรรม วิธีการวัด พฤติกรรมทีว่ัด 
คําถาม วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
การสังเกต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน คุณธรรมฯและเจตคติ 

 วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ เจตคติ 
 วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
ส่ือ CD 
และ Projector 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

ตัวอยางพวงบษุบา 
 

วัดความด ีจากความสนใจในสื่อ 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ  ขณะชมสื่อ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

การสาธิต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจฟง 
วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

หนงัสือเรียน 
สนุกกับไหมพรม 

วัดความด ีจากความสนใจในสื่อ 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ  ขณะชมสื่อ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

ใบงาน 
ตุกตาบองแบว 

วัดความด ีจากการประดิษฐพวงบุษบา 
วัดความเกง จากการประดิษฐพวงบุษบา 
วัดความสุข จากความภาคภูมิใจในผลงาน 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

แบบประเมิน 
HELLO ทดสอบ 

วัดความด ีจากการทําแบบทดสอบ 
วัดความเกง จากการตอบคําถามไดถูกตอง 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

ส่ือ CD เพลง วัดความสุข จากอารมณ ขณะปฏิบัติงาน เจตคติ 
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แหลงการเรยีนรู 

1.  หนงัสือและวารสารในหองสมุดโรงเรียน และรานจาํหนายหนงัสือ 

2.  WWW.KRUARARE.COM 
กิจกรรมเสนอแนะ 
  ใหนักเรียนทําเปนของชาํรวยจําหนายในเทศกาลตางๆ  และหรือสาธิตในงานนทิรรศการ ของ

โรงเรียน 
เอกสารอางอิง 
  - 
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หนวยการเรยีนรูที่ 8 เรื่อง ความรูเรื่องกระดาษ 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี งานประดิษฐ   รหัส ง 33101                     ชั้นมธัยมศึกษาปที่  3 
แผนการจัดการเรียนรู เรือ่ง กระดาษ                                                        เวลาเรียน  2 ชั่วโมง 
 

สาระสําคัญ 
  กระดาษ เปนวัสดุที่มีประโยชนหลายอยาง ซึ่งในปจจบัุนมีการรณรงคนํากระดาษเกามารีไซเคิล 

เพื่อลดการตัดตนไม  หากนกัเรียนมีความรูเร่ืองกระดาษ รวมทัง้สามารถผลิตกระดาษใชเองได จะชวยลดปริมาณ

การใชกระดาษ และเพิ่มมูลคากระดาษที่เหลือใชได 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  มีความรูเร่ืองกระดาษ 
จุดประสงคการเรียนรู 
  1. บอกประวติัของกระดาษได 

  2. บอกวัสดุทีใ่ชในการผลิตกระดาษได 

  3. อธิบายขั้นตอนการผลิตกระดาษได 

  4. จําแนกกระดาษแตละประเภทได 
เนื้อหาสาระ 
  ความรูเกีย่วกบักระดาษ 
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบ  MCDDE MODEL 
MODEL รายละเอียด ภาระงาน 

M - นักเรียนชมภาพขอคิดดีดี 

- นักเรียนชมกระดาษประเภทตางๆ 

- นักเรียนชวยกันตอบคําถาม 

   

C เปดโอกาสใหนักเรียนคิดผลิตภัณฑที่สามารถทาํ

จากกระดาษได 

นักเรียนชวยกนัคิดชื่อผลิตภัณฑ 

D นักเรียนไดรับการถายทอด และสาธิต 

การเปรียบเทยีบกระดาษแตละชนิด  

นักเรียนชม และซักถาม 

D นักเรียนปฏิบัติงาน นักเรียนบอกชือ่ประเภทของกระดาษได 

E ประเมินความรูและการปฏิบัติงาน - นักเรียนบอกประวัติของกระดาษได 

- นักเรียนบอกวัสดุที่ใชในการผลิตกระดาษได 

- นักเรียนอธิบายขั้นตอนการผลิตกระดาษได 

  - นักเรียนจาํแนกกระดาษแตละประเภทได 
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สื่อการเรียนรู 

1. CD ขอคิดดีดี  

2. คอมพิวเตอร และ Projector 

3. ตัวอยางกระดาษประเภทตางๆ 

4. หนังสือเรียน งานกระดาษ 
การวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ/กิจกรรม วิธีการวัด พฤติกรรมทีว่ัด 
คําถาม วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
การสังเกต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน คุณธรรมฯและเจตคติ 

 วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ เจตคติ 
 วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
ส่ือ CD 
และ Projector 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

ตัวอยางกระดาษ 
 

วัดความด ีจากความสนใจในสื่อ 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ  ขณะชมสื่อ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

การสาธิต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจฟง 
วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

หนงัสือเรียน 
งานกระดาษ 

วัดความด ีจากความสนใจในสื่อ 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ  ขณะชมสื่อ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

 

แหลงการเรยีนรู 
  1.  WWW.KRUARARE.COM 

  2.  เว็บไซดที่เกี่ยวของกับกระดาษ 
กิจกรรมเสนอแนะ 
  ใหนักเรียนรวบรวมประเภทของกระดาษ แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 
เอกสารอางอิง 
  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.  2535.  วัตถุดิบและกรรมวิธกีารผลิต 
   หัตถกรรม.  กรุงเทพมหานคร. 
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หนวยการเรยีนรูที่ 9 เรื่อง โครงงานผลิตกระดาษดวยมือจากวสัดุตางๆ 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี งานประดิษฐ   รหัส ง 33101                     ชั้นมธัยมศึกษาปที่  3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ความรูเรื่องโครงงาน                                     เวลาเรยีน 2 ชัว่โมง 
 

สาระสําคัญ 
   การผลิตกระดาษดวยมือ เปนอีกประสบการณหนึ่งที่จดัใหนักเรยีนไดทดลองดวยตนเอง โดยการ

จัดทําโครงงานผลิตกระดาษจากวัสดุเหลอืใชหรือพืชสมุนไพร ชวยใหนกัเรียนมองเห็นความสาํคญัของสิ่งรอบๆ ตัว 

ที่สามารถนํามาใชประโยชนได 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  ผลิตกระดาษดวยมือจากวสัดุตางๆ ไดอยางสรางสรรค 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. บอกองคประกอบของโครงงานได 
2. เขียนองคประกอบของโครงงานได 

เนื้อหาสาระ 
  ความรูเร่ืองโครงงาน 
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบ  MCDDE MODEL 
MODEL รายละเอียด ภาระงาน 

M - นักเรียนชมภาพขอคิดดีดี 

- นักเรียนชมภาพโครงงานการผลิตตางๆ 

- นักเรียนชวยกันตอบคําถาม 

- นักเรียนชมภาพ และซักถาม 

C เปดโอกาสใหนักเรียนคิดโครงงาน 

ผลิตกระดาษจากวัสดุเหลือใช หรือสมนุไพรตางๆ 

นักเรียนแบงกลุมชวยกันคิดวัสดุที่ใช 

ในการผลิตกระดาษ 

D นักเรียนไดรับการถายทอด และสาธิตการเขียน

โครงงาน 

นักเรียนชม และซักถาม 

D นักเรียนปฏิบัติงาน นักเรียนชวยกนัเขียนองคประกอบของ

โครงงาน 

E ประเมินความรูและการปฏิบัติงาน - นักเรียนบอกองคประกอบของโครงงานได 

- นักเรียนเขียนองคประกอบของโครงงานได 
 

สื่อการเรียนรู 
1. CD ขอคิดดีดี และภาพโครงงานการผลิตตางๆ 

2. คอมพิวเตอร และ Projector 

3. CD องคประกอบของโครงงาน 

4. หนังสือเรียน งานกระดาษ 
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5. ใบงาน โครงงาน 

6. CD เพลง 
การวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ/กิจกรรม วิธีการวัด พฤติกรรมทีว่ัด 
คําถาม วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
การสังเกต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน คุณธรรมฯและเจตคติ 

 วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ เจตคติ 
 วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
ส่ือ CD 
และ Projector 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

การสาธิต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจฟง 
วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

หนงัสือเรียน 
งานกระดาษ 

วัดความด ีจากความสนใจในสื่อ 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ  ขณะชมสื่อ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

ใบงานโครงงาน 
 

วัดความด ีจากการทําใบงาน 
วัดความเกง จากการเขียนโครงงานไดถูกตอง 
วัดความสุข จากความภาคภูมิใจในผลงาน 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

 

แหลงการเรยีนรู 
  1.   WWW.KRUARARE.COM 

  2.  เว็บไซดโครงงานวทิยาศาสตร 
กิจกรรมเสนอแนะ 
  ใหนักเรียนฝกการเขียนโครงงานใหคลอง 
เอกสารอางอิง 
  จุลจักร โนพนัธ และพงึพิศ  สาลีผล.  2540.  หนงัสือเรียนวิชาการงานรายวิชา ง 321 ง 322  

   โครงงานคหกรรม.  กรุงเทพ: สํานักพิมพวฒันาพานิช.  
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หนวยการเรยีนรูที่ 9 เรื่อง โครงงานผลิตกระดาษดวยมือจากวสัดุตางๆ 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี งานประดิษฐ   รหัส ง 33101                     ชั้นมธัยมศึกษาปที่  3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การเขยีนโครงงาน                                        เวลาเรียน 2 ชั่วโมง 
 

สาระสําคัญ 
   ในแผนการจดัการเรียนรูนี ้ นักเรยีนจะตองนําองคประกอบของโครงงาน มาเขยีนรายละเอียด

ของโครงงานการผลิตกระดาษดวยมือ เพือ่นําไปปฏิบัติในครั้งตอไปได 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  ผลิตกระดาษดวยมือจากวสัดุตางๆ ไดอยางสรางสรรค 
จุดประสงคการเรียนรู 

เขียนโครงงานผลิตกระดาษดวยมือจากวสัดุตางๆ ได 
เนื้อหาสาระ 
  โครงงาน 
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบ  MCDDE MODEL 
MODEL รายละเอียด ภาระงาน 

M - นักเรียนชมภาพขอคิดดีดี 

- นักเรียนชมกระดาษผลิตดวยมือชนิดตางๆ 

- นักเรียนชวยกันตอบคําถาม 

- นักเรียนชม และซักถาม 

C เปดโอกาสใหนักเรียนคิดโครงงาน 

ผลิตกระดาษจากวัสดุเหลือใช หรือสมนุไพรตางๆ 

นักเรียนแบงกลุมชวยกันคิดวัสดุที่ใช 

ในการผลิตกระดาษ 

D นักเรียนไดรับการถายทอด และสาธิต 

การเขียนโครงงานผลิตกระดาษดวยมือ 

นักเรียนชม และซักถาม 

D นักเรียนปฏิบัติงาน นักเรียนชวยกนัเขียนโครงงาน 

ผลิตกระดาษดวยมือจากวสัดุตางๆ 

E ประเมินความรูและการปฏิบัติงาน  นักเรียนเขยีนโครงงานผลิตกระดาษดวยมือ 

 จากวัสดุตางๆ ไดถูกตอง 
 

สื่อการเรียนรู 
1. CD ขอคิดดีดี และภาพโครงงานการผลิตตางๆ 

2. คอมพิวเตอร และ Projector 

3. กระดาษผลติดวยมือชนิดตางๆ 

4. CD องคประกอบของโครงงาน 

5. หนังสือเรียน งานกระดาษ 

6. ใบงาน การเขียนโครงงานผลิตกระดาษดวยมือ 
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7. CD เพลง 
การวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ/กิจกรรม วิธีการวัด พฤติกรรมทีว่ัด 
คําถาม วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
การสังเกต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน คุณธรรมฯและเจตคติ 

 วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ เจตคติ 
 วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
ส่ือ CD 
และ Projector 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

ตัวอยางกระดาษ 
ผลิตดวยมือ 

วัดความด ีจากความสนใจในสื่อ 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ  ขณะชมสื่อ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

การสาธิต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจฟง 
วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

หนงัสือเรียน 
งานกระดาษ 

วัดความด ีจากความสนใจในสื่อ 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ  ขณะชมสื่อ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

ใบงานโครงงาน 
 

วัดความด ีจากการทําใบงาน 
วัดความเกง จากการเขียนโครงงานไดถูกตอง 
วัดความสุข จากความภาคภูมิใจในผลงาน 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

 

แหลงการเรยีนรู 
  1.   WWW.KRUARARE.COM 

  2.  เว็บไซดโครงงานวทิยาศาสตร 
กิจกรรมเสนอแนะ 
  ใหนักเรียนศึกษาการจัดทําโครงงานวทิยาศาสตรจากเวบ็ไซดตางๆ  
เอกสารอางอิง 
  จุลจักร โนพนัธ และพงึพิศ  สาลีผล.  2540.  หนงัสือเรียนวิชาการงานรายวิชา ง 321 ง 322  

   โครงงานคหกรรม.  กรุงเทพ: สํานักพิมพวฒันาพานิช.  
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หนวยการเรยีนรูที่ 9 เรื่อง โครงงานผลิตกระดาษดวยมือจากวสัดุตางๆ 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี งานประดิษฐ   รหัส ง 33101                     ชั้นมธัยมศึกษาปที่  3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ปฏบัิติงานผลิตกระดาษดวยมือ                       เวลาเรียน 4 ชั่วโมง 
 

สาระสําคัญ 
   การผลิตกระดาษดวยมือ เปนโจทยที่นกัเรียนตองชวยกนัจัดทาํ ใหเปนไปตามโครงงานที่เขยีนไว 

คุณภาพของกระดาษที่ผลิตดวยมือนัน้ อาจไมเทียบเทากับกระดาษที่ผลิตดวยเครื่อง แตคุณคาและความ

ภาคภูมิใจในผลงานมีมากกวา 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  ผลิตกระดาษดวยมือจากวสัดุตางๆ ไดอยางสรางสรรค 
จุดประสงคการเรียนรู 
  1. บอกข้ันตอนการผลิตกระดาษดวยมอืได 

  2. ผลิตกระดาษดวยมือจากวัสดุตางๆ ได 
เนื้อหาสาระ 
  การผลิตกระดาษดวยมือ 
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบ  MCDDE MODEL 
MODEL รายละเอียด ภาระงาน 

M - นักเรียนชมภาพขอคิดดีดี 

- นักเรียนชมกระดาษผลิตดวยมือชนิดตางๆ 

- นักเรียนชวยกันตอบคําถาม 

- นักเรียนชม และซักถาม 

C เปดโอกาสใหนักเรียนคิดประดิษฐชิ้นงานจาก

กระดาษที่ผลิตได 

นักเรียนชวยกนัคิด 

D นักเรียนไดรับการถายทอด และสาธิต 

การผลิตกระดาษดวยมือ 

นักเรียนชม และซักถาม 

D นักเรียนปฏิบัติงาน นักเรียนชวยกนัผลิตกระดาษ 

E ประเมินความรูและการปฏิบัติงาน - นักเรียนบอกขั้นตอนการผลิตกระดาษ 

  ดวยมือได 

- นักเรียนผลิตกระดาษดวยมือจากวัสดุตางๆ 

  ได 

- นักเรียนและผูสอนชวยกันเปรียบเทียบ 

  กระดาษที่ผลิตได 

- ผูสอนใหขอเสนอแนะ 

  - นักเรียนทําแบบประเมิน HELLO ทดสอบ 
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สื่อการเรียนรู 

1. CD ขอคิดดีดี และกระดาษผลิตดวยมอืชนิดตางๆ 

2. คอมพิวเตอร และ Projector 

3. อุปกรณในการผลิตกระดาษ  

    - เครื่องปน - กระบะใสเยือ่กระดาษ    - กะละมัง - แผนเฟรมแตะกระดาษ 

4. ใบงาน การผลิตกระดาษดวยมือจากวสัดุตางๆ 

5. แบบประเมนิ HELLO ทดสอบ 
การวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ/กิจกรรม วิธีการวัด พฤติกรรมทีว่ัด 
คําถาม วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
การสังเกต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน คุณธรรมฯและเจตคติ 

 วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ เจตคติ 
 วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
ส่ือ CD 
และ Projector 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

ตัวอยางกระดาษ 
ผลิตดวยมือ 

วัดความด ีจากความสนใจในสื่อ 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ  ขณะชมสื่อ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

การสาธิต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจฟง 
วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

ใบงานโครงงาน 
 

วัดความด ีจากการผลิตกระดาษ 
วัดความเกง จากการผลิตกระดาษดวยมือได 
วัดความสุข จากความภาคภูมิใจในผลงาน 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

แบบประเมิน 
HELLO ทดสอบ 

วัดความด ีจากการทําแบบทดสอบ 
วัดความเกง จากการตอบคําถามไดถูกตอง 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

 

แหลงการเรยีนรู 
  WWW.KRUARARE.COM  และเว็บไซดการผลิตกระดาษสา 
กิจกรรมเสนอแนะ 
  ใหนักเรียนผลติกระดาษจากวัสดุที่เหลือใชชนิดตางๆ แลวเปรียบเทียบคุณภาพในการนําไปใช  
เอกสารอางอิง 
  จุลจักร โนพนัธ และพงึพิศ  สาลีผล.  2540.  หนงัสือเรียนวิชาการงานรายวิชา ง 321 ง 322  

   โครงงานคหกรรม.  กรุงเทพ: สํานักพิมพวฒันาพานิช.  
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หนวยการเรยีนรูที่ 10 เรื่อง โครงงานประดิษฐชิน้งานจากเยื่อกระดาษเหลือใช 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี งานประดิษฐ   รหัส ง 33101                     ชั้นมธัยมศึกษาปที่  3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง กระดาษกันมดและแมลง                               เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
 

สาระสําคัญ 
   จากการผลิตกระดาษดวยมือ จะมีเยื่อกระดาษเหลือในทกุครั้ง ดังนัน้หากนํามาผสมกับสมนุไพร

ที่มีฤทธิ์ไลมดหรือแมลง จะเปนแนวทางใหโครงงานทีจ่ัดทําสามารถใชงานไดจริง รวมทัง้ลดการใชสารเคมีในการ

ไลแมลงได 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  ผลิตกระดาษสมุนไพรไลมดและแมลง 
จุดประสงคการเรียนรู 
  1. บอกข้ันตอนการผลิตกระดาษสมุนไพรได 

  2. ผลิตกระดาษไลมดหรือแมลงได 

  3. ทดสอบคุณสมบัติของกระดาษในการไลมดหรือแมลงได 
เนื้อหาสาระ 
  การผลิตกระดาษสมนุไพร 
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบ  MCDDE MODEL 
MODEL รายละเอียด ภาระงาน 

M - นักเรียนชมภาพขอคิดดีดี 

- นักเรียนชมกระดาษสมนุไพร 

- นักเรียนชวยกันตอบคําถาม 

- นักเรียนชม และซักถาม 

C เปดโอกาสใหนักเรียนนาํสมนุไพร 

มาใชในการผลิตกระดาษ 

นักเรียนชวยกนัคิด 

D นักเรียนไดรับการถายทอด และสาธิต 

การผลิตกระดาษสมนุไพร 

นักเรียนชม และซักถาม 

D นักเรียนปฏิบัติงาน นักเรียนชวยกนัผลิตกระดาษl,6owri 

E ประเมินความรูและการปฏิบัติงาน - นักเรียนบอกขั้นตอนการผลิตกระดาษสมุนไพรได 

- นักเรียนผลิตกระดาษไลมดหรือแมลงได 

- นักเรียนและผูสอนชวยกันเปรียบเทียบคณุสมบัติ 

  ในการไลมดหรือแมลงของกระดาษสมนุไพรแตละชนิด 

- นักเรียนทดสอบคุณสมบัติของกระดาษในการไลมด 

  หรือแมลงได 

  - ผูสอนใหขอเสนอแนะคณุสมบัติของสมุนไพร 
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สื่อการเรียนรู 

1. CD ขอคิดดีดี และตัวอยางกระดาษสมนุไพร 

2. คอมพิวเตอร และ Projector 

3. อุปกรณในการผลิตกระดาษ 

    - เครื่องปน 

    - กะละมงั 

    - กระบะใสเยื่อกระดาษ 

    - แผนเฟรมแตะกระดาษ 

4. ใบงาน โครงงานผลิตกระดาษสมุนไพร 
การวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ/กิจกรรม วิธีการวัด พฤติกรรมทีว่ัด 
คําถาม วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
การสังเกต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน คุณธรรมฯและเจตคติ 

 วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ เจตคติ 
 วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
ส่ือ CD 
และ Projector 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

ตัวอยางกระดาษ 
สมุนไพร 

วัดความด ีจากความสนใจในสื่อ 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ  ขณะชมสื่อ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

การสาธิต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจฟง 
วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

ใบงานโครงงาน 
 

วัดความด ีจากการผลิตกระดาษสมุนไพร 
วัดความเกง จากการผลิตกระดาษสมนุไพรได 
วัดความสุข จากความภาคภูมิใจในผลงาน 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

 

แหลงการเรยีนรู 
  1.   WWW.KRUARARE.COM 

  2.  เว็บไซดความรูเร่ืองสมนุไพรไลมดหรือแมลง 
กิจกรรมเสนอแนะ 
  ใหนักเรียนทดสอบคุณภาพในการไลมดหรือแมลง ของกระดาษสมนุไพรแตละชนิด 
เอกสารอางอิง 
  - 
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หนวยการเรยีนรูที่ 10 เรื่อง โครงงานประดิษฐชิน้งานจากเยื่อกระดาษเหลือใช  
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี งานประดิษฐ   รหัส ง 33101                     ชั้นมธัยมศึกษาปที่  3 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง กระดาษอัด (papier mache)                           เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
 

สาระสําคัญ 
  เชนเดียวกับ แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ทีใ่ชประโยชนจากเยื่อกระดาษที่เหลือ หรือหนงัสือพมิพที่

ไมใชแลว นาํมาสรางงาน สรางมูลคาเพิ่มได โดยการดัดแปลงเปนงานกระดาษอัด ทัง้นี้ตองอาศัยความคิด

สรางสรรค ซึ่งงานกระดาษอัด เปนอีกตวัเลือกหนึง่ที่สามารถทําได หากมีความมุงมั่น โดยไมมีขีดจํากัดวาจะมี

ขนาดใด เหมอืนของจริงหรือไม  
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  ประดิษฐงานกระดาษอัดไดอยางสรางสรรค 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. มีความรูเร่ืองงานกระดาษอดั 

2. ประดิษฐงานกระดาษอัดได 
เนื้อหาสาระ 

1. กระดาษอัด 

2. ข้ันตอนการผลิตงานกระดาษอัด 
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบ  MCDDE MODEL 
MODEL รายละเอียด ภาระงาน 

M - นักเรียนชมภาพขอคิดดีดี 

- นักเรียนชมตวัอยางงานกระดาษอัด  

นักเรียนชวยกนัตอบคําถาม 

C เปดโอกาสใหนักเรียนคิดงานกระดาษอัด นักเรียนแบงกลุมชวยกันออกแบบงานกระดาษ

อัด 

D นักเรียนไดรับการถายทอด และสาธิตขั้นตอน

ในการประดิษฐงานกระดาษอัด 

นักเรียนชม และซักถาม 

D นักเรียนปฏิบัติงาน นักเรียนชวยกนัประดิษฐงานกระดาษอัด 

ตามที่ออกแบบ 

E ประเมินความรูและการปฏิบัติงาน - นักเรียนมีความรูเร่ืองงานกระดาษอัด 

- นักเรียนประดิษฐงานกระดาษอัดได 

- ผูสอนใหขอเสนอแนะลกัษณะของงานทีดี่ 

- นักเรียนทําแบบประเมิน HELLO ทดสอบ 
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สื่อการเรียนรู 

1. CD ขอคิดดีดี และตัวอยางงานกระดาษอัด 

2. คอมพิวเตอร และ Projector 

3. CD ข้ันตอนการประดิษฐงานกระดาษอัด 

4. หนังสือเรียน งานกระดาษ 

5. วัสดุอุปกรณในการทํากระดาษอัด ไดแก กาวแปงเปยก ลูกโปง กะละมัง 

6. ใบงาน โครงงานการประดิษฐงานกระดาษอัด 

7. แบบประเมนิ HELLO ทดสอบ 

8. CD เพลง 
การวัดและประเมินผล 

เครื่องมือ/กิจกรรม วิธีการวัด พฤติกรรมทีว่ัด 
คําถาม วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
การสังเกต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน คุณธรรมฯและเจตคติ 

 วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ เจตคติ 
 วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม สติปญญา และทักษะ 
ส่ือ CD 
และ Projector 

วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจเรียน 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ ความรวมมือ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

ตัวอยาง 
งานกระดาษอดั 

วัดความด ีจากความสนใจในสื่อ 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ  ขณะชมสื่อ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

การสาธิต วัดความด ีจากความสนใจ และตั้งใจฟง 
วัดความเกง จากการตอบคําถาม การซกัถาม 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

หนงัสือเรียน 
งานกระดาษ 

วัดความด ีจากความสนใจในสื่อ 
วัดความสุข จากสีหนา อารมณ  ขณะชมสื่อ 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 

ใบงาน 
โครงงานกระดาษอัด 

วัดความด ีจากการผลิตงานกระดาษอัด 
วัดความเกง จากการออกแบบกระดาษอัดไดดี 
วัดความสุข จากความภาคภูมิใจในผลงาน 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
เจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

แบบประเมิน 
HELLO ทดสอบ 

วัดความด ีจากการทําแบบทดสอบ 
วัดความเกง จากการตอบคําถามไดถูกตอง 

คุณธรรมฯและเจตคติ 
สติปญญา และทักษะ 

ส่ือ CD เพลง วัดความสุข จากอารมณ ขณะปฏิบัติงาน เจตคติ 
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แหลงการเรยีนรู 

1. หนงัสือและวารสารในหองสมุดโรงเรียน และรานจาํหนายหนังสือ 

2. เว็บไซดตางๆ ในอินเตอรเนต็ ที่เกีย่วของกับงานกระดาษอัด 
กิจกรรมเสนอแนะ 
  ใหนักเรียนซอมแซม หรือตกแตงหองเรียนดวยวิธ ีเปเปอรมาเช 
เอกสารอางอิง 
  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.  2535.  วัตถุดิบและกรรมวิธกีารผลิต 
   หัตถกรรม.  กรุงเทพมหานคร. 
  จุลจักร โนพนัธ และพงึพิศ  สาลีผล.  2540.  หนงัสือเรียนวชิาการงาน รายวิชา ง 321 ง 322  
   โครงงานคหกรรม.  กรุงเทพ: สํานักพิมพวัฒนาพานิช.  
  นัยนา  นิยมวนั.  2526.  “รายงานการสาํรวจและศึกษาความตองการงานวิจัยในอตุสาหกรรม 
   เยื่อกระดาษ”  กรุงเทพ.  (อัดสําเนา). 
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เอกสารอางอิง 
 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.  2535.  วัตถุดิบและกรรมวธิีการผลิตหัตถกรรม.   
 กรุงเทพมหานคร. 
 

กองการแพทยทางเลือก กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.  2548.  
 เอกสารประกอบการบรรยายดนตรีเพือ่สุขภาพ.  (อัดสําเนา). 
 

จุลจักร โนพนัธ และพงึพิศ  สาลีผล.  2540.  หนังสือเรยีนวิชาการงานรายวิชา ง 321 ง 322 โครงงาน 

คหกรรม.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวฒันาพานิช.  
 

นัยนา  นิยมวนั.  2526.  “รายงานการสํารวจและศกึษาความตองการงานวจิัยในอุตสาหกรรมเยื่อ 
 กระดาษ”  กรุงเทพ.  (อัดสําเนา). 
 

พัชรีพรรณ ม. รัตนพล.  2547.  รายงานการศกึษาดูงานศูนยเวชศาสตรฟนฟสูวางคนิวาส  สภากาชาดไทย. 
 (อัดสําเนา). 
 

พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545.  สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 2545. รวมปฏิรูปกับครูตนแบบ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท

แคนดิดมีเดีย จํากัด. 
 

วรรณี วงศพานิชย.  2549.  การงานอาชพีและเทคโนโลยี งานประดิษฐ  ม.1 – ม.3.  กรุงเทพมหานคร:  
อักษรเจริญทศัน. 

 
เรวดี อ้ึงโพธิ.์  2541.  ดนตรบํีาบัดในศนูยเวชศาสตรฟนฟ ูสวางคนิวาสสภากาชาดไทย.  (อัดสําเนา). 
 

ศักรินทร หงสรัตนาวรกิจ.  2551.  ประยกุตงานใบตองดอกไมสด 1.  กรุงเทพมหานคร : บริษัทวาดศิลป จํากัด. 
 

http://archeep.com/ 

http://home.kku.ac.th/peaoun/eat-nutrition.htm 

http://human.cmu.ac.th/~hc/ebook/006103/lesson6/01.htm 

http://login.totalweblite.com/design/1075/index.asp?pageid=16520&AccId=2763 

http://pradid.rattana.org/ 

http://th.wikipedia.org/wiki/อาหาร 

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=addsiripun&month=07-2008&date=09&group 

 =8&gblog=6 
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http://www.culture.go.th/knowledge/story/baysree/baysree.html 

http://www.geocities.com/fonspppt/test/food.html 

http://www.horapa.com 

http://www.inenjoy.com/print.php?type=A&item_id=78 

http://www.kr.ac.th/tech/det48m2/f002.html 

http://www.mai95.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=99288&Ntype=2 

http://www.pantown.com/board.php?id=42591&area=3&name=board1&topic=4&action=view 

http://www.teenee.com/ 

http://www.thailearning.info/thailearning_joomla/images/archeep/baiseep a/baiseepa/sec1_3_04.html 

http://www.thaitambon.com/ 

http://www.todaygoods.com/yarn.php 

http://www.ucancookthai.com 

http://www.yesidoo.com 

www.google.com : การคิดราคาตนทุน การจัดการตลาดและการจําหนาย 

www.thaigoodview. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


