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ค าน า 
 

 รายวิชาเพ่ิมเติมงานประดิษฐ์ เป็นหนึ่งในหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่พัฒนาขึ้นจากความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้กับ
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสนใจ มีพื้นฐาน
ทางด้านงานประดิษฐ์ ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ถึงศักยภาพสูงสุด  และสามารถใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพได้  หลักสูตรนี้เป็นฉบับปรับปรุงจากหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมงานประดิษฐ์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
ซึ่งได้มีการแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลบางส่วน เช่น จัดล าดับหน่วยการเรียนรู้ ปรับจ านวนชั่วโมง ปรับเงื่อนไขการใช้
หลักสูตร เป็นต้น เพ่ือให้หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมงานประดิษฐ์มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  ซึ่งหวังว่าหลักสูตรนี้จะ
สามารถตอบสนองและเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการทางด้านนี้โดยเฉพาะ 

 

คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

             กันยายน 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 เรื่อง     หน้า 

1. วิสัยทัศน์    1 

2. หลักการ     1 

3. จุดหมาย     1 

4. สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมอาหารไทย     2 

5. หลักการและเหตุผล     4 

6. คุณภาพของผู้เรียน (ท่ีเพ่ิมจากหลักสูตรแกนกลาง)      4 

5. เงื่อนไขการใช้หลักสูตร     6 

7. โครงสร้างของหลักสูตร      7 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตร     13 
9. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้     13 
10. การประเมินผลการเรียนรู้     13 
11 ค าอธิบายรายวิชา     15 
12. โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม     92 

13. เอกสารอ้างอิง   145 
 
 

 
 
 



1 

 

รายวิชาเพิ่มเติมงานประดิษฐ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
วิสัยทัศน์ 

 มุ่งพัฒนาผู้เรียนที่เป็นพลังส าคัญทางสังคมให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะที่ส าคัญ เพ่ือความ
เป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ มีเจคตทิี่ดตี่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพด้านงานประดิษฐ์ สามารถน าความรู้
ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมืออาชีพ โดยค านึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพงานประดิษฐ์ ปลูกฝัง สร้างจิตส านึกต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม พัฒนาให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
หลักการ 

 หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความสามารถและทักษะของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านงาน

ประดิษฐ์ รวมถึงการบริหารจัดการธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ตามกลุ่มงาน โดยมีจุดหมายการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย
ส าหรับพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถข้ันสูงสุด มีความเป็นผู้น า และการสร้างนวัตกรรม
ด้านงานประดิษฐ์ เพ่ือสามารถต่อยอดและเพ่ิมพูนความรู้ และมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพด้านงาน
ประดิษฐ์ 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการท างานด้านงานประดิษฐ์
เพ่ือเป็นพลังส าคัญทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสนใจและความถนัดทางด้านงานประดิษฐ์
แต่ละกลุ่มงานมีความรู้ เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความสนใจและความถนัด 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความ
ต้องการของโรงเรียนและชุมชน 

5. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างจิตส านึกต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม พัฒนาให้ 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
จุดหมาย 

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มี
ความสามารถทางด้านงานประดิษฐ์และการประกอบธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ตามกลุ่มงาน มีปัญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานประดิษฐ์จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับ
ผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านงานประดิษฐ์ และธุรกิจงานประดิษฐ์ อย่างมืออาชีพ ตระหนักถึงการ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตไทย  

2.  มีทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ และธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ ตลอดจนทักษะ
การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิตที่ส าคัญต่อการเป็นผู้ประกอบการ
ทางด้านงานประดิษฐ์ และต่อการด าเนินชีวิต 

3.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีความอดทน มีวินัยและ 
ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบการทางด้านงานประดิษฐ์ และมีเจตคติที่ดีต่องานประดิษฐ์  
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สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมงานประดิษฐ์ 
 
สมรรถนะ 

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 
ประการ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสารด้วยภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของ
ตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถด้าน
งานประดิษฐ์และการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ รวมทั้งการสื่อสารเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ 
การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อความสามารถด้านงานประดิษฐ์และการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ สามารถวางแผนและออกแบบนวัตกรรมด้าน
งานประดิษฐ์สามารถจัดการและบริหารธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพืน้
ฐานความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทฤษฏี หลักการ และเทคนิคที่เก่ียวข้องกับงานประดิษฐ์และธุรกิจงาน
ประดิษฐ์เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจและการวางแผนในการสร้างสรรค์
งานประดิษฐ์และการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญใน
การปฏิบัติการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์และธุรกิจงานประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลัก
เหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อธุรกิจงานประดิษฐ์
แสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อศักยภาพในการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์และการจัดการธุรกิจงาน
ประดิษฐ์ 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ จากการฝึก
ปฏิบัติการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์และการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผล
กระทบต่อความสามารถด้านการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์และการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา
ความสามารถด้านงานประดิษฐ์และการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม  
 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ผู้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมงานประดิษฐ์เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านงานประดิษฐ์ตลอดจน
ตระหนักในคุณค่าและประโยชน์ของงานประดิษฐ์และประเพณีไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้
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สามารถด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์และจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. มีความรู้ ความสามารถด้านงานประดิษฐ์และการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ 
2. มีทักษะการคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้าน

งานประดิษฐ์ตามกลุ่มงาน 
3. มีทักษะด้านการปฏิบัติการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์และการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ตลอดจน

ทักษะการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการออกแบบและการผลิตงานประดิษฐ์ 
4. มีภาวะผู้น า มีความอดทน มุ่งมั่นในการท างาน ด ารงรักษาความเป็นไทยด้วยความรักและ

ภาคภูมิใจในการประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีจิตส านึกต่อการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และน าไปใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตไทย 

5. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านงานประดิษฐ์และการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ 
6. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพด้าน

งานประดิษฐ์ 
7. มีความพอเพียง มีจิตส านึกใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
8. มีจิตอาสา มุ่งมั่นในการน าความรู้ไปใช้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
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รายวิชาเพิ่มเติมงานประดิษฐ์ 
 
หลักการและเหตุผล 

งานประดิษฐ์มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมไทยทีมี่
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น งานประดิษฐ์สามารถแบ่งได้หลายกลุ่มงานด้วยกัน เช่น งานแกะสลัก งานใบตอง งาน
ดอกไม้สด งานประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นงานประดิษฐ์กลุ่ม
งานใด การเรียนรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้วิถีชีวิต สังคม ประเพณี วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
ของชาติไทย ซึ่งมีเสน่ห์ มีความหลาหลาย และน่าศึกษาค้นคว้า ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจด้านงานประดิษฐ์จึงเป็นที่
นิยมและเป็นที่ชื่นชอบส าหรับคนไทยและคนต่างชาติ ประกอบกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดความต้องการแรงงานเพ่ือด าเนินธุรกิจงานประดิษฐ์มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มี
ทักษะ ความสามารถทางด้านงานประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นด้านการแกะสลักผักและผลไม้ การประดิษฐ์ใบตอง 
การร้อยมาลัย ศิลปะงานประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ ธุรกิจงานประดิษฐ์ รวมทั้งด้านการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ให้เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานนอกจากนี้ ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ยังส่งเสริมให้เกิดความรัก และความ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิต สังคม ประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญท่ีคนในชาติจ าเป็นต้องมี 

การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับงานประดิษฐ์
ภายใต้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับงานประดิษฐ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้ที่มีความเข้มข้นน้อยส าหรับการพัฒนา
ผู้เรียนจนเกิดความรู้ ทักษะทางด้านงานประดิษฐ์และการจัดการธุรกิจด้านงานประดิษฐ์จนสามารถประกอบ
อาชีพทางด้านงานประดิษฐ์ได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ จากผลการวิจัยส ารวจความ
ต้องการของนักเรียนผู้ปกครองและครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่างานประดิษฐ์เป็นรายวิชา
เพ่ิมเติมที่กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการสูงเป็นอันดับที่ 2 ในกลุ่มงานอาชีพ ดังนั้น การจัดท าหลักสูตรรายวิชา
เพ่ิมเติมงานประดิษฐ์จึงเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านงาน
ประดิษฐ์ตามความต้องการของท้องถิ่นและของประเทศ เมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษา สามารถน าความรู้และ
ทักษะไปเป็นแนวทางในการศึกษาต่อเพ่ือต่อยอดทางความรู้ด้านงานประดิษฐ์หรือส าหรับการประกอบอาชีพ
ได้อย่างประสบผลส าเร็จในอนาคต 

 
คุณภาพของผู้เรียน (ที่เพิ่มจากหลักสูตรแกนกลาง) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1 

ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ หลักการและกระบวนการงานศิลปะประดิษฐ์ ประวัติความ
เป็นมาของงานประดิษฐ์และงานใบตอง มีความเข้าใจ และมีทักษะในการเลือกและใช้วัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องใช้ส าหรับงานประดิษฐ์เพ่ือใช้ในโอกาสต่างๆสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อออกแบบงานประดิษฐ์ได้
อย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ประหยัด มีความเป็นผู้น า มีทักษะกระบวนการกลุ่มเพ่ือวิเคราะห์ 
ออกแบบและสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตไทยด้วยจิตส านึกรักและภาคภูมิใจในประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทยตลอดจนมีทักษะภาษาต่างประเทศข้ันพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์งาน
ประดิษฐ์ใบตอง 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี2 
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของงานแกะสลักผัก ผลไม้ และการร้อยมาลัย มีความ

เข้าใจ และมีทักษะในการเลือกและใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องใช้ส าหรับงานประดิษฐ์กลุ่มงานแกะสลักและ
งานร้อยมาลัยเพ่ือใช้ในโอกาสต่างๆสามารถประยุกต์ใช้หลักการศิลปะและการจัดตกต่างเพ่ือออกแบบงาน
ประดิษฐ์กลุ่มงานแกะสลักผักและผลไม้ได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะในการแกะสลักผักและผลไม้ และการร้อย
มาลัย มีความรับผิดชอบ ประหยัด มีความเป็นผู้น า มีทักษะกระบวนการกลุ่มเพ่ือวิเคราะห์ ออกแบบและ
สร้างสรรคง์านประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตไทยด้วยจิตส านึกรักและภาคภูมิใจในประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทยตลอดจนมีทักษะภาษาต่างประเทศขั้นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์
ใบตอง 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี3 
 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ตามกลุ่มงานที่ถนัดและสนใจ 
สามารถประยุกต์ใช้หลักการจัดตกแต่งและแนวคิดการจัดตกแต่งมาใช้ในการประดิษฐ์ชิ้นงาน เพ่ือน าไปใช้ใน
การด ารงชีวิต การศึกษาต่อ และเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพด้านงานประดิษฐ์ มีความรับผิดชอบ 
ประหยัด มีความเป็นผู้น า มีทักษะกระบวนการกลุ่มเพ่ือวิเคราะห์ ออกแบบและสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ด้วย
จิตส านึกรักและภาคภูมิใจในประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทยตลอดจนมีทักษะ
ภาษาต่างประเทศขั้นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 

 ผู้เรียนมีความรู้ เข้าใจค าศัพท์ และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับงานประดิษฐ์เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพด้านงานประดิษฐ์ มีทักษะและความสามารถในการประดิษฐ์
ตามกลุ่มงานที่ถนัดและสนใจได้อย่างสร้างสรรค์ และสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อก่อให้เกิดความ
จรรโลงใจและส่งเสริมคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย  
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี5 

 ผู้เรียนมีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจงานประดิษฐ์ การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจงานประดิษฐ์ และ
วางแผนด้านการเงิน การขายและการตลาดสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการประกอบอาชีพด้านงาน
ประดิษฐ์อย่างมีประสิทธิภาพมีทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะและ
ความสามารถในการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ตามกลุ่มงานที่ถนัดและสนใจได้อย่างสวยงาม สะท้อนเอกลักษณ์
ความเป็นไทย เพ่ือก่อให้เกิดความจรรโลงใจและส่งเสริมคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย มีความเป็นผู้น า และมี
ทักษะการสื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ตามกลุ่มงานที่ถนัดและสนใจ สามารถบูรณา
การความรู้เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่มีรูปแบบแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและความเป็นสากลผ่าน
การฝึกประสบการณ์ การจัดโครงงาน นิทรรศการธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ มีทักษะสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ มีทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม 
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เงื่อนไขในการใช้หลักสูตร 

 เพ่ือให้การใช้หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมงานประดิษฐ์มีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศของผู้เรียน จึงมีเงื่อนไขในการน าหลักสูตรไปใช้ ดังนี้ 

1. โรงเรียนจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้มาตรฐานในการประดิษฐ์ชิ้นงานตามกลุ่มงานได้อย่าง
เพียงพอต่อจ านวนของผู้เรียน และมีห้องแสดงผลงานที่สมบูรณ์ 

2. การจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงติดต่อกัน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหา 
ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติควบคู่กัน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3.  ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญทางด้านงานประดิษฐ์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตาม
กลุ่มงาน สามารถสาธิตการประดิษฐ์ชิ้นงาน สามารถถ่ายทอดความรู้ เสนอแนะ ก ากับ และให้ค าปรึกษาแก่
ผู้เรียนในการฝึกปฏิบัติมีวินัยในการสอนและการปฏิบัติงานมีใจรักในงานสอนและอาชีพ 

4. ครูผู้สอนควรได้รับการอบรมเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการสอน 

5. ครูผู้สอนมีความสามารถหรือมีช่องทางในการรับงานเพ่ือส่งต่อให้นักเรียนท าเป็นรายได้ 

6.  ผู้เรียนควรมีบุคลิกที่เหมาะสมที่จะเรียนทางด้านงานประดิษฐ์มีความสนใจในเรื่องของงานประดิษฐ์
เป็นพื้นฐาน  มีความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้ซึ่งจะมาจากประสบการณ์ และแรงจูงใจจากตัวอย่างที่ดี 

7.  ครอบครัวต้องมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน 

8. สถานศึกษาที่จะเปิดสอนมีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่จ าเป็นพร้อมมีห้องแสดงผลงานที่สมบูรณ์
และผู้บริหารต้องมีนโยบายในการสนับสนุนเต็มที่ 

9. การจัดการเรียนการสอนควรมีการร่วมมือระหว่างครูผู้สอนหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมงานประดิษฐ์
กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาในบางหน่วยการเรียนรู้ที่ต้องมีการบูรณาการความรู้ 
ตัวอย่างเช่น ภาษาอังกฤษส าหรับงานประดิษฐ์ ธุรกิจงานประดิษฐ์ ศิลปงานประดิษฐ์ เป็นต้น  

10. โรงเรียนและครูผู้สอนต้องพิจารณาจัดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนให้มาก นอกเหนือจากการ
เรียนรู้ และการปฏิบัติในโรงเรียน เช่น การส่งเข้าแข่งขันในเวทีต่างๆ อย่างหลากหลาย  การพาเข้าร่วมการ
เตรียมงาน และการตกแต่งในงานพิธีต่างๆ การรับงานหรือปฏิบัติงานในเชิงธุรกิจ 

11. โรงเรียนจะต้องมีความพร้อมในการบริหารจัดการตามกลุ่มงานประดิษฐ์ที่จะเปิดสอน 
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โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างของหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมงานประดิษฐ์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     
ภาคเรียนที่     1 

รายวิชาเพิ่มเติมงานประดิษฐ์  1                                                     เวลา  60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา )ชั่วโมง(  

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 3 
2 หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ 9 
3 หลักการและกระบวนการปฏิบัติงานประดิษฐ์ 12 
4 งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ 36 

ภาคเรียนที่     2 
รายวิชาเพิ่มเติมงานประดิษฐ์  2                                                     เวลา  60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 

5 ประวัติและความเป็นมาของงานประดิษฐ์ใบตอง 3 
6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ใบตอง 6 
7 หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ใบตอง 6 
8 วิถีชีวิตไทยกับงานใบตอง 15 
9 การประดิษฐ์งานใบตองขั้นพ้ืนฐาน 30 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ภาคเรียนที่     1 
รายวิชาเพิ่มเติมงานประดิษฐ์  3                                                     เวลา  60  ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา )ชั่วโมง(  
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานแกะสลักผักและผลไม้ 6 
2 หลักการจัดและแกะสลักผักและผลไม้ 12 
3 ศิลปะและหลักการออกแบบตกแต่งผักและผลไม้อย่างง่าย 15 
4 การแกะสลักผักและผลไม้อย่างง่าย  27 

ภาคเรียนที่     2 
รายวิชาเพิ่มเติมงานประดิษฐ์  4                                                     เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานร้อยมาลัย 6 
6 หลักการออกแบบงานร้อยมาลัย และงานร้อยมาลัยในวิถีชีวิตไทย 24 
7 งานดอกไม้สด  

- การจัดดอกไม้สด 

- การประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ 

18 

8 เครื่องแขวนไทย 12 
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รายวิชาเลือก ตามกลุ่มความสนใจของงานประดิษฐ์ 
1. กลุ่มงานแกะสลักผักและผลไม้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ภาคเรียนที่     1 

รายวิชาเพิ่มเติมเทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้                            เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา )ชั่วโมง(  

1 หลักในการจัดตกแต่งผักและผลไม้ 9 
2 ลายพ้ืนฐานของงานแกะสลักผักและผลไม้ 24 
3 การแกะสลักผักและผลไม้รูปแบบต่างๆ 27 

ภาคเรียนที่     2 
รายวิชาเพิ่มเติมการประยุกต์งานแกะสลักผักและผลไม้                    เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

4 การจัดตกแต่งอาหารในเชิงธุรกิจ 15 
5 การประยุกต์ใช้ผักและผลไม้บนโต๊ะอาหาร 24 
6 โครงงานแกะสลักผักและผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย 21 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    

ภาคเรียนที่     1 
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษส าหรับงานประดิษฐ์                            เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา )ชั่วโมง(  

1 ภาษาอังกฤษส าหรับงานประดิษฐ์                             60 
ภาคเรียนที่     2 

รายวิชาเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์งานแกะสลักผักและผลไม้                         เวลา  60   ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
2 การปอกคว้าน 12 
3 การแกะสลักผลไม้ลูกเล็กและผลไม้ลูกใหญ่ 48 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     

ภาคเรียนที่     1 
รายวิชาเพิ่มเติมการบริหารการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์                       เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา )ชั่วโมง(  

1 การบริหารการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์                                                  60 
ภาคเรียนที่     2 

รายวิชาเพิ่มเติมศิลปะสร้างสรรค์งานแกะสลักผักและผลไม้   1              เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
2 งานแกะสลักผักและผลไม้ในวรรณคดีไทย 30 
3 การจัดวางและรูปแบบการตกแต่งงานแกะสลักผักและผลไม้ของไทย

และนานาชาติ 
30 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     
ภาคเรียนที่     1 

รายวิชาเพิ่มเติมการการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ              เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา )ชั่วโมง(  

1 การฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ 60 
ภาคเรียนที่     2 

รายวิชาเพิ่มเติมโครงงานและการจัดนิทรรศการงานแกะสลัก           เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
2 โครงงานการแกะสลัก 30 
3 การจัดนิทรรศการงานแกะสลัก  30 

 
 

2. กลุ่มงานประดิษฐ์ใบตอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    

ภาคเรียนที่     1 
รายวิชาเพิ่มเติมเทคนิคเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ใบตอง                         เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา )ชั่วโมง(  

1 การประดิษฐ์งานใบตอง (ภาชนะใบตอง) 15 
2 การประดิษฐ์งานใบตอง (บายศรีปากชาม) 15 
3 การประดิษฐ์งานใบตอง (กระทงลอย) 15 
4 การประดิษฐ์งานใบตอง (กระเช้าใบตอง) 15 

ภาคเรียนที่     2 
รายวิชาเพิ่มเติมการประยุกต์งานประดิษฐ์ใบตอง                          เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

5 การประดิษฐ์งานใบตอง (กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) 12 
6 การประดิษฐ์งานใบตอง (พานบายศรี) 18 
7 โครงงานการประดิษฐ์งานใบตองที่เป็นเอกลักษณ์ไทย 30 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     

ภาคเรียนที่     1 
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษส าหรับงานประดิษฐ์                           เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา )ชั่วโมง(  

1 ภาษาอังกฤษส าหรับงานประดิษฐ์                              60 
ภาคเรียนที่     2 

รายวิชาเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ใบตอง                                เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
2 การออกแบบและพัฒนาส่วนประกอบงานใบตอง 21 
3 ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ใบตอง 39 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     
ภาคเรียนที่     1 

รายวิชาเพิ่มเติมบริหารการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์                           เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา )ชั่วโมง(  

1 การบริหารการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์                                                                       60 
ภาคเรียนที่     2 

รายวิชาเพิ่มเติมศิลปะสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ใบตอง  1                    เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
2 งานใบตองในวัฒนธรรมและประเพณีไทย 30 
3 วิจิตรงานใบตอง โบราณคดี สัตว์หิมพานต์ 30 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     

ภาคเรียนที่     1 
รายวิชาเพิ่มเติมการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ                   เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา )ชั่วโมง(  

1 การฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ 60 
ภาคเรียนที่     2 

รายวิชาเพิ่มเติมโครงงานและการจัดนิทรรศการงานประดิษฐ์ใบตอง     เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
2 โครงงานการประดิษฐ์งานใบตอง และงานศิลปะสร้างสรรค์ตามสมัย

นิยม               
30 

3 การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ใบตอง 30 
 

3. กลุ่มงานดอกไม้สด 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    

ภาคเรียนที่     1 
รายวิชาเพิ่มเติมเทคนิคเกี่ยวกับงานร้อยมาลัย                                 เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา )ชั่วโมง(  

1 ส่วนประกอบของมาลัย 18 
2 ฝึกปฏิบัติงานร้อยมาลัย 

- มาลัยซีก 
- มาลัยแบน 
- มาลัยตุ้ม 
- มาลัยสามเหลี่ยม 
- มาลัยกลม 
- มาลัยรี 
- มาลัยตัวหนอน 

42 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ต่อ) 
ภาคเรียนที่     2 

รายวิชาเพิ่มเติมการประยุกต์งานร้อยมาลัย                                    เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
3 ฝึกปฏิบัติงานร้อยมาลัย 

- มาลัยเถา 
- มาลัยพวงดอกไม้ 
- มาลัยสามกษัตริย์ 
- มาลัยครุย 
- มาลัยตัวสัตว์ 

45 

4 โครงงานเก่ียวกับงานร้อยมาลัย 15 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     

ภาคเรียนที่     1 
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษส าหรับงานประดิษฐ์                           เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา )ชั่วโมง(  

1 ภาษาอังกฤษส าหรับงานประดิษฐ์   60 
ภาคเรียนที่     2 

รายวิชาเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์งานดอกไม้สด                                       เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
2 เครื่องแขวนดอกไม้สด  60 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     

ภาคเรียนที่     1 
รายวิชาเพิ่มเติมการบริหารการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์                        เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา )ชั่วโมง(  

1 การบริหารการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์                                                                         60 
ภาคเรียนที่     2 

รายวิชาเพิ่มเติมศิลปะสร้างสรรค์งานดอกไม้สด  1                           เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
2 งานดอกไม้สดในวัฒนธรรมและประเพณีไทย 30 
3 ศิลปะงานร้อยมาลัยด้วยดอกไม้ในท้องถิ่น 30 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     

ภาคเรียนที่     1 
รายวิชาเพิ่มเติมการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ                            เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา )ชั่วโมง(  

1 การฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ 60 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  (ต่อ) 
ภาคเรียนที่     2 

รายวิชาเพิ่มเติมโครงงานและการจัดนิทรรศการงานดอกไม้สด              เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
2 โครงงานการจ าลองผลิตภัณฑ์ดอกไม้สด                     30 
3 การจัดนิทรรศการงานดอกไม้สด 30 

 
4. กลุ่มศิลปประดิษฐ์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
ภาคเรียนที่     1 

รายวิชาเพิ่มเติมเทคนิคงานศิลปประดิษฐ์                                      เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา )ชั่วโมง(  

1 ดอกไม้สร้างสรรค์  60 
ภาคเรียนที่     2 

รายวิชาเพิ่มเติมการประยุกต์งานศิลปประดิษฐ์                               เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
4 การออกแบบงานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น 30 
5 โครงงานศิลปประดิษฐ์ 30 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     

ภาคเรียนที่     1 
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษส าหรับงานประดิษฐ์                           เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา )ชั่วโมง(  

1 ภาษาอังกฤษส าหรับงานประดิษฐ์        60 
ภาคเรียนที่     2 

รายวิชาเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์                                        เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
2 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม 39 
3 ผลิตภัณฑ์งานถัก 21 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     

ภาคเรียนที่     1 
รายวิชาเพิ่มเติมการบริหารการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์                      เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา )ชั่วโมง(  

1 การบริหารการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์                                                                         60 
ภาคเรียนที่     2 

รายวิชาเพิ่มเติมศิลปะสร้างสรรค์งานประดิษฐ์  1                             เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
2 การจัดสถานที่และการผูกผ้า 18 
3 การเย็บและปักเครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้าน  18 
4 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์ 24 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     
ภาคเรียนที่     1 

รายวิชาเพิ่มเติมการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ                              เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา )ชั่วโมง(  

1 การฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ 60 
ภาคเรียนที่     2 

รายวิชาเพิ่มเติมโครงงานและการจัดนิทรรศการศิลปะประดิษฐ์              เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
3 โครงงานศิลปประดิษฐ์                     30 
4 การจัดนิทรรศการศิลปประดิษฐ์ 30 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตร 

กิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมงานประดิษฐ์ ใช้รูปแบบการเรียนการสอน วิธีสอน 
และเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
งานประดิษฐ์ และการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการ
ประดิษฐ์ มีทักษะที่ส าคัญในการพัฒนาตนเองเป็นผู้น าทางการเรียนรู้ และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมชิ้นงาน
ประดิษฐ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรนี้ ประกอบด้วย 

1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
3. การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
4. การท าโครงงาน 
5. บทบาทสมมติุ 
6. สถานการณ์จ าลอง 
7. กรณีตัวอย่าง/กรณีศึกษา 
8. การใช้ค าถาม 
9. อภิปรายกลุ่มย่อย 
 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการเรียน/ใบความรู้ 
2. หนังสือ/ต ารา ในห้องสมุดเพ่ือการสืบค้นข้อมูล 
3. วัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบส าหรับงานประดิษฐ์ 
4. สื่อจากInternet  
5. แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
6. แหล่งเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ และการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ 

 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

1. วัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ด้วยแบบทดสอบ แบบสังเกต โดยครูผู้สอน 
2. ประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ ด้วยแบบสังเกต 

แบบประเมิน แบบสัมภาษณ์ โดยครูผู้สอน 

51 
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3. ประเมินทักษะการท างานกลุ่ม ด้วยแบบสังเกต โดยครูผู้สอน 
4. ประเมินทักษะการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ และการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ ด้วยแบบสังเกต 

แบบประเมิน แบบสัมภาษณ์ โดยครูผู้สอน และเพ่ือนนักเรียน 
5. ประเมินทักษะการปฏิบัติ ด้วยแบบสังเกต แบบประเมิน โดยครูผู้สอน หรือนักเรียนเอง 
6. ประเมินรายงานการท าโครงงาน ด้วยแบบประเมิน/รายงาน โดยครูผู้สอน 
7. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยแบบวัด แบบประเมิน โดยครูผู้สอน หรือนักเรียนเอง 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   รายวิชาเพิ่มเติมงานประดิษฐ์  1                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนที่ 1           เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับงานประดิษฐ์ การเลือกวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานประดิษฐ์ 
หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ หลักการวิธีการและกระบวนการปฏิบัติงานประดิษฐ์ งานประดิษฐ์จากวัสดุ
ธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ การออกแบบชิ้นงานและการฝึกปฏิบัติงานประดิษฐ์เพ่ือการดํารงชีวิตและเป็น
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ รวมทั้งศึกษาคําศัพท์ภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยใช้กระบวนการศึกษา สืบค้น การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การฝึกปฏิบัติงานประดิษฐ์จากวัสดุ
ธรรมชาติการประยุกต์ปรับเปลี่ยนแนวคิดพัฒนางานเป็นพ้ืนฐานการอาชีพกระบวนการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความสามารถในการประดิษฐ์ชิ้นงานเพื่อดํารงชีวิตและเป็นพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพโดยการสร้างรายได้ระหว่างเรียน มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่สําคัญในการ
ปฏิบัติงานประดิษฐ์ มีความซื่อสัตย์เสียสละยุติธรรมประหยัดขยันอดทนรับผิดชอบตรงเวลาสะอาดประณีตมี
เหตุผลมีมารยาทช่วยเหลือตนเองทํางานบรรลุเปูาหมายทํางานถูกวิธีทํางานเป็นขั้นตอนทํางานมีระบบมี
ความคิดสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ ลักษณะของงานประดิษฐ์ทั้งประเภทและรูปแบบ
งานประดิษฐ์ 
 2. ผู้เรียนมีทักษะในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ได้อย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัย
ในการทํางาน 
 3. ผู้เรียนมีทักษะในการออกแบบงานประดิษฐ์ ประยุกต์ใช้วัสดุในการสร้างสรรค์ของใช้ ของตกแต่ง
และของเล่น เพ่ือใช้ในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 
 4. ผู้เรียนมีวินัย ใฝุเรียนรู้ และรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการฝึกซ้อมอย่างสม่ําเสมอใฝุรู้ใฝุเรียนและนํา
ความรู้ไปใช้อย่างเป็นประโยชน์ 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
  
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1 การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 
- การเลือกวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานประดิษฐ์ 
- หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ 
- วัสดุธรรมชาติในงานประดิษฐ์ 

2. การเรียนรู้จากการศึกษาการสาธิตและลงมือปฏิบัติ 
- ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
- ประดิษฐ์ของตกแต่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ 
- ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ 
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3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์วัสดุที่นํามาใช้ในงานประดิษฐ์ รูปแบบและหลักการออกแบบงานประดิษฐ์ 
- นําเสนอผลงาน 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กระบวนการปฏิบัติการงานประดิษฐ์   
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. ใบงานการออกแบบงานประดิษฐ์ 
 2. งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
 3. นําเสนอผลงาน 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. หนังสือเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 
 3. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
 4. ตัวอย่างงานประดิษฐ์จากวัสดุต่างๆ  
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   รายวิชาเพิ่มเติมงานประดิษฐ์  2                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนที่ 2          เวลา 60 ชั่วโมง1.5 หน่วยกิต 

 
 ศึกษา เรียนรู้ และทําความเข้าใจหลักการวิธีการกระบวนการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของงาน
ประดิษฐ์ใบตอง งานร้อยมาลัย คุณค่าของงานใบตอง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานใบตอง ประกอบด้วย 
รูปแบบของงานประดิษฐ์ใบตอง หลักการเตรียมใบตอง วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานประดิษฐ์ใบตอง  ประเภทของ
งานใบตอง หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ใบตอง  วิถีชีวิตไทยกับงานใบตอง  การห่ออาหารและขนมด้วย
ใบตอง  การประดิษฐ์งานใบตองขั้นพ้ืนฐานการออกแบบ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์งานใบตอง
และการเก็บรักษาชิ้นงาน เพ่ือการดํารงชีวิตและเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ รวมทั้งศึกษาคําศัพท์
ภาษาต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์งานใบตองการ
ประยุกตส์ร้างสรรค์ทักษะกระบวนการทํางานทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการทํางานร่วมกันและทักษะ
การจัดการในการฝึกปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนแนวคิดการประดิษฐ์ 
มีรายได้ระหว่างเรียนจากการจําหน่ายชิ้นงานโดยใช้ทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพได้แก่ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความสามารถในการประดิษฐ์งานใบตองและตกแต่งงานใบตองในโอกาส
ต่างๆการคํานวณต้นทุนและกําหนดราคา สามารถพัฒนางานเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ มีความรู้
เกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่สําคัญในการประดิษฐ์งานใบตอง มีความซื่อสัตย์ยุติธรรมเสียสละประหยัด
ขยันอดทนรับผิดชอบตรงเวลารอบคอบมีเหตุผลมีมารยาทมีความมุ่งมั่นในการทํางานให้บรรลุเปูาหมายมี
ความคิดสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ใบตองประวัติความเป็นมา คุณค่า รูปแบบของงาน
ประดิษฐ์ใบตอง 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์งานใบตองได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

3. ผู้เรียนมีทักษะในการประดิษฐ์ใบตองที่ใช้ในโอกาสต่างๆของไทยได้อย่างสวยงามและสามารถ
อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตไทยกับงานประดิษฐ์ใบตอง 

4. ผู้เรียนมีทักษะในการประดิษฐ์ส่วนประกอบของงานใบตองได้อย่างประณีตสวยงาม 
5. ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีต รอบคอบ สะอาดและปลอดภัยมี

ลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติ 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
  
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ใบตอง 
- การเลือกวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานประดิษฐ์ใบตอง 
- หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ใบตอง 
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- ประเภทของงานใบตอง 
- งานประดิษฐ์ใบตองกับวิถีชีวิตไทย   

2.การเรียนรู้จากการศึกษาการสาธิตของครูผู้สอนและลงมือปฏิบัติ 
- การห่ออาหารและขนมด้วยใบตอง 
- การพับกลีบใบตองเบื้องต้น 
- ส่วนประกอบในงานประดิษฐ์ใบตอง 

3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์วัสดุที่นํามาใช้ในงานประดิษฐ์ใบตอง รูปแบบและหลักการออกแบบงานประดิษฐ์ 
- นําเสนอผลงาน 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กระบวนการปฏิบัติการงานประดิษฐ์ใบตอง 
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอผลงาน 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. ใบงานการออกแบบงานประดิษฐ์ใบตอง 
 2. การห่ออาหารและขนมด้วยใบตอง ,กลีบใบตองชนิดต่าง ๆ ,ส่วนประกอบของงานใบตอง  
 3. การนําเสนอผลงาน 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. หนังสือเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ใบตอง 
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. สื่อของจริง 
 4. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   รายวิชาเพิ่มเติมงานประดิษฐ์  3                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     ภาคเรียนที่ 1           เวลา 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษา ทําความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานแกะสลักผักและผลไม้  ประเภทและ

ลักษณะของงานแกะสลัก เรียนรู้หลักการวิธีการและกระบวนการจัดและแกะสลักผักและผลไม้ การตัดและหั่น
ผักเพ่ือใช้ในการตกแต่ง การแกะสลักผักและผลไม้อย่างง่าย ศิลปะและหลักการออกแบบตกแต่งผักและผลไม้
อย่างง่ายการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการแกะสลักผักและผลไม้การเก็บรักษาชิ้นงาน  รวมทั้งศึกษาคําศัพท์
ภาษาต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

โดยใช้กระบวนวิเคราะห์  สังเคราะห์ การอภิปราย การฝึกปฏิบัติการแกะสลัก ประยุกต์และ
สร้างสรรค ์กระบวนการทํางานกลุ่ม การแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จากสภาพจริงพัฒนางานเป็น
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนจากการจําหน่ายชิ้นงานการคํานวณต้นทุนและ
กําหนดราคา 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความสามารถในการแกะสลักผักและผลไม้สามารถประยุกต์ใช้เพ่ือการ
ดํารงชีวิตและเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพโดยการสร้างรายได้ระหว่างเรียน มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์
ภาษาต่างประเทศที่สําคัญในงานแกะสลักผักและผลไม้ มีความซื่อสัตย์ยุติธรรมเสียสละประหยัดขยันอดทน
รับผิดชอบตรงเวลารอบคอบปลอดภัยคุ้มค่าประณีตมีเหตุผลมีมารยาทช่วยเหลือตนเองทํางานบรรลุเปูาหมาย
ทํางานถูกวิธีทํางานเป็นขั้นตอนทํางานมีระบบมีความคิดสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานแกะสลักการออกแบบการเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเก็บรักษา 
ชิ้นงานการแกะสลักและตกแต่งผักผลไม้การคํานวณต้นทุนและกําหนดราคา 
 2. ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการแกะสลักและการตกแต่งได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

3. ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการแกะสลัก การออกแบบการแกะสลักและตกแต่งผักผลไม้ที่
ใช้ในโอกาสต่างๆ 

4.ผู้เรียนมีทักษะการจัดการในการทํางานทักษะการทํางานร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยประณีตรอบคอบสะอาดและปลอดภัย 

5. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทํางานมีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการทํางานใช้พลังงานทรัพยากรในการทํางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
  
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 

- ความเป็นมาของการแกะสลักผักและผลไม้ 
- ความหมาย คุณค่าและวัตถุประสงค์ของงานแกะสลักผักและผลไม้ 
- คุณสมบัติของช่างแกะสลักผักและผลไม้ 
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- ประเภทและลักษณะของงานแกะสลัก 
- การเลือกวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานแกะสลัก 
- การจัดตกแต่งผักและผลไม้อย่างง่าย 
- หลักการออกแบบงานแกะสลักผักและผลไม้ 

2. การเรียนรู้จากการศึกษาการสาธิตของผู้สอนและลงมือปฏิบัติ 
- การตัดและหั่นผักเพ่ือใช้ในการตกแต่ง 
- วิธีการแกะสลักผักและผลไม้อย่างง่าย 
- การจัดตกแต่งผักและผลไม้อย่างง่าย  

3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์วัสดุที่นํามาใช้ในงานแกะสลัก รูปแบบและหลักการออกแบบงานแกะสลัก 
- นําเสนอผลงาน 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กระบวนการปฏิบัติการงานแกะสลักผักและผลไม้   
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอผลงาน 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

 1. ใบงานการออกแบบงานแกะสลัก 
 2. งานแกะสลักผักและผลไม้ 
 3. นําเสนอผลงาน 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. หนังสือเกี่ยวกับงานแกะสลัก 
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. สื่อของจริง 
 4. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ     

5. สื่อวีดีทัศน์ 
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ค าอธิบายรายวิชา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   รายวิชาเพิ่มเติมงานประดิษฐ์  4                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     ภาคเรียนที่ 2          เวลา 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานร้อยมาลัย หลักการวิธีการการเลือกดอกไม้ ใบไม้ 
และวัสดุตกแต่ง อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานร้อยมาลัย ประเภทของมาลัย หลักการออกแบบงานร้อยมาลัย 
ส่วนประกอบของมาลัยและวิธีการตกแต่งตัวมาลัย มาลัยกับวิธีความเป็นไทย โอกาสที่ใช้พวงมาลัย ความ
เป็นมาเกี่ยวกับงานดอกไม้สด การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในงานดอกไม้สดการเลือกดอกไม้ใบไม้และการเก็บรักษา
หลักการจัดดอกไม้รูปแบบการจัดดอกไม้ประเภทการจัดดอกไม้การจัดดอกไม้รูปทรงพ้ืนฐานแบบสากลการจัด
ช่อดอกไม้  ความหมายของเครื่องแขวน  เครื่องแขวนของไทยในอดีต  ประเภทของเครื่องแขวนวัสดุ -อุปกรณ์
การประดิษฐ์เครื่องแขวน  ส่วนประกอบของเครื่องแขวนการประดิษฐ์เครื่องแขวนขนาดจิ๋ว รวมทั้งศึกษา
คําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

โดยใช้ทักษะแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ การทํางานร่วมกันกระบวนการฝึกปฏิบัติ การ
ออกแบบ สร้างสรรค์ การประยุกต์ปรับเปลี่ยนแนวคิดการร้อยมาลัยใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะ
การจัดการในการฝึกปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความสามารถในงานร้อยมาลัย งานดอกไม้สดและเครื่องแขวนไทยเพ่ือ
ดํารงชีวิตและเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพโดยการสร้างรายได้ระหว่างเรียน มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์
ภาษาต่างประเทศที่สําคัญในการประดิษฐ์งานมาลัย ดอกไม้สด และเครื่องแขวนไทย มีความซื่อสัตย์เสียสละ
ยุติธรรมประหยัดขยันอดทนรับผิดชอบตรงเวลารอบคอบปลอดภัยคุ้มค่ายั่งยืนสะอาดประณีตมีเหตุผลมี
มารยาทช่วยเหลือตนเองและรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนอธิบายหลักการวิธีการและกระบวนการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานร้อย
มาลัยงานดอกไม้สดและเครื่องแขวนไทยการเลือกดอกไม้และวัสดุตกแต่งการร้อยมาลัยแบบต่างๆการใช้และ
บํารุงรักษาอุปกรณ์การจัดจําหน่าย  

2. ผู้เรียนปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในงานร้อยมาลัยงานดอกไม้สดและเครื่องแขวนไทยคํานวณ
ค่าใช้จ่ายกําหนดราคาค่าบริการจัดจําหน่ายจดบันทึกการปฏิบัติงานทําบัญชีรับจ่ายและประดิษฐ์มาลัย งาน
ดอกไม้สดและเครื่องแขวนไทย อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 

3. ผู้เรียนพัฒนาชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ๆใน
การทํางานและสร้างรายได้ 

4. ผู้เรียนมีทักษะการจัดการในการทํางานทักษะการทํางานร่วมกัน 
5. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทํางานมีคุณธรรมและ

ลักษณะนิสัยในการทํางานใช้พลังงานทรัพยากรในการทํางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวม  5  ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการร้อยมาลัย 
- การเลือกวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการร้อยมาลัย 
- ประเภทของมาลัย 
- หลักการออกแบบงานร้อยมาลัย 
- ความเป็นมาเกี่ยวกับงานดอกไม้สดและพานพุ่ม 
- หลักการออกแบบ ประเภทของการจัดดอกไม้ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องแขวนไทย 

2. การเรียนรู้จากการศึกษาการสาธิตของผู้สอนและลงมือปฏิบัติ 
- การร้อยมาลัย 
- การจัดดอกไม้ 
- การประดิษฐ์เครื่องแขวนไทย 

3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์วัสดุที่นํามาใช้ในงานมาลัย รูปแบบและหลักการออกแบบงานร้อยมาลัย งานดอกไม้

สด และเครื่องแขวนไทย 
- นําเสนอผลงาน 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กระบวนการปฏิบัติการงานร้อยมาลัย งานดอกไม้สด และงานเครื่องแขวน 
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอผลงาน 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1.ใบงานการออกแบบงานร้อยมาลัย งานดอกไม้สดและเครื่องแขวนไทย  

2.ผลงานร้อยมาลัย งานดอกไม้สดและเครื่องแขวนไทย 
 3. นําเสนอผลงาน 
 



23 

 

ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. หนังสือเกี่ยวกับงานร้อยมาลัย การจัดดอกไม้ และเครื่องแขวนไทย 
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. สื่อของจริง 
 4. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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รายวิชาเลือก ตามกลุ่มความสนใจของงานประดิษฐ์ 
1. กลุ่มงานแกะสลักผักและผลไม้ 

 
ค าอธิบายรายวิชา   

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมเทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้                                                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนที่ 1             เวลา 60 ชั่วโมง1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาลายพ้ืนฐานของงานแกะสลักผักและผลไม้เทคนิควิธีการแกะสลักดอกไม้ลายพ้ืนฐาน วิธีการ
แกะสลักดอกรักเร่ ดอกบานชื่น ดอกคาเนชั่น ดอกกุหลาย การแกะสลักผักและผลไม้รูปแบบต่างๆ เช่น ลาย
ไทย ลายดอกไม้ ลายเครือเถา ลายฉลุ หลักในการจัดตกแต่งผักและผลไม้ เช่น การจัดวางแบบรอบจาน การ
จัดวางแบบช่อดอกไม้ การจัดวางแบบผสมการใช้และบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การแกะสลักหลักการเลือก
วัสดุในการแกะสลัก รวมถึงการเก็บรักษาชิ้นงาน เพ่ือการดํารงชีวิตและเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
รวมทั้งศึกษาคําศพัท์ภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

โดยใช้กระบวนสืบค้น แสวงหาความรู้ การฝึกปฏิบัติการแกะสลัก การออกแบบประยุกต์การตกแต่ง
อาหารปรับเปลี่ยนแนวคิดใช้ทักษะการจัดการในการฝึกปฏิบัติงานการแกะสลักผักและผลไม้เพ่ือจัดตกแต่ง
อาหารทักษะกระบวนการแก้ปัญหาการคํานวณต้นทุนและกําหนดราคา พัฒนางานเป็นพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียนจากการจําหน่ายชิ้นงาน 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการแกะสลักผักและผลไม้ตกแต่งอาหารสามารถให้บริการ 
ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในงานอาชีพสุจริตที่สนใจและทํางานอย่างมีคุณภาพเห็นประโยชน์และ 
มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาต่างประเทศท่ีสําคัญเก่ียวกับเทคนิค
การแกะสลักผักและผลไม้ รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  มีคุณธรรมสามารถคิดออกแบบสร้างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบขยันซื่อสัตย์ ประหยัดอดออมมุ่งมั่นอดทนใช้
พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานแกะสลักการออกแบบการเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเก็บรักษา 
ชิ้นงานการแกะสลักและตกแต่งผักและผลไม้การคํานวณต้นทุนและกําหนดราคา 

2. ผู้เรียนมีทักษะในการออกแบบการแกะสลักและตกแต่งผักและผลไม้ที่ใช้ในโอกาสต่างๆ 
3. ผู้เรียนสร้างผลงานแกะสลักและตกแต่งอาหารอย่างมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะการทํางาน

ร่วมกัน 
4. ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตสะอาดปลอดภัยรักษาสิ่งแวดล้อมและ 

รักษาเอกลักษณ์ประจําชาติ 
5. ผู้เรียนมีทักษะการจัดการในการทํางานทักษะการทํางานร่วมกัน 
6. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทํางานมีคุณธรรมและ

ลักษณะนิสัยในการทํางานใช้พลังงานทรัพยากรในการทํางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 

- ลายพ้ืนฐานของงานแกะสลักผักและผลไม้ 
- การแกะสลักผักและผลไม้ในรูปแบบต่างๆ 
- หลักในการจัดตกแต่งผักและผลไม้ 

2. การเรียนรู้จากการศึกษาการสาธิตของผู้สอนและลงมือปฏิบัติ 
- วิธีการแกะสลักผักและผลไม้ลายพื้นฐาน 
- การจัดตกแต่งผักและผลไม้ 

3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์วัสดุที่นํามาใช้ในงานแกะสลัก รูปแบบและหลักการออกแบบงานแกะสลัก 
- นําเสนอผลงาน 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กระบวนการปฏิบัติการงานการแกะสลักผักและผลไม้ 
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอผลงาน 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. ใบงานการออกแบบงานแกะสลัก 
 2. งานแกะสลักผักและผลไม้ 
 3. นําเสนอผลงาน 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. หนังสือเกี่ยวกับงานแกะสลัก 
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. สื่อของจริง 
 4. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชาเพิ่มเติมการประยุกต์งานแกะสลักผักและผลไม้                                                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง1.5 หน่วยกิต 
 
 

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการหลักการจัดตกแต่งอาหารในเชิงธุรกิจ เช่น หลักในการจัดตกแต่งผัก
และผลไม้แนวคิดการตกแต่งจานอาหารด้วยผักและผลไม้ การจัดตกแต่งอาหารในเชิงธุรกิจ การประยุกต์ใช้ผัก
และผลไม้บนโต๊ะอาหาร การจัดวางและรูปแบบการตกแต่งจานโครงงานแกะสลักผักและผลไม้ที่เป็น
เอกลักษณ์ไทย การใช้และบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การแกะสลักหลักการเลือกวัสดุในการแกะสลัก รวมถึง
การเก็บรักษาชิ้นงาน เพ่ือการดํารงชีวิตและเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ รวมทั้งศึกษาคําศัพท์
ภาษาต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

โดยใช้การสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายแสดงความคิดเห็น  การฝึกปฏิบัติการแกะสลัก
ผักและผลไม้เพ่ือจัดตกแต่งอาหารการคํานวณต้นทุนและกําหนดราคา พัฒนางานเป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพทักษะกระบวนการแก้ปัญหากระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการแกะสลักผักและผลไม้ตกแต่งอาหารสามารถให้บริการ 
ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในงานอาชีพสุจริตที่สนใจและทํางานอย่างมีคุณภาพเห็นประโยชน์และ 
มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาต่างประเทศท่ีสําคัญในการปฏิบัติงาน
แกะสลักผักและผลไม้ รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรมสามารถคิดออกแบบสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือวิธีการใหม่ในการทํางานทํางานด้วยความรับผิดชอบขยันซื่อสัตย์ ประหยัดอดออมมุ่งมั่นอดทนใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานแกะสลักการออกแบบการเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเก็บรักษา 
ชิ้นงานการแกะสลักและตกแต่งผักและผลไม้การคํานวณต้นทุนและกําหนดราคา 

2. ผู้เรียนมีทักษะในการออกแบบการแกะสลักและตกแต่งผักและผลไม้ที่ใช้ในโอกาสต่างๆ 
3. ผู้เรียนสร้างผลงานแกะสลักและตกแต่งอาหารอย่างมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะการทํางาน

ร่วมกัน 
4.  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับโครงงานสามารถเลือกทําโครงงานแกะสลักได้เหมาะสมกับความถนัดและ

ความสนใจของตนเอง 
5.ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตสะอาดปลอดภัยรักษาสิ่งแวดล้อมและ 

รักษาเอกลักษณ์ประจําชาติ 
6. ผู้เรียนมีทักษะการจัดการในการทํางานทักษะการทํางานร่วมกัน 
7. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทํางานมีคุณธรรมและ

ลักษณะนิสัยในการทํางานใช้พลังงานทรัพยากรในการทํางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 

- การจัดตกแต่งอาหารในเชิงธุรกิจ 
- การประยุกต์ใช้ผักและผลไม้บนโต๊ะอาหาร 
- โครงงานแกะสลัก 

2. การเรียนรู้จากการศึกษาการสาธิตของผู้สอนและลงมือปฏิบัติ 
- วิธีการแกะสลักผักและผลไม้ 
- การจัดตกแต่งผักและผลไม้ 

3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์วัสดุที่นํามาใช้ในงานแกะสลัก รูปแบบและหลักการออกแบบงานแกะสลัก 
- นําเสนอผลงาน 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กระบวนการปฏิบัติงานการประยุกต์งานแกะสลักผักและผลไม้ 
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอผลงาน 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. ใบงานการออกแบบงานแกะสลัก 
 2. งานแกะสลักผักและผลไม้ 
 3. นําเสนอโครงงาน 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. หนังสือเกี่ยวกับงานแกะสลัก 
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. สื่อของจริง 
 4. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษส าหรับงานประดิษฐ์                                                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 1             เวลา 60 ชั่วโมง1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่สําคัญสําหรับงานแกะสลักผักและผลไม้เรียนรู้การใช้คําศัพท์
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือให้เกิดทักษะการสื่อสารทั้งด้านการพูดการฟังการอ่านและการเขียนคิด
วิเคราะห์หลักการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาชีพด้านงานแกะสลักผักและผลไม้เพ่ือเตรียมพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย  
 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานแกะสลักผักและผลไม้
ตลอดจนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้บทบาทสมมุติเพ่ือให้เกิดทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาชีพด้านงานประดิษฐ์
อย่างมืออาชีพ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแกะสลัก
ผักและผลไม้ตลอดจนการประกอบธุรกิจด้านงานแกะสลักผักและผลไม้ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะในการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษสามารถแนะนําและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานแกะสลักผักและผลไม้ได้เห็นคุณค่าและมี
เจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีความใฝุรู้ใฝุเรียนมีความสามัคคีมีคุณธรรมทํางานด้วยความ
รับผิดชอบขยันซื่อสัตย์มุ่งมั่นอดทนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนอธิบายความหมายของคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติงานแกะสลักผักและ
ผลไมไ้ด้อย่างถูกต้อง 

2. ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติในการเตรียมและการปฏิบัติงานแกะสลักผักและผลไม้โดยใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  

3. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจงานแกะสลักผักและผลไม้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ผู้เรียนมีทักษะการคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงานแกะสลักผักและผลไม้ตลอดจน
ธุรกิจงานแกะสลักผักและผลไม้ได้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการประกอบอาชีพด้านงานประดิษฐ์อย่างมืออาชีพ 

5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการ
ปฏิบัติงานประดิษฐ์และธุรกิจงานประดิษฐ์ 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้  

1 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
- การอ่านบทความภาษาอังกฤษ 
- การฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษ 
- การพูดเพ่ือการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
- การเขียนเพ่ือการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
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 2. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 
- คําศัพท์ที่สําคัญ 
- หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์วัสดุที่นํามาใช้ในงานแกะสลัก รูปแบบและหลักการออกแบบงานแกะสลักผ่านการ

สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
- นําเสนอผลงานด้วยภาษาอังกฤษ 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นด้วยภาษาอังกฤษ 

4. กระบวนการปฏิบัติการงานแกะสลักผักและผลไม้   
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอผลงาน 

5. การเรียนรู้จากกิจกรรมบทบาทสมมุติ 
- วางแผนการทํางานเพ่ือแสดงตามบทบาทสมมุติที่ได้รับมอบหมาย 
- การจัดเตรียมวัสดุ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และสถานที่ 
- ดําเนินการแสดงบทบาทสมมุติ 
- อภิปราย แสดงความคิดเห็น 
-  

การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. ใบงานบทบาทสมมุติ 
 2. งานแกะสลักผักและผลไม้ 
 3. นําเสนอโครงงาน 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. หนังสือเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

2. หนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานแกะสลัก 
3. เอกสารประกอบการบรรยาย 
4. สื่อของจริง 

 5. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์งานแกะสลักผักและผลไม้                                                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเทคนิควิธีการ และหลักการเก่ียวกับ การปอกคว้านผลไม้ วิธีการแกะสลักผลไม้ลูกเล็กและ
ผลไม้ลูกใหญ ่หลักการจัดตกแต่งผลไม้การใช้และบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การแกะสลักหลักการเลือกวัสดุ
ในการแกะสลัก รวมถึงการเก็บรักษาชิ้นงาน เพ่ือการดํารงชีวิตและเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ รวมทัง้
ศึกษาคําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  

โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้การทํางานกลุ่มการฝึกปฏิบัติการการปอกคว้าน การแกะสลักการ
ประยุกต์ปรับเปลี่ยนแนวคิดการตกแต่งผลไม้กระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการในการฝึกปฏิบัติงาน
การคํานวณต้นทุนและกําหนดราคา พัฒนางานเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียนจากการ
จําหน่ายชิ้นงาน 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปอกคว้าน การแกะสลักผลไม้ การตกแต่งผลไม้ 
สามารถให้บริการได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในงานอาชีพสุจริตที่สนใจและทํางานอย่างมีคุณภาพ
เห็นประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์และมีทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาต่างประเทศ รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรมสามารถคิดออกแบบสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือวิธีการใหม่ในการทํางานทํางานด้วยความรับผิดชอบขยันซื่อสัตย์ประหยัดมุ่งม่ันอดทนใช้พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานปอกคว้าน งานแกะสลักการออกแบบการเตรียมวัสดุอุปกรณ์การ
เก็บรักษาชิ้นงานการแกะสลักและตกแต่งผลไม้การคํานวณต้นทุนและกําหนดราคา 

2. ผู้เรียนมีทักษะในการออกแบบการปอกคว้าน การแกะสลักและตกแต่งผลไม้ที่ใช้ในโอกาสต่างๆ 
3. ผู้เรียนสร้างผลงานแกะสลักและตกแต่งผลไมอ้ย่างมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะการทํางานร่วมกัน 
4. ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตสะอาดปลอดภัยรักษาสิ่งแวดล้อมและ 
รักษาเอกลักษณ์ประจําชาติ 
5. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 
6. ผู้เรียนมีทักษะการจัดการในการทํางานทักษะการทํางานร่วมกัน 
7. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทํางานมีคุณธรรมและ

ลักษณะนิสัยในการทํางานใช้พลังงานทรัพยากรในการทํางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 

- วิธีการปอกคว้านผลไม้ 
- การแกะสลักผลไม้ลูกเล็กและผลไม้ลูกใหญ่ 
- การตกแต่งผลไม้ 
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2. การเรียนรู้จากการศึกษาจากตัวอย่าง การการสาธิตของผู้สอนและลงมือปฏิบัติ 
- วิธีการปอกคว้านผลไม้ 
- การแกะสลักผลไม้ลูกเล็กและผลไม้ลูกใหญ่ 

3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์วัสดุที่นํามาใช้ในงานแกะสลัก รูปแบบและหลักการออกแบบงานแกะสลักผลไม้ 
- นําเสนอผลงาน 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กระบวนการปฏิบัติการผลิตภัณฑ์งานแกะสลักผลไม้ 
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอผลงาน 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. ใบงานการออกแบบงานแกะสลัก 

2. งานปอกคว้านผลไม้ 
 3. งานแกะสลักผลไม้ลูกเล็กและผลไม้ลูกใหญ่ 
 4. นําเสนอผลงาน 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. หนังสือเกี่ยวกับงานแกะสลัก 
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. สื่อของจริง 
 4. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
 

 
 
 
 

 



32 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมการบริหารการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                                 ภาคเรียนที่ 1             เวลา 60 ชั่วโมง1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญ และความเป็นมาของธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มใน
อนาคตโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษาหลักการจัดการธุรกิจงาน
ประดิษฐ์จากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คิดวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการธุรกิจงาน
ประดิษฐ์ วางแผนธุรกิจงานประดิษฐ์การแกะสลักผักและผลไม้ และออกแบบหาแนวทางในการปูองกันปัญหา 
และการแก้ไขปัญหาของธุรกิจงานประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเกี่ยวกับ
การเงิน การขาย และการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจ
ด้านงานประดิษฐ์ รวมทั้งศึกษาคําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์แนวโน้ม และทิศทางของธุรกิจงานประดิษฐ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือวางแผนและออกแบบการตลาดและการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจน
วางแผนการจัดการเกี่ยวกับการเงิน การขาย และการตลาด เพ่ือการประกอบอาชีพงานประดิษฐ์อย่างมือ
อาชีพ 

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจงานประดิษฐ์ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจ
งานประดิษฐ์ มองเห็นแนวโน้มของธุรกิจงานประดิษฐ์ สามารถคิดสร้างสรรค์ วางแผนและออกแบบการ
บริหารจัดการธุรกิจด้านการเงิน การขาย และการตลาดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะ 
เห็นคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประกอบการศึกษา
ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่สําคัญ และมีความสามารถในการสื่อสารใน
ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับธุรกิจงานประดิษฐ์ มีความสามัคคีด้วยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มร่วมมือ มี
ความใฝุรู้ใฝุเรียน ทํางานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มุ่งม่ัน อดทน มีจิตสํานึก มีคุณธรรม และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพผู้ประกอบธุรกิจงานประดิษฐ์ ใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า
และถูกวิธี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  ผู้เรียนอธิบายความสําคัญและความเป็นมาของธุรกิจงานประดิษฐ์ ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มของ
ธุรกิจงานประดิษฐ์ได้  
 2.  ผู้เรียนอธิบายหลักการบริหารจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ได้อย่างมีเหมาะสม  

3.  ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และคิดวิจารณญาณในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
งานประดิษฐ์ 

4. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และวางแผนการเงิน การขาย การตลาด และการจัดการธุรกิจงาน
ประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์ 

5.  ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 

6.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการและบริหารธุรกิจงาน
ประดิษฐ์ 

7.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพผู้ประกอบธุรกิจงานประดิษฐ์ 
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รวม   7 ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 
- ความหมายและความเป็นมาของธุรกิจงานประดิษฐ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
- แนวโน้มตลาดของธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ 
- การวางแผนธุรกิจ 
- การจัดการเกี่ยวกับการเงิน การขาย และการตลาด 
- คุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ 

2. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
- การวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจงานประดิษฐ์ 
- การวางแผนการบริหารจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ 

3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์แนวโน้มตลาดของธุรกิจงานประดิษฐ์ 
- นําเสนอแผนงานธุรกิจงานประดิษฐ์ 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กรณีศึกษา/กรณีตัวอย่าง 
-  ศึกษากรณีตัวอย่าง 
-  วิเคราะห์ปัจจัยที่ทําให้ธุรกิจสําเร็จและล้มเหลว 

- นําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
- อภิปรายแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ 

5. การศึกษานอกสถานที่ 
-  วางแผนการศึกษานอกสถานที่ ได้แก่ กําหนดสถานที่ วัน เวลา การเดินทาง  
-  ติดต่อประสานงานหน่วยงานด้านการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ 

- ดําเนินการตามแผนงาน 
- สรุปผลการศึกษานอกสถานที่ 

 
การวัดและการประเมินผล 
 1.  ประเมินความรู้ 
 2.  ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 

3.  ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
  4.  ประเมินผลงาน (รายงานการศึกษาค้นคว้า) 
 5.  ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. ใบงานการออกแบบธุรกิจงานประดิษฐ์ 

2. บันทึกจากการศึกษานอกสถานที่ 
3. นําเสนอผลงาน 
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ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. หนังสือ /ตํารา เกี่ยวกับธุรกิจงานประดิษฐ์ 
2. เอกสารประกอบการบรรยาย 
3.  แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
4.  แหล่งเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านธุรกิจงานประดิษฐ์ 
5.  เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี      รายวิชาเพิ่มเติมศิลปะสร้างสรรค์งานแกะสลัก 
                              ผักและผลไม้ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5      ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาหลักการ วิธีการ และเทคนิคเกี่ยวกับงานแกะสลักผักและผลไม้ท่ีถูกกล่าวถึงในวรรณคดีไทย 
เช่น รามเกียรติ์ สังข์ทอง การจัดวางและรูปแบบการตกแต่งงานแกะสลักผักและผลไม้ รูปแบบการแกะสลักผัก
และผลไม้นานาชาติ การออกแบบ การใช้และบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การแกะสลักหลักการเลือกวัสดุใน
การแกะสลัก รวมถึงการเก็บรักษาชิ้นงาน เพ่ือการดํารงชีวิตและเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  รวมทั้ง
ศึกษาคําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  

โดยใช้ทักษะและกระบวนการสืบค้น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การฝึกปฏิบัติการแกะสลัก การ
ออกแบบประยุกต์การแกะสลักผักและผลไม้เพ่ือจัดตกแต่งในรูปแบบงานแกะสลักผักและผลไม้ในวรรณคดีไทย
เช่น รามเกียรติ์ สังข์ทอง เป็นต้นใช้กระบวนการปฏิบัติการคํานวณต้นทุนและกําหนดราคา พัฒนางานเป็น
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียนจากการจําหน่ายชิ้นงานการทํางานร่วมกันกระบวนการ
แก้ปัญหาและทักษะการจัดการในการฝึกปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการแกะสลักผักและผลไม้ในวรรณคดี มีความสามารถใน 
การจัดตกแต่งสามารถให้บริการได้ทํางานอย่างมีคุณภาพเห็นประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
สุจริต มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่สําคัญ และมีความสามารถในการสื่อสารในภาษาต่างประเทศ  รู้จัก
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริตสามารถคิดออกแบบสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ใน
การทํางานมีคุณธรรมทํางานด้วยความรับผิดชอบขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดออมมุ่งมั่นอดทนใช้พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานแกะสลักผักและผลไม้ในวรรณคดีไทยการออกแบบการเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์การเก็บรักษาชิ้นงานการแกะสลักและตกแต่งผักและผลไม้การคํานวณต้นทุนและกําหนดราคา 

2. ผู้เรียนมีทักษะในการออกแบบการแกะสลักและตกแต่งผักและผลไม้ที่ใช้ในโอกาสต่างๆ 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างผลงานแกะสลักผักและผลไม้ในวรรณคดีอย่างมีความคิด

สร้างสรรค ์
4. ผู้เรียนมีทักษะการจัดการในการทํางานทักษะการทํางานร่วมกัน 
5. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 
6. ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตสะอาดปลอดภัยรักษาสิ่งแวดล้อมและ 

รักษาเอกลักษณ์ประจําชาติ 
7. ผู้เรียนมีคุณธรรมและตระหนักถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 

- การจัดตกแต่งผลงานการแกะสลักผักและผลไม้ในวรรณคดี 
- การจัดตกแต่งผักและผลไม้ 

2. การเรียนรู้จากการศึกษาการสาธิตของผู้สอนและลงมือปฏิบัติ 
- วิธีการแกะสลักผักและผลไม้ในวรรณคดี 
- การจัดตกแต่งผักและผลไม้ 

3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์วัสดุที่นํามาใช้ในงานแกะสลัก รูปแบบและหลักการออกแบบงานแกะสลัก 
- นําเสนอผลงาน 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กระบวนการปฏิบัติการงานแกะสลักผักและผลไม้ในวรรณคดี 
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอน 
- นําเสนอผลงาน 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. ใบงานการออกแบบงานแกะสลัก 
 2. งานแกะสลักผักและผลไม้ 
 3. นําเสนอผลงาน 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. หนังสือเกี่ยวกับงานแกะสลัก 
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. สื่อของจริง 
 4. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ภาคเรียนที่ 1             เวลา 60 ชั่วโมง1.5 หน่วยกิต 
 
  ศึกษา ทําความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและเงื่อนไขของการฝึกประสบการณ์ทาง
อาชีพ การวางแผนและการเตรียมงานในการฝึกประสบการณ์  การประสานงานและการทําความเข้าใจใน
ข้อตกลงกับสถานประกอบการ การวิเคราะห์งานและการเขียนโครงการ การเตรียมโครงการ การลงปฏิบัติ
และการประเมินผล  

โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การฝึกปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านงานศิลปประดิษฐ์ ใช้ทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ได้แก่ทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่วมกัน ทักษะแสวงหาความรู้
และทักษะการจัดการในการฝึกปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความสามารถ เกิดทักษะ เจตคติและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ อันจะ
เป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ตรง  สามารถทํางานเป็นทีมเป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถ
ทํางานได้จริงเมื่อสําเร็จการศึกษา มีความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่
สําคัญ และมีความสามารถในการสื่อสารในภาษาต่างประเทศ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านศิลปประดิษฐ์ให้เกิดความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ
และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเพื่อการประกอบอาชีพ  

2. ผู้เรียนมีประสบการณ์การทํางาน รวมทั้งสามารถทํางานเป็นทีมในสถานประกอบการณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 
4. ผู้เรียนมีความเข้าใจชีวิตการทํางานและวัฒนธรรมองค์กร  เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและ

สามารถทํางานร่วมกันได้ 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1 การเรียนรู้ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เงื่อนไข การฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ 
- การประชุมชี้แจง   
- การจัดสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์อาชีพ 

 2. การฝึกประสบการณ์ 
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน / องค์กร 
- การวางแผน/การวิเคราะห์งาน ตามบทบาทหน้าที่ 
- การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. การนิเทศติดตาม 
- การนิเทศติดตาม  ให้ข้อเสนอแนะ ระหว่างการฝึกประสบการณ์ 
- การประชุมสัมมนา  เพ่ือวิเคราะห์สภาพ ปัญหา และแนวทางในการปฏิบัติงานระหว่างฝึก

ประสบการณ์อาชีพ 
 4. การสรุปผลการฝึกประสบการณ์อาชีพ 

- ประชุมสัมมนา นําเสนอผลการฝึกประสบการณ์อาชีพ 
- สรุปผลการฝึกประสบการณ์ 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  ประเมินการวิเคราะห์งาน การวางแผนงาน 
 2.  ประเมินติตตามการฝึกงาน 
 3. ประเมินการสรุปผลการฝึกงาน 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. ใบงานการวิเคราะห์ภาระงานการฝึกประสบการณ์ 
 2. แผนการฝึกประสบการณ์ โครงการการปฏิบัติงาน 
 3. ผลการประเมินโครงการ 
 4. ผลสรุปการฝึกประสบการณ์ 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. สถานประกอบการเกี่ยวกับงานศิลปประดิษฐ์ 
 2. เอกสาร/คู่มือประกอบการฝึกประสบการณ์ 
 3. อุปกรณ์ท่ีจําเป็นเกี่ยวกับงานศิลปประดิษฐ์ที่ใช้ในการฝึกประสบการณ์ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี        รายวิชาเพิ่มเติมโครงงานและการจัดนิทรรศการ

งานแกะสลัก                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6          ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา สืบค้น และปฏิบัติเกี่ยวกับโครงงานการแกะสลัก  การประยุกต์และสร้างสรรค์งานแกะสลัก 
งานแกะสลักจากวัสดุอ่ืนๆ เช่น การแกะสลักสบู่ การแกะสลักเทียน การแทงหยวก การแกะสลักดินเหนียว 
การเลือกหัวข้อโครงงาน การเขียนเค้าโครง การเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงาน การนําเสนอโครงงาน
และการประเมินผล การสรุปองค์ความรู้ นําเสนอผลงานโดยการจัดนิทรรศการ โดยดําเนินการวางแผนจัด
นิทรรศการ  ดําเนินการจัดนิทรรศการ สรุปผลและประเมินผล  รวมทั้งศึกษาคําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง  

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ การสืบค้น การลงมือปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน การนําเสนอ
ผลงานในลักษณะการจัดนิทรรศการงานแกะสลัก  ประยุกต์ปรับเปลี่ยนแนวคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ใน
รูปแบบของการทําโครงงาน สามารถวางแผนและใช้กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่วมกันและ
ทักษะการจัดการในการฝึกปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติการแบบโครงงาน สามารถออกแบบและวางแผน
ในการทําโครงงาน  ใช้กระบวนการในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และบรรลุผล มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่
สําคัญ และมีความสามารถในการสื่อสารในภาษาต่างประเทศ มีความมุ่งม่ัน อดทน มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ 
มีเจตคติท่ีดี  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทําโครงงานการแกะสลัก  การออกแบบชิ้นงานการแกะสลัก และ
ตกแต่งผักผลไม ้การคํานวณต้นทุนและกําหนดราคา 

2. ผู้เรียนมีทักษะในการออกแบบ สร้างผลงานแกะสลักและการจัดตกแต่งอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
3.  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับโครงงานสามารถเลือกทําโครงงานแกะสลักได้เหมาะสมกับความถนัดและ

ความสนใจของตนเอง 
4. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดนิทรรศการ วางแผนการดําเนินงานการจัดนิทรรศการและจัด

แสดงนิทรรศการผลงานการแกะสลักท่ีเป็นเอกลักษณ์ไทยได้อย่างมืออาชีพ 
5. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 
6. ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตสะอาดปลอดภัยรักษาสิ่งแวดล้อมและ 

รักษาเอกลักษณ์ประจําชาติ 
7. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับงานแกะสลักใหม่ๆ ในรูปแบบของโครงงาน 
8. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้  กระบวนการแก้ปัญหาในการทํางาน  มีคุณธรรมและ

ลักษณะนิสัยในการทํางานที่ดี  
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
1 การเรียนรู้จากการศึกษาการสาธิตของผู้สอนและลงมือปฏิบัติ 
- วิธีการทําโครงงานแกะสลักการแกะสลัก 
- หลักการจัดนิทรรศการการนําเสนอผลงานการแกะสลัก 

 2. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน 
- หลักการจัดนิทรรศการ 

3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- การวางแผนการดําเนินงานการจัดนิทรรศการ โครงงานแกะสลัก 
- นําเสนอผลงาน 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กระบวนการปฏิบัติการทําโครงงานและการจัดนิทรรศการ 
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอผลงาน 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. โครงงานแกะสลัก 
 2. การจัดนิทรรศการงานแกะสลัก 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. หนังสือเกี่ยวกับโครงงาน 
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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2. กลุ่มงานประดิษฐ์ใบตอง 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมเทคนิคเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ใบตอง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนที่ 1           เวลา 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ กระบวนการ การออกแบบเกี่ยวกับการประดิษฐ์ภาชนะใบตอง การ
ประดิษฐ์บายศรีปากชาม การประดิษฐ์กระทงลอย การประดิษฐ์กระเช้าใบตอง การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการ
ประดิษฐ์งานใบตองและการเก็บรักษาชิ้นงาน และการประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งศึกษาคําศัพท์
ภาษาต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์งานใบตอง ตามขั้นตอน คือ การศึกษารายละเอียด การ
วางแผนการทํางาน การจัดเตรียมอุปกรณ์ และการลงมือปฏิบัติตามข้ันตอน ประยุกต์ปรับเปลี่ยนแนวคิดการ
ประดิษฐ์  ใช้ทักษะกระบวนการทํางานกลุม่  และการแก้ปัญหาทักษะ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และเกิดทักษะในการประดิษฐ์งานใบตอง สามารถประยุกใช้เพ่ือ
ดํารงชีวิตและเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ หรือการสร้างรายได้ระหว่างเรียน มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์
ภาษาต่างประเทศที่สําคัญ เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ใบตอง มีความซื่อสัตย์เสียสละยุติธรรม ประหยัด ขยันอดทน 
มีความรับผิดชอบและตรงเวลา มีความประณีตมีเหตุผล มีวินัยในการทํางาน 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ใบตองได้แก่ ภาชนะใบตอง บายศรีปากชาม กระทง
ลอย และกระเช้าใบตอง 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์งานใบตองได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

3. ผู้เรียนมีทักษะในการประดิษฐ์ใบตองที่ใช้ในโอกาสต่างๆของไทยได้แก่ ภาชนะใบตอง บายศรีปาก
ชาม กระทงลอย และกระเช้าใบตองได้อย่างสวยงาม 

4. ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีต รอบคอบ สะอาดและปลอดภัยมี
ลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติ 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
  
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้  

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ใบตอง 
- การเลือกวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานประดิษฐ์ใบตอง 
- หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ใบตองได้แก่ ภาชนะใบตอง บายศรีปากชาม กระทงลอย และ

กระเช้าใบตอง 
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2. การเรียนรู้จากการศึกษาการสาธิตของครูผู้สอนและลงมือปฏิบัติ 
- ภาชนะใบตอง  
- บายศรีปากชาม  
- กระทงลอย  
- กระเช้าใบตอง 

 3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์วัสดุที่นํามาใช้ในงานประดิษฐ์ รูปแบบและหลักการออกแบบงานประดิษฐ์ 
- นําเสนอผลงาน 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กระบวนการปฏิบัติการงานประดิษฐ์ใบตอง   
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอผลงาน 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3.  แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1.  ใบงานการออกแบบงานประดิษฐ์ใบตอง 
 2.  ภาชนะใบตอง บายศรีปากชาม กระทงลอย และกระเช้าใบตอง 
 3.   การนําเสนอผลงาน 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ใบตอง 
 2.  เอกสารประกอบการบรรยาย 

3.  สื่อของจริง ได้แก่ ภาชนะใบตอง บายศรีปากชาม กระทงลอย และกระเช้าใบตอง 
 4.  เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมการประยุกต์งานประดิษฐ์ใบตอง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนที่ 2           เวลา 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการวิธีการกระบวนการการออกแบบ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์งาน
ใบตองได้แก่ การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ การประดิษฐ์พานบายศรี โครงงานการประดิษฐ์ใบตองที่
เป็นเอกลักษณ์ไทย และการเก็บรักษาชิ้นงานจากการประดิษฐ์  รวมทั้งศึกษาคําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง  

โดยใช้ศึกษา สืบค้นแสวงหาความรู้ การฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์งานใบตอง กระบวนการเรียนรู้ตาม
รูปแบบโครงงาน  กระบวนการประยุกตแ์ละสร้างสรรค์การประดิษฐ์และตกแต่งงานใบตองในโอกาสต่างๆ
รวมทั้งการฝึกคํานวณต้นทุนและกําหนดราคา เพ่ือพัฒนาเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการหารายได้
ระหว่างเรียนจากการจําหน่ายชิ้นงาน  ใช้ทักษะกระบวนการทํางานกลุ่ม ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  และ
การจัดการในการฝึกปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความสามารถในการประดิษฐ์งานใบตองเพ่ือดํารงชีวิตและเป็นพื้นฐานใน
การประกอบอาชีพโดยการสร้างรายได้ระหว่างเรียน มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่สําคัญ   มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์คือ  มีความซื่อสัตย์เสียสละยุติธรรม  ประหยัด  มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา 
รอบคอบ อดทน สามารถทํางานให้บรรลุเปูาหมายได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ใบตองได้แก่ กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พานบายศรี 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์งานใบตองได้อย่างถูกต้องและ

ปลอดภัย 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการประดิษฐ์ใบตองที่ใช้ในโอกาสต่างๆของไทยได้แก่ กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 

พานบายศรีได้อย่างสวยงาม 
4. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทําโครงงานสามารถเลือกทําโครงงานการประดิษฐ์งานใบตองได้

เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของตนเอง 
5. ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตรอบคอบสะอาดและปลอดภัยมีลักษณะ

อันเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติ 
6. ผู้เรียนมีทักษะการจัดการในการทํางานทักษะการทํางานร่วมกัน 
7. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทํางานมีคุณธรรมและ

ลักษณะนิสัยในการทํางานใช้พลังงานทรัพยากรในการทํางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
  
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ใบตองได้แก่ กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พานบายศรี 
- การเลือกวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานประดิษฐ์ใบตอง 
- หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ใบตองได้แก่ กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พานบายศรี 
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- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน 
2. การเรียนรู้จากการศึกษาการสาธิตของครูผู้สอนและลงมือปฏิบัติ 
- กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  
- พานบายศรี 
- โครงงานการประดิษฐ์งานใบตองที่เป็นเอกลักษณ์ไทย 

 3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์วัสดุที่นํามาใช้ในงานประดิษฐ์ รูปแบบและหลักการออกแบบงานประดิษฐ์ 
- นําเสนอผลงาน 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กระบวนการปฏิบัติการงานประดิษฐ์ใบตอง 
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอผลงาน 

 
การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. ใบงานการออกแบบงานประดิษฐ์ใบตอง 
 2.กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พานบายศรี 
 3. การนําเสนอโครงงาน 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. หนังสือเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ใบตอง 
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. สื่อของจริงได้แก่ กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พานบายศรี 
 4. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษส าหรับงานประดิษฐ์                                                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 1             เวลา 60 ชั่วโมง1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่สําคัญสําหรับงานประดิษฐ์ใบตองเรียนรู้การใช้คําศัพท์หลัก
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดทักษะการสื่อสารทั้งด้านการพูดการฟังการอ่านและการเขียนคิดวิเคราะห์
หลักการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาชีพด้านงานประดิษฐ์ใบตองเพ่ือเตรียมพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย   
 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานประดิษฐ์ใบตองตลอดจน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
บทบาทสมมุติเพ่ือให้เกิดทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาชีพด้านงานประดิษฐ์อย่าง
มืออาชีพ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประดิษฐ์
ใบตองตลอดจนการประกอบธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ใบตอง ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะในการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษสามารถแนะนําและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ใบตองได้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดี
ต่อภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีความใฝุรู้ใฝุเรียนมีความสามัคคีมีคุณธรรมทํางานด้วยความรับผิดชอบขยัน
ซื่อสัตย์มุ่งมั่นอดทนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนอธิบายความหมายของคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติงานประดิษฐ์ใบตอง
ได้อย่างถูกต้อง 

2. ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติในการเตรียมและการปฏิบัติงานประดิษฐ์ใบตองโดยใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง  

3. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจงานประดิษฐ์ใบตองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ผู้เรียนมีทักษะการคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงานประดิษฐ์ใบตองตลอดจน 
ธุรกิจงานประดิษฐ์ใบตองได้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการประกอบอาชีพด้านงานประดิษฐ์อย่างมืออาชีพ 
          5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการ
ปฏิบัติงานประดิษฐ์และธุรกิจงานประดิษฐ์ 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 

- คําศัพท์ที่สําคัญ 
- หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

2. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
- การอ่านบทความภาษาอังกฤษ 
- การฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษ 
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- การพูดเพ่ือการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
- การเขียนเพ่ือการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์วัสดุที่นํามาใช้ในงานประดิษฐ์ใบตอง ผ่านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
- นําเสนอผลงานด้วยภาษาอังกฤษ 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นด้วยภาษาอังกฤษ 

4. กระบวนการปฏิบัติการงานประดิษฐ์ใบตอง  
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอผลงาน 

5. การเรียนรู้จากกิจกรรมบทบาทสมมุติ 
- วางแผนการทํางานเพ่ือแสดงตามบทบาทสมมุติที่ได้รับมอบหมาย 
- การจัดเตรียมวัสดุ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และสถานที่ 
- ดําเนินการแสดงบทบาทสมมุติ 
- อภิปราย แสดงความคิดเห็น 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. ใบงานบทบาทสมมุติ 
 2. งานประดิษฐ์ใบตอง 
 3. นําเสนอโครงงาน 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. หนังสือเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

2 . หนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ใบตอง 
3. เอกสารประกอบการบรรยาย 
4. สื่อของจริง 

 5. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ใบตอง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิควิธีการและกระบวนการเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาส่วนประกอบงาน
ใบตอง การออกแบบผลิตภัณฑ์งานใบตอง เช่น การพับกลีบ การเย็บแบบ การถัก การสาน  ผลิตภัณฑ์งาน
ประดิษฐ์ใบตอง ได้แก่ พานหมั้น พานสินสอด พานพุ่มสักการะ ตาลปัตรใบตอง เครื่องประดับไทยจากใบตอง 
การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์งานใบตองและการเก็บรักษาชิ้นงาน รวมทั้งศึกษาคําศัพท์
ภาษาต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์งานใบตองวิจิตร การประยุกต์ปรับเปลี่ยนแนวคิดการประดิษฐ์ 
และตกแต่งงานใบตองในโอกาสต่างๆได้แก่ พานหมั้น พานสินสอด พานพุ่มสักการะ ตาลปัตรใบตอง 
เครื่องประดับไทยจากใบตอง  ฝึกการคํานวณต้นทุนและกําหนดราคา กระบวนการปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานให้เป็น
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียนจากการจําหน่ายชิ้นงาน  โใช้ทักษะพ้ืนฐานที่ เช่น ทักษะ
กระบวนการทํางานกลุ่ม ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะแสวงหาความรู้และการจัดการในการฝึกปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความสามารถในการประดิษฐ์งานใบตองวิจิตร สามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในการดํารงชีวิต  มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่สําคัญ และมีความสามารถในการสื่อสารในภาษาต่างประเทศ มี
ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม เสียสละ และมีเหตุผล  มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ และตรงเวลา 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ใบตองได้แก่ พานหมั้น พานสินสอด พานพุ่มสักการะ 
ตาลปัตรใบตอง เครื่องประดับไทยจากใบตอง 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์งานใบตองได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

3. ผู้เรียนมีทักษะในการประดิษฐ์ใบตองที่ใช้ในโอกาสต่างๆของไทยได้แก่ พานหมั้น พานสินสอด 
พานพุ่มสักการะ ตาลปัตรใบตอง เครื่องประดับไทยจากใบตอง ได้อย่างสวยงาม 

4. ผู้เรียนมีทักษะในการประดิษฐ์ส่วนประกอบของงานใบตองได้อย่างประณีตสวยงาม 
5. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 
6. ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตรอบคอบสะอาดและปลอดภัยมีลักษณะ

อันเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติ 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ใบตองวิจิตร 
- การเลือกวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานประดิษฐ์ใบตองวิจิตร 
- หลักการออกแบบและพัฒนาส่วนประกอบงานประดิษฐ์ใบตองวิจิตร 
- ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ใบตองได้แก่ พานหมั้น พานสินสอด พานพุ่มสักการะ ตาลปัตรใบตอง 

เครื่องประดับไทยจากใบตองวิจิตร 
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2. การเรียนรู้จากการศึกษการสาธิตของครูผู้สอนและลงมือปฏิบัติ 
- การพับกลีบ การเย็บแบบ การถัก การสาน 
- พานหมั้น  
- พานสินสอด  
- พานพุ่มสักการะ  
- ตาลปัตรใบตอง  
- เครื่องประดับไทยจากใบตอง  

3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์วัสดุที่นํามาใช้ในงานประดิษฐ์ รูปแบบและหลักการออกแบบงานประดิษฐ์ 
- นําเสนอผลงาน 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กระบวนการปฏิบัติผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ใบตองวิจิตร   
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอผลงาน 

 
การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. ใบงานการออกแบบงานประดิษฐ์ใบตองวิจิตร 

2. การพับกลีบ การเย็บแบบ การถัก การสาน 
3.พานหมั้น พานสินสอด พานพุ่มสักการะ ตาลปัตรใบตอง เครื่องประดับไทยจากใบตอง 

 4. การนําเสนอผลงาน 
 

ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. หนังสือเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ใบตอง 
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. สื่อของจริงได้แก่ พานหมั้น พานสินสอด พานพุ่มสักการะ ตาลปัตรใบตอง เครื่องประดับไทยจาก
ใบตอง 
 4. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมการบริหารการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1           เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญ และความเป็นมาของธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มใน
อนาคตโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษาหลักการจัดการธุรกิจงาน
ประดิษฐ์จากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คิดวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการธุรกิจงาน
ประดิษฐ์ วางแผนธุรกิจงานประดิษฐ์ใบตอง และออกแบบหาแนวทางในการปูองกันปัญหา และการแก้ไข
ปัญหาของธุรกิจงานประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเก่ียวกับการเงิน การขาย 
และการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ 
รวมทั้งศึกษาคําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์แนวโน้ม และทิศทางของธุรกิจงานประดิษฐ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือวางแผนและออกแบบการตลาดและการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจน
วางแผนการจัดการเกี่ยวกับการเงิน การขาย และการตลาด เพ่ือการประกอบอาชีพงานประดิษฐ์อย่างมืออาชีพ 

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจงานประดิษฐ์ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจ
งานประดิษฐ์ มองเห็นแนวโน้มของธุรกิจงานประดิษฐ์ สามารถคิดสร้างสรรค์ วางแผนและออกแบบการ
บริหารจัดการธุรกิจด้านการเงิน การขาย และการตลาดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะ 
เห็นคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประกอบการศึกษา
ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่สําคัญ และมีความสามารถในการสื่อสารใน
ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับธุรกิจงานประดิษฐ์ มีความสามัคคีด้วยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มร่วมมือ มี
ความใฝุรู้ใฝุเรียน ทํางานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มุ่งม่ัน อดทน มีจิตสํานึก มีคุณธรรม และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพผู้ประกอบธุรกิจงานประดิษฐ์ ใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า
และถูกวิธี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  ผู้เรียนอธิบายความสําคัญและความเป็นมาของธุรกิจงานประดิษฐ์ ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มของ
ธุรกิจงานประดิษฐ์ได้  
 2.  ผู้เรียนอธิบายหลักการบริหารจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ได้อย่างมีเหมาะสม  

3.  ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และคิดวิจารณญาณในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
งานประดิษฐ์  

4.  ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และวางแผนการเงิน การขาย การตลาด และการจัดการธุรกิจงาน
ประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์  

5.  ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 
6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการและบริหารธุรกิจงาน

ประดิษฐ์ 
7.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพผู้ประกอบธุรกิจงานประดิษฐ์ 

รวม   7 ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 
- ความหมายและความเป็นมาของธุรกิจงานประดิษฐ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
- แนวโน้มตลาดของธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ 
- การวางแผนธุรกิจ 
- การจัดการเกี่ยวกับการเงิน การขาย และการตลาด 
- คุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ 

2. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
- การวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจงานประดิษฐ์ 
- การวางแผนการบริหารจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ 

3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์แนวโน้มตลาดของธุรกิจงานประดิษฐ์ 
- นําเสนอแผนงานธุรกิจงานประดิษฐ์ 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กรณีศึกษา/กรณีตัวอย่าง 
- ศึกษากรณีตัวอย่าง 
- วิเคราะห์ปัจจัยที่ทําให้ธุรกิจสําเร็จและล้มเหลว 
- นําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
- อภิปรายแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ 

5. การศึกษานอกสถานที่ 
-  วางแผนการศึกษานอกสถานที่ ได้แก ่กําหนดสถานที ่วัน เวลา การเดินทาง  
-  ติดต่อประสานงานหน่วยงานด้านการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ 
- ดําเนินการตามแผนงาน 
- สรุปผลการศึกษานอกสถานที่ 
 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  ประเมินความรู้ 

2.  ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
3.  ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

  4.  ประเมินผลงาน (รายงานการศึกษาค้นคว้า) 
 5.  ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. ใบงานการออกแบบธุรกิจงานประดิษฐ์ 

2. บันทึกจากการศึกษานอกสถานที่ 
3. นําเสนอผลงาน 
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ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. หนังสือ/ตํารา เกี่ยวกับธุรกิจงานประดิษฐ์ 
2. เอกสารประกอบการบรรยาย 
3. แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
4. แหล่งเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านธุรกิจงานประดิษฐ์ 
5. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมศิลปะสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ใบตอง  1            
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับงานใบตองในวัฒนธรรมและประเพณีไทย ได้แก่ งานใบตองในพิธีโกนจุก งาน
บวช งานมงคลสมรส งานสะเดาะเคราะห์ ขึ้นบ้านใหม่ ลอยกระทง พิธีบายศรีสู่ขวัญ รวมทั้งศึกษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับงานประดิษฐ์ใบตอง ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ในโบราณคดี สัตว์หิมพานต์ 
เทคนิคเกี่ยวกับการประยุกต์งานประดิษฐ์ใบตองในรูปแบบสัตว์หิมพานต์ หลักการ วิธีการ กระบวนการการ
ออกแบบ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์งานใบตองและการเก็บรักษาชิ้นงาน เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน
พิธีกรรมต่างๆของไทยและเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ รวมทั้งศึกษาคําศัพท์ภาษาต่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้อง  

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์งานใบตอง การประยุกต์สร้างสรรค์แนวคิดการประดิษฐ์ 
และตกแต่งงานใบตองในพิธีกรรมต่างๆเช่น งานบวช งานมงคลสมรส งานขึ้นบ้านใหม่  ฝึกการคํานวณต้นทุน
และกําหนดราคา เพ่ือพัฒนางานเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียนจากการจําหน่าย
ชิ้นงาน  โดยใช้ทักษะพื้นฐานที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพได้แก่ทักษะกระบวนการทํางาน  ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาทักษะแสวงหาความรู้และทักษะการจัดการในการฝึกปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความสามารถในการประดิษฐ์งานใบตองเพ่ืองานประเพณีต่างๆ สามารถ
ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ในดํารงชีวิตและเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ มีความรู้เกี่ยวกับ
คําศัพทท์ี่สําคัญ และมีความสามารถในการสื่อสารในภาษาต่างประเทศ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพงานประดิษฐ์ มี
ความซื่อสัตย์เสียสละยุติธรรม ประหยัดขยันอดทน มีเหตุผล สามารถช่วยเหลือตนเองในการทํางานให้บรรลุ
เปูาหมาย และมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ใบตองที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆของไทย  การประยุกต์
งานประดิษฐ์ใบตองในรูปแบบสัตว์หิมพานต์รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับงานประดิษฐ์ใบตอง 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์งานใบตองในงานประเพณีต่างๆ 
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

3. ผู้เรียนมีทักษะในการประดิษฐ์ใบตองที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆของไทย  มีทักษะการประยุกต์งาน
ประดิษฐ์ใบตองในรูปแบบสัตว์หิมพานต์ได้อย่างสวยงาม  และสามารถอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิต
ไทยกับงานประดิษฐ์ใบตอง  

4. ผู้เรียนมีทักษะในการประดิษฐ์ส่วนประกอบของงานใบตองได้อย่างประณีตสวยงาม 
5. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 
6. ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตรอบคอบสะอาดและปลอดภัยมีลักษณะ

อันเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติ 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานใบตองในประเพณีไทยเช่น พิธีโกนจุกงานบวชงานมงคลสมรสการ

สะเดาะเคราะห์ขึ้นบ้านใหม่ลอยกระทงพิธีบายศรีสู่ขวัญฯลฯ 
- การเลือกวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานประดิษฐ์ใบตอง 
- หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ใบตอง 
- ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับงานประดิษฐ์ใบตอง 

 2. การเรียนรู้จากการศึกษาการสาธิตของครูผู้สอนและลงมือปฏิบัติ 
- งานใบตองในประเพณีไทยเช่น พิธีโกนจุกงานบวชงานมงคลสมรสการสะเดาะเคราะห์ขึ้น

บ้านใหม่ลอยกระทงพิธีบายศรีสู่ขวัญฯลฯ  
3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์วัสดุที่นํามาใช้ในงานประดิษฐ์ รูปแบบและหลักการออกแบบงานประดิษฐ์ 
- นําเสนอผลงาน 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กระบวนการปฏิบัติการสร้างสรรคง์านประดิษฐ์ใบตอง   
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอผลงาน 
-  

การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 

 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

 1. ใบงานการออกแบบงานประดิษฐ์ใบตอง 
 2. งานใบตองในประเพณีไทยเช่น พิธีโกนจุกงานบวชงานมงคลสมรสการสะเดาะเคราะห์ขึ้นบ้านใหม่
ลอยกระทงพิธีบายศรีสู่ขวัญฯลฯ 
 3. การนําเสนอผลงาน 

 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 

 1. หนังสือเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ใบตอง  
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย   
3. สื่อของจริง 
4. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ภาคเรียนที่ 1             เวลา 60 ชั่วโมง1.5 หน่วยกิต 
 
  ศึกษา ทําความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและเงื่อนไขของการฝึกประสบการณ์ทาง
อาชีพ การวางแผนและการเตรียมงานในการฝึกประสบการณ์  การประสานงานและการทําความเข้าใจใน
ข้อตกลงกับสถานประกอบการ การวิเคราะห์งานและการเขียนโครงการ การเตรียมโครงการ การลงปฏิบัติ
และการประเมินผล  

โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การฝึกปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านงานศิลปประดิษฐ์ ใช้ทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ได้แก่ทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่วมกัน ทักษะแสวงหาความรู้
และทักษะการจัดการในการฝึกปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความสามารถ เกิดทักษะ เจตคติและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ อันจะ
เป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ตรง  สามารถทํางานเป็นทีมเป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถ
ทํางานได้จริงเมื่อสําเร็จการศึกษา มีความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่
สําคัญ และมีความสามารถในการสื่อสารในภาษาต่างประเทศ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านศิลปประดิษฐ์ให้เกิดความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ
และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเพื่อการประกอบอาชีพ  

2. ผู้เรียนมีประสบการณ์การทํางาน รวมทั้งสามารถทํางานเป็นทีมในสถานประกอบการณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 
4. ผู้เรียนมีความเข้าใจชีวิตการทํางานและวัฒนธรรมองค์กร  เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและ

สามารถทํางานร่วมกันได้ 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1 การเรียนรู้ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เงื่อนไข การฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ 
- การประชุมชี้แจง   
- การจัดสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์อาชีพ 

 2. การฝึกประสบการณ์ 
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน / องค์กร 
- การวางแผน/การวิเคราะห์งาน ตามบทบาทหน้าที่ 
- การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. การนิเทศติดตาม 
- การนิเทศติดตาม  ให้ข้อเสนอแนะ ระหว่างการฝึกประสบการณ์ 
- การประชุมสัมมนา  เพ่ือวิเคราะห์สภาพ ปัญหา และแนวทางในการปฏิบัติงานระหว่างฝึก

ประสบการณ์อาชีพ 
 4. การสรุปผลการฝึกประสบการณ์อาชีพ 

- ประชุมสัมมนา นําเสนอผลการฝึกประสบการณ์อาชีพ 
- สรุปผลการฝึกประสบการณ์ 

 
การวัดและการประเมินผล 
 1.  ประเมินการวิเคราะห์งาน การวางแผนงาน 
 2.  ประเมินติตตามการฝึกงาน 
 3. ประเมินการสรุปผลการฝึกงาน 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. ใบงานการวิเคราะห์ภาระงานการฝึกประสบการณ์ 
 2. แผนการฝึกประสบการณ์ โครงการการปฏิบัติงาน 
 3. ผลการประเมินโครงการ 
 4. ผลสรุปการฝึกประสบการณ์ 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. สถานประกอบการเกี่ยวกับงานศิลปประดิษฐ์ 
 2. เอกสาร/คู่มือประกอบการฝึกประสบการณ์ 
 3. อุปกรณ์ท่ีจําเป็นเกี่ยวกับงานศิลปประดิษฐ์ที่ใช้ในการฝึกประสบการณ์ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี         รายวิชาเพิ่มเติมโครงงานและการจัดนิทรรศการ

งานประดิษฐ์ใบตอง        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6       ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ การทําโครงงานการประดิษฐ์งานใบตอง การจําลองงานประดิษฐ์ใบตองตาม
สมัยนิยม  การเลือกหัวข้อโครงงาน การเขียนเค้าโครง การเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงาน การนําเสนอ
โครงงานและการประเมินผล การสรุปองค์ความรู้ นําเสนอผลงานโดยการจัดนิทรรศการ โดยดําเนินการ
วางแผนจัดนิทรรศการ  ดําเนินการจัดนิทรรศการ สรุปผลและประเมินผล รวมทั้งศึกษาคําศัพท์
ภาษาต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  

โดยใช้กระบวนการศึกษา สืบค้น  วิเคราะห์ สังเคราะห์ การวางแผนการปฏิบัติ  และการปฏิบัติการ
ทําโครงงาน ใช้ทักษะกระบวนการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม  กระบวนการแก้ปัญหา การออกแบบและการคิด
สร้างสรรค์  จัดการนําเสนอผลงานในลักษณะการจัดนิทรรศการการประดิษฐ์งานใบตอง  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการประดิษฐ์งานใบตองเพ่ือจัดตกแต่ง สามารถให้บริการได้ 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในงานอาชีพสุจริตที่สนใจและทํางานอย่างมีคุณภาพเห็นประโยชน์และ 
มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริตรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริต  มีความรู้เกี่ยวกับ
คําศัพทท์ี่สําคัญ และมีความสามารถในการสื่อสารในภาษาต่างประเทศ มีคุณธรรมสามารถ 
คิดออกแบบสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ในการทํางานทํางานด้วยความรับผิดชอบขยันซื่อสัตย์ 
ประหยัดอดออมมุ่งมั่นอดทน  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานการประดิษฐ์งานใบตองการออกแบบการเตรียมวัสดุอุปกรณ์การ
เก็บรักษาชิ้นงาน  การคํานวณต้นทุนและกําหนดราคา 

2. ผู้เรียนมีทักษะในการออกแบบ สร้างผลงานแกะสลักและการจัดตกแต่งอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
3.  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับโครงงานสามารถเลือกทําโครงงานการประดิษฐ์งานใบตองได้เหมาะสมกับ

ความถนัดและความสนใจของตนเอง 
4. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดนิทรรศการ วางแผนการดําเนินงานการจัดนิทรรศการและจัด

แสดงนิทรรศการผลงานการประดิษฐ์งานใบตองที่เป็นเอกลักษณ์ไทยได้อย่างมืออาชีพ 
5. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต สะอาด ปลอดภัยรักษา

สิ่งแวดล้อมและรักษาเอกลักษณ์ประจําชาติ 
6. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 
7. ผู้เรียนมีทักษะการจัดการในการทํางานทักษะการทํางานร่วมกัน 
8. มีทักษะในการแสวงหาความรู้มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทํางานมีคุณธรรมและลักษณะ

นิสัยในการทํางานใช้พลังงานทรัพยากรในการทํางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน 
- หลักการจัดนิทรรศการ 

2. การเรียนรู้จากการศึกษาการสาธิตของผู้สอนและลงมือปฏิบัติ 
- การประดิษฐ์งานใบตอง 

3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- การวางแผนการดําเนินงานการจัดนิทรรศการ โครงงานการประดิษฐ์งานใบตอง 
- นําเสนอผลงาน 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กระบวนการปฏิบัติการทําโครงงานและการจัดนิทรรศการงานประดิษฐ์   
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอผลงาน 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. โครงงานการประดิษฐ์งานใบตอง 
 2. การจัดนิทรรศการการประดิษฐ์งานใบตอง 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. หนังสือเกี่ยวกับโครงงาน 
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
 
 
 
 
 
 



58 

 

3. กลุ่มงานดอกไม้สด 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมเทคนิคเกี่ยวกับงานดอกไม้สด 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนที่ 1          เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบของมาลัย ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ส่วนประกอบของมาลัย เชน่ การมัด
ดอกข่า  การร้อยอุบะ การทําโบว์  ฝึกปฏิบัติการร้อยมาลัย ได้แก่ มาลัยซีก มาลัยแบน มาลัยตุ้ม มาลัย
สามเหลี่ยม มาลัยกลม มาลัยรี มาลัยตัวหนอน เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานร้อย
มาลัย การเลือกดอกไม้และวัสดุตกแต่ง การร้อยมาลัยแบบต่างๆ การใช้และบํารุงรักษาอุปกรณ์การบรรจุ
สําหรับจําหน่าย รวมทั้งศึกษาคําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  

โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ การฝึกปฏิบัติงาน ใช้ทักษะษะกระบวนการทํางานกลุ่ม  ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการร้อยมาลัยแบบต่างๆ การฝึกคํานวณค่าใช้จ่าย การ
กําหนดราคาค่าบริการจัดจําหน่าย และการทําบัญชีรับจ่าย และประยุกต์ใช้ในสภาพจริง 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความสามารถในการร้อยมาลัยรูปแบบต่างๆ สามารถให้บริการร้อยมาลัย
และจําหน่ายได้เพ่ือดํารงชีวิตและเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้ มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์
ภาษาต่างประเทศที่สําคัญเกี่ยวกับงานดอกไม้สด มีความซื่อสัตย์ เสียสละ ยุติธรรมประหยัด ขยันอดทน มี
เหตุผล และสามารถช่วยเหลือตนเองทํางานบรรลุเปูาหมายได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการวิธีการและกระบวนการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานร้อยมาลัย
การเลือกดอกไม้และวัสดุตกแต่งการร้อยมาลัยแบบต่างๆ การใช้และบํารุงรักษาอุปกรณ์การบรรจุสําหรับ 
จําหน่าย 

2. ปฏิบัติงานและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการร้อยมาลัย ร้อยมาลัยแบบต่างๆเช่นมาลัยซีก มาลัยแบน 
มาลัยตุ้ม คํานวณค่าใช้จ่ายกําหนดราคาค่าบริการจั ดจําหน่ายจดบันทึกการปฏิบัติงานทําบัญชีรับจ่ายและ 
ประเมินผลการประดิษฐ์มาลัยอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 

3. พัฒนาชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ๆในการ
ทํางานและสร้างรายได้ 

4. มีทักษะในการประดิษฐ์ส่วนประกอบของมาลัย 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู้มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทํางานมีคุณธรรมและลักษณะ

นิสัยในการทํางาน ใช้พลังงาน และทรัพยากรในการทํางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวม 5 ผลการเรียนรู้  
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของมาลัยและการร้อยมาลัย 
- การเลือกวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานร้อยมาลัย 

 
 



59 

 

2. การเรียนรู้จากการศึกษาการสาธิตและลงมือปฏิบัติ 
- การประดิษฐ์ส่วนประกอบของมาลัย 
- การร้อยมาลัย 

 3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์วัสดุที่นํามาใช้ในงานร้อยมาลัย รูปแบบและหลักการออกแบบงานร้อยมาลัย 
- นําเสนอผลงาน 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กระบวนการปฏิบัติการร้อยมาลัย 
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอผลงาน 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. ใบงานการร้อยมาลัยแบบต่างๆ 

2. มาลัยแบบต่างๆ 
 3. การนําเสนอผลงาน 

 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. หนังสือเกี่ยวกับงานร้อยมาลัย 
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. ตัวอย่างพวงมาลัย 
 4. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมเทคนิคเกี่ยวกับงานร้อยมาลัย              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับฝึกปฏิบัติการร้อยมาลัย เช่น มาลัยเถา  มาลัยพวงดอกไม้  มาลัยสามกษัตริย์ มาลัยครุย 
มาลัยตัวสัตว์  การออกแบบมาลัยเพ่ือใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น พิธีแต่งงาน พิธีบวงสรวง ฯลฯ  การเลือกทํา
โครงงานการร้อยมาลัย ศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานร้อยมาลัย การเลือกดอกไม้และวัสดุตกแต่งการ
ร้อยมาลัยแบบต่างๆ การใช้และบํารุงรักษาอุปกรณ์การบรรจุมาลัยสําหรับจําหน่าย รวมทั้งศึกษาคําศัพท์
ภาษาต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  

โดยใช้กระบวนการศึกษาตัวอย่าง การฝึกปฏิบัติงานการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการร้อยมาลัยแบบ
ต่างๆเช่นมาลัยเถา มาลัยพวงดอกไม้ มาลัยสามกษัตริย์ กระบวนการเรียนรู้โดยการทําโครงงาน การฝึก
คํานวณค่าใช้จ่ายกําหนดราคาค่าบริการจัดจําหน่ายจดบันทึกการปฏิบัติงานทําบัญชีรับจ่าย ใช้ทักษะ
กระบวการกลุ่ม การวางแผนและการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความสามารถในการร้อยมาลัยสามารถ สามารถให้บริการบเกี่ยวกังาน
ร้อยมาลัยในโอกาสต่างๆ และสามารถจําหน่ายได้เพ่ือดํารงชีวิตและเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการ
สร้างรายได้ระหว่างเรียน มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่สําคัญ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์  มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ  สามารถเลือกใช้วัสดุในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและ
คํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนอธิบายหลักการวิธีการและกระบวนการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานร้อย
มาลัยการเลือกดอกไม้และวัสดุตกแต่งการร้อยมาลัยแบบต่างๆการใช้และบํารุงรักษาอุปกรณ์การบรรจุสําหรับ 
จําหน่าย  

2. ผู้เรียนปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการร้อยมาลัยร้อยมาลัยแบบต่างๆ เช่น มาลัยเถา มาลัย
พวงดอกไม้ เป็นต้น คํานวณค่าใช้จ่ายกําหนดราคาค่าบริการจัดจําหน่ายจดบันทึกการปฏิบัติงานทําบัญชีรับ
จ่ายและประเมินผลประดิษฐ์มาลัยอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 

3. ผู้เรียนสามารถพัฒนาชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมเพื่อสร้างแนวคิด
ใหม่ๆในการทํางานและสร้างรายได้ 

4.  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทําโครงงานสามารถเลือกทําโครงงานเกี่ยวกับงานร้อยมาลัยได้
เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของตนเอง 

5. ผู้เรียนมีทักษะการจัดการในการทํางานร่วมกัน และสามารถร้อยมาลัยแบบต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ 
6. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทํางาน

อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของมาลัยได้แก่ มาลัยเถา มาลัยพวงดอกไม้ มาลัยสามกษัตริย์ 

มาลัยครุย มาลัยตัวสัตว์ 
- โครงงานการร้อยมาลัย 

2. การเรียนรู้จากการศึกษาการสาธิตและลงมือปฏิบัติ 
- การร้อยมาลัย 
- โครงงานการร้อยมาลัย 

 3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์วัสดุที่นํามาใช้ในงานร้อยมาลัย รูปแบบและหลักการออกแบบงานร้อยมาลัย 
- นําเสนอผลงาน 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กระบวนการปฏิบัติการร้อยมาลัย   
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอผลงาน 

 
การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. ใบงานการร้อยมาลัยแบบต่างๆ 

2. มาลัยแบบต่างๆ 
 3. การนําเสนอโครงงาน 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. หนังสือเกี่ยวกับงานร้อยมาลัย 
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. ตัวอย่างพวงมาลัย 
 4. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษส าหรับงานประดิษฐ์                                                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 1             เวลา 60 ชั่วโมง1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่สําคัญสําหรับงานร้อยมาลัย เรียนรู้การใช้คําศัพท์หลักไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษเพ่ือให้เกิดทักษะการสื่อสารทั้งด้านการพูดการฟังการอ่านและการเขียนคิดวิเคราะห์หลักการใช้
ภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาชีพด้านงานร้อยมาลัย เพ่ือเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทย  
 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานร้อยมาลัย ตลอดจนการ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการทํางานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้บทบาท
สมมุติเพ่ือให้เกิดทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาชีพด้านงานประดิษฐ์อย่างมืออาชีพ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร้อยมาลัย 
ตลอดจนการประกอบธุรกิจด้านงานร้อยมาลัย ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสามารถ
แนะนําและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานร้อยมาลัยได้ เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารมีความใฝุรู้ใฝุเรียนมีความสามัคคีมีคุณธรรมทํางานด้วยความรับผิดชอบขยันซื่อสัตย์มุ่งมั่นอดทน
สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนอธิบายความหมายของคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติงานร้อยมาลัยได้
อย่างถูกต้อง 

2. ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติในการเตรียมและการปฏิบัติงานร้อยมาลัย โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้อง  

3. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจงานร้อยมาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผู้เรียนมีทักษะการคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงานร้อยมาลัย ตลอดจนธุรกิจงาน

ร้อยมาลัยได้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการประกอบอาชีพด้านงานประดิษฐ์อย่างมืออาชีพ 
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการ

ปฏิบัติงานประดิษฐ์และธุรกิจงานประดิษฐ์ 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้  

1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 
- คําศัพท์ที่สําคัญ 
- หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

2. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
- การอ่านบทความภาษาอังกฤษ 
- การฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษ 
- การพูดเพ่ือการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
- การเขียนเพ่ือการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
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 3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์วัสดุที่นํามาใช้ในงานร้อยมาลัยผ่านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
- นําเสนอผลงานด้วยภาษาอังกฤษ 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นด้วยภาษาอังกฤษ 

4. กระบวนการปฏิบัติการงานร้อยมาลัย   
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอผลงาน 

5. การเรียนรู้จากกิจกรรมบทบาทสมมุติ 
- วางแผนการทํางานเพ่ือแสดงตามบทบาทสมมุติที่ได้รับมอบหมาย 
- การจัดเตรียมวัสดุ เครื่องใช้ อุปกรณ ์และสถานที่ 
- ดําเนินการแสดงบทบาทสมมุติ 
- อภิปราย แสดงความคิดเห็น 

 
การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. ใบงานบทบาทสมมุติ 
 2. งานร้อยมาลัย 
 3. นําเสนอโครงงาน 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
2. หนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานร้อยมาลัย 
3. เอกสารประกอบการบรรยาย 
4. สื่อของจริง 
5. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์งานดอกไม้สด               
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเรียนรู้กี่ยวกับเครื่องแขวนดอกไม้สด ความหมายของเครื่องแขวน  เครื่องแขวนของไทยในอดีต 
ประเภทของเครื่องแขวน  วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์เครื่องแขวน  ส่วนประกอบเครื่องแขวน การประดิษฐ์
เครื่องแขวน เช่น เครื่องแขวนขนาดเล็ก  เครื่องแขวนขนาดกลาง  เครื่องแขวนขนาดใหญ่ เครื่องแขวนประทีป
โคมไฟ  เครื่องแขวนดอกไม้แบบไทยสากล  การเลือกดอกไม้และวัสดุตกแต่งเครื่องแขวนดอกไม้สดแบบต่างๆ
การใช้และบํารุงรักษาอุปกรณ์ในการประดิษฐ์เครื่องแขวน รวมทั้งศึกษาคําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  

โดยใช้ทักษะกระบวนการในการศึกษา เรียนรู้ การฝึกปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์
เครื่องแขวนดอกไม้สด การวางแผน การคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบสิ่งใหม่ๆ  การฝึกคํานวณค่าใช้จ่าย
การกําหนดราคาค่าบริการ การจัดจําหน่ายจดบันทึกการปฏิบัติงานทําบัญชีรับจ่าย ใช้ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความสามารถในการประดิษฐ์เครื่องแขวนดอกไม้สดสามารถให้บริการ
และจําหน่ายได้เพ่ือดํารงชีวิตและเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพโดยการสร้างรายได้ระหว่างเรียน  มีความรู้
เกี่ยวกับคําศัพท์ที่สําคัญ และมีความสามารถในการสื่อสารในภาษาต่างประเทศ   มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์
คือมีความซื่อสัตย์เสียสละยุติธรรม ประหยัด ขยัน อดทนรับ ผิดชอบและตรงเวลา มีเหตุผลและมีมารยาทใน
การปฏิบัติงาน สามารถทํางานอย่างเป็นขั้นตอน มีระบบมีความคิดสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนอธิบายหลักการวิธีการและกระบวนการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน
เครื่องแขวนดอกไม้สดการเลือกดอกไม้และวัสดุตกแต่งเครื่องแขวนดอกไม้สดแบบต่างๆการใช้และบํารุงรักษา
อุปกรณ์ 

2. ผู้เรียนปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในประดิษฐ์เครื่องแขวนดอกไม้สดการวางแผน การออกแบบ 
คํานวณค่าใช้จ่ายกําหนดราคาค่าบริการจัดจําหน่ายจดบันทึกการปฏิบัติงานทําบัญชีรับจ่ายและประดิษฐ์
เครื่องแขวนอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 

3. ผู้เรียนพัฒนาชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ๆใน
การทํางานและสร้างรายได้ 

4. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 
5. ผู้เรียนสามารถประดิษฐ์เครื่องแขวนรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ 
6. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทํางานมีคุณธรรมและ

ลักษณะนิสัยในการทํางานใช้พลังงานทรัพยากรในการทํางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 
- ความหมายของเครื่องแขวน 
- เครื่องแขวนไทยในอดีต 
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- ประเภทของเครื่องแขวน 
- วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์เครื่องแขวน 

2. การเรียนรู้จากการศึกษาการสาธิตและลงมือปฏิบัติ 
- ส่วนประกอบของเครื่องแขวนดอกไม้สดได้แก่ โครง ตาข่าย แบบ เส้น ดอกทัดหู แบบพู่กลิ่น 

เฟ่ือง อุบะ มาลัย 
- การประดิษฐ์เครื่องแขวนแบบต่างๆ เช่น ตาข่ายหน้าช้าง บันไดแก้ว บันไดเงิน บันไดทอง 

กลิ่นตะแคง กลิ่นจีน กลิ่นจรเข้ วิมานพระอินทร์ วิมานแท่น พัดจีน ฯลฯ 
3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์วัสดุที่นํามาใช้ในงานเครื่องแขวนดอกไม้สด 
- นําเสนอผลงาน 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กระบวนการปฏิบัติการงานประดิษฐ์เครื่องแขวน   
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอผลงาน 

 
การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. เครื่องแขวนดอกไม้สด 
 2. การนําเสนอผลงาน 

 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. หนังสือเกี่ยวกับเครื่องแขวนดอกไม้สด 
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. ตัวอย่างเครื่องแขวนไทย 
 4. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมการบริหารการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1         เวลา 60 ชั่วโมง1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญ และความเป็นมาของธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มใน
อนาคตโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษาหลักการจัดการธุรกิจงาน
ประดิษฐ์จากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คิดวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการธุรกิจงาน
ประดิษฐ์ วางแผนธุรกิจงานประดิษฐ์ดอกไม้สด และออกแบบหาแนวทางในการปูองกันปัญหา และการแก้ไข
ปัญหาของธุรกิจงานประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเก่ียวกับการเงิน การขาย 
และการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ 
รวมทั้งศึกษาคําศัพท์ภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์แนวโน้ม และทิศทางของธุรกิจงานประดิษฐ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือวางแผนและออกแบบการตลาดและการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจน
วางแผนการจัดการเกี่ยวกับการเงิน การขาย และการตลาด เพ่ือการประกอบอาชีพงานประดิษฐ์อย่างมืออาชีพ 

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจงานประดิษฐ์ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจ
งานประดิษฐ์ มองเห็นแนวโน้มของธุรกิจงานประดิษฐ์ สามารถคิดสร้างสรรค์ วางแผนและออกแบบการ
บริหารจัดการธุรกิจด้านการเงิน การขาย และการตลาดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะ 
เห็นคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประกอบการศึกษา
ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่สําคัญ และมีความสามารถในการสื่อสารใน
ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับธุรกิจงานประดิษฐ์ มีความสามัคคีด้วยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มร่วมมือ มี
ความใฝุรู้ใฝุเรียน ทํางานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มุ่งม่ัน อดทน มีจิตสํานึก มีคุณธรรม และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพผู้ประกอบธุรกิจงานประดิษฐ์ ใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า
และถูกวิธี 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนอธิบายความสําคัญและความเป็นมาของธุรกิจงานประดิษฐ์ ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้ม
ของธุรกิจงานประดิษฐ์ได้  

2. ผู้เรียนอธิบายหลักการบริหารจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ได้อย่างมีเหมาะสม  
3. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และคิดวิจารณญาณในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

งานประดิษฐ์  
4. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และวางแผนการเงิน การขาย การตลาด และการจัดการธุรกิจ

งานประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์  
5. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 
6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการและบริหารธุรกิจ

งานประดิษฐ์ 
7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพผู้ประกอบธุรกิจงานประดิษฐ์ 

รวม  7   ผลการเรียนรู้  
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 

- ความหมายและความเป็นมาของธุรกิจงานประดิษฐ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
- แนวโน้มตลาดของธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ 
- การวางแผนธุรกิจ 
- การจัดการเกี่ยวกับการเงิน การขาย และการตลาด 
- คุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ 

2. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
- การวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจงานประดิษฐ์ 
- การวางแผนการบริหารจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ 

3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์แนวโน้มตลาดของธุรกิจงานประดิษฐ์ 
- นําเสนอแผนงานธุรกิจงานประดิษฐ์ 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กรณีตัวอย่าง/กรณีศึกษา 
-  ศึกษากรณีตัวอย่าง 
-  วิเคราะห์ปัจจัยที่ทําให้ธุรกิจสําเร็จและล้มเหลว 
- นําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
- อภิปรายแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ 

5. การศึกษานอกสถานที่ 
-  วางแผนการศึกษานอกสถานที่ ได้แก ่กําหนดสถานที ่วัน เวลา การเดินทาง  
-  ติดต่อประสานงานหน่วยงานด้านการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ 
- ดําเนินการตามแผนงาน 
- สรุปผลการศึกษานอกสถานที่ 

 
การวัดและการประเมินผล 
 1.  ประเมินความรู้ 

2.  ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
3.  ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
4.  ประเมินผลงาน (รายงานการศึกษาค้นคว้า) 
 5.  ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

1. ใบงานการออกแบบธุรกิจงานประดิษฐ์ 
2. บันทึกจากการศึกษานอกสถานที่ 
3. นําเสนอผลงาน 
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ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. หนังสือ/ตํารา เกี่ยวกับธุรกิจงานประดิษฐ์ 
2. เอกสารประกอบการบรรยาย 
3. แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
4. แหล่งเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านธุรกิจงานประดิษฐ์ 
5. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมศิลปะสร้างสรรค์งานดอกไม้สด  1                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับงานดอกไม้สดในประเพณีและวัฒนธรรมไทย ศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบงานดอกไม้สด ศิลปะการร้อยมาลัยด้วยดอกไม้สดในท้องถิ่น  การเลือกดอกไม้และวัสดุตกแต่งการจัด
ดอกไม้สดแบบต่างๆ การใช้และบํารุงรักษาอุปกรณ์  รวมทั้งศึกษาคําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  

โดยฝึกปฏิบัติงาน การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในงานดอกไม้สดในวัฒนธรรมและประเพณีไทยแบบต่างๆ
เช่น งานอุปสมบท งานมงคลสมรส งานศพ งานตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และการ
ฝึกปฏิบัติที่เก่ียวกับการประกอบอาชีพ การฝึกคํานวณค่าใช้จ่าย การกําหนดราคาค่าบริและการจัดจําหน่าย 
ใช้กระบวนการในการจดบันทึกการปฏิบัติงาน  

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความสามารถในงานดอกไม้สด สามารถประยุกต์ใช้งานดอกไม้สดใน
วัฒนธรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่สําคัญ และมีความสามารถในการสื่อสารใน
ภาษาต่างประเทศ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือมีความซื่อสัตย์เสียสละยุติธรรมประหยัดขยันอดทน
รับผิดชอบตรงเวลารอบคอบปลอดภัยคุ้มค่ายั่งยืนสะอาดประณีตมีเหตุผลมีมารยาทช่วยเหลือตนเองทํางาน
บรรลุเปูาหมายทํางานถูกวิธีทํางานเป็นขั้นตอนทํางานมีระบบมีความคิดสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพรักษา
สิ่งแวดล้อม 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในงานดอกไม้สดหลักการออกแบบการเลือก การเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์และการเก็บรักษาชิ้นงานการคํานวณต้นทุนกําหนดราคาและจัดจําหน่าย 

2. มีทักษะในงานดอกไม้สด  งานจําลองดอกไม้สด และสามารถใช้เพื่อตกแต่งในโอกาสต่างๆ ได้ 
3. ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตสะอาดปลอดภัยรักษาสิ่งแวดล้อมและ 

รักษาเอกลักษณ์ประจําชาติ 
4. มีทักษะการจัดการในการทํางานและมีทักษะในการใช้อุปกรณ์อย่างมืออาชีพ 
5. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทํางาน มีคุณธรรมและ

ลักษณะนิสัยในการทํางานใช้พลังงานทรัพยากรในการทํางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับงานดอกไม้สด 
- การจัดดอกไม้แบบไทย  

2. การเรียนรู้จากการศึกษาการสาธิตและลงมือปฏิบัติ 
- งานดอกไม้สดในงานประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ  
- การตกแต่งดอกไม้สดในรูปแบบต่าง ๆ 

  
3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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- วิเคราะห์วัสดุที่นํามาใช้ในงานดอกไม้สด รูปแบบและหลักการออกแบบงานดอกไม้สด 
- นําเสนอผลงาน 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กระบวนการปฏิบัติการสร้างสรรค์งานดอกไม้สด 
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอผลงาน 

 
การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3.  แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. การตกแต่งงานดอกไม้สด 
 2. การจัดดอกไม้แบบไทย 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. หนังสือเกี่ยวกับงานดอกไม้สด 
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. ตัวอย่างงานดอกไม้สด 
 4. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ภาคเรียนที่ 1             เวลา 60 ชั่วโมง1.5 หน่วยกิต 
 
  ศึกษา ทําความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและเงื่อนไขของการฝึกประสบการณ์ทาง
อาชีพ การวางแผนและการเตรียมงานในการฝึกประสบการณ์  การประสานงานและการทําความเข้าใจใน
ข้อตกลงกับสถานประกอบการ การวิเคราะห์งานและการเขียนโครงการ การเตรียมโครงการ การลงปฏิบัติ
และการประเมินผล  

โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การฝึกปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านงานศิลปประดิษฐ์ ใช้ทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ได้แก่ทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่วมกัน ทักษะแสวงหาความรู้
และทักษะการจัดการในการฝึกปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความสามารถ เกิดทักษะ เจตคติและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ อันจะ
เป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ตรง  สามารถทํางานเป็นทีมเป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถ
ทํางานได้จริงเมื่อสําเร็จการศึกษา มีความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่
สําคัญ และมีความสามารถในการสื่อสารในภาษาต่างประเทศ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านศิลปประดิษฐ์ให้เกิดความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ
และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเพื่อการประกอบอาชีพ  

2. ผู้เรียนมีประสบการณ์การทํางาน รวมทั้งสามารถทํางานเป็นทีมในสถานประกอบการณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 
4. ผู้เรียนมีความเข้าใจชีวิตการทํางานและวัฒนธรรมองค์กร  เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและ

สามารถทํางานร่วมกันได้ 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1 การเรียนรู้ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เงื่อนไข การฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ 
- การประชุมชี้แจง   
- การจัดสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์อาชีพ 

 2. การฝึกประสบการณ์ 
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน / องค์กร 
- การวางแผน/การวิเคราะห์งาน ตามบทบาทหน้าที่ 
- การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. การนิเทศติดตาม 
- การนิเทศติดตาม  ให้ข้อเสนอแนะ ระหว่างการฝึกประสบการณ์ 
- การประชุมสัมมนา  เพ่ือวิเคราะห์สภาพ ปัญหา และแนวทางในการปฏิบัติงานระหว่างฝึก

ประสบการณ์อาชีพ 

 4. การสรุปผลการฝึกประสบการณ์อาชีพ 

- ประชุมสัมมนา นําเสนอผลการฝึกประสบการณ์อาชีพ 
- สรุปผลการฝึกประสบการณ์ 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  ประเมินการวิเคราะห์งาน การวางแผนงาน 
 2.  ประเมินติตตามการฝึกงาน 
 3. ประเมินการสรุปผลการฝึกงาน 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. ใบงานการวิเคราะห์ภาระงานการฝึกประสบการณ์ 
 2. แผนการฝึกประสบการณ์ โครงการการปฏิบัติงาน 
 3. ผลการประเมินโครงการ 
 4. ผลสรุปการฝึกประสบการณ์ 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. สถานประกอบการเกี่ยวกับงานศิลปประดิษฐ์ 
 2. เอกสาร/คู่มือประกอบการฝึกประสบการณ์ 
 3. อุปกรณ์ท่ีจําเป็นเกี่ยวกับงานศิลปประดิษฐ์ที่ใช้ในการฝึกประสบการณ์ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมโครงงานและการจัดนิทรรศการ     

งานดอกไม้สด                
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเทคนิควิธีการเก่ียวกับโครงงานดอกไม้สด การจําลองผลิตภัณฑ์ดอกไม้สด ผลิตภัณฑ์งานร้อย
มาลัย  มาลัยจากผ้า มาลัยจากดินไทย มาลัยจากวัสดุอื่น การเลือกหัวข้อโครงงาน .การเขียนเค้าโครง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  การเขียนรายงาน  การนําเสนอโครงงานและการประเมินผล  การสรุปองค์ความรู้การ
จัดนิทรรศการนําเสนอผลงานเกี่ยวกับงานดอกไม้สด  กระบวนการการออกแบบ การจัดตกแต่งการใช้และ
บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์งานดอกไม้สด หลักการเลือกวัสดุในงานดอกไม้สด รวมถึงการเก็บรักษาชิ้นงาน 
รวมทั้งศึกษาคําศัพท์ภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน นําเสนอผลงานในลักษณะการจัดนิทรรศการงานดอกไม้สด  
การฝึกปฏิบัติการงานดอกไม้สด การทําโครงงานตามความสนใจ ออกแบบ ประยุกต์ปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
สร้างสรรคง์านดอกไม้สดเพ่ือจัดตกแต่งการคํานวณต้นทุนและกําหนดราคา พัฒนางานเป็นพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียนจากการจําหน่ายชิ้นงาน  ใช้ทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่วมกัน ทักษะแสวงหาความรู้และทักษะการจัดการในการฝึกปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในงานดอกไม้สดเพ่ือจัดตกแต่ง สามารถศึกษาและประยุกต์ใช้
ความรู้โดยการสร้างสรรค์งานด้วยการทําโครงงาน สามารถให้บริการได้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะใน
งานอาชีพสุจริตที่สนใจและทํางานอย่างมีคุณภาพ เห็นประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต 
มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่สําคัญ และมีความสามารถในการสื่อสารในภาษาต่างประเทศ มีคุณธรรมสามารถ
ออกแบบสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ในการทํางานทํางานด้วยความรับผิดชอบขยันซื่อสัตย์ 
ประหยัด อดออม มุ่งม่ัน อดทน ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานดอกไม้สดการออกแบบการเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเก็บรักษา
ชิ้นงานการคํานวณต้นทุนและกําหนดราคา 

2. ผู้เรียนมีทักษะในการออกแบบ สร้างผลงานดอกไม้สดอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
3.  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับโครงงานสามารถเลือกทําโครงงานดอกไม้สดได้เหมาะสมกับความถนัด

และความสนใจของตนเอง 
4. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดนิทรรศการ วางแผนการดําเนินงานการจัดนิทรรศการและจัด

แสดงนิทรรศการงานดอกไม้สดได้อย่างมืออาชีพ 
5. ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตสะอาดปลอดภัยรักษาสิ่งแวดล้อมและ 

รักษาเอกลักษณ์ประจําชาติ 
6. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 
7. ผู้เรียนมีทักษะการจัดการในการทํางานทักษะการทํางานร่วมกัน 
8. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทํางานมีคุณธรรมและ

ลักษณะนิสัยในการทํางานใช้พลังงานทรัพยากรในการทํางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน 
- หลักการจัดนิทรรศการ 

2.การเรียนรู้จากการศึกษาการสาธิตของผู้สอนและลงมือปฏิบัติ 
- งานดอกไม้สด 
- โครงงานเก่ียวกับงานดอกไม้สด 

3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- การวางแผนการดําเนินงานการจัดนิทรรศการ โครงงานดอกไม้สด 
- นําเสนอผลงาน 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กระบวนการปฏิบัติการงานประดิษฐ์   
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอผลงาน 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. โครงงานงานดอกไม้สด 
 2. การจัดนิทรรศการงานดอกไม้สด 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. หนังสือเกี่ยวกับโครงงาน 
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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4. กลุ่มงานประดิษฐ์ 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมเทคนิคงานศิลปประดิษฐ์              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนที่ 1         เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับงานดอกไม้ประดิษฐ์ เช่น ดอกไม้จากผ้าใยบัว  ดอกไม้จากรังไหม  ดอกไม้จาก
ดินไทย ดินญี่ปุุน ดอกไม้จากผ้า  ดอกไม้จากกระดาษ  ดอกไม้ใบบาง  ดอกไม้จากเกล็ดปลา ดอกไม้จากใบ
ลาน สืบค้น ทําความเข้าใจ และปฏิบัติงานประดิษฐ์ของที่ระลึก  งานประดิษฐ์เครื่องประดับ การเลือกวัสดุ 
การออกแบบดอกไม้ประดิษฐ์ประเภทต่าง ๆ การจัดตกแต่งดอกไม้ประดิษฐ์การใช้และบํารุงรักษาอุปกรณ์การ
บรรจุสําหรับจําหน่าย รวมทั้งศึกษาคําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  

โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายแสดงความคิดเป็น การฝึกปฏิบัติงานเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ในงานดอกไม้ประดิษฐ์เช่น ดอกไม้จากผ้าใยบัว ดอกไม้จากรังไหม ดอกไม้จากดินไทย การจัด
ตกแต่งของที่ระลึกและเครื่องประดับ ฝึกคํานวณค่าใช้จ่าย กําหนดราคาค่าบริ การจัดจําหน่าย ใช้ทักษะ
กระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหาและการประยุกต์สร้างสรรค์ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความสามารถในงานดอกไม้ประดิษฐ์ สามารถให้บริการจัดตกแต่งดอกไม้
ประดิษฐ์และจําหน่ายได้เพ่ือดํารงชีวิตและใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ หรือการสร้างรายได้ระหว่าง
เรียน มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่สําคัญ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือมีความรับผิดชอบ มี
คุณธรรม จริยธรรม ตมีเหตุผล เอ้ือเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่น มีความคิดสร้างสรรค์ และใช้อุปกรณ์ด้วยความ
ตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานดอกไม้ประดิษฐ์ การใช้วัสดุ อุปกรณ์และการบํารุงรักษา หลักการ
ออกแบบการเลือกการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และการเก็บรักษาชิ้นงานการคํานวณต้นทุนกําหนดราคาและ 
จัดจําหน่าย 

2. ผู้เรียนมีทักษะในการประดิษฐ์และจัดตกแต่งดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ 
3. ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตสะอาดปลอดภัยรักษาสิ่งแวดล้อมและ 

รักษาเอกลักษณ์ประจําชาติ 
4. ผู้เรียนมีทักษะแลความสามารถในการประยุกต์ใช้ความสามารถในการปรดิษฐ์ในโอกาสต่างๆ ได้

อย่างหลากหลาย 
5. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทํางานมีคุณธรรมและ

ลักษณะนิสัยในการทํางานใช้พลังงานทรัพยากรในการทํางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับงานดอกไม้ประดิษฐ์ 
- การจัดตกแต่งดอกไม้ประดิษฐ์ 
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2. การเรียนรู้จากการศึกษาการสาธิตและลงมือปฏิบัติ 
- งานดอกไม้ประดิษฐ์ 
- การตกแต่งดอกไม้ประดิษฐ์ในรูปแบบต่าง ๆ 

 3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์วัสดุที่นํามาใช้ในงานดอกไม้ประดิษฐ์ รูปแบบและหลักการออกแบบงานดอกไม้

ประดิษฐ์ 
- นําเสนอผลงาน 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กระบวนการปฏิบัติการงานดอกไมป้ระดิษฐ์   
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอผลงาน 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. การตกแต่งดอกไม้ประดิษฐ์ 
 2. ดอกไม้ประดิษฐ์ เช่น ดอกไม้จากผ้า ดอกไม้จากดินไทย ดอกไม้ผ้าใยบัว 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. หนังสือเกี่ยวกับงานดอกไม้ประดิษฐ์ 
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. ตัวอย่างงานดอกไม้ประดิษฐ์ 
 4. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมการประยุกต์งานศิลปประดิษฐ์       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบงานประดิษฐ์จากวัสดุพ้ืนบ้าน เช่น วัสดุประเภทพืช ประเภท
สัตว์ วัสดุประเภทอ่ืนๆ ฝึกปฏิบัติงานประดิษฐ์ การเรียนรู้โดยโครงงานการประดิษฐ์จากวัสดุพ้ืนบ้าน การ
วางแผนและปฏิบัติการทําโครงงานการประดิษฐ์จากวัสดุพ้ืนบ้าน การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม การ
ประยุกต์ใช้วัสดุพื้นบ้าน สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานคํานวณต้นทุน
กําหนดราคาและจัดจําหน่าย รวมทั้งศึกษาคําศัพท์ภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยใช้กระบวนการศึกษา เรียนรู้ สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
เรียนรู้แบบโครงงาน หลักการทําโครงงาน วิเคราะห์ขั้นตอนการทําโครงงาน รวมถึงกระบวนการทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการพัฒนา  

เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะทางด้านศิลปะประดิษฐ์ และนํามาประยุกต์ใช้ใน
การสร้างโครงงานได้ มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่สําคัญ มีความรับผิดชอบ  ขยันหมั่นเพียร  
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้  นําความรู้และทักษะจากการปฏิบัติไป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตสํานึกในการทํางานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประดิษฐ์วัสดุพื้นบ้านและหัตถกรรมท้องถิ่น 
2. ผู้เรียนมีทักษะในการประดิษฐ์งานจากวัสดุพื้นบ้านและหัตถกรรมท้องถิ่นบรรจุภัณฑ์นําเทคโนโลยี 

มาใช้ในการปฏิบัติงานคํานวณต้นทุนกําหนดราคาและจัดจําหน่าย 
3. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทําโครงงานสามารถเลือกทําโครงงานศิลปประดิษฐ์ได้เหมาะสมกับ

ความถนัดและความสนใจของตนเอง 
4. ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตประหยัดรอบคอบปลอดภัยรักษา 

สิ่งแวดล้อมและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
5. ผู้เรียนมีทักษะการจัดการในการทํางานทักษะการทํางานร่วมกัน 
6. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทํางานมีคุณธรรมและ

ลักษณะนิสัยในการทํางานใช้พลังงานทรัพยากรในการทํางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุพื้นบ้านและหัตถกรรมในท้องถิ่น 
- การเลือกวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานประดิษฐ์ 
- หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ 
- วัสดุธรรมชาติในงานประดิษฐ์ 
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- ขั้นตอนการจัดทําโครงงาน 
2. การเรียนรู้จากการศึกษาการสาธิตและลงมือปฏิบัติ 
- งานประดิษฐ์จากวัสดุพ้ืนบ้าน 
- โครงงานศิลปประดิษฐ์ 

 3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์วัสดุที่นํามาใช้ในงานประดิษฐ์จากวัสดุพ้ืนบ้าน รูปแบบและหลักการออกแบบงาน

ประดิษฐ์จากวัสดุพ้ืนบ้าน 
- นําเสนอผลงาน 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กระบวนการปฏิบัติการประยุกตง์านประดิษฐ์วัสดุพื้นบ้าน   
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอโครงงาน 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน/โครงงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. ใบงานการออกแบบงานประดิษฐ์จากวัสดุพ้ืนบ้าน 
 2. งานประดิษฐ์จากวัสดุพ้ืนบ้าน 
 3. นําเสนอผลงาน 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. หนังสือเกี่ยวกับงานประดิษฐ์และหัตถกรรมในท้องถิ่น 
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. ตัวอย่างงาน 
 4. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษส าหรับงานประดิษฐ์                                                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 1             เวลา 60 ชั่วโมง1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่สําคัญสําหรับงานประดิษฐ์เรียนรู้การใช้คําศัพท์หลักไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษเพ่ือให้เกิดทักษะการสื่อสารทั้งด้านการพูดการฟังการอ่านและการเขียนคิดวิเคราะห์หลักการใช้
ภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาชีพด้านงานประดิษฐ์เพ่ือเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทย   
 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานประดิษฐ์ตลอดจนการ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการทํางานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้บทบาท
สมมุติเพ่ือให้เกิดทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาชีพด้านงานประดิษฐ์อย่างมืออาชีพ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประดิษฐ์
ตลอดจนการประกอบธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสามารถ
แนะนําและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ได ้เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารมีความใฝุรู้ใฝุเรียนมีความสามัคคีมีคุณธรรมทํางานด้วยความรับผิดชอบขยันซื่อสัตย์มุ่งมั่นอดทน
สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนอธิบายความหมายของคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติงานประดิษฐ์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติในการเตรียมและการปฏิบัติงานประดิษฐ์โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้อง  

3. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจงานประดิษฐ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ผู้เรียนมีทักษะการคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงานประดิษฐ์ ตลอดจนธุรกิจงาน

ประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการประกอบอาชีพด้านงานประดิษฐ์อย่างมืออาชีพ 
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการ

ปฏิบัติงานประดิษฐ์และธุรกิจงานประดิษฐ์ 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้  

1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 
- คําศัพท์ที่สําคัญ 
- หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

2. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
- การอ่านบทความภาษาอังกฤษ 
- การฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษ 
- การพูดเพ่ือการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
- การเขียนเพ่ือการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
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 3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์วัสดุที่นํามาใช้ในงานประดิษฐ์ผ่านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
- นําเสนอผลงานด้วยภาษาอังกฤษ 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นด้วยภาษาอังกฤษ 

4. กระบวนการปฏิบัติการงานประดิษฐ์   
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอผลงาน 

5. การเรียนรู้จากกิจกรรมบทบาทสมมุติ 
- วางแผนการทํางานเพ่ือแสดงตามบทบาทสมมุติที่ได้รับมอบหมาย 
- การจัดเตรียมวัสดุ เครื่องใช้ อุปกรณ ์และสถานที่ 
- ดําเนินการแสดงบทบาทสมมุติ 
- อภิปราย แสดงความคิดเห็น 

 
การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. ใบงานบทบาทสมมุติ 
 2. งานประดิษฐ์ 
 3. นําเสนอโครงงาน 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
2. หนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 
3. เอกสารประกอบการบรรยาย 
4. สื่อของจริง 
5. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์               
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม หลักการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ การพับธนบัตร การพับกระดาษญี่ปุุน การพับผ้าเช็ดหน้า การพับริบบิ้น ฯลฯ เรียนรู้
และปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์งานถัก เช่น การถักโครเชต์ งานถักนิตติ้ง งานถักแท็ต งานถักไม้บล็อก การ
ออกแบบการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ประดิษฐ์งานตามสมัยนิยม  บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ในการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งศึกษาคําศัพท์ภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ การฝึกปฏิบัติงาน กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางาน
ร่วมกัน  ใช้การวางแผนและการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยมและงานถักกําหนดราคา
ค่าบริการจัดจําหน่ายจดบันทึกการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความสามารถในงานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ตามสมัยนิยมและงานถัก  
สามารถให้บริการและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ได ้ ใช้ทักษะและความสามารถเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือ
การสร้างรายได้ระหว่างเรียน มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่สําคัญ และมีความสามารถในการสื่อสารใน
ภาษาต่างประเทศ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ  อดทนและมุ่งมั่นในการฝึกปฏิบัติ  
เอ้ือเฟ้ือและช่วยเหลือผู้อื่นในการทํางาน    

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความเข้าใจและมีทักษะในงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยมการเลือกวัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์
งานตามสมัยนิยมการบรรจุภัณฑ์การคํานวณต้นทุนกําหนดราคาและจัดจําหน่าย 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม 
3. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์การใช้และเก็บรักษาวิธีการปฏิบัติงานถักขั้นพ้ืนฐาน 
4. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 
5. ผู้เรียนมีทักษะในการประดิษฐ์และตกแต่งด้วยวิธีการถักคํานวณต้นทุนกําหนดราคาและ 

จัดจําหน่าย 
6. ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตสะอาดและปลอดภัย 

รวม  6  ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม 
- การเลือกวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานประดิษฐ์ 
- หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานถัก 

2. การเรียนรู้จากการศึกษาการสาธิตและลงมือปฏิบัติ 
- งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม 
- งานถัก 
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 3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์วัสดุที่นํามาใช้ในงานประดิษฐ์ รูปแบบและหลักการออกแบบงานประดิษฐ์ 
- นําเสนอผลงาน 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กระบวนการปฏิบัติการงานประดิษฐ์   
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอผลงาน 

 
การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
  
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. ใบงานการออกแบบงานประดิษฐ์ 
 2. งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม 

3. งานถัก 
 4. นําเสนอผลงาน 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. หนังสือเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยมและงานถัก 
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 
 3. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมการบริหารการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1           เวลา 60 ชั่วโมง1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญ และความเป็นมาของธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มใน
อนาคตโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษาหลักการจัดการธุรกิจงาน
ประดิษฐ์จากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คิดวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการธุรกิจงาน
ประดิษฐ์ วางแผนธุรกิจงานประดิษฐ์ และออกแบบหาแนวทางในการปูองกันปัญหา และการแก้ไขปัญหาของ
ธุรกิจงานประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเกี่ยวกับการเงิน การขาย และ
การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ 
รวมทั้งศึกษาคําศัพท์ภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์แนวโน้ม และทิศทางของธุรกิจงานประดิษฐ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือวางแผนและออกแบบการตลาดและการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจน
วางแผนการจัดการเกี่ยวกับการเงิน การขาย และการตลาด เพ่ือการประกอบอาชีพงานประดิษฐ์อย่างมืออาชีพ 

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจงานประดิษฐ์ สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจ
งานประดิษฐ์ มองเห็นแนวโน้มของธุรกิจงานประดิษฐ์ สามารถคิดสร้างสรรค์ วางแผนและออกแบบการ
บริหารจัดการธุรกิจด้านการเงิน การขาย และการตลาดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะ 
เห็นคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประกอบการศึกษา
ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความสามัคคีด้วยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มร่วมมือมีความรู้
เกี่ยวกับคําศัพท์ที่สําคัญ และมีความสามารถในการสื่อสารในภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับธุรกิจงานประดิษฐ์ มี
ความใฝุรู้ใฝุเรียน ทํางานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มุ่งม่ัน อดทน มีจิตสํานึก มีคุณธรรม และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพผู้ประกอบธุรกิจงานประดิษฐ์ ใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า
และถูกวิธี 
 
ผลการเรียนรู้ 

 1.  ผู้เรียนอธิบายความสําคัญและความเป็นมาของธุรกิจงานประดิษฐ์ ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มของ
ธุรกิจงานประดิษฐ์ได้  

 2.  ผู้เรียนอธิบายหลักการบริหารจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ได้อย่างมีเหมาะสม  
3.  ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และคิดวิจารณญาณในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

งานประดิษฐ์  
4. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และวางแผนการเงิน การขาย การตลาด และการจัดการธุรกิจงาน

ประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์  
5. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 

6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการและบริหารธุรกิจงาน
ประดิษฐ์ 

7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพผู้ประกอบธุรกิจงานประดิษฐ์ 
รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 

- ความหมายและความเป็นมาของธุรกิจงานประดิษฐ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
- แนวโน้มตลาดของธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ 
- การวางแผนธุรกิจ 
- การจัดการเกี่ยวกับการเงิน การขาย และการตลาด 
- คุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ 

2. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
- การวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจงานประดิษฐ์ 
- การวางแผนการบริหารจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ 

3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์แนวโน้มตลาดของธุรกิจงานประดิษฐ์ 
- นําเสนอแผนงานธุรกิจงานประดิษฐ์ 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กรณีตัวอย่าง/กรณีศึกษา 
-  ศึกษากรณีตัวอย่าง 
-  วิเคราะห์ปัจจัยที่ทําให้ธุรกิจสําเร็จและล้มเหลว 
- นําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
- อภิปรายแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ 

5. การศึกษานอกสถานที่ 
-  วางแผนการศึกษานอกสถานที่ ได้แก ่กําหนดสถานที ่วัน เวลา การเดินทาง  
-  ติดต่อประสานงานหน่วยงานด้านการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์ 
- ดําเนินการตามแผนงาน 
- สรุปผลการศึกษานอกสถานที่ 

 
การวัดและการประเมินผล 
 1.  ประเมินความรู้ 

2.  ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
3.  ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 

  4.  ประเมินผลงาน รายงานการศึกษาค้นคว้า 
 5.  ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

 1. ใบงานการออกแบบธุรกิจงานประดิษฐ์ 
2. บันทึกจากการศึกษานอกสถานที่ 
3. นําเสนอผลงาน 
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ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. หนังสือ /ตํารา เกี่ยวกับธุรกิจงานประดิษฐ์ 
2. เอกสารประกอบการบรรยาย 
3. แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 

          4. แหล่งเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านธุรกิจงานประดิษฐ์ 
          5. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมศิลปะสร้างสรรค์งานประดิษฐ์  1              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสถานที่และการผูกผ้า ความรู้ทั่วไปในการจัดตกแต่งสถานที่
รูปแบบของการจัดตกแต่งสถานที่ การจัดสถานที่ในงานพิธีต่างๆ การผูกผ้ารูปแบบต่างๆ การประสานงานกับ
ฝุายต่างๆที่เก่ียวข้อง วางแผนดําเนินงาน ออกแบบเลือกและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การจัดตกแต่งสถานที่ใน
โอกาสต่างๆ  รวมทั้งศึกษาคําศัพท์ภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเย็บและปัก เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้าน  การออกแบบการ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งบ้านแบบต่างๆ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ หลักการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเลือกวัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการผลิต
บรรจุภัณฑ์ ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ดี ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ กฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ การคํานวณ
ต้นทุน การกําหนดราคาและจัดจําหน่าย 

โดยใช้กระบวนการในการเรียนรู้  การศึกษาตัวอย่าง  การออกแบบ การฝึกปฏิบัติ โดยการเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่และการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งบ้านกําหนดราคาค่าบริการจัด
จําหน่ายจดบันทกึการปฏิบัติงานทําบัญชีรับจ่าย ใช้ทักษะพื้นฐานที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพได้แก่ทักษะ
กระบวนการทํางานทักษะ กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่วมกัน ทักษะแสวงหาความรู้และทักษะ
การจัดการในการฝึกปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความสามารถในการจัดตกแต่งสถานที่และการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง
บ้าน การจัดทําบรรจุภัณฑ์ สามารถให้บริการและจัดจําหน่ายได้ และเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือ
การสร้างรายได้ระหว่างเรียน มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่สําคัญ และมีความสามารถในการสื่อสารใน
ภาษาต่างประเทศ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือมีความซื่อสัตย์เสียสละ ยุติธรรม ประหยัด ขยันอ ดทน 
รับผิดชอบ  ตรงเวลา รอบคอบปลอดภัย สะอาดประณีต  มีเหตุผล มีมารยาท ช่วยเหลือตนเองทํางานบรรลุ
เปูาหมาย ทํางานถูกวิธี เป็นขั้นตอน มีความคิดสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความเข้าใจความรู้ทั่วไปในการจัดตกแต่งสถานที่รูปแบบของการจัดตกแต่งสถานที่ 
การประสานงานกับฝุายต่างๆที่เก่ียวข้องการวางแผนดําเนินงานการออกแบบ 
การเลือกและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การจัดตกแต่งสถานที่ในโอกาสต่างๆ 

2. ผู้เรียนมีทักษะในการจัดตกแต่งสถานที่ในโอกาสต่างๆ 
3. ผู้เรียนมีความเข้าใจหลักการออกแบบการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งบ้าน 

การบรรจุภัณฑ์ การคํานวณต้นทุนกําหนดราคาและจัดจําหน่าย 
4. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 
5. ผู้เรียนมีทักษะในการออกแบบเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งบ้าน

การบรรจุภัณฑ์การคํานวณต้นทุนกําหนดราคาและจัดจําหน่าย 
6. ผู้เรียนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตรอบคอบซื่อสัตย์ประหยัด

สะอาดปลอดภัยและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดตกแต่งสถานที่และการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งบ้าน 
- การเลือกวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดตกแต่งสถานที่และการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งบ้าน 
- หลักการออกแบบจัดตกแต่งสถานที่ 
- หลักการออกแบบการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งบ้าน 

2. การเรียนรู้จากการศึกษาการสาธิตและลงมือปฏิบัติ 
- การจัดตกแต่งสถานที่ 
- การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งบ้าน 

 3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- วิเคราะห์วัสดุที่นํามาใช้ในการจัดตกแต่งสถานที่และการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งบ้าน 

รูปแบบและหลักการออกแบบจัดตกแต่งสถานทีแ่ละการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งบ้าน 
- นําเสนอผลงาน 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กระบวนการปฏิบัติการงานประดิษฐ์   
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอผลงาน 

การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

1. ใบงานการออกแบบการจัดตกแต่งสถานที่และการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งบ้าน 
2.จัดตกแต่งสถานที่ 
3.ประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งบ้าน 

 4. นําเสนอผลงาน 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเกี่ยวกับการจัดตกแต่งสถานที่และการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งบ้าน 
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 
 3. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ           
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     ภาคเรียนที่ 1             เวลา 60 ชั่วโมง1.5 หน่วยกิต 
 
  ศึกษา ทําความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและเงื่อนไขของการฝึกประสบการณ์ทาง
อาชีพ การวางแผนและการเตรียมงานในการฝึกประสบการณ์  การประสานงานและการทําความเข้าใจใน
ข้อตกลงกับสถานประกอบการ การวิเคราะห์งานและการเขียนโครงการ การเตรียมโครงการ การลงปฏิบัติ
และการประเมินผล  

โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การฝึกปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านงานศิลปประดิษฐ์ ใช้ทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ได้แก่ทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่วมกัน ทักษะแสวงหาความรู้
และทักษะการจัดการในการฝึกปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้เกิดความรู้ ความสามารถ เกิดทักษะ เจตคติและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ อันจะ
เป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ตรง  สามารถทํางานเป็นทีมเป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถ
ทํางานได้จริงเมื่อสําเร็จการศึกษา มีความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่
สําคัญ และมีความสามารถในการสื่อสารในภาษาต่างประเทศ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านศิลปประดิษฐ์ให้เกิดความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ
และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเพื่อการประกอบอาชีพ  

2. ผู้เรียนมีประสบการณ์การทํางาน รวมทั้งสามารถทํางานเป็นทีมในสถานประกอบการณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 
4. ผู้เรียนมีความเข้าใจชีวิตการทํางานและวัฒนธรรมองค์กร  เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและ

สามารถทํางานร่วมกันได้ 
รวม  4  ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1 การเรียนรู้ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เงื่อนไข การฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ 
- การประชุมชี้แจง   
- การจัดสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์อาชีพ 

 2. การฝึกประสบการณ์ 
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน / องค์กร 
- การวางแผน/การวิเคราะห์งาน ตามบทบาทหน้าที่ 
- การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 



89 

 

3. การนิเทศติดตาม 
- การนิเทศติดตาม  ให้ข้อเสนอแนะ ระหว่างการฝึกประสบการณ์ 
- การประชุมสัมมนา  เพ่ือวิเคราะห์สภาพ ปัญหา และแนวทางในการปฏิบัติงานระหว่างฝึก

ประสบการณ์อาชีพ 
 4. การสรุปผลการฝึกประสบการณ์อาชีพ 

- ประชุมสัมมนา นําเสนอผลการฝึกประสบการณ์อาชีพ 
- สรุปผลการฝึกประสบการณ์ 

 
การวัดและการประเมินผล 
 1.  ประเมินการวิเคราะห์งาน การวางแผนงาน 
 2.  ประเมินติตตามการฝึกงาน 
 3. ประเมินการสรุปผลการฝึกงาน 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. ใบงานการวิเคราะห์ภาระงานการฝึกประสบการณ์ 
 2. แผนการฝึกประสบการณ์ โครงการการปฏิบัติงาน 
 3. ผลการประเมินโครงการ 
 4. ผลสรุปการฝึกประสบการณ์ 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. สถานประกอบการเกี่ยวกับงานศิลปประดิษฐ์ 
 2. เอกสาร/คู่มือประกอบการฝึกประสบการณ์ 
 3. อุปกรณ์ท่ีจําเป็นเกี่ยวกับงานศิลปประดิษฐ์ที่ใช้ในการฝึกประสบการณ์ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     รายวิชาเพิ่มเติมโครงงานและการจัดนิทรรศการศิลป

ประดิษฐ์            
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6        ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง1.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติเกี่ยวกับการทําโครงงานศิลปะประดิษฐ์ การกําหนดชื่อเรื่อง การววางแผน
เค้าโครง การลงมือปฏิบัติเพ่ือทําโครงงาน การเขียนรายงาน และนําเสนอผลของโครงงาน ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับ
การวางแผนการจัดนิทรรศการ และจัดนิทรรศการเพ่ือนําเสนอเกี่ยวกับงานศิลปะประดิษฐ์  เทคนิควิธีการ
เกี่ยวกับงานประดิษฐ์กระบวนการการออกแบบ  รวมทั้งศึกษาคําศัพท์ภาษาต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน นําเสนอผลงานในลักษณะการจัดนิทรรศการงานประดิษฐ์           
ฝึกปฏิบัติการงานประดิษฐ์ ประยุกต์ปรับเปลี่ยนแนวคิด พัฒนางานเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพมีรายได้
ระหว่างเรียนจากการจําหน่ายชิ้นงานโดยใช้ทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพได้แก่ทักษะ
กระบวนการทํางานทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการทํางานร่วมกันทักษะแสวงหาความรู้และทักษะการ
จัดการในการฝึกปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการออกแบบงานประดิษฐ์ มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติการ
ทําโครงงาน และจัดนิทรรศการได้อย่างดีและประสบความสําเร็จ  มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริตรู้จัก
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่สําคัญ และมีความสามารถในการสื่อสารในภาษาต่างประเทศ 
มีคุณธรรมสามารถคิดออกแบบสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ๆ ในการทํางานทํางานด้วยความ
รับผิดชอบขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดออมมุ่งม่ันอดทนใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า
และถูกวิธี 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานศิลปประดิษฐ์การออกแบบการเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเก็บรักษา 
ชิ้นงานการคํานวณต้นทุนและกําหนดราคา 

2. ผู้เรียนมีทักษะในการออกแบบ สร้างงานศิลปประดิษฐ์อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
3.  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับโครงงานสามารถเลือกทําโครงงานศิลปประดิษฐ์ได้เหมาะสมกับความถนัด

และความสนใจของตนเอง 
4. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดนิทรรศการ วางแผนการดําเนินงานการจัดนิทรรศการและจัด

แสดงนิทรรศการศิลปประดิษฐ์ได้อย่างมืออาชีพ 
5. ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีต สะอาดปลอดภัยรักษาสิ่งแวดล้อมและ 

รักษาเอกลักษณ์ประจําชาติ 
6. ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 
7. ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการวางแผนการทํางาน การปฏิบัติตามแผน  และทํางานอย่าง

มีระบบ 
8. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทํางาน มีคุณธรรมและ

ลักษณะนิสัยในการทํางาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทํางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
รวม  8  ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. การฟังบรรยายเนื้อหาความรู้ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน 
- หลักการจัดนิทรรศการ 

2. การเรียนรู้จากการศึกษาการสาธิตของผู้สอนและลงมือปฏิบัติ 
- งานศิลปประดิษฐ์ 

 3. การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- การวางแผนการดําเนินงานการจัดนิทรรศการ โครงงานศิลปประดิษฐ์ 
- นําเสนอผลงาน 
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

4. กระบวนการปฏิบัติการงานศิลปะประดิษฐ์   
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
- นําเสนอผลงาน 

 
การวัดและการประเมินผล 
 1.  แบบประเมินใบงาน 
 2.  แบบประเมินชิ้นงาน 
 3. แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
 1. โครงงานศิลปประดิษฐ์ 
 2. การจัดนิทรรศการศิลปประดิษฐ์ 
 
ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1. หนังสือเกี่ยวกับโครงงาน 
 2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. เครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ /คอมพิวเตอร์/จอภาพ 
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โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา เพิ่มเติมงานประดิษฐ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     
รายวิชาเพิ่มเติมงานประดิษฐ์  1                               ภาคเรียนที่     1                    เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

งานประดิษฐ์ 
- ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถ
ประยุกต์ใช้วัสดุในงานประดิษฐ์เพื่อใช้ใน
โอกาสต่างๆและการประกอบอาชีพ 
- ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถ
ประยุกต์ใช้วัสดุในงานประดิษฐ์อย่าง
สร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ใน
โอกาสต่างๆและการประกอบอาชีพ 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 
- ความหมายและความสําคัญ

ของงานประดิษฐ์ 
- ลักษณะงานประดิษฐ์ 
- ประเภทและรูปแบบงาน

ประดิษฐ์ 
2. การเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
ประดิษฐ์ 
- ความหมายและความสําคัญ

ของวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ใน
งานประดิษฐ์ 

- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
ประดิษฐ์ 

- ลักษณะ วิธีใช้และการดูแล
เก็บรักษา 

1. สนทนา 
2. ศึกษาใบ
ความรู้ 
3. อภิปราย 

3 5 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  

   
- หลักการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ 

เครื่องใช้ในงานประดิษฐ์อย่าง
ปลอดภัย 

   

2 หลักการออกแบบงาน
ประดิษฐ์ 

ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
ออกแบบงานประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์เพ่ือ
ใช้ในโอกาสต่างๆและการประกอบอาชีพ 

หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ 
- ความหมายการออกแบบ 
- ความสําคัญการออกแบบ 
- คุณสมบัติของนักออกแบบ 
- คุณลักษณะการออกแบบที่ดี 
- องค์ประกอบการออกแบบ 
- ประโยชน์ที่ได้จากการ

ออกแบบ 

1. สนทนา 
2. แบ่งกลุ่ม
ศึกษาใบความรู้ 
3. ลงมือปฏิบัติ 
4. อภิปราย 

9 15 

3 หลักการและ
กระบวนการปฏิบัติงาน
ประดิษฐ์ 

ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
วางแผนปฏิบัติการงานประดิษฐ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หลักการและกระบวนการปฏิบัติงาน
ประดิษฐ์ 
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 

1. สนทนา 
2. แบ่งกลุ่ม
ศึกษาใบความรู้ 
3. ลงมือปฏิบัติ 
4. อภิปราย 

12 20 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
4 งานประดิษฐ์จากวัสดุ

ธรรมชาติและวัสดุ
เหลือใช้ 

-  ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถ
ประยุกต์ใช้วัสดุในงานประดิษฐ์อย่าง
สร้างสรรค์เพ่ือใช้ในโอกาสต่างๆและการ
ประกอบอาชีพ 
-  ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถ
ประยุกต์ใช้วัสดุในการสร้างสรรค์ของใช้ 
ของตกแต่งและของเล่น เพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 

1.วัสดุธรรมชาติในงานประดิษฐ์ 
- ประเภทพืช 
- ประเภทสัตว์ 
- ประเภทอ่ืนๆ 

2.การออกแบบชิ้นงาน 
3.ฝึกปฏิบัติงานประดิษฐ์ 
4. งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
- งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษ

วัสดุเหลือใช้ 
- งานประดิษฐ์ของตกแต่งจาก

เศษวัสดุเหลือใช้ 
5. งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ 

1. สนทนา 
2. แบ่งกลุ่ม
ศึกษาใบความรู้ 
3. ลงมือ
ปฏิบัติการ
ออกแบบชิ้นงาน 
4. อภิปราย 

36 60 

 60 100 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

95 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     
รายวิชาเพิ่มเติมงานประดิษฐ์  2                ภาคเรียนที่     2                                                 เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
5 ประวัติและความ

เป็นมาของงาน
ประดิษฐ์ใบตอง 

ผู้เรียนมีความสามารถในการเล่าประวัติ
ความเป็นมาของงานใบตองได้ 

1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงาน 
ประดิษฐ์ใบตอง 
2. ประวัติความเป็นมาของงาน
ประดิษฐ์ใบตอง 
3.คุณค่าของงานใบตอง 

1. สนทนา 
2. แบ่งกลุ่ม
ศึกษาใบความรู้ 
3. อภิปราย 

3 5 

6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
งานประดิษฐ์ใบตอง 

-  ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ในงานประดิษฐ์ใบตองได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
-  ผู้เรียนมีความสามารถปฏิบัติการเตรียม
และประดิษฐ์งานใบตองแต่ละประเภทได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. รูปแบบของงานประดิษฐ์ใบตอง 
2.หลักการเตรียมใบตอง 
3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์
ใบตอง 
    - การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการ
ประดิษฐ์งานใบตอง 
4. ประเภทของงานใบตอง 
- ภาชนะใบตอง 
- พานขันหมาก 
- กระทงดอกไม้ 
- กระทงลอย 
- บายศรี 

1. สนทนา 
2. แบ่งกลุ่ม
ศึกษาใบความรู้ 
3. อภิปราย 

6 10 

 



 
 

 

96 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
7 หลักการออกแบบงาน

ประดิษฐ์ใบตอง 
ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์และสามารถออกแบบงาน
ประดิษฐ์ใบตองได้อย่างประณีตสวยงาม 

หลักการออกแบบงานประดิษฐ์
ใบตอง 
 

1. สนทนา 
2. แบ่งกลุ่ม
ศึกษาใบความรู้ 
3. ลงมือปฏิบัติ
ออกแบบชิ้นงาน 
4. อภิปราย 

6 10 

8 วิถีชีวิตไทยกับงาน
ใบตอง 

-  ผู้เรียนสามารถประดิษฐ์ใบตองที่ใช้ใน
พิธีกรรมต่างๆของไทยได้อย่างสวยงาม
และสามารถอภิปรายความสัมพันธ์
ระหว่างวิถีชีวิตไทยกับงานประดิษฐ์ใบตอง 
-  ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย สามารถห่อ
อาหารและขนมด้วยใบตองได้อย่าง
สวยงามสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ได ้ตลอดจนเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ 

1. งานประดิษฐ์ใบตองกับวิถีชีวิตไทย  
12  เดือน 

2. การห่ออาหารและขนมด้วยใบตอง 
- การห่อสวม 
- การห่อทรงเตี้ย 
- การห่อทรงสูง 
- การห่อขนมกรวย 
- การห่อขนมเทียน 
- การห่อข้าวต้มมัด 
- การห่อข้าวต้มน้ําวุ้น 
- การห่อหมูยอ 
- การห่อแหนม 
- การห่อข้าวเหนียวปิ้ง 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอ
ชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

21 35 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
   - การห่อข้าว 

- กระทงมุมเดียว 
- กระทงมุมเดียวดุนก้น 
- กระทงสองมุม 
- กระทงสองมุมดุนก้น 
- กระทงสองมุมท้องแบน 
- กระทงสามมุม 
- กระทงสี่มุม 
- กระทงสี่มุมปากหยัก 
- กระทงห้ามุม 
- กระทงหกมุม 

   

9 การประดิษฐ์งาน
ใบตองขั้นพ้ืนฐาน 

-  ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย สามารถพับ
กลีบใบตองและนําไปใช้ในงานประดิษฐ์
ใบตองได้อย่างประณีตสวยงาม 
-  ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์และสามารถประดิษฐ์
ส่วนประกอบในงานประดิษฐ์ใบตอง 
ได้อย่างประณีตสวยงาม 

1. การพับกลีบใบตองเบื้องต้น 
- การพับกลีบผกา 
- การพับกลีบกุหลาบ 
- การพับกลีบเล็บครุฑ 
- การพับกลีบสัตตบุษย์ 
- การพับกลีบสัตตบรรณ 
- การพับกลีบการเวก 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอ
ชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

24 40 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
   - การพับกลีบเล็บมือนางซ้อน 

- การพับกลีบคอม้า 
- การพับกลีบผีเสื้อ 
- การพับกลีบดอกจอก 
- การพับกลีบสัตตบงกช 
- การพับกลีบแววมยุเรศ 
- การพับกลีบรังแตน 

2. ส่วนประกอบในการประดิษฐ์งาน 
ใบตอง 
- การเย็บแบบ 
- การเย็บบายศรีอีสาน 
- การเย็บบายศรีประยุกต์ 
- การทํากรวยยอด 
- การมัดดอกข่า 
- การร้อยอุบะ 

   

 60 100 
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โครงสร้างรายวิชา  รายวิชา เพิ่มเติมงานประดิษฐ์ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
รายวิชาเพิ่มเติมงานประดิษฐ์  3   ภาคเรียนที่     1                            เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

งานแกะสลักผักและ
ผลไม ้

-  ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
เป็นช่างแกะสลักผักและผลไม้ที่มีคุณภาพ
ปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ เพื่อการจัด
ตกแต่งอาหารและการประกอบอาชีพ 
- ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
เลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์ในการแกะสลัก
อย่างปลอดภัย เก็บรักษาอุปกรณ์แต่ละ
ประเภทอย่างถูกวิธี 

1. ความเป็นมาของการแกะสลักผัก
และผลไม้ 
2. ความหมายของการแกะสลัก
คุณค่าและวัตถุประสงค์ของงาน
แกะสลักผักและผลไม้ 
3. คุณสมบัติของช่างแกะสลักผักและ
ผลไม ้
 
ประเภทและลักษณะของงาน
แกะสลัก 
1. ประเภทและลักษณะของการ
แกะสลัก 
2. วัสดุที่ใช้ในการแกะสลัก 
3. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแกะสลัก 
4. การเลือก การเก็บและการรักษา
อุปกรณ์ 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. แบ่งกลุ่ม
ศึกษาใบความรู้ 
4. อภิปราย 

6 10 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
2 หลักการจัดและ

แกะสลักผักและผลไม้ 
-  ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
วางแผนในงานแกะสลักผักอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นอย่างมืออาชีพ เพ่ือการ
จัดตกแต่งอาหารและการประกอบอาชีพ 
-  ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
วางแผนในงานแกะสลักผลไม้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นอย่างมืออาชีพ เพ่ือการ
จัดตกแต่งอาหารและการประกอบอาชีพ 
-  ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
ตัดและหั่นผักได้อย่างสวยงาม เพ่ือการจัด
ตกแต่งจานอาหารได้อย่างมืออาชีพ 

1. หลักการจัดและแกะสลักผัก 
2. การเก็บรักษาผักแกะสลัก 
3. หลักการจัดและแกะสลักผลไม้ 
4. การเก็บรักษาผลไม้แกะสลัก 
 
การตัดและห่ันเพื่อใช้ในการตกแต่ง 
วิธีตัดและหั่นผักเพ่ือใช้ในการตกแต่ง 
เช่น แตงร้าน แครอท หัวหอมใหญ่ 
มะเขือเทศ เป็นต้น 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอ
ชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

12 20 

3 ศิลปะและหลักการ
ออกแบบตกแต่งผัก
และผลไม้อย่างง่าย 

-  ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
แกะสลักผักได้อย่างสวยงาม เพ่ือการจัด
ตกแต่งจานอาหารได้อย่างมืออาชีพ 
-  ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ
การจัดตกแต่งด้วยผักและผลไม้ได้อย่างมือ
อาชีพ 
 

1. การจัดตกแต่งผักอย่างง่าย 
- หลักการจัดผัก 
- ประเภทอาหารที่

รับประทานกับผักสด 
- ภาชนะท่ีใช้ในการจัดผัก 
- วิธีการเลือกใช้ภาชนะใน

การจัดตกแต่ง 
- การจัดตกแต่งผักแกะสลัก 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอ
ชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

15 25 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
  -  ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ

แกะสลักผักและผลไม้ได้อย่างสวยงาม 
เพ่ือการจัดตกแต่งจานอาหารได้อย่างมือ
อาชีพ 

- การจัดตกแต่งผลไม้อย่าง
ง่าย 

- หลักการจัดผลไม้ 
- ภาชนะท่ีใช้ในการจัดผลไม้ 
- วิธีการเลือกใช้ภาชนะใน

การจัดตกแต่ง 
- การจัดตกแต่งผลไม้แกะสลัก 

2. หลักการออกแบบงานแกะสลักผัก
และผลไม้ 
- ความหมาย 
- องค์ประกอบของการ

ออกแบบ 
- หลักการสร้างงานแกะสลัก

ให้น่าสนใจ 
- รูปแบบการออกแบบงาน

แกะสลัก 
3. ขั้นตอนการแกะสลักผักและผลไม้ 
- ศึกษารายละเอียด 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
   - วางแผนการทํางาน 

- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติ 

   

4 การแกะสลักผักและ
ผลไม้อย่างง่าย 

-  ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
แกะสลักผักได้อย่างสวยงาม เพ่ือการจัด
ตกแต่งจานอาหารได้อย่างมืออาชีพ 
-  ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถใน 
การแกะสลักผลไม้ได้อย่างสวยงาม เพ่ือ
การจัดตกแต่งจานอาหารได้อย่างมืออาชีพ 

1. วิธีการแกะสลักผักเป็นใบไม้และ
ดอกไม้อย่างง่าย เช่น  แตงกวา     
แครอท มะเขือเทศ พริก เป็นต้น 
2. วิธีการแกะสลักผลไม้อย่างง่าย 
เช่น มะปราง ฝรั่ง ชมพู่ ละมุด 
มะม่วง เป็นต้น 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอ
ชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

27 45 

 60 100 
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โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา งานประดิษฐ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     
รายวิชาเพิ่มเติมงานประดิษฐ์  4                                   ภาคเรียนที่     2                               เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

งานร้อยมาลัย 
-  ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
เลือกดอกไม้และใบไม้ในการร้อยมาลัย
อย่างปลอดภัย เก็บรักษาอุปกรณ์แต่ละ
ประเภทอย่างถูกวิธี 
-  ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
เลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์ในการร้อยมาลัย
อย่างปลอดภัย เก็บรักษาอุปกรณ์แต่ละ
ประเภทอย่างถูกวิธี 
-  ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
เตรียมและร้อยมาลัยแต่ละชนิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานร้อยมาลัย 
- การเลือกดอกไม้ ใบไม้และวัสดุ

ตกแต่ง 
- ประโยชน์ของมาลัย 

2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานร้อยมาลัย เช่น 
ดอกไม้ ใบไม้ เข็มมาลัย ด้าย เข็มสั้นหรือ
เข็มมือ เป็นต้น 
3. ประเภทของมาลัย 
- แบ่งตามหน้าที่ใช้สอย 
- แบ่งตามลักษณะรูปแบบของ

การร้อย   
- แบ่งตามลักษณะโครงร่าง 

1. สนทนา 
2. ศึกษาใบ
ความรู้ 
3. ดูสื่อของจริง 
4. อภิปราย 

6 10 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
6 หลักการออกแบบงาน

ร้อยมาลัยและงานร้อย
มาลัยในวิถีชีวิตไทย 

-  ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
วางแผนเลือกใช้วัสดุในงานร้อยมาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ 
 

1. หลักการออกแบบงานร้อยมาลัย 
2. ส่วนประกอบของมาลัยและวิธีการ
แต่งตัวมาลัย 
   - ส่วนประกอบของมาลัย 
   - วิธีการแต่งตัวมาลัย 
   - ฝึกปฏิบัติร้อยมาลัย 
3.มาลัยกับวิถีความเป็นไทย 
4.โอกาสที่ใช้พวงมาลัย 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอ
ชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

24 40 

7 งานดอกไม้สด 
 
 

-  ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
วางแผนเลือกใช้วัสดุในงานดอกไม้สด
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ 
 
 

1. ความเป็นมาเก่ียวกับงานดอกไม้สด 
2. คําต่างๆที่ใช้ในงานดอกไม้สด 
3. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในงานดอกไม้

สด 
4. การเลือกดอกไม้ใบไม้และการเก็บ

รักษา 
5. หลักการจัดดอกไม้ 
6. รูปแบบการจัดดอกไม้ 
7. ประเภทการจัดดอกไม้ 
8. การจัดดอกไม้รูปทรงพ้ืนฐานแบบสากล 
9. การจัดช่อดอกไม้ 
10. การประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอ
ชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

18 30 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
8 งานเครื่องแขวนไทย -  ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ

วางแผนเลือกใช้วัสดุในงานเครื่องแขวน
ไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ 

1. ความหมายของเครื่องแขวน 
2. เครื่องแขวนของไทยในอดีต 
3. ประเภทของเครื่องแขวน 
4. วัสดุ-อุปกรณ์การประดิษฐ์   

เครื่องแขวน 
5. ส่วนประกอบของเครื่องแขวน 
- โครง 
- ตาข่าย 
- แบบ 
- เส้น 
- ดอกทัดหู 
- แบบพู่กลิ่น 
- เฟ่ือง 
- อุบะ 
- มาลัย 

6. การประดิษฐ์เครื่องแขวนขนาดจิ๋ว 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอ
ชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

12 20 

 60 100 
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รายวิชาเลือก ตามกลุ่มความสนใจของงานประดิษฐ์ 
1. แกะสลักผักและผลไม้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชาเพิ่มเติมเทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้                                                  ภาคเรียนที่     1                    เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
1 หลักในการจัดตกแต่ง

ผักและผลไม้ 
ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการจัด
ตกแต่งผักและผลไม้ได้อย่างสวยงาม เพื่อ
การจัดตกแต่งจานอาหารได้อย่างมืออาชีพ 

หลักในการจัดตกแต่งผักและผลไม้ 
- การจัดวางแบบรอบจาน 
- การจัดวางแบบช่อดอกไม้ 
- การจัดวางแบบผสม 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอ
ชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

9 15 

2 ลายพ้ืนฐานของงาน
แกะสลักผักและผลไม้ 

ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
แกะสลักดอกไม้ลายพ้ืนฐานได้อย่าง
สวยงาม เพื่อการจัดตกแต่งจานอาหารได้
อย่างมืออาชีพ 

วิธีการแกะสลักดอกไม้ลายพ้ืนฐาน 
เช่น ดอกรักเร่ ดอกบานชื่น ดอก
คาเนชั่น ดอกกุหลาบ เป็นต้น 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

24 40 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
3 การแกะสลักผักและ

ผลไม้รูปแบบต่างๆ 
ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
แกะสลักผักและผลไม้ได้อย่างสวยงาม 
เพ่ือการจัดตกแต่งจานอาหารได้อย่างมือ
อาชีพ 

การแกะสลักผักและผลไม้รูปแบบ
ต่างๆ 
- ลายไทย 
- ลายดอกไม้ 
- ลายเครือเถา 
- ลายฉลุ 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

27 45 

 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
รายวิชาเพิ่มเติมการประยุกต์งานแกะสลักผักและผลไม้           ภาคเรียนที่     2                                         เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
4 การจัดตกแต่งอาหารใน

เชิงธุรกิจ 
ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการจัด
ตกแต่งผักและผลไม้ได้อย่างสวยงาม เพื่อ
การจัดตกแต่งจานอาหารได้อย่างมืออาชีพ 

1. หลักในการจัดตกแต่งผักและผลไม้ 
2. แนวคิดการตกแต่งจานอาหารด้วย
ผักและผลไม้ 
3. การจัดตกแต่งอาหารในเชิงธุรกิจ 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

15 25 

5 การประยุกต์ใช้ผักและ
ผลไม้บนโต๊ะอาหาร 

ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ
การจัดตกแต่งอาหารได้อย่างมืออาชีพ 

1. การประยุกต์ใช้ผักและผลไม้บน
โต๊ะอาหาร 
2. การจัดวางและรูปแบบการตกแต่ง
จาน 
3. วิธีการจัดตกแต่งผักและผลไม้ 

-  การจัดตกแต่งผักรอบขอบจาน 
-  การจัดตกแต่งเป็นช่อดอกไม้

แนวนอน 
-  การจัดตกแต่งเป็นช่อดอกไม้

แนวตั้ง 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอ
ชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

24 40 

 



 
 

 

109 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
6 โครงงานแกะสลักผัก

และผลไม้ท่ีเป็น
เอกลักษณ์ไทย 

ผู้เรียนมีทักษะและออกแบบงานแกะสลัก
ผักและผลไม้อย่างสร้างสรรค์คงเอกลักษณ์
ความเป็นไทย 

1. ความหมายของโครงงาน 
2. ประเภทของโครงงาน 
3. ขั้นตอนการทําโครงงาน 
4. ประโยชน์ของโครงงาน 
5. เลือกทําโครงงานแกะสลักผักและ
ผลไม ้

1. สนทนา 
2. ศึกษาใบ
ความรู้ 
3. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน
โครงงาน 
4. นําเสนอ
โครงงาน 
5. อภิปราย 

21 35 

 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษส าหรับงานประดิษฐ์                                        ภาคเรียนที่     1                 เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
1 ภาษาอังกฤษสําหรับงาน

ประดิษฐ์                             
ผู้เรียนมีทักษะและสามารถสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ เพ่ือ
เป็นพื้นฐานในการทํางานและประกอบ
อาชีพด้านงานประดิษฐ์ 

1. Names of equipments and 
materials 
2. Describing the process of 
making handicrafts 
3. Presentation 

1. บรรยายประกอบ
สาธิต 
2. ศึกษาค้นคว้าจาก
ใบความรู้ 
3. ค้นคว้าหาความรู้
เป็นกลุ่ม 
4. สถานการณ์
จําลอง 
5. ฝึกปฏิบัติ 
6. อภิปราย 

60 100 

 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    
รายวิชาเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์งานแกะสลักผักและผลไม้            ภาคเรียนที่     2                                 เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
2 การปอกคว้านผลไม้ ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ

ปอกคว้านผลไม้ได้อย่างสวยงาม เพ่ือการ
จัดตกแต่งจานอาหารได้อย่างมืออาชีพ 

วิธีการปอกคว้านผลไม้ เช่น เงาะ 
ลําไย มะปราง น้อยหน่า องุ่น แตงโม 
พุทรา ละมุด มะละกอ สับปะรด 
เป็นต้น 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

12 20 

3 การแกะสลักผลไม้ลูก
เล็กและผลไม้ลูกใหญ่ 

ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
แกะสลักผลไม้ได้อย่างสวยงาม เพื่อการจัด
ตกแต่งจานอาหารได้อย่างมืออาชีพ 

1. วิธีการแกะสลักผลไม้ เช่น ชมพู่ 
พุทรา แอปเปิ้ล แคนตาลูป ส้มโอ 
ฝรั่ง มะละกอ แตงโม เป็นต้น 
2.หลักการจัดตกแต่งผลไม้ 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอ
ชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

48 80 

 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     
รายวิชาเพิ่มเติมการบริหารการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์                   ภาคเรียนที่     1                เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
1 การบริหารการจัดการ

ธุรกิจงานประดิษฐ์                    
ผู้เรียนวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจด้าน
งานประดิษฐ์ และสามารถวางแผนด้าน
ธุรกิจงานประดิษฐ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถออกแบบหลักการบริหารและ
จัดการธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
ธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ 

1. ความหมายและความเป็นมา 
2. แนวโน้มตลาดของธุรกิจด้านงาน
ประดิษฐ์ 
3. การวางแผนธุรกิจ 
4. การจัดการเก่ียวกับการเงิน การ
ขาย และการตลาด 
5. คุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพ 

1. บรรยาย
ประกอบสาธิต 
2. การศึกษาราย
กรณี 
3. การศึกษานอก
สถานที่ 
4. กรณีศึกษา
ค้นคว้าจากใบ
ความรู้ 
5. ค้นคว้าหาความรู้
เป็นกลุ่ม 
6. ฝึกปฏิบัติ 
7. อภิปราย 

60 100 

 60 100 
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รายวิชาเพิ่มเติมศิลปะสร้างสรรค์งานแกะสลักผักและผลไม้   1         ภาคเรียนที่     2                              เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
2 งานแกะสลักผักและ

ผลไม้ในวรรณคดีไทย 
ผู้เรียนสามารถแกะสลักผักผลไม้ที่ถูก
กล่าวถึงในวรรณคดีไทยอย่างมืออาชีพ 
สามารถคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและ
วิจิตรงดงาม 

งานแกะสลักผักและผลไม้ใน
วรรณคดีไทย 
       - รามเกียรติ์ 
       - สังข์ทอง 
        ฯลฯ 

1. สนทนา 
2. ศึกษาใบความรู้ 
3. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
4. นําเสนอชิ้นงาน 
5. อภิปราย 

30 50 

3 การจัดวางและรูปแบบ
การตกแต่งงาน
แกะสลักผักและผลไม้
ของไทยและนานาชาติ 

ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการจัด
ตกแต่งงานแกะสลักและผลไม้บนโต๊ะ
อาหาร เพ่ือเพ่ิมสีสัน ความสวยงามได้
อย่างมืออาชีพ 

1. การจัดวางและรูปแบบการตก
แต่งงานแกะสลักผักและผลไม้ 
2. งานแกะสลักผักและผลไม้
นานาชาติ 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

30 50 

 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     
รายวิชาเพิ่มเติมการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ                                                ภาคเรียนที่     1                เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
1 การฝึกประสบการณ์

ทางอาชีพ 
ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไปใน
สภาวะแวดล้อมท่ีเป็นจริง  ช่วยให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ตรงด้วยตนเองมีโอกาส
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่าง ๆ 
ที่มีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพเพ่ือ
การพัฒนาอาชีพ 

1.  จดุมุ่งหมายของการฝึก
ประสบการณ์ทางอาชีพ 

2.  ขอบข่ายของงานการฝึก
ประสบการณ์ทางอาชีพ 

3.  บทบาทหน้าที่ของบุคคลที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึก
ประสบการณ์ทางอาชีพ 

4.  ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนฝึก
ประสบการณ์ทางอาชีพ 

5.   ขั้นตอนของการฝึกประสบการณ์
ทางอาชีพ 

1. ฝึกประสบการณ์
ทางอาชีพในสถาน
ประกอบการ 

60 100 

 60 100 
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รายวิชาเพิ่มเติมโครงงานและการจัดนิทรรศการงานแกะสลัก     ภาคเรียนที่     2                         เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
2 โครงงานการแกะสลัก ผู้เรียนออกแบบชิ้นงานเกี่ยวกับงาน

แกะสลักได้อย่างสร้างสรรค์เพ่ือเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

1. การเลือกหัวข้อโครงงาน 
-    งานแกะสลักจากวัสดุอ่ืน 
- การแกะสลักสบู่ 
- การแกะสลักเทียน 
- การแทงหยวก 
- การแกะสลักดินเหนียว 

2. การเขียนเค้าโครง 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การเขียนรายงาน 
5. การนําเสนอโครงงานและการประเมินผล 
6. การสรุปองค์ความรู้ 

1. สนทนา 
2. ศึกษาใบความรู้ 
3. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ
โครงงาน 
4. นําเสนอ
โครงงาน 
5. อภิปราย 

30 50 

3 การจดันิทรรศการ
งานแกะสลัก 

ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
นําเสนอผลงานเกี่ยวกับงานแกะสลักเพ่ือ
แสดงศักยภาพและการจัดการงาน
แกะสลัก 

1. การวางแผนจัดนิทรรศการ 
2. การดําเนินการจัดนิทรรศการ 
3. สรุปผลและประเมินผล 

1. สนทนา 
2. ศึกษาใบความรู้ 
3. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
4. จัดนิทรรศการ 
5. อภิปราย 

30 50 

 60 100 
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2. กลุ่มงานประดิษฐ์ใบตอง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
รายวิชาเพิ่มเติมเทคนิคเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ใบตอง                              ภาคเรียนที่     1              เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
1 การประดิษฐ์งาน

ใบตอง (ภาชนะใบตอง) 
ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์และสามารถประดิษฐ์ภาชนะ
ใบตองได้อย่างประณีตสวยงาม 

การประดิษฐ์ภาชนะใบตอง 
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

15 25 

2 การประดิษฐ์งาน
ใบตอง (บายศรีปาก
ชาม) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์และสามารถประดิษฐ์บายศรีปาก
ชามได้อย่างประณีตสวยงาม 

การประดิษฐ์บายศรีปากชาม 
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

15 25 

3 การประดิษฐ์งาน
ใบตอง (กระทงลอย) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์และสามารถประดิษฐ์กระทงลอย
ได้อย่างประณีตสวยงาม 

การประดิษฐ์กระทงลอย 
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 

15 25 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
   - การจัดเตรียมอุปกรณ์ 

- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

  

4 การประดิษฐ์งาน
ใบตอง (กระเช้าใบตอง) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์และสามารถประดิษฐ์กระเช้า
ใบตองได้อย่างประณีตสวยงาม 

การประดิษฐ์กระเช้าใบตอง 
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 

 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

15 25 

รวม 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
รายวิชาเพิ่มเติมการประยุกต์งานประดิษฐ์ใบตอง                              ภาคเรียนที่     2                 เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
5 การประดิษฐ์งาน

ใบตอง(กระทงดอกไม้
ธูปเทียนแพ) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์และสามารถประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพได้อย่างประณีต
สวยงาม 

การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

12 20 

6 การประดิษฐ์งาน
ใบตอง(พานบายศรี) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์และสามารถประดิษฐ์บายศรีได้
อย่างประณีตสวยงาม 

การประดิษฐ์พานบายศรี 
- ศึกษารายละเอียด 
- วางแผนการทํางาน 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอน 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

18 30 

7 โครงงานการประดิษฐ์
งานใบตองที่เป็น
เอกลักษณ์ไทย 

ผู้เรียนมีทักษะและออกแบบงานประดิษฐ์
ใบตองได้อย่างสร้างสรรค์คงเอกลักษณ์
ความเป็นไทย 

1.ความหมายของโครงงาน 
2.ประเภทของโครงงาน 
 

1. สนทนา 
2. ศึกษาใบความรู้ 
 

30 50 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
   3.ขั้นตอนการทําโครงงาน 

4.ประโยชน์ของโครงงาน 
5.เลือกทําโครงงานประดิษฐ์ใบตอง 

3. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ
โครงงาน 
4. นําเสนอ
โครงงาน 
5. อภิปราย 

  

 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษส าหรับงานประดิษฐ์                                                 ภาคเรียนที่     1           เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
1 ภาษาอังกฤษสําหรับงาน

ประดิษฐ์                             
ผู้เรียนมีทักษะและสามารถสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ เพ่ือ
เป็นพื้นฐานในการทํางานและประกอบ
อาชีพด้านงานประดิษฐ์ 

1. Names of equipments and 
materials 
2. Describing the process of 
making handicrafts 
3. Presentation 

1. บรรยายประกอบ
สาธิต 
2. ศึกษาค้นคว้าจาก
ใบความรู้ 
3. ค้นคว้าหาความรู้
เป็นกลุ่ม 
4. สถานการณ์
จําลอง 
5. ฝึกปฏิบัติ 
6. อภิปราย 

60 100 

 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     
รายวิชาเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ใบตอง  ภาคเรียนที่     2                               เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
2 การออกแบบและ

พัฒนาส่วนประกอบ
งานใบตอง 

ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิคในการออกแบบ
งานประดิษฐ์ใบตองได้อย่างสร้างสรรค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์งานใบตอง 
1. การพับกลีบ 
2. การเย็บแบบ 
3. การถัก 
4. การสาน 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

21 35 

3 ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
ใบตอง 

ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
ประยุกต์งานประดิษฐ์ใบตองในรูปแบบ
ต่าง ๆได้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ 

ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ใบตอง 
1. พานหมั้น 
2. พานสินสอด 
3. พานพุ่มสักการะ 
4. ตาลปัตรใบตอง 
5. เครื่องประดับไทยจากใบตอง 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

39 65 

 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     
รายวิชาเพิ่มเติมการบริหารการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์                     ภาคเรียนที่     1                       เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
1 การบริหารการจัดการ

ธุรกิจงานประดิษฐ์                    
ผู้เรียนวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจด้าน
งานประดิษฐ์ และสามารถวางแผนด้าน
ธุรกิจงานประดิษฐ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถออกแบบหลักการบริหารและ
จัดการธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
ธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ 

1. ความหมายและความเป็นมา 
2. แนวโน้มตลาดของธุรกิจด้านงาน
ประดิษฐ์ 
3. การวางแผนธุรกิจ 
4. การจัดการเก่ียวกับการเงิน การ
ขาย และการตลาด 
5. คุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพ 

1. บรรยาย
ประกอบสาธิต 
2. การศึกษาราย 
3. การศึกษานอก
สถานที่ 
4. กรณีศึกษา
ค้นคว้าจากใบ
ความรู้ 
5. ค้นคว้าหาความรู้
เป็นกลุ่ม 
6. ฝึกปฏิบัติ 
7. อภิปราย 

60 100 

 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    
รายวิชาเพิ่มเติมศิลปะสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ใบตอง  1            ภาคเรียนที่     2                           เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
2 งานใบตองใน

วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 

ผู้เรียนสามารถประดิษฐ์ใบตองที่ใช้ใน
พิธีกรรมต่างๆของไทยได้อย่างสวยงาม
และสามารถอภิปรายความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับงานประดิษฐ์
ใบตอง 

งานใบตองในประเพณีไทย 
- พิธีโกนจุก 
- งานบวช 
- งานมงคลสมรส 
- การสะเดาะเคราะห์ 
- ขึ้นบ้านใหม่ 
- ลอยกระทง 
- พิธีบายศรีสู่ขวัญ 

1. สนทนา 
2. ศึกษาใบ
ความรู้ 
3. เขียนรายงาน 
4. นําเสนอ 
5. อภิปราย 

30 50 

3 วิจิตรงานใบตอง 
โบราณคดี สัตว์หิม
พานต์ 

ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
ประยุกต์งานประดิษฐ์ใบตองในรูปแบบ
สัตว์หิมพานต์ได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

1.ความรู้เกี่ยวกับสัตว์หิมพานต์ 
2.การประยุกต์งานใบตองเป็นตัวสัตว์
หิมพานต์ เช่น เศียรพญานาค ครุฑ 
หงษ์  สิงห์ คชสาร เป็นต้น 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอ
ชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

30 50 

 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     
รายวิชาเพิ่มเติมการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ                         ภาคเรียนที่     1             เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
1 การฝึกประสบการณ์

ทางอาชีพ 
ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไปใน
สภาวะแวดล้อมท่ีเป็นจริง  ช่วยให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ตรงด้วยตนเองมีโอกาส
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่าง ๆ 
ที่มีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพเพ่ือ
การพัฒนาอาชีพ 

1. จุดมุ่งหมายของการฝึก
ประสบการณ์ทางอาชีพ 
2. ขอบข่ายของงานการฝึก 
ประสบการณ์ทางอาชีพ 
3. บทบาทหน้าที่ของบุคคลที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึก
ประสบการณ์ทางอาชีพ 
4. ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนฝึก
ประสบการณ์ทางอาชีพ 
5. ขั้นตอนของการฝึกประสบการณ์ 
ทางอาชีพ 

ฝึกประสบการณ์
ทางอาชีพใน
สถาน
ประกอบการ 

60 100 

 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     
รายวิชาเพิ่มเติมโครงงานและการจัดนิทรรศการงานประดิษฐ์ใบตอง       ภาคเรียนที่     2             เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
1 โครงงานการประดิษฐ์

งานใบตอง และงาน
ศิลปะสร้างสรรคต์าม
สมัยนิยม               
 

ผู้เรียนออกแบบชิ้นงานเกี่ยวกับงาน
ประดิษฐ์ใบตองได้อย่างสร้างสรรค์เพ่ือ
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

1.การเลือกหัวข้อโครงงานการ
ประดิษฐ์งานใบตองตามสมัยนิยม 
- งานประดิษฐ์จากผ้า 
- งานประดิษฐ์ใบตองแห้ง 
- เปลือกข้าวโพด 

   -   วัสดุอื่น 
2.การเขียนเค้าโครง 
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.การเขียนรายงาน 
5.การนําเสนอโครงงานและการ
ประเมินผล 
6.การสรุปองค์ความรู้ 

1. สนทนา 
2. ศึกษาใบ
ความรู้ 
3. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติโครงงาน 
4. นําเสนอ
โครงงาน 
5. อภิปราย 

30 50 

2 การจัดนิทรรศการ
ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
ใบตอง 

ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
นําเสนอผลงานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์
ใบตองเพ่ือแสดงศักยภาพและการจัดการ
งานประดิษฐ์ใบตอง 

1.การวางแผนจัดนิทรรศการ 
2.การดําเนินการจัดนิทรรศการ 
3.สรุปผลและประเมินผล 

1. สนทนา 
2. ศึกษาใบ
ความรู้ 
3. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 

30 50 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
    4. จัดนิทรรศการ 

5. อภิปราย 
  

 60 100 
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3. กลุ่มงานดอกไม้สด 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     
รายวิชาเพิ่มเติมเทคนิคเกี่ยวกับงานดอกไม้สด          ภาคเรียนที่     1                             เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
1 ส่วนประกอบของมาลัย ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ

ประดิษฐ์ส่วนประกอบของมาลัยได้อย่าง
มืออาชีพ 

ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ส่วนประกอบ
ของมาลัย 
- การมัดดอกข่า 
- การร้อยอุบะ 
- การทําโบว์ 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

18 30 

2 ฝึกปฏิบัติการร้อยมาลัย ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
ร้อยมาลัยได้อย่างมืออาชีพ  

ฝึกปฏิบัติการร้อยมาลัย 
- มาลัยซีก 
- มาลัยแบน 
- มาลัยตุ้ม 
- มาลัยสามเหลี่ยม 
- มาลัยกลม 
- มาลัยรี 
- มาลัยตัวหนอน 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

42 70 

 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
รายวิชาเพิ่มเติมเทคนิคเกี่ยวกับงานร้อยมาลัย                           ภาคเรียนที่     2     เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
3 ฝึกปฏิบัติการร้อยมาลัย

(มาลัยเถา) 
ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
ร้อยมาลัยได้อย่างมืออาชีพ  

ฝึกปฏิบัติการร้อยมาลัย 
- มาลัยเถา 
- มาลัยพวงดอกไม้ 
- มาลัยสามกษัตริย์ 
- มาลัยครุย 
- มาลัยตัวสัตว์ 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอ
ชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

45 75 

4 โครงงานเก่ียวกับงาน
ร้อยมาลัย 

-  ผู้เรียนสามารถออกแบบมาลัยเพ่ือใช้ใน
งานพิธีต่าง ๆ ได้อย่างสวยงาม 
-  ผู้เรียนมีทักษะและออกแบบงานร้อย

มาลัยได้อย่างสร้างสรรค์คงเอกลักษณ์
ความเป็นไทย 

1. การออกแบบมาลัยเพื่อใช้ใน
โอกาสต่างๆ เช่น พิธีแต่งงาน พิธี
บวงสรวง เป็นต้น 
2. เลือกทําโครงงานการร้อยมาลัย 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติโครงงาน 
5. นําเสนอ
โครงงาน 
6. อภิปราย 

15 25 

 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษส าหรับงานประดิษฐ์                                                 ภาคเรียนที่     1        เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
1 ภาษาอังกฤษสําหรับงาน

ประดิษฐ์                             
ผู้เรียนมีทักษะและสามารถสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ เพ่ือ
เป็นพื้นฐานในการทํางานและประกอบ
อาชีพด้านงานประดิษฐ์ 

1. Names of equipments and 
materials 
2. Describing the process of 
making handicrafts 
3. Presentation 

1. บรรยายประกอบ
สาธิต 
2. ศึกษาค้นคว้าจาก
ใบความรู้ 
3. ค้นคว้าหาความรู้
เป็นกลุ่ม 
4. สถานการณ์
จําลอง 
5. ฝึกปฏิบัติ 
6. อภิปราย 

60 100 

 60 100 
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รายวิชาเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์งานดอกไม้สด                            ภาคเรียนที่     2                           เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
2 เครื่องแขวนดอกไม้สด ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ

วางแผน ออกแบบงานเครื่องแขวนดอกไม้
สดอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ  

1. ความหมายของเครื่องแขวน 
2. เครื่องแขวนของไทยในอดีต 
3. ประเภทของเครื่องแขวน 
4. วัสด-ุอุปกรณ์การประดิษฐ์เครื่อง
แขวน 
5. ส่วนประกอบของเครื่องแขวน 
-  โครง 
-  ตาข่าย 
-  แบบ 
- เส้น 
- ดอกทัดหู 
- แบบพู่กลิ่น 
- เฟ่ือง 
- อุบะ 
- มาลัย 

6. การประดิษฐ์เครื่องแขวน 
- เครื่องแขวนขนาดเล็ก 
- เครื่องแขวนขนาดกลาง 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอ
ชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

60 100 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
   - เครื่องแขวนขนาดใหญ่ 

- เครื่องแขวนประทีปโคมไฟ 
- เครื่องแขวนดอกไม้แบบไทย

สากล 

   

 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     
รายวิชาเพิ่มเติมการบริหารการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์                     ภาคเรียนที่     1                  เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
1 การบริหารการจัดการ

ธุรกิจงานประดิษฐ์                    
ผู้เรียนวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจด้าน
งานประดิษฐ์ และสามารถวางแผนด้าน
ธุรกิจงานประดิษฐ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถออกแบบหลักการบริหารและ
จัดการธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
ธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ 

1. ความหมายและความเป็นมา 
2. แนวโน้มตลาดของธุรกิจด้านงาน
ประดิษฐ์ 
3. การวางแผนธุรกิจ 
4. การจัดการเก่ียวกับการเงิน การ
ขาย และการตลาด 
5. คุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพ 

1. บรรยาย
ประกอบสาธิต 
2. การศึกษาราย 
3. การศึกษานอก
สถานที่ 
4. กรณีศึกษา
ค้นคว้าจากใบ
ความรู้ 
5. ค้นคว้าหาความรู้
เป็นกลุ่ม 
6. ฝึกปฏิบัติ 
7. อภิปราย 

60 100 

 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     
รายวิชาเพิ่มเติมศิลปะสร้างสรรค์งานดอกไม้สด1                  ภาคเรียนที่     2                               เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
2 งานดอกไม้สดใน

วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 

ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
วางแผนในงานดอกไม้สดอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ  

การจัดดอกไม้แบบไทย 
 

1. สนทนา 
2. ศึกษาใบความรู้ 
3. แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน
เขียนรายงาน 
4. นําเสนอ 
5. อภิปราย 

30 50 

3 ศิลปะงานร้อยมาลัย
ด้วยดอกไม้ในท้องถิ่น 

ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ดอกไม้ในท้องถิ่นในงานร้อย
มาลัยได้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ 

1. มาลัยจากดอกไม้ในท้องถิ่น 
- ความหมายของดอกไม้ใน

ท้องถิ่น 
- การเลือกดอกไม้ในท้องถิ่น

สําหรับการร้อยมาลัย 
2. ฝึกปฏิบัติการร้อยมาลัย 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

30 50 

 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     
รายวิชาเพิ่มเติมการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ             ภาคเรียนที่     1                                  เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
1 การฝึกประสบการณ์

ทางอาชีพ 
ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไปใน
สภาวะแวดล้อมท่ีเป็นจริง  ช่วยให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ตรงด้วยตนเองมีโอกาส
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่าง ๆ 
ที่มีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพเพ่ือ
การพัฒนาอาชีพ 

1.  จดุมุ่งหมายของการฝึก
ประสบการณ์ทางอาชีพ 

2. ขอบข่ายของงานการฝึก
ประสบการณ์ทางอาชีพ 

3. บทบาทหน้าที่ของบุคคลที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึก
ประสบการณ์ทางอาชีพ 

4. ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนฝึก
ประสบการณ์ทางอาชีพ 

5. ขั้นตอนของการฝึกประสบการณ์
ทางอาชีพ 

ฝึกประสบการณ์ทาง
อาชีพในสถาน
ประกอบการ 

60 100 

 60 100 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

135 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     
รายวิชาเพิ่มเติมโครงงานและการจัดนิทรรศการงานดอกไม้สด                              ภาคเรียนที่     2               เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 

รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การ

ประเมิน
)ร้อยละ( 

2 โครงงานการจําลอง
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สด 

ผู้เรียนออกแบบชิ้นงานเกี่ยวกับงาน
ดอกไม้สดได้อย่างสร้างสรรค์เพ่ือเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

1.การเลือกหัวข้อโครงงานผลิตภัณฑ์งาน
ร้อยมาลัย 
- มาลัยจากผ้า 
- มาลัยจากดินไทย 
- มาลัยจากวัสดุอ่ืน เช่น รังไหม  

2.การเขียนเค้าโครง 
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.การเขียนรายงาน 
5.การนําเสนอโครงงานและการประเมินผล 
6.การสรุปองค์ความรู้ 

1. สนทนา 
2. ศึกษาใบความรู้ 
3. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ
โครงงาน 
4. นําเสนอโครงงาน 
5. อภิปราย 

30 50 

3 การจัดนิทรรศการงาน
ดอกไม้สด 

ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถใน
การนําเสนอผลงานเกี่ยวกับงานดอกไม้
สดเพ่ือแสดงศักยภาพและการจัดการ
งานร้อยมาลัย 

1.การวางแผนจัดนิทรรศการ 
2.การดําเนินการจัดนิทรรศการ 
3.สรุปผลและประเมินผล 

1. สนทนา 
2. ศึกษาใบความรู้ 
3. แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน 
4. จัดนิทรรศการ 
5. อภิปราย 

30 50 

 60 100 
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4. กลุ่มศิลปประดิษฐ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
รายวิชาเพิ่มเติมเทคนิคงานศิลปประดิษฐ์                                             ภาคเรียนที่     1        เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 

รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การ

ประเมิน
(ร้อยละ)  

1 ดอกไม้สร้างสรรค์   ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถ
ประยุกต์ใช้วัสดุในการประดิษฐ์ดอกไม้
อย่างสร้างสรรค์เพ่ือใช้ในโอกาสต่างๆและ
การประกอบอาชีพ 
 

1. ดอกไม้ประดิษฐ์ ได้แก่  
- ดอกไม้จากผ้าใยบัว 
- ดอกไม้จากรังไหม 
- ดอกไม้จากดินไทย ,ดินญี่ปุุน  
- ดอกไม้จากผ้า 
- ดอกไม้จากกระดาษ 
- ดอกไม้ใบบาง 
- ดอกไม้จากเกล็ดปลา 
- ดอกไม้จากใบลาน 
- ฯลฯ 

2. งานประดิษฐ์ของที่ระลึก 
3. งานประดิษฐ์เครื่องประดับ 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

60 100 

 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
รายวิชาเพิ่มเติมการประยุกต์งานศิลปประดิษฐ์                                   ภาคเรียนที่     2           เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 

รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การ

ประเมิน
(ร้อยละ)  

1 การออกแบบงาน
ประดิษฐ์จากวัสดุ
ท้องถิ่น 

ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถ
ประยุกต์ใช้วัสดุท้องถิ่นสร้างสรรค์งาน
ประดิษฐ์เพ่ือการทํางานและประกอบ
อาชีพ 

1. การออกแบบงานประดิษฐ์จาก
วัสดุท้องถิ่น 
- ประเภทพืช 
- ประเภทสัตว์ 
- ประเภทอ่ืนๆ 

2. ฝึกปฏิบัติงานประดิษฐ์ 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

30 50 

2 โครงงานศิลปประดิษฐ์ ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถ
ประยุกต์ใช้วัสดุในงานประดิษฐ์อย่าง
สร้างสรรค์เพ่ือการทํางานและประกอบ
อาชีพ 

1. ความหมายของโครงงาน 
2. ประเภทของโครงงาน 
3. ขั้นตอนการทําโครงงาน 
4. ประโยชน์ของโครงงาน 
5. เลือกทําโครงงานศิลปประดิษฐ์ 

1. สนทนา 
2. ศึกษาใบความรู้ 
3. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ
โครงงาน 
4. นําเสนอโครงงาน 
5. อภิปราย 

30 50 

 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษส าหรับงานประดิษฐ์                                                 ภาคเรียนที่     1     เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
1 ภาษาอังกฤษสําหรับงาน

ประดิษฐ์                             
ผู้เรียนมีทักษะและสามารถสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ เพ่ือ
เป็นพื้นฐานในการทํางานและประกอบ
อาชีพด้านงานประดิษฐ์ 

1. Names of equipments and 
materials 
2. Describing the process of 
making handicrafts 
3. Presentation 

1. บรรยายประกอบ
สาธิต 
2. ศึกษาค้นคว้าจาก
ใบความรู้ 
3. ค้นคว้าหาความรู้
เป็นกลุ่ม 
4. สถานการณ์
จําลอง 
5. ฝึกปฏิบัติ 
6. อภิปราย 

60 100 

 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     
รายวิชาเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์             ภาคเรียนที่     2                                              เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 

รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การ

ประเมิน
(ร้อยละ)  

1 การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์งาน
ประดิษฐ์ตามสมัยนิยม 

ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
ออกแบบงานประดิษฐ์อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือการทํางานและประกอบอาชีพ 

หลักการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ ได้แก่ 
- การพับธนบัตร 
- การพับกระดาษญี่ปุุน 
- การพับผ้าเช็ดหน้า 
- การพับริบบิ้น 

ฯลฯ 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

39 65 

2 ผลิตภัณฑ์งานถัก ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานถักอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือการทํางานและประกอบ
อาชีพ 

ผลิตภัณฑ์งานถัก ได้แก่ 
- งานถักโครเชต์ 
- งานถักนิตติ้ง 
- งานถักแท็ต 
- งานถักไม้บล็อก 
- ฯลฯ 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

21 35 

 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     
รายวิชาเพิ่มเติมการบริหารการจัดการธุรกิจงานประดิษฐ์                     ภาคเรียนที่     1                 เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
1 การบริหารการจัดการ

ธุรกิจงานประดิษฐ์                    
ผู้เรียนวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจด้าน
งานประดิษฐ์ และสามารถวางแผนด้าน
ธุรกิจงานประดิษฐ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถออกแบบหลักการบริหารและ
จัดการธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
ธุรกิจด้านงานประดิษฐ์ 

1. ความหมายและความเป็นมา 
2. แนวโน้มตลาดของธุรกิจด้านงาน
ประดิษฐ์ 
3. การวางแผนธุรกิจ 
4. การจัดการเก่ียวกับการเงิน การ
ขาย และการตลาด 
5. คุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพ 

1. บรรยาย
ประกอบสาธิต 
2. การศึกษาราย 
3. การศึกษานอก
สถานที่ 
4. กรณีศึกษา
ค้นคว้าจากใบ
ความรู้ 
5. ค้นคว้าหาความรู้
เป็นกลุ่ม 
6. ฝึกปฏิบัติ 
7. อภิปราย 

60 100 

 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5     
รายวิชาเพิ่มเติมศิลปะสร้างสรรค์งานประดิษฐ์  1              ภาคเรียนที่     2                                   เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
2 การจัดสถานที่และการ

ผูกผ้า 
ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการจัด
ตกแต่งสถานที่อย่างเหมาะสม สวยงาม
เพ่ือการประกอบอาชีพ 

1. การจัดสถานที่ในงานพิธีต่างๆ 
2. การผูกผ้ารูปแบบต่างๆ 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

18 30 

3 การเย็บเครื่องใช้และ
เครื่องตกแต่งภายใน
บ้าน 

ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการตัด
เย็บเครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้าน
อย่างเหมาะสม สวยงามเพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจําวันและเห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 

การเย็บเครื่องใช้และเครื่องตกแต่ง
ภายในบ้าน ได้แก่ 
- กระเป๋าใส่ทิชชู 
- กระเปุาผ้า 
- กระเป๋าดินสอ 
- ตุ๊กตาผ้า 
- ซองใส่โทรศัพท์มือถือ 

         ฯลฯ 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 
4. แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

18 30 

4 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
งานประดิษฐ์ 

ผู้เรียนออกแบบและสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ 

หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
- ความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์ 
- ความหมายของบรรจุภัณฑ์ 

1. สนทนา 
2. สาธิต 
3. ศึกษาใบงาน 

24 40 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
   - ประเภทของวัสดุที่นํามาผลิต

บรรจุภัณฑ์ 
- วัสดุที่ใช้บรรจุภัณฑ์ 
- หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ 
- บรรจุภัณฑ์สําหรับงาน

ประดิษฐ์ 
- ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ดี 
- ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ 

4. แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน 
5. นําเสนอชิ้นงาน 
6. อภิปราย 

  

 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     
รายวิชาเพิ่มเติมการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ                   ภาคเรียนที่     1                              เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
1 การฝึกประสบการณ์

ทางอาชีพ 
ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไปใน
สภาวะแวดล้อมท่ีเป็นจริง  ช่วยให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ตรงด้วยตนเองมีโอกาส
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่าง ๆ 
ที่มีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพเพ่ือ
การพัฒนาอาชีพ 

1. จุดมุ่งหมายของการฝึก
ประสบการณ์ทางอาชีพ 
2. ขอบข่ายของงานการฝึก 
ประสบการณ์ทางอาชีพ 
3. บทบาทหน้าที่ของบุคคลที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึก
ประสบการณ์ทางอาชีพ 
4. ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนฝึก
ประสบการณ์ทางอาชีพ 
5. ขั้นตอนของการฝึกประสบการณ์ 
ทางอาชีพ 

ฝึกประสบการณ์ทาง
อาชีพในสถาน
ประกอบการ 

60 100 

 60 100 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     
รายวิชาเพิ่มเติมโครงงานและการจัดนิทรรศการศิลปประดิษฐ์           ภาคเรียนที่     2                 เวลา  60  ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน 
 

ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง)  

น้ าหนัก 
การประเมิน

(ร้อยละ)  
2 โครงงานศิลปประดิษฐ์                     ผู้เรียนออกแบบชิ้นงานเกี่ยวกับศิลปะ

ประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์เพ่ือเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

1.การเลือกหัวข้อโครงงาน 
2.การเขียนเค้าโครง 
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.การเขียนรายงาน 
5.การนําเสนอโครงงานและการ
ประเมินผล 
6.การสรุปองค์ความรู้ 

1. สนทนา 
2. ศึกษาใบความรู้ 
3. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ
โครงงาน 
4. นําเสนอโครงงาน 
5. อภิปราย 

30 50 

3 การจัดนิทรรศการ 
ศิลปประดิษฐ์ 

ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
นําเสนอผลงานเกี่ยวกับงานศิลปประดิษฐ์
เพ่ือแสดงศักยภาพและการจัดการงาน
ประดิษฐ์ 

1.การวางแผนจัดนิทรรศการ 
2.การดําเนินการจัดนิทรรศการ 
3.สรุปผลและประเมินผล 

1. สนทนา 
2. ศึกษาใบความรู้ 
3. แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน
นิทรรศการ 
4. จัดนิทรรศการ 
5. อภิปราย 

30 50 

 60 100 
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รายช่ือคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
1. ดร.สมทรง  สิทธิ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานกรรมการ 
2. ดร.ชัยรัตน์  ชสูกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ 
4. ดร.กันยารัตน์  สอนสุภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ 
5. ดร.อารยา  ปิยะกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการและเลขานุการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
1. ดร.สมทรง  สิทธิ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานกรรมการ 
2. ดร.ชัยรัตน์  ชสูกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ 
3. ดร.กันยารัตน์  สอนสุภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ 
4. ดร.อารยา  ปิยะกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1. นายสุเวช  ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
2. นายวิชัย  พรมเกตุ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. นายสุวิทย์  งามสนิท ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.ประวิทย์  โอวาทกานนท์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
5.   ดร.สมศักดิ์  นิลผาย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาท้องถิ่น        

จังหวัดร้อยเอ็ด) 
6. นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ขอขอบคุณ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  วงษ์ใหญ่  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  บุญประเสริฐ ผู้อ านวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย  ศรีอ าไพ  ผู้เชี่ยวชาญภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงอรุณ  เชื้อวงษ์บุญ  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรัติ  โสฬศ อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์            

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
6. อาจารย์ ดร.สายบังอร  ปานพรม อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
7. อาจารย์ศักรินทร์  หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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8. คุณพิชญา  ศรีระพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานประดิษฐ์ 
9. อาจารย์ไพบูลย์  จันทร์สม ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแดง  

จังหวัดขอนแก่น 
10. อาจารย์ธวัช  ตะเคียน วิทยากรช านาญการ แผนกงานเครื่องสด 

 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) 
11. อาจารย์อัครพล  ไวเชียงค้า เจ้าของสถานประกอบการด้านงานประดิษฐ์ 
12. อาจารย์นันทิยา  นนท์อาสา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม  

 จังหวัดขอนแก่น 
13. อาจารย์ทัตินา  อินทิแสน ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม  

 จังหวัดขอนแก่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง) 
1. อาจารย์ไพบูลย์  จันทร์สม ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแดง  

  จังหวัดขอนแก่น 
2. อาจารย์นันทิยา  นนท์อาสา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม  

 จังหวัดขอนแก่น 
3.  อาจารย์ทัตินา  อินทิแสน ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม  

  จังหวัดขอนแก่น 

หน่วยงานหรือสถาบันที่มีวิธีปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Best Practice) 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

 
 

 

 
 
 
 
 




