
ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน)
เพ่ือการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
ภาคเรียนท่ี ๒ ช้ันประถมศึกษาปท่ี      

 (ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี ๒)

โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๖



ก 

คําช้ีแจง 

การใชชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน  โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ระดับประถมศึกษา  

ภาคเรียนท่ี ๒ ฉบับนี้ เปนการปรับปรุงครั้งท่ี ๒ ดําเนินการโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  

ในพระบรมราชูปถัมภ  โดยความรวมมือจากคณะทํางาน ประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คณาจารยจากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก และครูผูเชี่ยวชาญ ท้ัง ๘ กลุม

สาระการเรียนรู  

จุดประสงคของชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน  เพ่ือใหนักเรียนปลายทางไดศึกษา/ทบทวน

เอกสารใบความรู ของแตละหนวยการเรียนรู  และใชในการฝกทักษะ /ปฏิบัติงานจากใบงาน หรือแบบฝกหัด 

ของทุกกลุมสาระการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและ

สาระการเรียนรูนั้น ๆ ทุกทายหนวยการเรียนรู  ท้ังนี้เม่ือครูปลายทางไดตรวจผลการทําใบงานในรายชั่วโมง 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง และประมวลผลการประเมินตนเองของนักเรียนทุกหนวยการเรียนรู

แลวจะไดนําผลไปสงเสริมและหรือจัดการสอนซอมเสริมใหนักเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือใหเกิดประสิทธิผล

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตอไป  

                                                                

                                          มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ 



ข 

สารบัญ 
เรื่อง                     หนา 
ปกรอง 
คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน 
สารบัญ 

 
หนวยการเรียนรูท่ี 5  เรื่อง  เกษตรนารู เกษตรคูบาน                                                          1  
 ใบความรูท่ี ๑  เรื่อง  เกษตรนารู                                                                     2 
 ใบงานท่ี ๑    เรื่อง  เกษตรนารู             3 
 ใบความรูท่ี 2    เรื่อง  ดินและปุย          5 
 ใบงานท่ี 2    เรื่อง  ดินและปุย          6 
 ใบความรูท่ี ๓    เรื่อง  การขยายพันธุพืชแบบตางๆ (1)          7 
 ใบงานท่ี 3    เรื่อง  การขยายพันธุพืชแบบตางๆ   (1)                10 
 ใบความรูท่ี ๔    เรื่อง  การขยายพันธุพืชแบบตางๆ  (2)       11 
 ใบงานท่ี ๔    เรื่อง  การขยายพันธุพืชแบบตางๆ   (2)      19 
 ใบความรูท่ี ๕   เรื่อง  ประโยชนของการขยายพันธุพืช        20 
 ใบงานท่ี  ๕   เรื่อง  ประโยชนของการขยายพันธุพืช        22 
 ใบความรูท่ี ๖    เรื่อง  การปลูกพืชและการดูแลรักษา       24 
 ใบงานท่ี ๖    เรื่อง  การปลูกพืชและการดูแลรักษา       26 
 ใบความรูท่ี  ๗   เรื่อง  พืชผักสวนครัวและการเก็บเก่ียว          27 
 ใบงานท่ี  ๗   เรื่อง  พืชผักสวนครัวและการเก็บเก่ียว          31 
 ใบความรูท่ี  ๘   เรื่อง  ประเภทของสัตวเลี้ยง        32 
 ใบความรูท่ี  ๘   เรื่อง  ประเภทของสัตวเลี้ยง        33 
 ใบความรูท่ี  ๙   เรื่อง  การเลี้ยงปลาสวยงาม (1)       34 
 ใบงานท่ี  ๙   เรื่อง  การเลี้ยงปลาสวยงาม (1)       34 
 ใบความรูท่ี  ๑๐  เรื่อง  การเลี้ยงปลาสวยงาม (๒)       36 
 ใบงานท่ี  ๑๐     เรื่อง  การเลี้ยงปลาสวยงาม (๒)       37 
 แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูท่ี 5         38 
 แบบบันทึกการเรียนรู (Learning log)        39 

 
หนวยการเรียนรูท่ี 6  เรื่อง สานฝนสูงานประดิษฐ                                                            40 
 ใบความรูท่ี ๑  เรื่อง ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอาชีพ      41 
 ใบงานท่ี ๑  เรื่อง ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอาชีพ      43 
 ใบความรูท่ี ๒  เรื่อง อาชีพท่ีตนสนใจ        44 
 ใบงานท่ี ๒  เรื่อง อาชีพท่ีตนสนใจ        46 
 ใบความรูท่ี ๓ เรื่อง การวางแผนในการเลือกอาชีพ        47 
 ใบงานท่ี 3  เรื่อง การวางแผนในการเลือกอาชีพ        50 
 ใบความรูท่ี ๔  เรื่อง คุณธรรมในการประกอบอาชีพ        53  
 ใบงานท่ี 4 เรื่อง คุณธรรมในการประกอบอาชีพ         54 



ค 
 

 ใบความรูท่ี ๕  เรื่อง ธุรกิจกาวไกล         56 
 ใบงานท่ี 5 เรื่อง ธุรกิจกาวไกล         59 
 ใบความรูท่ี ๖  เรื่อง การจัดเก็บเอกสารสําคัญ         60 
 ใบงานท่ี ๖  เรื่อง การจัดเก็บเอกสารสําคัญ         61 
 ใบความรูท่ี ๗ เรื่อง การทําบัญชีรายรับ-รายจาย ในชีวิตประจําวัน      62 
 ใบงานท่ี ๗  เรื่อง การทําบัญชีรายรับ-รายจาย ในชีวิตประจําวัน       64 
 ใบความรูท่ี ๘  เรื่อง ประโยชนของการทําบัญชีรายรับ-รายจาย     66 
 ใบงานท่ี ๘  เรื่อง ประโยชนของการทําบัญชีรายรับ-รายจาย     67 
 ใบความรูท่ี ๙  เรื่อง การทําโครงงาน (1)         68 
 ใบงานท่ี ๙  เรื่อง การทําโครงงาน (1)         70 
 ใบความรูท่ี ๑๐  เรื่อง การทําโครงงาน (๒)        73 
 ใบงานท่ี ๑๐  เรื่อง การทําโครงงาน (๒)        74 

แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูท่ี 6                                                                      75  
แบบบันทึกการเรียนรู (Learning log)                                                                           77          
   

 

 



 หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เร่ือง เกษตรน่ารู้ เกษตรคู่บ้าน  1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
เร่ือง เกษตรน่ารู้ เกษตรคู่บ้าน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2               ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรบันักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (การงานอาชีพ ป.6) 

รายวิชา  การงานอาชีพ     รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑   ภาคเรียนที่ ๑     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ความหมายของการเกษตร 
งานเกษตร คือ งานท่ีปฏิบั ติเกี่ยวกับที่ ดินเ พ่ือให้เกิดผลผลิต โดยอาศัยความรู้                    

ความชํานาญ ประสบการณ์ ทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ผลผลิตต่างๆ 

ความสําคัญของการเกษตร 
มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์อย่างมากมายจากพืช สัตว์ โดยใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต  ปัจจัย ๔ 

คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัยและยารักษาโรค โดยมนุษย์รู้จักเก็บเกี่ยวผลผลิตทางเกษตร 
นําไปประกอบอาหารรับประทาน สร้างความเจริญเติบโตแก่ร่างกาย นําส่วนต่าง ๆ ของพืชเส้นใย
ไปผลิตส่ิงทอหรือใช้หนังสัตว์ทําเครื่องนุ่งห่ม ปลูกป่าเพ่ือนําไม้ไปเป็นอุปกรณ์การก่อสร้างสร้าง                
ที่พักอาศัย อาคารสถานท่ี ทําเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ต่าง ๆ และปลูกพืชสมุนไพร เพ่ือนําไปใช้เป็น
ยารักษาโรค 
 การเกษตรมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง  ในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศเนื่องจาก
รายได้ส่วนใหญ่ของประเทศมาจากสินค้าเกษตรเป็นสําคัญ และการเกษตรเป็นอาชีพหลัก                  
ของประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ประเภทของการเกษตร 
๑. การปลูกพืช แบ่งเป็นพืชสวน พืชไร่ 

พืชสวน หมายถึง พืชท่ีปลูกในเน้ือที่น้อยสามารถให้ผลตอบแทนสูง เช่น-ไม้ดอกไม้ประดับ 
พืชผักสวนครัว ไม้ผล 
พืชไร่ หมายถึง พืชที่ปลูกใช้เนื้อท่ีมากมีการเจริญเติบโตเร็วไม่ต้องการดูแลรักษามาก  

๒. การเลี้ยงสัตว์ ประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ตามชนบทจะประกอบอาชีพทํานา ทําไร่                   
และมักเล้ียงสัตว์ควบคู่ไปด้วยเพ่ือใช้เป็นอาหาร แรงงานในการเพาะปลูก เช่น 
๑. เพ่ือไว้ใช้บริโภค 
๒. เพ่ือไว้ใช้แรงงาน 
๓. เพ่ือประกอบอาชีพ 
๔. เพ่ือเสริมรายได้ 
๕. เพ่ือใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทําเครื่องนุ่งห่มของใช้และยารักษาโรค 
๖. เพ่ือความสวยงามและเพลิดเพลิน 
๗. เพ่ือใช้ประโยชน์ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ 

 
ใบความรู้ท่ี ๑ เรื่อง เกษตรน่ารู ้

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  5  เรื่อง  เกษตรน่ารู้  เกษตรคู่บ้าน   
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๑  เรื่อง  เกษตรน่ารู ้

รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
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๓. การประมง การทําประมงเป็นการเกษตรเกี่ยวกับการเล้ียงและการจับสัตว์น้ําทุกชนิด                   
การประมงมี  ๓ ประเภท 
๑. การทําประมงนํ้าจืด 
๒. การทําประมงนํ้าเค็ม 
๓. การทําประมงนํ้ากร่อย 

๔. การเกษตรแบบผสมผสาน เป็นการจัดระบบกิจกรรมการเกษตร ได้แก่ ปลูกพืชเล้ียงสัตว์ 
ประมง ให้มีการผสมผสานและเก้ือกูลในการผลิตซ่ึงกันและกัน เช่น 

๔.๑. เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ การเกษตรท่ีมีหลักในการแก้ไขปัญหาจากการปลูกพืช  
และความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยเน้นในเรื่องการจัดสรรที่ดินโดยแบ่งเป็นส่วน ๆ                 
ในอัตราส่วน 30:30:30:10 ได้แก่ พ้ืนที่น้ํา พ้ืนที่ดินเพื่อเป็นที่นาปลูกข้าว พื้นที่ดิน
สําหรับปลูกพืชไร่ 
๔.๒. การเกษตรแบบยังชีพ หมายถึง การเพาะปลูก แบบด้ังเดิมแบบหน่ึงโดยการ 
ปลูกพืชใช้กินเป็นอาหารภายในครอบครัวไม่ได้ปลูกมากเหลือใช้พอที่จะส่งไปขาย              
นอกท้องถ่ินได้ 
๔.๓. การเกษตรธรรมชาติ  การเกษตรแบบท่ีกลับไปหาธรรมชาติหรือการเกษตร 
แบบฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาด้ังเดิมนั่นเอง 
๔.๔. การเกษตรแบบย่ังยืน คือ  การเกษตรท่ีเกื้อกูลซ่ึงกันและกันเพ่ือรักษาดุลยภาพ
ทางธรรมชาติและปรับปรุงส่ิงแวดล้อม 

เครื่องมือเกษตร หมายถึง เครื่องมือที่นํามาใช้ในการทํางานเกษตร เพื่อให้เกิดการทุ่นแรง
และทําให้ได้ผลผลิตท่ีดียิ่งข้ึน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 

๑. เครื่องมือเกษตรเกี่ยวกับงานดิน เช่น จอบ เสียม ปุ้งกี๋ เป็นต้น 
๒. เครื่องมือเกษตรเกี่ยวกับงานพืช เช่น บัวรดน้ํา ส้อมพรวนดิน เป็นต้น 

การดูแลและเก็บเครื่องมือเกษตร 
๑. ทําความสะอาดเครื่องมือเกษตรหลังจากใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้ง 
๒. เครื่องมือท่ีมีคม เช่น จอบ เสียม กรรไกรตัดหญ้า ควรลับให้คมอยู่เสมอ 
๓. เครื่องมือท่ีเป็นโลหะควรทาน้ํามันเพ่ือป้องกันสนิม 
๔. เก็บเครื่องมือให้เป็นระเบียบและสะดวกต่อการหยิบใช้ 
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ใบความรู้ที ่๑  บ้านนา่รู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  งานบ้านนา่รู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑  เรื่อง  บ้านนา่รู้ 

รายวิชา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑   ภาคเรยีนท่ี ๒  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ 

รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

 
 
 

คําช้ีแจง  ให้นักเรียนออกแบบแผนผังความคิดพร้อมตกแต่งให้สวยงาม 

 หัวข้อหลัก  ๑. เกษตร 

หัวข้อรอง   ๑. ความหมายของงานเกษตร 

                        ๒. ความสําคัญของงานเกษตร 

หัวข้อย่อย  ๑. ประเภทของงานเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานท่ี ๑   เรื่อง  เกษตรน่ารู ้
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๕  เรื่อง  เกษตรน่ารู้  เกษตรคู่บ้าน   

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๑   เรื่อง  เกษตรน่ารู ้
รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

ชื่อ…………………..................….....สกุล…….......…….....…..................…..ชั้น….....……….เลขที่…….……. 
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รายวิชา  การงานอาชีพ     รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑   ภาคเรียนที่ ๑     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ดินและปุ๋ย 
ดินและปุ๋ย เป็นปัจจัยสําคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ซ่ึงการปลูกพืชให้ได้ผลดีจะต้อง

รู้จักคุณสมบัติของดินและปุ๋ยชนิดต่าง ๆ เพ่ือจะได้เลือกดินและปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชที่จะปลูกได้ 
ประเภทของดินท่ีใช้ในการเพาะปลูก 

๑. ดินเหนียว เป็นดินที่มีช่องว่างระหว่างเน้ือดินเล็ก เนื้อดินละเอียด สามารถอุ้มน้ําได้                 
ดีกว่าดินชนิดอื่นๆ เพราะเนื้อดินจับตัวกันแน่น แต่จะระบายน้ําไม่ดี เม่ือดินแห้งจะมีความแข็งมาก 
       ๒. ดินร่วน เป็นดินที่มีช่องว่างระหว่างเน้ือดินไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไป เน้ือดินโปร่ง                
มีธาตุอาหารท่ีพืชต้องการสามารถเก็บน้ําและระบายนํ้าได้ดี ทําให้ดินมีความชุ่มช้ืน จึงเหมาะกับ                   
การปลูกพืชผักมากท่ีสุด 

๓. ดินทราย เป็นดินท่ีมีทรายปนอยู่มากจึงมีเน้ือหยาบร่วน มีช่องว่างระหว่าง เนื้อดินใหญ่ 
ระบายนํ้าได้ง่ายเก็บนํ้าไม่ได้จึงไม่เหมาะต่อการปลูกพืช 

๔. ดินร่วนปนทราย จะมีลักษณะของดินร่วนและดินทรายผสมกันสามารถเก็บนํ้าได้
พอสมควรจึงสามารถใช้ปลูกพืชได้ 
ประเภทของปุ๋ย 
      ๑. ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยท่ีได้จากซากพืช ซากสัตว์ หรือมูลของส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ  
 แบ่งออกเป็น ๔ ชนิด ได้แก่ 
 ๑. ปุ๋ยคอกได้จากมูลสัตว์ เช่น มูลควาย มูลวัว เป็นต้น 
 ๒. ปุ๋ยพืชสดได้จากการไถกลบพืชลงไปในดิน 
 ๓. ปุ๋ยหมักได้จากการหมักซากพืชกับมูลสัตว์บางชนิด แล้วทิ้งไว้ระยะหนึ่งจึงนําไปใช้ 
 ๔. ปุ๋ยชีวภาพได้จากการหมักซากพืชผสมกับกากนํ้าตาล  แล้วทิ้งไว้ระยะหนึ่งจึงนําไปใช้ 
     ๒. ปุ๋ยอนินทรีย์ หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือปุ๋ยเคมี จะได้จากการสังเคราะห์แร่หินหรือสารเคมี
ออกมาในรูปของเหลว แบ่งออกเป็น ๒ ชนิดได้แก่ 
 ๑. ปุ๋ยเด่ียวเป็นปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารหลักเป็นองค์ประกอบเพียงธาตุเดียว 
 ๒. ปุ๋ยผสมเป็นปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารหลักเป็นองค์ประกอบต้ังแต่ ๒ ธาตุข้ึนไป 

 

 
 

ใบความรู้ท่ี 2 เรื่อง ดินและปุ๋ย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  5  เรื่อง  เกษตรน่ารู้  เกษตรคู่บ้าน   

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  2  เรื่อง  ดินและปุย๋ 
รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
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ใบความรู้ที ่๑  บ้านนา่รู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  งานบ้านนา่รู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑  เรื่อง  บ้านนา่รู้ 

รายวิชา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑   ภาคเรยีนท่ี ๒  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ 

ิ ี ั ิ ี ี่ ั้ ป ึ ปี ี่

 

 
 
 

คําช้ีแจง  ให้นักเรียนวาดต้นพืชมา ๑ ต้น พร้อมบอกดินท่ีเหมาะกับการปลูกและใช้ปุ๋ย
อะไรในการดูแลรักษาต้นพืช 

 

  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบงานท่ี 2   เรื่อง  ดินและปุ๋ย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๕  เรื่อง  เกษตรน่ารู้  เกษตรคู่บ้าน   

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี   2  เรื่อง  ดินและปุ๋ย 
รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

ชื่อต้นพชื…………………………………………………………………………….................................. 

ดินท่ีใช…้……………………………………………………………………………................................…  

ปุ๋ยท่ีใช้/เพราะอะไรถึงใชปุ้๋ยชนดินี…้…………………………………………........................…….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ…………………..................….....สกุล…….......…….....…..................…..ชั้น….....……….เลขที่…….……. 
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การขยายพันธ์ุพืช 

1. ความสําคัญ 
       การขยายพันธุ์พืชจัดว่ามีความสําคัญในการปลูกพืช เพราะข้ันตอนแรกของการเพาะปลูก       
ต้องมีต้นกล้าพืชเสียก่อน การเลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เหมาะสมจะทําให้สามารถผลิตต้นกล้า
ได้ตามปริมาณและคุณภาพท่ีต้องการ ซ่ึงเป็นผลไปถึงคุณภาพหรือปริมาณของผลผลิตของพืช       
นั้น ๆ  นอกจากน้ีการขยายพันธุ์พืชยังมีความสําคัญในด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่หายากหรือใกล้
จะสูญพันธุ์ 
2. การขยายพันธ์ุพืชวิธีต่างๆ 
        การขยายพันธุ์พืชแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ การขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ ได้แก่        
การขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ด และการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ได้แก่ การขยายพันธุ์       
โดยการใช้ส่วนต่าง ๆ ของต้นพืช เช่น  การปักชํา การตอนกิ่ง การติดตา การต่อกิ่ง รวมถึง       
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

2.1. การขยายพันธ์ุพืชแบบอาศัยเพศ 
      1. การเพาะเมล็ด 
      1.1. การเพาะในกระบะเพาะชํา 
กระบะเพาะชําจะต้องมีขนาดที่สามารถเอ้ือมมือเข้าไปทํางานได้สะดวกทั้งสองด้าน ซึ่งส่วนใหญ่       
จะกว้างประมาณ ๑๐๐-๑๒๐ เซนติเมตร ความยาวแล้วแต่ขนาดของพ้ืนที่ ความสูงประมาณ       
๑๕-๓๐ เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับชนิดพืชที่ต้องการเพาะ ส่วนพื้นล่างของกระบะต้องรองพ้ืนด้วยวัสดุ   
ช่วยระบายน้ํา ได้แก่ หินบด กรวด อิฐทุบ ขนาดเล็กประมาณ ๐.๕ เซนติเมตร ควรปูด้วยทราย
หยาบข้างบนแล้วอัดพ้ืนให้เรียบ ความสูงของพ้ืนชั้นล่างท่ีระบายนํ้าประมาณ ๒-๕ เซนติเมตร 
รองพ้ืนข้ึนสุดท้ายด้วยใยมะพร้าวหรือเศษหญ้าแห้ง บริเวณด้านข้างกระบะส่วนล่างที่ติดกับพื้น
ควรเจาะรูระบายนํ้าโดยรอบ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําขัง เพราะจะทําให้เมล็ดเน่าเสียหายได้       
เมื่อเตรียมกระบะเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเตรียมวัสดุเพาะชํา ดังน้ี 

การเตรียมวัสดุเพาะชํา 
      วัสดุเพาะชําสําหรับการเพาะเมล็ดต้องสามารถเก็บความชื้นและระบายนํ้าได้ดีพอสมควร       
อีกท้ังไม่จับกันแน่นเกินไป ซ่ึงจะสร้างความยุ่งยากในการถอนย้ายต้นกล้า ได้แก่ 

ใบความรู้ท่ี ๓   เรื่อง  การขยายพันธ์ุพืชแบบต่างๆ (1) 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๕  เรื่อง  เกษตรน่ารู้   เกษตรคู่บ้าน   

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๓  เรื่อง  การขยายพันธ์ุพืชแบบต่างๆ  (1) 
รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
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       1. ข้ีเถ้าแกลบเก่าท่ีทิ้งไว้ค้างปี ถ้าเป็นข้ีเถ้าแกลบใหม่ต้องผ่านการล้างน้ํามาหลายครั้ง       
เพ่ือลดความเป็นด่านของข้ีเถ้าแกลบ 
       2. ขุยมะพร้าว เป็นขุยท่ีได้จากการตีเปลือกมะพร้าวแห้งเพ่ือนําเอาเส้นใยไปใช้ประโยชน์
อย่างอื่นแล้วเหลือแต่ขุยซ่ึงมีใยปะปนอยู่ค่อนข้างน้อย เป็นวัสดุเพาะชําที่เก็บความชื้นได้ดีมาก 
       3. วัสดุเพาะชําผสมขุยมะพร้าว ทราย ปุ๋ยคอก และดิน ในกรณีที่เพาะเล้ียงไว้ในเวลา       
หลาย ๆ วัน การใช้ขุยมะพร้าวเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เหมาะกับเมล็ดพืชบางชนิดที่ไม่ต้องการ
ความชื้นแฉะมาก ดังนั้นต้องนําทรายเข้ามาช่วยผสมเพ่ือไม่ให้เกิดความชื้นมากเกินไป 
       ๔. ดินร่วน ในกรณีที่ไม่สามารถหาวัสดุที่กล่าวข้างต้นได้ก็สามารถใช้ดินร่วนเป็นวัสดุ       
เพาะชําได้ดีเช่นกัน ฉะนั้น การเลือกใช้วัสดุเพาะชําแบบไหนน้ันข้ึนอยู่กับชนิดพืชและความ
เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ สภาพอากาศ และบริเวณที่ต้ังของกระบะเพาะชํา 

วิธีการเพาะ 
       1. นําเมล็ดที่ผ่านการคัดเลือกและเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วมาเพาะในกระบะโดยเว้น
ระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถว ๑๐x๑๐ หรือ ๑๐x๑๕ เซนติเมตร (เฉพาะไม้ผลที่       
มีใบใหญ่ เช่น มะม่วง ขนุน) การวางเมล็ดควรวางส่วนข้ัวของเมล็ดลงในวัสดุเพาะชํา เพื่อให้       
รากพืชที่เกิดใหม่หาอาหารได้ง่ายและยังทําให้ระบบรากพืชต้ังตรงแข็งแรงอีกด้วย จากนั้นกลบดิน
หรือวัสดุเพาะชําให้มิดเมล็ด แต่พืชบางชนิดไม่จําเป็นต้องกลบดินจนมิดเมล็ด เช่น มะม่วง 
มะพร้าว ในกรณีที่ต้องกลบวัสดุเพาะชําให้มิดเมล็ดก็ไม่ควรเกิน ๒-๓ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของเมล็ดพืชนั้น ๆ 
        2. ทําวัสดุพรางแสงในช่วงแรก กรณีที่มีแสงเข้มมากอาจจะทําให้เมล็ดงอกได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
หลังจากเมล็ดเริ่มงอกหมดแล้วจึงนําวัสดุพรางแสงออกทีละน้อยจนกว่าจะมีใบจริง จนกระทั่งใบ
จริงชุดแรกแก่แล้วจึงนําวัสดุพรางแสงออกให้หมด 
       3. การให้น้ํา หลังจากทําการเพาะเมล็ด ต้องรดน้ําให้ชุ่ม การให้น้ําช่วงแรกอาจจะต้องใช้       
บัวรดน้ํา หรือถ้าใช้ระบบให้น้ําผ่านทางท่อสายยางก็จําเป็นต้องหาฝักบัวเสียบต่อตอนปลายท่อ       
สายยาง เพื่อชะลอความแรงของน้ําท่ีจะกระแทกวัสดุ เพาะชําที่กลบเมล็ดไว้ รวมทั้งในกรณีที่       
ต้นอ่อนเริ่มงอกแล้ว การให้น้ําแบบใช้ท่อสายยางท่ีไม่ได้สวมหัวบัวที่ส่วนปลายก็อาจจะทําให้       
ต้ชพืชท่ีงอกข้ึนมาใหม่บอบชํ้า และหักล้มเสียหาย ช่วงเวลาท่ีให้น้ําควรเป็นเวลาช่วงเช้าตรู่และ
เย็น ควรให้ทุกวัน แต่ก็พิจารณาความเหมาะสมของสภาพอากาศด้วย ถ้ามีฝนตกลงมาควรงด 
การให้น้ํา 
       4. การปฏิบัติดูแลรักษา ควรฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและกําจัดโรค แมลง เม่ือพบการถูก
ทําลาย และกําจัดวัชพืชโดยใช้มือถอนออกจะดีที่สุด ไม่ควรใช้สารเคมีกําจัดวัชพืชฉีดพ่น       
ในแปลงกล้า เพราะอาจทําให้ต้นกล้าตายได้ 
 1.2. การเพาะในแปลงเพาะ  วิธีการน้ีเป็นวิธีที่ ง่าย ลงทุนน้อย เพียงเตรียมแปลงบนดิน       
โดยวิธีการขุดดินต้ังแปลงเพาะให้ความกว้างของแปลงประมาณ ๑-๑.๕ เมตร ความยาวแล้วแต่
ความเหมาะสม 
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วิธีการเตรียมแปลง 
         1. ควรเลือกแปลงท่ีอยู่ใกล้บริเวณแหล่งน้ํา เป็นท่ีที่น้ําไม่ท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนัก ห่างไกล

จากจอมปลวก ขุดดินต้ังแปลงให้ส่วนด้านยาวของแปลงอยู่ในแนวทิศเหนือใต้หรือขวางแนวแสง

จากดวงอาทิตย์ ดินท่ีทําการขุดจะต้องย่อยเมล็ดดินให้แตกละเอียดพอสมควร ตากดินไว้ประมาณ 

๑๐-๑๕ วัน ในกรณีที่ดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตํ่า อาจจะต้องใส่ปุ๋ยคอกเพ่ิมคลุกเคล้า

เข้ากับดินด้วย และถ้าพบว่าดินบริเวณน้ันเป็นกรดจะต้องใส่ปูนขาวผสมไปในดินที่เตรียม       

ไว้เช่นกัน เพ่ือลดความเป็นกรดของดิน 

         2. ทําวัสดุพรางแสงเพ่ือลดอุณหภูมิและความเข้มของแสง ซึ่งอาจจะมีผลต่อการงอก       

ของเมล็ดได้ เพราะถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปอาจจะทําให้เมล็ดไม่งอกได้เช่นกัน เมื่อต้นกล้า       

งอกหมดแล้ว จึงนําวัสดุพรางแสงออกทีละน้อยจนหมด เพราะถ้านําวัสดุพรางแสงออกหมดเลย

ทีเดียวก็อาจทําให้ใบต้นกล้าไหม้แห้งตายได้ 

         3. การให้น้ําและการปฏิบัติดูแลรักษาก็ทําเช่นเดียวกับวิธีเพาะเมล็ดในกระบะเพาะ 

 1.3. การเพาะในภาชนะ 

       ภาชนะที่ใช้เพาะได้แก่ กระถางดินเผา ถาดเพาะชําสําเร็จรูป หรือถุงพลาสติกสีขาวหรือ       

สีดําก็ได้ แต่ถุงสีดําจะช่วยให้ระบบรากพืชเจริญได้ดีกว่าสีขาว ขนาดของภาชนะข้ึนอยู่กับชนิด  

ต้นพืชท่ีทําการเพาะ รวมท้ังเวลาในการเพาะเล้ียงว่ายาวนานเท่าไร ถ้าเพาะเล้ียงนานควรใช้

ภาชนะใหญ่ และภาชนะท่ีนํามาใช้ต้องเป็นภาชนะท่ีมีรูระบายนํ้าท่ีบริเวณส่วนก้นภาชนะ 

วิธีการเพาะ 

       1. เพาะเมล็ดลงในภาชนะโดยตรง วิธีการนี้หากหยอดเมล็ดพืชเพียงเมล็ดเดียวลงในภาชนะ 

ถ้าต้นกล้าไม่งอกจะทําให้สูญเสียเน้ือท่ีในการวางภาชนะและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติดูแล

รักษา ดังนั้น ในกรณีที่เมล็ดพืชมีขนาดเล็กอาจจะเพ่ิมจํานวนเมล็ดข้ึนอีกเป็น ๒-๓ เมล็ด และถ้า

ต้นพืชงอกข้ึนใหม่ในกระถาง ๒-๓ ต้น ก็ให้ถอนต้นที่อ่อนแอหรือมีขนาดเล็กกว่าออกเหลือต้นที่โต

สมบูรณ์เพียงต้นเดียว 

        2. วิธีย้ายชําต้นกล้าอ่อน วิธีการนี้เป็นวิธีการเตรียมภาชนะเพาะชําที่บรรจุด้วยวัสดุเพาะ

ชําไว้เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันการเพาะเมล็ดพืชที่ต้องการจะเพาะในถาดเพาะชําซ่ึงบรรจุด้วย

วัสดุเพาะชําที่สามารถทําการแยกต้นอ่อนออกมาได้ง่าย และเม่ือเมล็ดงอกแล้วก่อนที่ใบเล้ียงจะ

คล่ีออกก็ทําการยกถาดเพาะชําไปแช่น้ําเพื่อให้วัสดุเพาะชําอ่อนตัวแล้วคัดเลือกกล้าอ่อนมาเพาะ

ในภาชนะที่เตรียมไว้อีกทีหนึ่ง วิธีการนี้จะช่วยให้ได้ต้นกล้าข้ึนเต็มที่ทุกภาชนะ และได้ต้นพืชใหม่

ที่มีขนาดเท่า ๆ กันอีกด้วย อีกท้ังเป็นการช่วยลดจํานวนภาชนะชําเมล็ดพันธุ์และลดต้นทุนในการ

ปฏิบัติดูแลรักษาอีกด้วย 
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ใบความรู้ที ่๑  บ้านนา่รู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  งานบ้านนา่รู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑  เรื่อง  บ้านนา่รู้ 

รายวิชา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑   ภาคเรยีนท่ี ๒  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ 

รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 
 
 
 

คําชี้แจง  ให้นักเรียนวาดต้นพืชมา ๑ ต้น พร้อมบอกวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ใบงานท่ี 3   เรื่อง  การขยายพันธ์ุพชืแบบต่างๆ   (1) 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๕  เรื่อง  เกษตรน่ารู้  เกษตรคู่บ้าน   

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี   3  เรื่อง  การขยายพนัธ์ุพืชแบบตา่งๆ (1)  
รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

ชื่อต้นพชื…………………………………………………………………………........................…………… 

วิธีการขยายพันธ์ุพืช………………………………………………………......................…….…………. 

เพราะอะไรถึงขยายพันธ์ุโดยวิธีนี…้……………………………………......................…….……….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ…………………..................….....สกุล…….......…….....…..................…..ชั้น….....……….เลขที่…….……. 
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การขยายพนัธ์ุพืชแบบไม่อาศัยเพศ 

1. การปักชาํ 

       การปักชํา คือ การตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช เช่น ใบ กิ่ง ลําต้น ราก ออกจากต้นเดิม ไปเก็บ

ไว้ ในท่ีที่มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ทําให้ส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวของพืชงอกรากและแตกยอด 

เจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปได้ 

1. ประเภทของการปักชํา มีหลายวิธี ได้แก่ 

       “การปักชํา” หมายถึง การนํารากของพืชมาตัดเป็นส่วน ๆ ให้ยาวประมาณ 2-4 น้ิว                     

แล้วนําไปปักชําลงในวัสดุปักชํา เพ่ือให้ส่วนของรากงอกและแตกยอดอ่อนเจริญเติบโตเป็นพืช                   

ต้นใหม่ พืชท่ีสามารถขยายพันธุ์โดยการปักชําราก เช่น สาเก เข็ม ขนุน มะไฟ มันเทศ โมก 

       “การปักชําใบ” หมายถึง การนําเอาแผ่นใบหรือใบที่มีก้านใบติด มาปักชําลงในวัสดุปักชํา 

เพ่ือให้ส่วนของใบนี้ ออกราก แตกยอดอ่อนเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ 

        “การปักชํากิ่งหรือลําต้น” หมายถึง การนําเอาส่วนของกิ่งหรือลําต้นพืชมาตัดแบ่งออกเป็น

ส่วน ๆ นําไปปักในวัสดุปักชํา 

        การปกัชําแบบนี้แบ่งตามลักษณะเน้ือไม้ ได้แก่ 

        การปกัชํากิ่งแก่หรอืกิ่งท่ีมีอายุมาก พืชที่นิยมปักชํา ได้แก่ เฟ่ืองฟ้า กุหลาบ ชบา พู่ระหง 

        การปกัชํากิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่ พืชที่นิยมปักชํา ได้แก่ ฝรั่ง ชมพู่ ลําไย 

        การปกัชํากิ่งอ่อนหรือยอดอ่อน การปักชําลักษณะนี้ต้องใช้กิ่งมีใบติดมาด้วยเป็นจํานวนมาก 

เพื่อจะได้ทําหน้าท่ี สังเคราะห์ด้วยแสง เพราะก่ิงไม่มีอาหารสะสมเพ่ือนํามาสร้างรากและยอด            

พืชที่นิยมปักชําวิธีนี้ เช่น แก้ว กุหลาบ โกสน ดาวเรือง เบญจมาศ พุด ไทร 

2. วิธีการปักชํา มีวิธีปฏบิัติ ดังนี้ 

        1. เลือกลักษณะของก่ิงที่จะปักชํา แล้วตัดกิ่งโดยลักษณะการตัดกิ่งข้ึนอยู่กับลักษณะ                  

ของเน้ือไม้ ดังนี้ "ถ้าเป็นกิ่งแก่ ควรตัดให้มีความยาว ประมาณ 6-10″ ตัดให้เป็นแผลทํามุมเฉียง                   

45 -60 องศา ด้านล่างของกิ่งตํ่ากว่าข้อ เล็กน้อย แล้วด้านปลายของก่ิงเหนือกว่าข้อเล็กน้อย 

ประมาณ 1-2 ซม. ‘ถ้าเป็นกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อน ให้ตัดในลักษณะเดียวกัน แต่ให้มีใบติดอยู่ทางด้านปลาย

ของกิ่งเล็กน้อย "ถ้าเป็นกิ่งอ่อน ให้ตัดกิ่งยาวประมาณ 6-8" ตัดใบออก ประมาณ 1 ใน 3 ของก่ิง 

       2. นําส่วนโคนของกิ่งปักลงในวัสดุปักชํา ให้ลึกประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวของกิ่ง             
โดยให้รอยแผลตัด ด้านปลายของกิ่งเป็นแนวต้ังตรง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําขังบริเวณรอยแผล                   

ใบความรู้ท่ี ๔   เรื่อง  การขยายพันธ์ุพืชแบบต่างๆ  (2)  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๕  เรื่อง  เกษตรน่ารู้   เกษตรคู่บ้าน   

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  4 เรื่อง  การขยายพันธ์ุพืชแบบต่างๆ  (2) 
รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
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ซ่ึงจะช่วยลดการเน่าของก่ิง ถ้าทําการปักชํากิ่ง ครั้งละเป็นจํานวนมาก ควรจัดระยะกิ่ง                   
ที่ปักให้ห่างกันพอประมาณ ถ้าปักกิ่งชิดกันเกินไปจะทําให้กิ่งเน่าเสียได้ นํากิ่งไปปักชําในวัตถุ                  
ที่เตรียมไว้ 
 3. รดน้ําอย่างสม่ําเสมอ วันละ 2-3 ครั้ง แต่อย่าให้วัสดุปักชํามีน้ําท่วมขัง หรือแฉะ
จนเกินไป และให้กิ่งปักชําได้รับแสงแดดรําไร เม่ือกิ่งปักชําออกรากสมบูรณ์และแข็งแรงดีแล้ว                 
จึงย้ายออกจากแปลงปักชําไปเก็บไว้ในท่ีร่มๆ ประมาณ 3-5 วัน จึงปลูกลงแปลงหรือกระถาง 

        2. การตอนก่ิง 
        การตอนก่ิง เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่ใช้กันมานานและเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวสวน
ทั่วๆไป วิธีการตอนกิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันน้ีเป็นวิธีการที่ได้นํามาจากประเทศจีน แต่ได้ดัดแปลง          
ไปบ้างเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ ในยุโรปและอเมริกาก็มีวิธีขยายพันธุ์พืชด้วยการ                   
ตอนกิ่งเช่นเดียวกัน แต่วิธีการในการตอนก่ิงผิดไปจากวิธีที่รู้จักกันดีในบ้านเราและเรามักเรียก
วิธีการตอนกิ่งแบบยุโรปว่า “การตอนทับกิ่ง” ในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะการตอนกิ่งแบบชาวจีน 
หรือการตอนก่ิงแบบตอนหุ้มกิ่ง ซ่ึงมีวิธีการตอนหุ้มกิ่งหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นการตอนกิ่ง                   
แบบชาวจีน หรือการตอนทับกิ่งแบบชาวยุโรป โดยหลักการในการตอนต้นพืชแล้วก็คือ การทําให้
ต้นหรือกิ่งพืชออกรากขณะที่ยังติดอยู่กับต้นแม่ หลังจากต้นหรือกิ่งพืชออกรากดีแล้วจึงตัด                   
ไปปลูกภายหลัง ฉะน้ันโอกาสของการท่ีกิ่งพืชจะมีชีวิตอยู่รอด จึงดีกว่าการขยายพันธุ์ด้วยการ             
ตัดชํา แต่ก็มีข้อเสียอยู่ที่ว่าขยายได้ช้ากว่า ด้วยเหตุนี้ถ้าต้องการต้นพืชจํานวนมาก ๆ แล้วมักจะ            
ไม่ใช้การขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง เว้นแต่ต้นพืชน้ันจะขยายพันธุ์ไม่ได้ด้วยการตัดชํา หรือออก
รากยากกว่าการตอนกิ่งเท่านั้น การตอนก่ิงแบบชาวจีน หรือแบบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นวิธี              
ที่ใช้ในการตอนกิ่งพืชพวกไม้พุ่ม และไม้ยืนต้นเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งพืชพวกไม้ผลและไม้ประดับ 
เช่น ลําไย ล้ินจ่ี ละมุด ส้มเขียวหวาน ส้มโอ กระท้อน กุหลาบ มะลิ ดอนย่า เป็นต้น ส่วนวิธี              
การตอนนั้นปฏิบัติเป็นข้ัน ๆ ดังน้ี 

ก. การเลือกกิ่ง กิ่งหรือต้นพืชที่จะตอนจะต้องเป็นกิ่งไม่อ่อนและไม่แก่เกินไป ใบงาม                   
ไม่มีโรคหรือแมลงทําลาย ได้รับแสงแดดสม่ําเสมอ โดยปกติมักจะเลือกกิ่งกระโดง ซ่ึงอาจจะเป็น 
กิ่งกระโดงต้ัง ๑ หรือกระโดงครีบ ๒ ก็ได้ 
 ข. การทําแผลบนกิ่ง การทําแผลบนกิ่งจะข้ึนอยู่กับชนิดของพืช และความยากง่ายในการ
งอกราก  
 ค. การทาฮอร์โมน การใช้ฮอร์โมนเร่งรากทาบริเวณท่ีทําแผล หรือบริเวณท่ีกิ่งจะเกิดราก 
จะช่วยให้กิ่งพืชเกิดรากดีข้ึน  
 ง. การหุ้มกิ่งตอน วัตถุที่จะใช้หุ้มกิ่งตอนอาจใช้วัตถุต่างๆ ได้หลายอย่าง ข้อสําคัญก็คือ 
วัตถุนั้น ๆ ต้องอมความชื้นได้พอ ไม่เป็นพิษกับกิ่งพืช มีราคาถูก และหาได้ง่าย เช่น หญ้ามอสส์ 
(sphagnum moss) กาบมะพร้าวชุบน้ํา ปุยมะพร้าวผ้ากระสอบป่าน หรือรากผักตบชวา  
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 จ. การรักษาความช้ืน หลังจากตอนกิ่งแล้วโดยเฉพาะราว ๓-๕ วัน จากท่ีหุ้มกิ่ง จะต้อง                
รดนํ้ากระเปาะตอนหรือมัดวัตถุหุ้มกิ่งที่ตอนน้ันให้ชื้นสมํ่าเสมอในการรักษาความชื้นน้ีอาจใช้                
วิธีรดน้ํากระเปาะที่ตอนทุกวัน หรือใช้วิธีรดทั้งต้นแบบฝนตก แต่ที่สะดวกก็คือใช้ผ้าพลาสติก                 
หุ้มให้มิด  
 ฉ. การตัดกิ่งตอน เม่ือถึงเวลาอันควร กิ่งพืชที่ตอนไว้ก็จะเกิดราก เวลาของการออกรากน้ี
จะมากน้อยต่างกัน พวกไม้ประดับทั่วๆ ไปจะออกรากเร็วกว่าพวกไม้ผล แต่ไม้ผลแต่ละชนิดก็จะ  
ใช้เวลาในการออกรากแตกต่างกัน เช่น ชมพู่จะออกรากเร็วกว่าส้ม ส้มเร็วกว่าละมุด เป็นต้น               
แต่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาไม่เกิน ๓ เดือน  
 ช. การปลูกกิ่งตอน กิ่งตอนที่ตัดได้อาจมีจํานวนรากมากน้อยต่างกัน เพ่ือป้องกันการ
เสียหายซ่ึงอาจจะเกิดข้ึน ควรจะได้คัดกิ่งตอนออกเป็นพวก ๆ  

 3. การติดตา 
         เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่นําเอาส่วนตาหรือกิ่งของพืชต้นหนึ่งซ่ึงเป็นพืชพันธุ์ดีหรือ                  
กิ่งพันธุ์ ดี  ไปติดเข้ากับพืชอีกต้นหนึ่งเ พ่ือให้ตาของพืชเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ต่อไป                   
ส่วนต้นตอ ซึ่งทําหน้าที่เป็นระบบรากน้ัน เป็นต้นพืชท่ีมีความแข็งแรง หาอาหารเก่งเจริญเติบโต
เร็ว ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี พืชที่นิยมขยายพันธุ์ด้วยการติดตา มีทั้งไม้ดอก               
ไม้ประดับและไม้ผล การติดตา เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชอีกวิธีหน่ึงท่ีมีความสําคัญทางด้านการ 
ช่วยเปล่ียนยอดต้นพืชท่ีมีลักษณะไม่ดีให้เป็นพันธุ์ดีได้ ทําให้พันธุ์พืชมีความแข็งแรง ต้านทาน                 
ศัตรูและความแห้งแล้งได้ดี เพราะมีต้นตอที่แข็งแรง สามารถขยายพันธุ์ได้จํานวนมากเพราะ                 
กิ่งพันธุ์แต่ละกิ่งจะมีหลายตา นอกจากนี้ยังช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับพันธุ์ไม้ด้วย โดยเฉพาะ                 
การผลิตพืชแฟนซี ซ่ึงเป็นพืชที่ ให้ผลผลิตหลายอย่างในต้นเดียวกัน เช่น มะม่วงอกร่อง                   
มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงน้ําดอกไม้ ในต้นเดียวกัน หรือไม้ดอก เช่น กุหลาบจะมีดอกหลายสี                  
ในต้นเดียวกัน ฯลฯ ท้ังนี้ การติดตา สามารถทําได้สะดวก รวดเร็วโดยสามารถนําตาจากกิ่งพันธุ์ดี 
จากแหล่งหนึ่งไปทําการติดตาอีกแหล่งหนึ่งได้แต่อาจต้องใช้เวลาในการบังคับและเล้ียงตาใหม่              
ให้เป็นต้นพืช ยาวนานกว่าการต่อกิ่ง ดังน้ันผู้ที่ทําการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการติดตาได้ดีต้องมี
ความชํานาญและประณีตในการขยายพันธุ์ 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการติดตา  ได้แก่ 
 1) ต้นตอ  หมายถึง ส่วนของต้นพืชที่ทําหน้าที่เป็นระบบราก หาอาหารหล่อเล้ียงต้นพืช                   
มี 2 ชนิด คือ 
         (1) ต้นตอท่ีได้จากการเพาะเมล็ด 
            (2) ต้นตอท่ีได้จากการตัดชํา ตอนกิ่ง หรือแยกหน่อ 
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          (3) ต้นตอที่ได้จากการเพาะเมล็ด ส่วนมากนิยมใช้กับพืชประเภทไม้ผล เช่น มะม่วง                   
ขนุน ทุเรียน มะขาม เป็นต้น ต้นตอท่ีมีลักษณะดี จะต้องมีลําต้นต้ังตรง ไม่บิดคด หรือมีรอยต่อ
ระหว่างต้นและราก เป็นแบบคอห่าน ซ่ึงเกิดจากการวางเมล็ดลงเพาะผิดวิธี 
          (4) ต้นตอท่ีได้จากการตัดชํา ตอนกิ่ง หรือแยกหน่อ บางครั้งเรียกว่า ต้นตอตัดชํา ส่วนมาก
นิยมใช้กับพืชประเภทไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กุหลาบ ชบา เข็ม โกสน เฟ่ืองฟ้า ผกากรอง โมก เป็น
ต้น ข้อเสียของต้นตอตัดชํา คือ มีระบบรากต้ืน แต่ถ้านําไปเป็นต้นตอสําหรับไม้ผล จะต้องทําการ
เสริมรากเพิ่มข้ึน 

การเลือกพันธุ์พืชสําหรับใช้เป็นต้นตอ ควรมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
     (1) เจริญเติบโตเร็ว ปราศจากโรคและแมลงและทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี 
     (2) ขยายพันธุ์ได้ง่าย ท้ังด้วยวิธีเพาะเมล็ด ตัดชําหรือตอนกิ่ง 
     (3) สามารถเช่ือมต่อกับกิ่งพันธุ์ดีต่าง ๆ ได้มาก 
     (4) หาเมล็ดหรือต้นได้ง่าย 
     (5) เป็นพืชที่มีความบริสุทธิ์ของพันธุ์สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้นตอท่ีได้จากการเพาะเมล็ด 

4. การต่อก่ิง 
      การต่อกิ่ง  เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชโดยไม่ใช้เพศท่ีสามารถทําได้โดยการนํากิ่งพันธุ์ดี                   
ที่มีตามากกว่า  1  ตา มาต่อบนต้นตอ เพ่ือให้เนื้อเยื่อเจริญท้ังสอง เช่ือมประสานเป็นต้น
เดียวกัน  การขยายพันธุ์ด้วยวิธีต่อกิ่ง จะดีกว่าการติดตามาก เพราะจะได้รอยต่อที่แข็งแรง                   
กว่ามาก การต่อกิ่งนิยมใช้อย่างแพร่หลาย และได้ผลดีกับพืชบางชนิด เช่น เพ่ืองฟ้า ชบา โกสน 
เล็บครุฑ  มะม่วง พุทรา ขนุน องุ่น  ฯลฯ 
      ความมุ่งหมายท่ีสําคัญของการตัดต่อกิ่งพืช คือ เพื่อต้องการเช่ือมประสานเนื้อเยื่อของพืช                  
ที่ เป็นต้นตอและกิ่งพันธุ์ ดีเข้าด้วยกัน ให้มีชีวิตและเจริญเติบโตร่วมกัน เสมือนเป็นพืชต้น
เดียวกัน  ท้ังนี้ การต่อกิ่งพืช สามารถเลือกทําได้หลายวิธีตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับชนิด      
ของพืช  ฤดูกาลและความชํานาญของผู้ต่อกิ่ง 
      การต่อกิ่งมีคุณค่าและความสําคัญต่อวงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผลมาก ซ่ึงเห็นได้
ชัดเจน  ได้แก่ การเพ่ิมและช่วยเปลี่ยนยอดพันธุ์เดิมที่ปลูกอยู่แล้ว ให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึน  เช่น การเพิ่ม
ยอดก่ิงเฟ่ืองฟ้าให้มีหลากหลายสี การเปล่ียนยอดต้นโมกเขียวให้เป็นโมกด่าง  การเปล่ียน              
ยอดมะม่วงให้เป็นมะม่วงแฟนซี คือมีหลายพันธุ์ในต้นเดียวกัน  นอกจากนี้ การต่อกิ่ง ยังเป็นการ
ช่วยซ่อมแซมส่วนของต้นพืชท่ีได้รับอันตรายจากธรรมชาติหรือส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ  รวมท้ังการใช้
ประโยชน์จากต้นตอท่ีมีลักษณะทนทานต่อสภาพแวดล้อมและศัตรูพืช 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการต่อก่ิง 
       1) พืชที่นํามาเสียบเข้าด้วยกันต้องเป็นพืชตระกูลเดียวกัน แต่อาจต่างพันธุ์กันได้ 
       2) กิ่งพันธุ์ดีจะต้องมีความสดอยูเ่สมอ  ซ่ึงควรเก็บรักษาไวใ้นห้องเย็น 
       3) รอยแผลที่ทําการเสียบจะต้องแนบกันสนิทให้เนื้อเยื่อเจริญของพืชทั้งสองส่วนสัมผัส
กันมากท่ีสุด เพ่ือจะได้เชื่อมประสานกันได้รวดเร็ว 
       4) เลือกตาพันธุ์ที่กาํลังพักตัว คือ พร้อมท่ีจะแตกยอดใหม่ 
       5) ใช้แถบพลาสติกพันทับรอยเชื่อม ไม่ให้น้ําและเช้ือโรคเข้าได้ 
       6) รอยแผลจะต้องรักษาความสะอาดให้มากท่ีสุด  ระวังอย่าให้สัมผัสน้ําหรือความชืน้มาก
เกินไป 
       7) ลิดใบพันธุ์ดีทิ้ง และใช้พลาสติกคลุม ป้องกันการคายนํ้า และรักษาความชื้น 
วิธีการต่อก่ิงท่ีนิยม 
       วิธีการต่อกิ่งมีหลากหลายรูปแบบ  ซ่ึงแต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดที่                    
แตกต่างกัน  แต่ที่ชาวสวนหรือผู้ประกอบการผลิตพันธุ์ไม้ปฏิบัติมาก เพราะสามารถทําได้ง่ายและ
ได้รับความสําเร็จสูง โดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผล วิธีที่นิยม ได้แก่ 

1) การต่อกิ่งแบบเสียบล่ิม 
2) การต่อกิ่งแบบฝานบวบ 
3) การต่อกิ่งแบบเข้าล้ิน 
4) การต่อกิ่งเสียบข้าง 
5) การต่อกิ่งเสียบเปลือก   

5. การทาบก่ิง (GRAFTING) 
       การทาบกิ่ง เป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่ให้ได้ต้นพันธุ์ดีซ่ึงมีลักษณะทางสายพันธุ์เหมือนต้นแม่                
วิธีหน่ึง โดยก่ิงพันธุ์ดีจะทําหน้าท่ีเป็นลําต้นของต้นพืชใหม่ ส่วนต้นตอที่นํามาทาบติดกับกิ่ง                   
ของต้นพันธุ์ดีจะทําหน้าท่ีเป็นระบบราก เพ่ือหาอาหารให้กับต้นพันธุ์ดี 

วัสดุอุปกรณท่ี์ใช้ในการทาบก่ิง 
๑. มีดบางหรอืมีดที่ใช้สําหรับขยายพันธุ ์
๒. กรรไกรตัดแต่งกิ่ง 
๓. แผ่นพลาสติกขนาด ๐.๕ x ๑๒ นิ้ว หรือเทปพลาสติกสําเร็จรปูเป็นม้วน 
๔. ต้นตอหรอืตุ้มทาบ 
๕. เชือกหรือลวด 

วิธีการทาบก่ิง แบ่งออกเป็น ๒ แบบ คือ 
       ๑. การทาบก่ิงแบบประกับ (Approach grafting) 
การทาบกิ่งแบบนี้ทั้งต้นตอและกิ่งพันธุ์ดีต่างก็ยังมีรากและยอดอยู่ทั้งคู่ มักใช้ในการทาบกิ่งไม้ผล             
ที่รอยแผลประสานกันช้า เช่น การทาบกิ่งมะขาม เป็นต้น สําหรับวิธีการทาบมี ๓ วิธีดังนี้ 
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๑.๑ วิธีทาบกิ่งแบบฝานบวบ (Spliced approach grafting) 
๑. เลือกต้นตอและกิ่งพันธุ์ดี ให้บริเวณที่จะทาบมีขนาดพอ ๆ กนัและมีลักษณะเรียบตรง 

        ๒. เฉือนกิ่งพันธุ์ดีเข้าไปในเนื้อไม้เล็กน้อย รอยแผลยาวประมาณ ๑-๒ นิ้ว ลักษณะแผล  
รอยเฉือนคล้ายรูปโล่ 

๓. เฉือนต้นตอในทํานองเดียวกัน และให้มีความยาวเท่ากับแผลบนก่ิงพันธุ์ดี 
๔. มัดต้นตอและยอดพันธุ์ดีเข้าด้วยกนัโดยจัดแนวเยื่อเจริญให้สัมผัสกันมากท่ีสุด 
๕. พันรอบรอยด้วยพลาสติกให้แน่น   

๑.๒ วิธีการทาบก่ิงแบบเข้าลิ้น (Tongued approach grafting) เป็นวิธีที่คล้ายวิธีแรก                 
แต่ต่างกันตรงท่ีรอยแผลของต้นตอและกิ่งพันธุ์ดีจะทําเป็นล้ิน เพ่ือให้สามารถสอดเข้าหากันได้ 

๑. เลือกต้นตอและกิ่งพันธุ์ดี ให้บริเวณที่จะทาบมีขนาดพอ ๆ กนั 
๒. เฉือนต้นตอให้มีแผลเป็นรูปโล่ยาวประมาณ ๑-๒ นิ้ว พยายามเฉือนให้เรียบอย่าให้เป็นคล่ืน 
๓. จาก ๑/๓ ของปลายรอยแผลที่เฉือนน้ี เฉือนให้เป็นล้ินลงมาเสมอกับโคนรอยแผลด้านล่าง 
๔. เฉือนกิ่งพันธุ์ดีในลักษณะเดียวกัน แต่ให้ล้ินที่เฉือนกลับลงในลักษณะตรงกันกับล้ินของต้นตอ 
๕. สวมล้ินของต้นตอและก่ิงพันธุ์ดีเข้าด้วยกัน โดยจัดให้แนวเยือ่เจริญสัมผัสกัน 
๖. พันรอบรอยแผลด้วยพลาสติกให้แน่น 

๑.๓ วิธีทาบก่ิงแบบพาดร่อง (Inlay approach grafting) การทาบกิ่งวิธีนี้มักใช้เพ่ือการเปล่ียน
ยอด หรือการเสริมรากให้ต้นไม้ที่มีระบบรากไม่แข็งแรง หรือระบบรากถูกทําลาย วิธีทาบกิ่งปฏิบัติ
ได้ดังนี้ 
        ๑. กรีดเปลือกต้นตอตรงบริเวณที่จะทําการทาบ ให้มีความยาวประมาณ ๒-๓ นิ้ว โดยกรีด
เป็นสองรอยให้ขนานกัน และให้รอยกรีดห่างกันเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของกิ่งพันธุ์ดี 
        ๒. กรดีเปลือกตามขวางตรงหัวและท้ายรอยกรีดที่ขนานกัน แล้วแกะเอาเปลือกออก 
        ๓. เฉือนกิ่งพันธุ์ดีให้เข้าไปในเน้ือไม้เป็นรูปโล่ และให้ยาวเท่ากับความยาวของแผลที่เตรียม
บนต้นตอ 

๔. ทาบกิ่งพันธุ์ดีตรงบริเวณท่ีเฉือนน้ันให้เข้าในแผลบนต้นตอ 
๕. ใช้ตะปูเข็มขนาดเล็กตอกกิ่งพันธุ์ดีติดกับต้นตอ แล้วพันด้วยพลาสติกให้แน่น 
๖. เม่ือกิ่งพันธุ์ดีและต้นตอติดกันดีแล้ว จึงทําการตัดต้นตอเหนือรอยต่อและตัดกิ่งพันธุ์ดี          

ใต้รอยต่อกรณีต้องการเปล่ียนเป็นยอดพันธุ์ดี 
๒. การทาบก่ิงแบบเสียบ (Modified approach grafting) เป็นวิธีทาบกิ่งท่ีแปลงมาจาก    
 วิธีการทาบกิ่งแบบประกับ โดยจะทําการตัดยอดต้นตอออกให้เหลือส้ันประมาณ ๓-๕ น้ิว 
เพ่ือลดการคายนํ้า สําหรับวิธีทาบแบบเสียบที่นิยมปฏิบัติกันมี ๓ วิธีคือ 
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๒.๑ การทาบก่ิงแบบฝานบวบแปลง (Modified spliced approach grafting) เป็นวิธีที่นยิม
ใช้กันมากเพราะสามารถทําได้รวดเร็ว และใช้กับพืชได้ทั่ว ๆ ไป พืชที่นิยมใช้วิธีทาบแบบนี้ ได้แก่ 
มะม่วง มะขาม ขนุน ทุเรยีน เป็นต้น โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

๑. นําต้นตอข้ึนไปทาบโดยกะดูบริเวณที่จะทําแผลทั้งต้นตอและกิ่งพันธุ์ดี 
๒. เฉือนกิ่งพันธุ์ดีเป็นรูปโล่เข้าเนื้อไม้เล็กน้อย และให้แผลยาวประมาณ ๑.๕-๒ น้ิว 
๓. เฉือนต้นตอเฉียงข้ึนเป็นปากฉลามให้แผลยาวเท่ากับแผลท่ีเตรียมบนกิ่งพันธุ์ดี 

        ๔. นําต้นตอประกบกับกิ่งพันธุ์ดี โดยให้แนวเยื่อเจริญทับกันด้านในด้านหนึ่งหรือท้ังสองด้าน 
        ๕. พันรอบรอยแผลด้วยพลาสติกให้แน่นและมัดต้นตอเข้ากับกิ่งพันธุ์ดี  
๒.๒ การทาบ ก่ิ งแบบเข้ าบ่ าขั ดหลั ง  (Modified veneer side approach grafting)            
วิธีการทาบกิ่งแบบนี้คล้ายกับวิธีฝานบวบแปลง แต่แตกต่างกันตรงรอยแผลของกิ่งพันธุ์ดีจะเฉือน
ทําเป็นบ่าหรือเง่ียงปลา ส่วนของต้นตอจะเฉือนด้านหลังของรอยแผลปากฉลามออกเล็กน้อย               
พืชที่นิยมใช้เช่นเดียวกับแบบฝานบวบแปลง โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

๑. เฉือนกิ่งพันธุ์ดีเอียงข้ึนเข้าเนื้อไม้ประมาณ ๑/๔ ของเส้นผ่าศูนย์กลางของกิ่ง ความยาว
แผลประมาณ ๑.๕-๒ น้ิว เฉือนแผลด้านบนทําเป็นบ่าหรือเง่ียงปลาประมาณ ๑/๔ ของความยาว
ของแผล 

๒. เฉือนต้นตอเป็นรูปปากฉลามตัดด้านหลังเอียงข้ึนเข้าหาปากฉลามขนาดความยาวแผล
ประมาณ ๑/๔ ของแผลปากฉลาม 
        ๓. นําต้นตอที่ปาดเรียบร้อยแล้วสอดเข้าไปขัดกับบ่าหรือเง่ียงปลาท่ีทําไว้ แล้วจัดให้                   
แนวเยื่อเจริญสัมผัสกันมากท่ีสุด 
        ๔. พันด้วยพลาสติกให้แน่น 
๒.๓ การทาบก่ิงแบบเสียบข้างแปลง (Modified side approach grafting) วิธีการทาบแบบ
นี้มีข้ันตอนต่าง ๆ เหมือนวิธีแรก แต่แตกต่างกันที่ลักษณะเฉือนต้นตอและกิ่งพันธุ์ดี โดยมีวิธีปฏิบัติ 
ดังน้ี 
        ๑. เฉือนกิ่งพันธุ์ดีเป็นมุมเอียงข้ึนประมาณ ๒๐-๓๐ องศา เข้าไปในเน้ือไม้ประมาณ ๑/๔ 
ของเส้นผ่าศูนย์กลางของกิ่ง ความยาวแผลประมาณ ๑.๕-๒ นิ้ว 

๒. เฉือนต้นตอเป็นรูปล่ิมโดยให้แผลส่วนที่สัมผัสด้านในยาวกวา่แผลหน้าที่สัมผัสด้านนอก 
๓. สอดต้นตอเข้าไปในเน้ือไม้แบบตอกล่ิม โดยให้แนวเยื่อเจรญิสัมผัสกันมากท่ีสุด 
๔. พันด้วยพลาสติกให้แน่น 

6. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
       เป็นวิทยาการสมัยใหม่เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุ์พืชเอกลักษณ์ที่หายาก มิให้
สูญพันธุ์และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 
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การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
         การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชวิธีหนึ่ง แต่มีการปฏิบัติภายใต้สภาพ              
ที่ควบคุม เรื่อง ความสะอาดแบบปลอดเช้ือ อุณหภูมิ และแสง ด้วยการนําชิ้นส่วนของพืชที่                 
ยังมีชีวิต เช่น ลําต้น ยอด ตาข้าง ก้านช่อดอก ใบ ก้านใบ อับละอองเกสร เป็นต้น มาเพาะเล้ียง 
บนอาหารสังเคราะห์ และชิ้นส่วนนั้นสามารถเจริญและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ มีทั้งส่วนใบ  
ลําต้น และรากท่ีสามารถนําออกปลูกในสภาพธรรมชาติได้ 
 
ที่มา https://sites.google.com/site/yanuwan0000/ 
https://sites.google.com/a/nareerat.ac.th/plant-propagation/page-10 
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รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 
คําช้ีแจง  ให้นักเรียนออกแบบแผนผังความคิดพร้อมตกแต่งให้สวยงาม 

 หัวข้อหลัก  ๑. การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ 
หัวข้อรอง   ๑. ลักษณะการขยายพันธุพ์ืชแบบไม่อาศัยเพศ 
หัวข้อย่อย  ๑. พันธุ์พืช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ใบงานท่ี ๔   เรื่อง  การขยายพันธ์ุพชืแบบต่างๆ   (2) 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๕  เรื่อง  เกษตรน่ารู้   เกษตรคู่บ้าน   

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  4  เรื่อง  การขยายพันธ์ุพืชแบบต่างๆ   (2) 

ชื่อ…………………..................….....สกุล…….......…….....…..................…..ชั้น….....……….เลขที่…….……. 
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ประโยชนข์องการขยายพนัธ์ุพืช 
๑. ช่วยรกัษาพันธุ์พืชที่มีอยู่ไม่ให้สูญหายหรือสูญพันธุ์ไป 
๒. ทําให้เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติดีข้ึนกว่าพันธุ์เดิม เช่น มะม่วงอกร่องทองกะทิ           

มีลักษณะหวานมัน 
๓. ช่วยสร้างอาชีพ ทําให้เกิดรายได้ เช่น อาชีพรับจ้างขยายพันธุพ์ืชจําหน่าย 
๔. ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร เกษตรกรผู้เพาะปลูกหากสามารถขยายพันธุ์พืช

ปลูกเองได้ก็จะทําให้ต้นทุนผลิตพืชลดลง 
๕. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การท่ีเรามีความรู้ มีทักษะในการขยายพันธุ์พืชที่ปลูกไว้

บริโภคในบ้านด้วยตนเอง 
๖. ช่วยให้เรามีความสุขและความภาคภูมิใจในตนเองท่ีสามารถสร้างพืชต้นใหม่ข้ึนมาได้ 

ประโยชนข์องการขยายพนัธ์ุพืชด้วยเมล็ด 
๑. สามารถขยายพันธุ์ได้เป็นจํานวนมากๆ 
๒. ทําให้ต้นตอมีความแข็งแรง 
๓. ขยายพันธุ์ง่าย สะดวกรวดเร็ว 
๔. ได้ต้นพันธุ์ที่เหมือนกับต้นแม่พันธุ์ 
๕. สามารถรวมพืชมากกว่าหนึ่งลักษณะไว้ในต้นเดียวกนั 
๖. ควบคุมการเจริญเติบโต 

ประโยชนข์องการปักชํา 
๑. กิ่งพันธุ์แข็งแรง 
๒. สะดวกต่อการขนส่งไกล 
๓. ย้ายไปปลูกที่อื่นได้ง่าย 

 
ที่มา http://www.thaiarcheep.com/วิธีการปักชาํหรือตัดชําเพื่อการขยายพันธุ์.html 

 
 
 
 

ใบความรู้ท่ี ๕   เรื่อง  ประโยชน์ของการขยายพนัธ์ุพืช    
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๕  เรื่อง  เกษตรน่ารู้ เกษตรคู่บ้าน   

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๕  เรื่อง  ประโยชน์ของการขยายพนัธ์ุพืช  
 รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  
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ประโยชนข์องการตอนก่ิง 
๑. ต้นหรือกิ่งพืชออกรากขณะท่ียังติดอยู่กับต้นแม่ 
๒. โอกาสของการที่กิ่งพืชจะมีชีวิตอยู่รอด จึงดีกว่าการขยายพันธุ์ด้วยการตัดชํา  

ประโยชนข์องการติดตา  
๑. สามารถขยายพันธุ์ได้จํานวนมากเพราะกิ่งพันธุ์แต่ละกิ่งจะมีหลายตา 
๒. ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับพันธุ์ไม้ด้วย โดยเฉพาะการผลิตพืชแฟนซี ซ่ึงเป็นพืชที่ให้ผลผลิต

หลายอย่างในต้นเดียวกัน เช่น มะม่วงอกร่อง มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงนํ้าดอกไม้                   
ในต้นเดียวกัน หรือไม้ดอก เช่น กุหลาบจะมีดอกหลายสีในต้นเดียวกัน  

ประโยชนข์องการต่อก่ิง 
๑. ขยายพันธุ์พชืโดยไม่ใช้เพศ 
๒. ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและศัตรูพืช 
๓. เชื่อมประสานเน้ือเยื่อของพืชที่เป็นต้นตอและกิ่งพันธุ์ดีเข้าด้วยกัน 

ประโยชนข์องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
๑. เพ่ือการผลิตต้นพันธุ์พืชปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว 

๒. เพ่ือการผลิตพืชที่ปราศจากโรค 

๓. เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์พืช 

๔. เพ่ือการผลิตพืชพันธุ์ต้านทาน 

๕. เพ่ือการผลิตพืชพันธุ์ทนทาน 

๖. เพ่ือการผลิตยาหรือสารเคมีจากพืช 

๗. เพ่ือการเก็บรกัษาพันธุ์พืชมิให้สูญพันธุ ์

 
ที่มา https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/917 วันที่ 13/03/63 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



22               ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (การงานอาชีพ ป.6) 

คําช้ีแจง ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปน้ี 

๑) ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช 

………………………………………………………………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

๒) ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ด 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

๓) ประโยชน์ของการติดตา  

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ใบงานท่ี  ๕  เรื่อง  ประโยชน์ของการขยายพันธ์ุพืช    
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๕  เรื่อง  เกษตรน่ารู้   เกษตรคู่บ้าน   

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๕  เรื่อง  ประโยชน์ของการขยายพนัธ์ุพืช 
รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
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๔) ประโยชน์ของการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

๕) นักเรยีนสามารถนําเอาประโยชน์ของการขยายพนัธุ์พืชไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้

อย่างไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ชื่อ…………………..................….....สกุล…….......…….....…..................…..ชั้น….....……….เลขที่…….……. 
 



24               ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (การงานอาชีพ ป.6) 

 
การปลูกพชื 

การปลูกพืชมีข้ันตอนในการปลูกเพื่อท่ีจะปลูกได้อย่างถูกต้อง เพ่ือได้ผลผลิตตามต้องการ ดังน้ี 

๑) ขั้นตอนการปลูก 

- เตรียมดินในแปลงปลูก แล้วขุดหลุมลึกพอสมควรและรดน้ําให้ชุ่ม 

- ขุดต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมท่ีขุดเตรียมไว้ และกลบดินรอบๆ

โคนต้น 

- รดน้ําให้ชุ่มทั่วแปลง จากน้ันทําร่ม หรือเพิงบังแดดจนกว่าต้นกล้าที่ปลูกจะแข็งแรงดี 

    ๒) ขั้นตอนการดูแลรกัษาควรปฏบิตัดิังนี้ 

 - รดน้ําในปรมิาณที่เหมาะกับประเภท ขนาด และอายุของพันธุ์พืช 

 - พรวนดินรอบ ๆ โคนต้นทุก ๗-๑๐ วัน โดยพรวนไม่ให้โดนราก เพราะรากอาจขาดได้ 

 - ใส่ปุ๋ยเพ่ือช่วยบํารุงให้พชืเจริญงอกงาม โดยเลือกปุ๋ยให้เหมาะกับพืช 

 - หมั่นถอนและขุดวัชพืชท้ิงอยู่เสมอ 

 - หมั่นเก็บศัตรูพืชหรือฉีดยาเพื่อกําจัดศัตรูพืช โดยใช้น้ําสมุนไพร 

   ๓) ขั้นตอนการเก็บเก่ียว 

- ควรเก็บเกี่ยวในตอนเช้าหรือตอนเย็น เพราะอากาศจะไม่ร้อน อบอ้าว ทําให้ได้ผลผลิตท่ีมี    

คุณภาพดี ซ่ึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต จะข้ึนอยู่กับพืชแต่ละชนิด 

 ใช้มีดหรือกรรไกรตัดผลผลิตด้วยความระมัดระวังไม่ให้ช้ํา 

    - ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับพันธุ์ไม้ด้วย โดยเฉพาะการผลิตพืชแฟนซี ซ่ึงเป็นพืชที่ให้ 

ผลผลิตหลายอย่างในต้นเดียวกัน เช่น มะม่วงอกร่อง มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงน้ําดอกไม้                   

ในต้นเดียวกัน หรือไม้ดอก เช่น กุหลาบจะมีดอกหลายสีในต้นเดียวกัน  

ประโยชนข์องการต่อก่ิง 

- ขยายพันธุพ์ืชโดยไม่ใช้เพศ 

- ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและศัตรูพืช 

- เชื่อมประสานเน้ือเยื่อของพืชที่เป็นต้นตอและกิ่งพันธุ์ดีเข้าด้วยกัน 

 

 

 

ใบความรู้ท่ี ๖   เรื่อง  การปลูกพชืและการดแูลรกัษา    
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๕  เรื่อง  เกษตรน่ารู้  เกษตรคู่บ้าน 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๖  เรื่อง  การปลูกพชืและการดแูลรกัษา  
รายวชิา  การงานอาชีพ    รหัสวชิา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
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ประโยชนข์องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 - เพ่ือการผลิตต้นพันธุ์พืชปริมาณมากในเวลาอันรวดเรว็ 

- เพ่ือการผลติพืชที่ปราศจากโรค 

- เพ่ือการปรบัปรุงพันธุ์พืช 

- เพ่ือการผลติพืชพันธุ์ต้านทาน 

- เพ่ือการผลติพืชพันธุ์ทนทาน 

- เพ่ือการผลติยาหรือสารเคมีจากพืช 

- เพ่ือการเกบ็รักษาพันธุ์พืชมิให้สูญพันธุ ์

 
ที่มา https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/917 วันที่ 13/03/63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26               ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (การงานอาชีพ ป.6) 

 

คําช้ีแจง  ให้นักเรียนวาดต้นพืชมา ๑ ต้น พร้อมบอกวิธีการปลูกพืชและการดูแลรักษา    
 

  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานท่ี ๖  เรื่อง  การปลูกพืชและการดแูลรักษา    
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๕  เรื่อง  เกษตรน่ารู้  เกษตรคู่บ้าน 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๖  เรื่อง  การปลูกพชืและการดแูลรกัษา  
รายวชิา  การงานอาชีพ    รหัสวชิา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

ชื่อต้นพชื…………………………………………………………………………........................…………… 

วิธีการขยายพันธ์ุพืช………………………………………………………......................…….…………. 

เพราะอะไรถึงขยายพันธ์ุโดยวิธีนี…้……………………………………......................…….……….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ…………………..................….....สกุล…….......…….....…..................…..ชั้น….....……….เลขที่…….……. 
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รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
 การเก็บเกี่ยวพืชผักแต่ละชนิดในช่วงที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผักที่มีคุณภาพดีในด้านของ                

คุณค่าทางอาหาร รสดี  ได้น้ําหนักมาก ผู้ปลูกพืชผักต้องมีความรู้ความเข้าใจว่า ผักชนิดใดควรเก็บ
เกี่ยวในระยะไหน อย่างไร 

 การเก็บเกี่ยวพืชผักหมายถึง  การเอาส่วนต่าง ๆ ของผักไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  เช่น 
ประกอบอาหาร จําหน่าย ทํายารักษาโรค แปรรูป หรือขยายพันธุ์ ดังนั้น ต้องเก็บเกี่ยวให้เหมาะสม
กับจุดมุ่งหมายท่ีนําไปใช้ 
1.  หลักการเก็บเก่ียวพืชผัก  

 การเก็บเกี่ยวผลผลิตของผักเป็นข้ันตอนสุดท้ายในภาคสนาม การเก็บเกี่ยวพืชผัก                   
แต่ละชนิดต้องพิจารณาจากส่ิงต่อไปนี้ 

 1.1  ศึกษาอายุการเก็บเก่ียวของผัก 
 พืชผักแต่ละชนิดจะมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมค่อนข้างคงที่ ผู้ปลูกจึงควรเก็บในช่วงเวลา

ที่กําหนด อย่าเก็บก่อนหรือหลังระยะเวลากําหนดมากเกินไป  เพราะจะทําให้คุณภาพ                   
ของผลผลิตเปล่ียนแปลง  เ ช่น  ผักกาดหัว เก็บเกี่ ยวเมื่ออายุ  ประมาณ  45-60 วัน                   
ถ่ัวพู อายุ 40-45 วัน  เป็นต้น 

  1.2  การสังเกตลักษณะของผัก 
 การเก็บเกี่ยวพืชผักโดยการสังเกตด้วยสายตา ต้องอาศัยความชํานาญจากประสบการณ์  คือ

สังเกตรูปร่าง สี และลักษณะอ่ืน ๆ ประกอบกัน เช่น ฟักเขียวจะเริ่มเก็บเม่ือเถาเริ่มเหี่ยว ใบเหลือง 
ผลโตเต็มที่ เป็นต้น 

 1.3  การฟังเสียง 
 พืชผักหลายชนิดท่ีผู้ปลูกใช้วิธีเคาะหรือดีดเพ่ือฟังเสียงแล้วบอกได้ว่า  แก่หรืออ่อน  เช่น 

แตงกวา แตงโม 
 1.4  ช่วงเวลาการเก็บเก่ียว   
 การเก็บเกี่ยวผักบางชนิดต้องเก็บตอนเช้าอากาศไม่ร้อน เช่น ข้าวโพดฝักอ่อน เพราะถ้าหาก

เก็บค้างคืนแล้วความหวานจะลดลง ส่วนผักท่ีก้านเปราะหักง่าย   ควรเก็บตอนที่มีแดดเพ่ือให้ต้น
คายนํ้าออกไปบ้าง ก้านจะไม่หักง่าย 

ใบความรู้ท่ี  ๗  เรื่อง  พืชผักสวนครวัและการเก็บเก่ียว      
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๕  เรื่อง  เกษตรน่ารู้  เกษตรคู่บ้าน   

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๗  เรื่อง  พืชผักสวนครวัและการเก็บเก่ียว    
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2.  วิธีการเก็บเก่ียวผลผลิตของพืชผัก   

 การเก็บเก่ียวพืชผักสามารถทําได้หลายวิธี เช่น 
 2.1  การเก็บเก่ียวด้วยมือ  เช่น  การใช้มือเด็ด หัก ปลิด ขุด ถอน หรือใช้เครื่องทุ่นแรง      

อย่างง่าย เช่น  มีด  ขอ  เคียว  กรรไกร  จอบ  เสียม  ตระกร้อ  เป็นต้น  เป็นวิธีการเก็บเกี่ยว               
ที่นิยมใช้กันมาก 
      2.2  การเก็บเก่ียวโดยใช้เครื่องจักร โดยอาศัยเครื่องทุ่นแรงขนาดใหญ่เข้าช่วย  ส่วนมากใช้
ในการเก็บเกี่ยวผักเพื่อการค้า 
3.   ระยะเวลาในการเก็บเก่ียว  
      การเก็บเก่ียวพืชผักสวนครัวโดยท่ัวไปแบ่งเป็น 3 ประเภท  คือ 

 3.1  การเก็บเกี่ยวเมื่อผักยังอ่อน  เช่น  แตงกวา  บวบ  ถ่ัวลันเตา  ผักตําลึง ฯลฯ 
 3.2  เก็บเกี่ยวเมื่อผักโตเต็มที่  เช่น  ฟักทอง  กะหลํ่า  คะน้า  ฯลฯ 
 3.3  การเก็บเกี่ยวเมื่อผลสุก  เช่น  มะเขือเทศ  แตงไทย  ฯลฯ 
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4.  ลักษณะของผักท่ีควรเก็บเก่ียว 

ตารางแสดงอายุและลักษณะของผักบางชนิดท่ีควรเก็บเก่ียว 

ชื่อผัก    ประมาณอายุจากวันปลูก 

             ถึงเก็บ 

   ลักษณะท่ีเหมาะแก่การเก็บเก่ียว 

กะหลํ่าปลี 

กะหลํ่าดอก 

คะน้า 

ผักกาดขาวปลี 

ผักกาดหอม 

ผักกาดเขียวปลี 

หอมแบ่ง 

ผักชี 

ผักกวางตุ้ง 

ผักบุ้ง 

ถ่ัวฝักยาว 

ถ่ัวลันเตา 

มะเขือเทศ 

  

มะระ 

แตงกวา 

ผักกาดหัว 

45-60 วันจากวันยา้ยปลูก 

45-60 วันจากวันยา้ยปลูก 

50 วันจากวนัเพาะเมล็ด 

40-60 วันจากวันเพาะเมล็ด 

40-50 วันจากวันเพาะเมล็ด 

60 วันจากวนัเพาะเมล็ด 

50 วันจากวนัปลูก 

40-50 วันจากวันปลูก 

35-45  วันจากวันปลูก 

35. วันจากวันปลูก 

50-60 วันจากวันปลูก 

45-60 วันจากวันปลูก 

60-80 วันจากวันยา้ยปลูก 

 

50-60 วันจากวันปลูก 

45-60 วันจากวันปลูก 

50-70 วันจากวันปลูก 

หัวแน่นใส เคาะดูมีเสียงแน่นและหนัก 

สีครีมอ่อน แน่น 

ลําต้นอวบ ใบขยายเต็มที่หรือมีดอก 

ขณะท่ีกําลังห่อปลี  แน่นขาว 

ขณะท่ียังไม่ออกดอก 

กําลังเข้าปลี ก้านใบอวบอ้วน 

ต้นเขียวสด อ้วน หัวยังไม่พอง 

ขณะท่ียังไม่ออกดอก 

กําลังข้ึนลําออกดอก 

ขณะท่ียังอ่อนอยู่ 

ฝักเจริญเต็มที่ แต่ฝักยังไม่พอง 

ขณะท่ีฝักยังอ่อน เมล็ดยังไม่แก่ 

ต้ังแต่ผลเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีขาวนวล 

สีเหลืองหรือสีแดง 

ขณะท่ีผลฟู สีเขียวอ่อน 

ผลยังอ่อนและยังมีขนอ่อน 

หัวยังไม่ฟ่าม ต้นยังไม่ออกดอก 

 

5.  การเก็บเก่ียวพืชผักสวนครัวท่ีเลือกปลูก 
      5.1  การเก็บเก่ียวผักบุ้งจีน 
      ผักบุ้งจีนเป็นผักที่โตเร็ว  สามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 25 – 30 วัน ซ่ึงข้ึนอยู่กับ
ฤดูกาลและการดูแลรักษา ผักบุ้งจีนท่ีปลูกในฤดูฝนอายุประมาณ 21 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ 
การเก็บเกี่ยวสามารถทําได้ 2 วิธี  คือ 
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         5.1.1  การตัดบริเวณโคนต้น โดยใช้มีด หรือกรรไกร หรือใช้มือเด็ด วิธีนี้จะทําให้แตกยอด
ใหม่ข้ึนมาอีกทําให้เก็บได้ตลอดท้ังปี ถ้ามีการรักษาบํารุง เหมาะกับผักบุ้งจีนที่ปลูกไว้บริโภค                  
ในบ้าน 
         5.2.1  การถอนทั้งต้น โดยต้องรดน้ําให้แปลงชุ่มก่อนแล้วจึงดึงต้นผักบุ้งจีนออก                
ให้มีรากติดแล้วจึงค่อยนําไปล้าง เหมาะสําหรับการเก็บเพ่ือจําหน่าย 
         5.2  การเก็บเก่ียวผักคะน้า 

คะน้าจะเก็บเกี่ยวเม่ืออายุประมาณ 45 – 55 วัน สําหรับท่ีปลูกโดยใช้ต้นกล้า แต่ถ้า
คะน้าที่ปลูกโดยการหว่านจะเก็บเกี่ยวได้ต้ังแต่เป็นต้นกล้า โดยถอนต้นกล้าที่เบียดกันออกก่อน  
วิธีเก็บเกี่ยวทําได้โดยใช้มีดหรือกรรไกรตัดโคนต้น ถ้าต้องการให้มีรสหวานกรอบอร่อยให้รีบนําไป
ปรุงอาหารทันที  ถ้าต้องการให้มีการแตกหน่อ ควรตัดต้นให้เหลือใบ 2 – 3 ใบ เมื่อตัดแล้วควรใส่
ปุ๋ยรดน้ํา หน่อจะแตกข้ึนอีก 

       5.3  การเก็บเก่ียวพริก   
  พริกจะเริ่มให้ผลผลิตหลังจากย้ายกล้าปลูกลงแปลงประมาณ 60 วันแต่ถ้าปลูกโดยใช้เมล็ด

ประมาณ 90 – 100 วัน ซ่ึงข้ึนอยู่กับชนิดของพริก ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  การดูแลรักษา 
ต้นพริก ผลของพริกในช่วงแรกจะมีไม่มากแต่จะเพิ่มข้ึนตามลําดับแล้วเริ่มลดลงเม่ือพริกเริ่มแก่
หรืออายุประมาณ 6 – 7 เดือน  การเก็บเกี่ยวพริกทําได้หลายวิธีคือ 
        5.3.1  การเก็บใบพริกเพ่ือนําไปปรุงอาหาร จะใช้มือเด็ด กรรไกรตัดยอดอ่อนใบเพื่อนําไป              
ปรุงอาหารประเภทแกงป่า นิยมใช้คือใบพริกข้ีหนู 
        5.3.2  การเก็บผลสดเพ่ือนําไปปรุงอาหารหรือจําหน่าย จะเลือกเก็บเฉพาะผลที่มี                   
สีเขียวเข้ม  แต่ถ้าหากผู้ซ้ือต้องการผลสุกจะเลือกเก็บเฉพาะผลที่สุก 
        5.3.3  การเก็บเกี่ยวพริกเพ่ือนํามาตากแห้งจะเก็บเฉพาะผลสุกหรือสีแดงเท่านั้น  โดยเก็บ
ทั้งก้านและผล 
        5.3.4  การเก็บเกี่ยวพริกเ พ่ือทําพันธุ์   ควรเลือกพริก ท่ีแก่จัด ผลตรง ยาวใหญ่                    
ผลไม่หงิกงอ อายุนับจากวันปลูกประมาณ 120 วัน 
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รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

คําช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนลักษณะของผักท่ีควรเก็บเกี่ยว 

ชื่อผัก ประมาณอายุ        
จากวันปลูกถึงเก็บ 

ลักษณะท่ีเหมาะ     
แก่การเก็บเก่ียว 

วิธีการเก็บเก่ียว
ผลผลิต 

กะหลํ่าปลี    
กะหลํ่าดอก    
คะน้า    
ผักกาดขาวปลี    
ผักกาดหอม    
ผักกาดเขียวปลี    
หอมแบ่ง    
ผักชี    
ผักกวางตุ้ง    
ผักบุ้ง    
ถ่ัวฝักยาว    
ถ่ัวลันเตา    
มะเขือเทศ    
มะระ    
แตงกวา    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ใบงานท่ี ๗  เรื่อง  พืชผักสวนครัวและการเก็บเก่ียว      
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๕  เรื่อง  เกษตรน่ารู้  เกษตรคู่บ้าน   

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๗  เรื่อง  พืชผักสวนครวัและการเก็บเก่ียว      

ชื่อ…………………..................….....สกุล…….......…….....…..................…..ชั้น….....……….เลขที่…….……. 
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ประเภทของสัตว์เลี้ยง 

สัตว์เลี้ยง หมายถึง สัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่มนุษย์นํามาดูแล เอาใจใส่และสร้างความผูกพัน           
ต่อกันระหว่างคนกับสัตว์ สัตว์เล้ียงคือมิตร คือเพื่อนผู้ซ่ือสัตย์ และจงรักภักดีต่อเจ้าของ 
เราสามารถแบ่งประเภทของสัตว์เลี้ยง ตามประโยชน์ได้ดังนี ้

๑. เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหาร 
สัตว์ที่ให้เนื้อ เช่น ววั หมู ไก่ ปลา เป็ด เป็นต้น 
สัตว์ที่ให้นม เช่น วัว แพะ เป็นต้น 
สัตว์ที่ให้ไข่ เช่น ไก่ เป็ด นก เป็นต้น 

๒. เลี้ยงไวใ้ช้แรงงาน 
สัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะ เช่น ช้าง ม้า เป็นต้น 
สัตว์ที่ใช้ไถนา เช่น ววั ควาย เป็นต้น 

๓. เลี้ยงไวดู้เล่นเพื่อความเพลิดเพลิน เช่น นก ปลา สุนัข แมว เป็นต้น 
๔. เลี้ยงเพื่อประโยชน์ทางการค้า เช่น ไก่ เป็ด กุ้ง  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ใบความรู้ท่ี  ๘  เรื่อง  ประเภทของสัตว์เลี้ยง    
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๕  เรื่อง  เกษตรน่ารู้  เกษตรคู่บ้าน   

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๘  เรื่อง  ประเภทของสัตว์เลี้ยง 
รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
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ใบงานท่ี ๘  เรื่อง  ประเภทของสัตว์เลี้ยง 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๕  เรื่อง  เกษตรน่ารู้  เกษตรคู่บ้าน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๘  เรื่อง  ประเภทของสัตว์เลี้ยง 

รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
คําช้ีแจง ให้นักเรียนวาดภาพ บอกชื่อ  ประเภท และบอกประโยชนข์องสัตว์เลี้ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อของสัตว์เล้ียง 

………………………………………………………………………………………..………………………………....……………

ประเภทของสัตว์เล้ียง 

………………………………………………………………………………………..………………………………....……………

ประโยชน์ของสัตว์เล้ียง 

………………………………………………………………………………………..………………………………....……………

…………..………………………………..………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………..………………………………....…………… 

 
ชื่อ…………………..................……..สกุล…….......…….....…..........…..ชั้น….....……….เลขท่ี…….……. 
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การเลี้ยงปลาสวยงาม 
เป็นทั้งงานอดิเรกที่สร้างความเพลิดเพลินและงานอาชีพสร้างรายได้ ซ่ึงผู้เล้ียงจะต้องศึกษา

ลักษณะและวิธีการเล้ียงปลาสวยงามแต่ละชนิดให้เข้าใจ เพื่อให้ปลาที่ เ ล้ียงมีสีสันสดใส 
เจริญเติบโต ไม่มีโรค และขยายพันธุ์ได้ 

ประวัติความเป็นมาของการเลี้ยงปลาสวยงาม  
 การเล้ียงปลาสวยงามไว้เพ่ือชมเล่น เริ่มมีข้ึนในแถบตะวันตกเป็นเวลา ๒๐๐๐ ปีมาแล้ว 
โดยแต่เดิม เม่ือมนุษย์ต้องการนําปลามาเป็นอาหารก็จะไปจับปลาเป็นครั้งคราว ซ่ึงการออกไปจับ
ปลาแต่ละครั้ง มีความยุ่งยากพอสมควร ดั้งน้ัน เพ่ือที่จะให้ปลาที่จับมาได้มีชีวิตอยู่ได้นานและจับ
มาเป็นอาหารได้สะดวก จึงได้มีการขุดไม้หรือสกัดหินใช้เป็นอ่างขังนํ้าไว้เล้ียงปลา นับเป็น
จุดเริ่มต้นของการเล้ียงปลาสวยงาม และต่อมาได้พัฒนาคิดค้นเป็นตู้กระจกเล้ียงปลาสวยงาม                
ซ่ึงพบเห็นได้ตามอาคารบ้านเรือนในปัจจุบัน 

ปลาสวยงามท่ีนิยมเลี้ยงในประเทศไทย 
  เช่น ปลาเงิน ปลาทอง ปลาเทวดา ปลาหมอสี ปลากัด ปลาหางนกยูง ปลาคาร์ป            
ปลามังกร ปลาสอดแดง 

วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้เลี้ยงปลาสวยงาม มีดังนี้ 
 ภาชนะเลี้ยงปลาสวยงาม ได้แก่ โหลแก้วและถ้วยแก้วรูปทรงต่างๆ ตู้เล้ียงปลา เคร่ืองป๊ัม
อากาศ เครื่องกรองนํ้า เครื่องทําความร้อนหรือฮีตเตอร์ หลอดแสงแดดเทียม กระชอนหรือสวิง  
ฝาปิดตู้ปลา ขารองตู้ปลา วัสดุอุปกรณ์แต่งตู้ปลา เช่น วัสดุร้องพื้นตู้ปลา หินประดับ พรรณไม้ 
เปลือกหอย รูปจําลอง 

 
 

 
 
 
 
 

 

ใบความรู้ท่ี  ๙  เรื่อง  การเลี้ยงปลาสวยงาม (1)    
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๕  เรื่อง  เกษตรน่ารู้  เกษตรคู่บ้าน   

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๙  เรื่อง  การเลี้ยงปลาสวยงาม (1)   
รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
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รายวชิา  การงานอาชีพ    รหัสวชิา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

คําช้ีแจง ให้นักเรียนวาดภาพออกแบบตู้ปลาสวยงามพร้อมยกตัวอย่างอุปกรณ์ 
ท่ีใช้ในการเลี้ยงปลาสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อผลงาน......................................................................................................................................... 

อุปกรณ์ที่ใช้...................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 
 
 

ใบงานท่ี ๙  เรื่อง  การเลี้ยงปลาสวยงาม (1)    
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๕  เรื่อง  เกษตรน่ารู้  เกษตรคู่บ้าน   

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๙  เรื่อง  การเลี้ยงปลาสวยงาม (1)    

ชื่อ…………………..................….....สกุล…….......…….....…..................…..ชั้น….....……….เลขที่…….……. 
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การเลี้ยงปลาสวยงาม 
เป็นทั้งงานอดิเรกที่สร้างความเพลิดเพลินและงานอาชีพสร้างรายได้ ซ่ึงผู้เล้ียงจะต้องศึกษา

ลักษณะและวิธีการเล้ียงปลาสวยงามแต่ละชนิดให้เข้าใจ เพื่อให้ปลาที่ เ ล้ียงมีสีสันสดใส 
เจริญเติบโต ไม่มีโรค และขยายพันธุ์ได้ 

ประวัติความเป็นมาของการเลี้ยงปลาสวยงาม  
 การเล้ียงปลาสวยงามไว้เพ่ือชมเล่น เริ่มมีข้ึนในแถบตะวันตกเป็นเวลา ๒๐๐๐ ปีมาแล้ว 
โดยแต่เดิม เม่ือมนุษย์ต้องการนําปลามาเป็นอาหารก็จะไปจับปลาเป็นครั้งคราว ซ่ึงการออกไปจับ
ปลาแต่ละครั้ง มีความยุ่งยากพอสมควร ดั้งน้ัน เพ่ือที่จะให้ปลาที่จับมาได้มีชีวิตอยู่ได้นานและจับ
มาเป็นอาหารได้สะดวก จึงได้มีการขุดไม้หรือสกัดหินใช้เป็นอ่างขังนํ้าไว้เล้ียงปลา นับเป็น
จุดเริ่มต้นของการเล้ียงปลาสวยงาม และต่อมาได้พัฒนาคิดค้นเป็นตู้กระจกเล้ียงปลาสวยงาม               
ซ่ึงพบเห็นได้ตามอาคารบ้านเรือนในปัจจุบัน 

ปลาสวยงามท่ีนิยมเลี้ยงในประเทศไทย 
  เช่น ปลาเงิน ปลาทอง ปลาเทวดา ปลาหมอสี ปลากัด ปลาหางนกยูง ปลาคาร์ป                 
ปลามังกร ปลาสอดแดง 

วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้เลี้ยงปลาสวยงาม มีดังนี้ 
 ภาชนะเลี้ยงปลาสวยงาม ได้แก่ โหลแก้วและถ้วยแก้วรูปทรงต่างๆ ตู้เล้ียงปลา เคร่ืองป๊ัม
อากาศ เครื่องกรองนํ้า เครื่องทําความร้อนหรือฮีตเตอร์ หลอดแสงแดดเทียม กระชอนหรือสวิง  
ฝาปิดตู้ปลา ขารองตู้ปลา วัสดุอุปกรณ์แต่งตู้ปลา เช่น วัสดุร้องพื้นตู้ปลา หินประดับ พรรณไม้ 
เปลือกหอย รูปจําลอง 

 
 

 
 
 
 

 
 

ใบความรู้ท่ี  ๑๐  เร่ือง  การเลี้ยงปลาสวยงาม (๒)    
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๕  เรื่อง  เกษตรน่ารู้  เกษตรคู่บ้าน   

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๑๐  เร่ือง  การเลี้ยงปลาสวยงาม (๒)                     
   รายวิชา  การงานอาชพี   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
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คําช้ีแจง  ให้นักเรียนออกแบบแผนผังความคิดพร้อมตกแต่งให้สวยงาม 

 หัวข้อหลัก  ๑. ปลาสวยงาม 

หัวข้อรอง   ๑. ประวัติความเป็นมาของการเล้ียงปลาสวยงาม 

   หัวข้อย่อย  ๑. ประโยชนข์องการจัดตู้ปลาสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานท่ี  ๑๐  เรื่อง  การเลี้ยงปลาสวยงาม (๒)    
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๕  เรื่อง  เกษตรน่ารู้  เกษตรคู่บ้าน   

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๑๐  เร่ือง  การเลี้ยงปลาสวยงาม (๒)  
รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

ชื่อ…………………..................….....สกุล…….......…….....…..................…..ชั้น….....……….เลขที่…….……. 
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กาเครื่องหมาย  ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทําได้ตามระดับการประเมินเหล่าน้ี 
 ระดับความสามารถ : ดีมาก ดี  ค่อนข้างดี    พอใช ้  ปรบัปรุง 

 
 ……………………………………………............................................................................................................. 
 ……………………………………………............................................................................................................. 
 ……………………………………………............................................................................................................. 
 …………………………………………….............................................................................................................

 
 ……………………………………………............................................................................................................. 
 ……………………………………………............................................................................................................. 
 ……………………………………………............................................................................................................. 
 ……………………………………………............................................................................................................. 

ที่ รายการ ระดับความสามารถ 
ดี

มาก 
ดี ค่อน

ข้างดี 
พอ 
ใช ้

ปรับ
ปรุง 

๑ เกษตรน่ารู้         
๒ ดินและปุ๋ย      
๓ การขยายพันธ์ุพืชแบบต่างๆ (๑)         
๔ การขยายพันธ์ุพืชแบบต่างๆ (2)         
๕ ประโยชน์ของการขยายพันธ์ุพืช      
6 การปลูกพืชและการดูแลรักษา      
7 พืชผักสวนครัวและการเก็บเกี่ยว      
8 ประเภทของสัตว์เลี้ยง      
9 การเลี้ยงปลาสวยงาม (1)      

10 การเลี้ยงปลาสวยงาม (๒)         

2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ / ยังทําได้ไม่ดี คือ……   (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง) 

3. สิ่งที่ฉันต้ังใจจะทําให้ดีขึน้ในการเรียนหน่วยต่อไป    (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง) 

แบบประเมินตนเอง 
ช่ือ : _______________________ สกุล : ________________________ช้ัน_____เลขที ่_____ 

หน่วยการเรียนรู้ที่__๕____เร่ือง_____________เกษตรน่ารู้ เกษตรคู่บ้าน___________________ 

๑. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 

ช้ัน  ป.6  ภาคเรียนที่ 2 
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ประจํา :  กลางภาค  ปลายภาค   หน่วยการเรียนรู้ท่ี....... 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning log) 

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที่............ 

สิ่งหนึ่งท่ีฉันได้เรียนรู้จากการเรียนวิชานี้ในกลางภาคเรียน คอื ...................................... 
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

สิ่งท่ีฉันชอบ / ทําไดด้ี ................................................................................................. 
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

สิ่งท่ีฉันอยากจะรู้เพิ่มเติม คือ................................................................................... 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

สิ่งท่ีฉันควรปรับปรุงตวัเองให้ดีขึ้น คอื .......................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

สิ่งท่ีฉันไดป้ระโยชน์จากการเรียนและสามารถนําไปใช้ได้ คือ ......................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

ช้ัน ป.6 กลางภาค 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
เร่ือง สานฝันสู่งานประดิษฐ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่  6  เร่ือง สานฝันสู่งานประดิษฐ์                                                                           41 

 

 

 

รายวิชา  การงานอาชีพ     รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑   ภาคเรียนที่ ๑     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ความหมายและประเภทของอาชีพ  
อาชีพ  หมายถึง  การทํากิจกรรม การทํางานที่มีผลตอบแทนออกมาในรูปของรายได้                

เพื่อบุคคลนําไปดํารงชีวิตทั้งของตนเองและครอบครัว โดยอาศัยแรงงาน ความรู้  ทักษะ                   
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ วิธีการท่ีแตกต่างกันไปตามลักษณะการประกอบอาชีพ  งานท่ีทํานั้นเป็นงาน
สุจริต ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยไม่ทําให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน  
ประเภทของอาชีพ  
 แบ่งตามลักษณะกลุ่มอาชีพตามลักษณะการประกอบอาชีพ มี ๒ ลักษณะ คือ อาชีพอิสระ 
และอาชีพรับจ้าง 

๑. อาชีพอิสระ  หมายถึง เป็นอาชีพท่ีผู้ประกอบการดําเนินงานด้วยตนเองไม่มีนายจ้าง
หรืออาชีพทุกประเภทที่ ผู้ประกอบการดําเนินการด้วยตนเอง แต่เพียงผู้เดียวหรือเป็นกลุ่ม                   
อาชีพอิสระเป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้คนจํานวนมาก แต่หากมีความจําเป็นอาจมีการจ้างคนอ่ืน                 
มาช่วยงานได้ เจ้าของกิจการเป็นผู้ลงทุน และจําหน่ายเอง คิดและตัดสินใจด้วยตนเองทุกเรื่อง                
ซ่ึงช่วยให้การพัฒนางานอาชีพ เป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ การประกอบอาชีพอิสระ                  
เช่น ขายอาหาร ขายของชํา ซ่อมรถจักรยานยนต์ ฯลฯ ในการประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการ
จะต้องมีความรู้ ความสามารถในเรื่อง การบริหาร การจัดการ เช่น การตลาด ทําเลที่ต้ัง เงินทุน 
การตรวจสอบ และประเมินผล เป็นต้น นอกจากน้ียังต้องมีความอดทนต่องานหนัก ไม่ท้อถอย               
ต่อปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมองเห็นภาพการดําเนินงาน                 
ของตนเองได้ทะลุปรุโปร่ง  

๒. อาชีพรับจ้าง หมายถึง เป็นอาชีพท่ีมีผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการหรือนายจ้าง  โดยตัวเอง
เป็นผู้รับจ้าง ทํางานให้ และได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง หรือเงินเดือน อาชีพรับจ้างประกอบด้วย 
บุคคล 2 ฝ่าย ซ่ึงได้ตกลงว่าจ้างกัน บุคคลฝ่ายแรกเรียกว่า "นายจ้าง" หรือผู้ว่าจ้าง บุคคลฝ่ายหลัง
เรียกว่า "ลูกจ้าง" หรือผู้รับจ้าง มีค่าตอบแทนท่ีผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ ผู้รับจ้างเรียกว่า "ค่าจ้าง" 
การประกอบอาชีพรับจ้าง โดยท่ัวไปมีลักษณะ เป็นการรับจ้างทํางานในสถานประกอบการหรือ
โรงงาน เป็นการรับจ้างในลักษณะการขายแรงงาน โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน                   
หรือค่าตอบแทนที่คิดตามช้ินงานที่ทําได้ อัตราค่าจ้างข้ึนอยู่กับการกําหนดของเจ้าของ                   
สถานประกอบการ หรือนายจ้าง การทํางานผู้รับจ้างจะทําอยู่ภายในโรงงาน ตามเวลาที่นายจ้าง
กําหนด 

ใบความรู้ท่ี ๑ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอาชพี 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๖  เรื่อง  สานฝันสู่งานประดิษฐ ์

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๑  เรื่อง  ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกับอาชีพ 
รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
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ความสําคญัของการประกอบอาชีพ 
๑. ทําให้มีรายได้ประจําเล้ียงตนเองและครอบครัวโดยซ้ือหรือจัดหาส่ิงจําเป็นสําหรับ                   

การดํารงชีวิต 

๒. ทําให้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ทํางานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ประเทศชาติ 

๓. ทําให้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและวงศ์ตระกูล เป็นที่ยอมรับของบุคคลในสังคม 

๔. ทําให้มีหลักฐานมั่นคง เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลอ่ืนๆ 

๕. ทําให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จะได้ไม่ประพฤติตนไร้สาระ 

๖. ทําให้บุคคลเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ท่ีสามารถพ่ึงตนเองได้ และยังทําประโยชน์แก่

สังคมโดยส่วนรวมด้วย 
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ใบความรู้ที ่๑  บ้านนา่รู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  งานบ้านนา่รู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑  เรื่อง  บ้านนา่รู้ 

รายวิชา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑   ภาคเรยีนท่ี ๒  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ 

รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

 
 
 

คําช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชพี 

 หัวข้อหลัก  ๑. อาชีพ  

หัวข้อรอง   ๑. ความหมายของอาชีพ 

     ๒. ประเภทของอาชีพ   

หัวข้อย่อย  ๑. ชื่ออาชีพ 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานท่ี ๑ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอาชีพ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๖  เรื่อง  สานฝันสู่งานประดิษฐ ์

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๑  เรื่อง  ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกับอาชีพ 
รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

ชื่อ…………………..................….....สกุล…….......…….....…..................…..ชั้น….....……….เลขที่…….……. 
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รายวิชา  การงานอาชีพ     รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑   ภาคเรียนที่ ๑     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ความหมายและประเภทของอาชีพ  
อาชีพ  หมายถึง  การทํากิจกรรม การทํางานที่มีผลตอบแทนออกมาในรูปของรายได้                  

เพื่อบุคคลนําไปดํารงชีวิตทั้งของตนเองและครอบครัว โดยอาศัยแรงงาน ความรู้ ทักษะ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ วิธีการท่ีแตกต่างกันไปตามลักษณะการประกอบอาชีพ  งานที่ทํานั้นเป็นงานสุจริต 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยไม่ทําให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน  
ประเภทของอาชีพ  
 แบ่งตามลักษณะกลุ่มอาชีพตามลักษณะการประกอบอาชีพ มี ๒ ลักษณะ คือ อาชีพอิสระ 
และอาชีพรับจ้าง 

๑. อาชีพอิสระ  หมายถึง เป็นอาชีพท่ีผู้ประกอบการดําเนินงานด้วยตนเองไม่มีนายจ้าง
หรืออาชีพทุกประเภทที่ ผู้ประกอบการดําเนินการด้วยตนเอง แต่เพียงผู้เดียวหรือเป็นกลุ่ม                  
อาชีพอิสระเป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้คนจํานวนมาก แต่หากมีความจําเป็นอาจมีการจ้างคนอ่ืน                   
มาช่วยงานได้ เจ้าของกิจการเป็นผู้ลงทุน และจําหน่ายเอง คิดและตัดสินใจด้วยตนเองทุกเรื่อง                   
ซ่ึงช่วยให้การพัฒนางานอาชีพ เป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ การประกอบอาชีพอิสระ                
เช่น ขายอาหาร ขายของชํา ซ่อมรถจักรยานยนต์ ฯลฯ ในการประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการ
จะต้องมีความรู้  ความสามารถในเรื่อง การบริหาร การจัดการ เช่น การตลาด ทําเลที่ ต้ัง                 
เงินทุน การตรวจสอบ และประเมินผล เป็นต้น นอกจากน้ียังต้องมีความอดทนต่องานหนัก                
ไม่ท้อถอยต่อปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมองเห็นภาพการดําเนินงาน 
ของตนเองได้ทะลุปรุโปร่ง  

๒. อาชีพรับจ้าง หมายถึง เป็นอาชีพท่ีมีผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการหรือนายจ้าง  โดยตัวเอง
เป็นผู้รับจ้าง ทํางานให้ และได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง หรือเงินเดือน อาชีพรับจ้างประกอบด้วย 
บุคคล 2 ฝ่าย ซ่ึงได้ตกลงว่าจ้างกัน บุคคลฝ่ายแรกเรียกว่า "นายจ้าง" หรือผู้ว่าจ้าง บุคคลฝ่ายหลัง
เรียกว่า "ลูกจ้าง" หรือผู้รับจ้าง มีค่าตอบแทนท่ีผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ ผู้รับจ้างเรียกว่า "ค่าจ้าง" 
การประกอบอาชีพรับจ้าง โดยท่ัวไปมีลักษณะ เป็นการรับจ้างทํางานในสถานประกอบการหรือ
โรงงาน เป็นการรับจ้างในลักษณะการขายแรงงาน โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน                   
หรือค่าตอบแทนที่คิดตามช้ินงานที่ทําได้ อัตราค่าจ้างข้ึนอยู่กับการกําหนดของเจ้าของ                   
สถานประกอบการ หรือนายจ้าง การทํางานผู้รับจ้างจะทําอยู่ภายในโรงงาน ตามเวลาที่นายจ้าง
กําหนด 
 

ใบความรู้ท่ี ๒ เรื่อง อาชีพท่ีตนสนใจ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๖  เรื่อง  สานฝันสู่งานประดิษฐ ์
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๒  เรื่อง  อาชีพท่ีตนสนใจ 

รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
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ความสําคัญของการประกอบอาชีพ 
๑. ทําให้มีรายได้ประจําเล้ียงตนเองและครอบครัวโดยซ้ือหรือจัดหาส่ิงจําเป็นสําหรับการ

ดํารงชีวิต 
๒. ทําให้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ทํางานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ประเทศชาติ 

๓. ทําให้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและวงศ์ตระกูล เป็นที่ยอมรับของบุคคล                   

ในสังคม 

๔. ทําให้มีหลักฐานมั่นคง เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลอ่ืนๆ 

๕. ทําให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จะได้ไม่ประพฤติตนไร้สาระ 

๖. ทําให้บุคคลเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ท่ีสามารถพ่ึงตนเองได้ และยังทําประโยชน์แก่

สังคมโดยส่วนรวมด้วย 
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ใบความรู้ที ่๑  บ้านนา่รู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  งานบ้านนา่รู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑  เรื่อง  บ้านนา่รู้ 

รายวิชา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑   ภาคเรยีนท่ี ๒  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ 

รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

 
 
 

คําช้ีแจง  ให้นักเรียนสํารวจตนเอง วาดภาพอาชีพท่ีตนสนใจ แล้วตอบคําถามต่อไปน้ี 
  

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาชีพท่ีตนสนใจ.......................................................... 

๑. เพราะเหตุใดจึงสนใจในอาชีพน้ี

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

๒. อาชีพน้ีมหีน้าท่ีอย่างไร

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 
 

ใบงานท่ี ๒ เรื่อง อาชีพท่ีตนสนใจ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๖  เรื่อง  สานฝันสู่งานประดิษฐ ์
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๒ เรื่อง อาชีพท่ีตนสนใจ 

รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

ชื่อ…………………..................….....สกุล…….......…….....…..................…..ชั้น….....……….เลขที่…….……. 
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ใบความรู้ที ่๑  บ้านนา่รู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  งานบ้านนา่รู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑  เรื่อง  บ้านนา่รู้ 

รายวิชา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑   ภาคเรยีนท่ี ๒  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ 

รายวิชา  การงานอาชีพ     รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑   ภาคเรียนที่ ๑     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 
 

ความสนใจ หมายถึง ความชอบหรือความต้องการของแต่ละบุคคล ถ้ามีความชอบส่วนตัว

หรือต้องการประกอบอาชีพใดก็จะเกิดแรงจูงใจ พยายามหาหนทางศึกษาเกี่ยวกับอาชีพนั้น                 

และประกอบอาชีพนั้นให้ประสบความสําเร็จ เช่น ถ้าต้องการประกอบอาชีพแพทย์ เพราะเป็น

อาชีพท่ีช่วยชีวิตคนได้ ก็พยายามศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสรีระของมนุษย์ โรคและวิธีการป้องกันโรค

ต่าง ๆ แสวงหาสถานท่ีเปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์แล้วสอบเข้าเรียน จนกระทั่งเรียนจบ               

และสามารถประกอบอาชีพแพทย์ได้ในที่สุด 

  ความสามารถ หมายถึง ความรู้ของแต่ละบุคคลและผลของการปฏิบัติ ส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่

แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพทางร่างกายและสติปัญญา ถ้ามีความสามารถด้านใด                

ก็จะช่วยส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความสามารถนั้น            

ดังตัวอย่าง 

 

ความสามารถ อาชีพ 

ชอบทํางานที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือ เครือ่งใช้ 

เครื่องจักรกล สามารถหยิบจับและใช้เครื่องมือได้อย่าง

คล่องแคล่ว 

วิศวกร ช่างซ่อม 

ชอบทํางานเกี่ยวกับตัวเลข แก้ปัญหาเป็นลําดับข้ันตอน 

ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น 

นักคณิตศาสตร์ 

ครูสอนคณิตศาสตร์ 

พนักงานธนาคาร 

พนักงานบัญชี 

ชอบทํางานค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ สนใจใครรู่้เกี่ยวกับ

ความเป็นไปตามธรรมชาติ เป็นคนช่างสังเกต ช่าง

ซักถาม และต้องการค้นคว้าหาคําตอบในส่ิงท่ีตนสงสัย 

นักวิทยาศาสตร์ 

นักวิจัย 

ใบความรู้ท่ี ๓ เรื่อง การวางแผนในการเลือกอาชีพ   
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๖  เรื่อง  สานฝันสู่งานประดิษฐ ์

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๓  เรื่อง  การวางแผนในการเลือกอาชีพ   
รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
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ความสามารถ อาชีพ 

ชอบพบปะกับผู้อื่น มีความสามารถในการพูดเพ่ือเชิญ
ชวนและโน้มน้าวใจผู้อื่น 

ค้าขาย นักการเมือง 

นักพูด ประชาสัมพันธ์  

นักจัดรายการวิทย ุพิธีกร 

ชอบทํางานในเชิงสร้างสรรค์ ใช้จินตนาการสร้างสรรค์
ผลงานท่ีออกมาเป็นรูปธรรมให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยความ
ประณีต สวยงาม 

จิตรกร 

งานโฆษณา 

นักแสดง 

ชอบทํางานเกี่ยวกับการค้นคว้าหาความรู้เรื่องราวต่างๆ 
จากการอ่านและถ่ายทอดความคิดเห็นด้วยการขีดเขียน 

นักขียน บรรณาธิการ 

นักวิชาการ คร-ูอาจารย ์

ชอบทํางานเกี่ยวข้องกับจินตนาการ สร้างสรรค์เกีย่วกับ
ดนตรี และการแสดง 

นักดนตรี นักแสดง 
นักร้อง 

ชอบงานท่ีคอยช่วยเหลือ ให้ความสนใจ เอาใจใส่ดูแล 
และบริการผู้อื่น 

แพทย์ พยาบาล 

พนักงานต้อนรับ 

ชอบงานท่ีอยู่ภายในอาคาร ซ่ึงต้องการความละเอียด   
ถ่ีถ้วน แม่นยํา และงานท่ีเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ 

พนักงานธุรการ 

ชอบออกกําลังกาย เล่นกฬีาเป็นประจํา สนใจดูกีฬา       
ทุกประเภท ร่างกายแข็งแรง  

นักกีฬา 

ชอบปลูกต้นไม้ เล้ียงสัตว์ และได้ผลผลิตที่ดีจากการ       
เอาใจใส่ ดูแลรักษา 

เกษตรกร  

ชาวประมง 

ชอบสังเกตวัตถุบนท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์เพ่ือ
คํานวณตําแหน่งของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ คํานวณ
วงโคจรของดาวเคราะห์ ดาวหาง ศึกษาปรากฏการณ์
บนท้องฟ้า เช่นสุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก 
แสงเหนือ แสงใต้ เป็นต้น 

 
 

นักดาราศาสตร์ 

ชอบเป็นผู้แทนเจรจา ปกป้องผลประโยชน์ สนับสนุน
ข้อมูลและมีความสัมพันธ์ฉันมิตร 

นักการทูต 
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ความสามารถ อาชีพ 

ชอบศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ให้คาํปรกึษา แนะนําใน
การดําเนินการต่างๆให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย 
สนใจในสิทธแิละหน้าที่ตามกฎหมาย 

ทนายความ 

ชอบในภาษา มีความรู้ทางด้านภาษา ฟัง พูด เขียน
ภาษา ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มีมนษุยสัมพันธ์ที่ดีกับ
คนอ่ืน 

ล่ามแปลภาษา 

มัคคุเทศก ์

 
 ทักษะ หมายถึง ความชํานาญท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งบ่อย ๆ 
จนปฏิบัติกิจกรรมน้ันได้คล่องแคล่ว รวดเร็ว และถูกต้อง ซ่ึงมีทักษะด้านใดแล้ว ก็จะมีความมั่นใจ
และทํางานที่ต้องใช้ทักษะน้ันได้ดี เช่น ถ้ามีทักษะในการใช้เครื่องมือช่างทุกชนิด ก็จะสามารถ
ประกอบอาชีพงานช่างซ่อมแซมส่ิงของเครื่องใช้ได้ดี ถ้ามีทักษะในการวาดภาพ ก็จะมี
ความสามารถประกอบอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์หรือจิตรกรได้ดี ถ้ามีทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ ก็จะสามารถประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ได้ดี 
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ใบความรู้ที ่๑  บ้านนา่รู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  งานบ้านนา่รู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑  เรื่อง  บ้านนา่รู้ 

รายวิชา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑   ภาคเรยีนท่ี ๒  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ 

รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 
 
 

 
 
คําช้ีแจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์ความสนใจของตนเอง ลําดับความสามารถ ๕ อันดับโดย
เขียนตัวอักษรลงในแผนภาพ 

ตรวจผลการสํารวจ 
A   วิศกร ช่างซ่อม 
B   นกัคณิต ครูคณิต นักบัญชี ธนาคาร 
C   นกัวทิยาศาสตร ์นักวจิัย 
D   จิตรกร โฆษณา นักแสดง 
E   พนักงานธุรกิจ 
F   นักเขียน วิชาการ บรรณาธิการ ครู 
G   ค้าขาย นักการเมือง นักพูด 
H   แพทย์ พยาบาล พนักงานต้อนรับ 
I    นักดนตร ีนักแสดง นักร้อง 
J    นักกีฬา 
K   เกษตรกร ชาวประมง 

ความสามารถ อาชีพ 
ชอบทํางานที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือ 
เครื่องใช้ เครือ่งจักรกล สามารถหยิบ
จับและใช้เครื่องมือได้อย่างคล่องแคล่ว 

วิศวกร ช่างซ่อม 

ชอบทํางานเกี่ยวกับตัวเลข แก้ปัญหา
เป็นลําดับข้ันตอน ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่น 

นักคณิตศาสตร์ 
ครูสอนคณิตศาสตร์ 
พนักงานธนาคาร 
พนักงานบัญชี 

ชอบทํางานค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ 
สนใจใคร่รู้เกีย่วกับความเป็นไปตาม
ธรรมชาติ เป็นคนช่างสังเกต ช่าง
ซักถาม และต้องการค้นคว้าหาคําตอบ
ในส่ิงท่ีตนสงสัย 

นักวิทยาศาสตร์ 
นักวิจัย 

ชอบพบปะกับผู้อื่น มีความสามารถ       
ในการพูดเพ่ือเชิญชวนและโน้มน้าวใจ
ผู้อื่น 

ค้าขาย นักการเมือง 
นักพูด ประชาสัมพันธ์  
นักจัดรายการวิทย ุ

พิธีกร 
ชอบทํางานในเชิงสร้างสรรค์               
ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ผลงาน           
ที่ออกมาเป็นรูปธรรมให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ด้วยความประณีต สวยงาม 

จิตรกร 
งานโฆษณา 
นักแสดง 

ใบงานท่ี ๓ เรื่อง การวางแผนในการเลือกอาชีพ   
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๖  เรื่อง  สานฝันสู่งานประดิษฐ ์

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๓ เรื่อง การวางแผนในการเลือกอาชีพ   
รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
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ชอบทํางานเกี่ยวข้องกับจินตนาการ 
สร้างสรรค์เกีย่วกับดนตรี และการแสดง 

นักดนตรี นักแสดง 
นักร้อง 

ชอบงานที่คอยช่วยเหลือ ให้ความสนใจ 
เอาใจใส่ดูแล และบริการผู้อื่น 

แพทย์ พยาบาล 
พนักงานต้อนรับ 

ชอบงานที่อยู่ภายในอาคาร ซ่ึงต้องการ
ความละเอียด ถ่ีถ้วน แม่นยํา และงาน
ที่เกี่ยวข้องกบัเอกสารต่างๆ 

พนักงานธุรการ 

ชอบออกกําลังกาย เล่นกฬีาเป็นประจํา 
สนใจดูกีฬาทุกประเภท รา่งกายแข็งแรง  

นักกีฬา 

ชอบปลูกต้นไม้ เล้ียงสัตว์ และได้ผล
ผลิตที่ดีจากการเอาใจใส่ ดูแลรักษา 

เกษตรกร  
ชาวประมง 

ชอบสังเกตวัตถุบนท้องฟ้าด้วยกล้อง
โทรทรรศน์เพื่อคํานวณตําแหน่งของ
ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ คํานวณวง
โคจรของดาวเคราะห์ ดาวหาง ศึกษา
ปรากฏการณ์บนท้องฟ้า เช่น
สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก 
แสงเหนือ แสงใต้ เป็นต้น 

 
 

นักดาราศาสตร์ 

ชอบเป็นผู้แทนเจรจา ปกป้อง
ผลประโยชน์ สนับสนุนข้อมูลและมี
ความสัมพันธ์ฉันมิตร 

นักการทูต 

ชอบศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย                
ให้คําปรึกษา แนะนําในการดําเนินการ
ต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบและ
กฎหมาย สนใจในสิทธิและหน้าที่          
ตามกฎหมาย 

ทนายความ 

ความสามารถ อาชีพ 
ชอบทํางานเกี่ยวกับการค้นคว้าหา
ความรู้เรื่องราวต่างๆ จากการอ่านและ
ถ่ายทอดความคิดเห็นด้วยการขีดเขียน 

นักขียน บรรณาธิการ 
นักวิชาการ คร-ูอาจารย ์
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ความสามารถ อาชีพ 
ชอบในภาษา มีความรู้ทางด้านภาษา 
ฟัง พูด เขียนภาษา ชอบแสวงหาความรู ้
ใหม่ๆ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนอ่ืน 

ล่ามแปลภาษา 
มัคคุเทศก ์

 
ตอนท่ี ๑  เขียนตัวอักษร จํานวน ๕ อันดับ ลงในแผนภาพนี้ 

 
ความสามารถของฉัน 

 
        น้อย         มาก 
 
ตอนท่ี ๒  ตอบคําถามต่อไปนี้ 

๑. อาชีพท่ีเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนมากที่สุด

............................................................................................................................................................ 

๒. นักเรียนมคีวามสามารถใดที่เหมาะสมกับอาชีพน้ี

............................................................................................................................................................ 

๓. นักเรียนคดิว่าจะศึกษาต่อระดับใด

............................................................................................................................................................ 

๔. ถ้านักเรยีนได้ประกอบอาชีพน้ีจะเกิดอะไรข้ึน

............................................................................................................................................................ 

๕. ส่ิงท่ีสนใจจะเรียนรู้เพ่ิมเติม

............................................................................................................................................................ 

 
 
 
 

ชื่อ…………………..................….....สกุล…….......…….....…..................…..ชั้น….....……….เลขที่…….……. 
 

........................  .........................  ...........................  .........................  .......................... 
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รายวิชา  การงานอาชีพ     รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑   ภาคเรียนที่ ๑     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

คุณธรรมในการประกอบชีพ หมายถึง การกระทํา ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
ซ่ึงก่อให้เกิดผลผลิต และรายได้โดยไม่เบียดเบียน หรือทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน และเป็นท่ียอมรับของ
สังคม ผู้ประกอบอาชีพทุกคนต้องมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ เพ่ือธํารงศักด์ิศรีของมนุษย์เกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง ช่วยเสริมสร้างบุคลิกที่ ดี สร้างความสําเร็จม่ันคงและปลอดภัย               
ในการประกอบอาชีพ 

คุณธรรมพื้นฐานท่ีประกอบอาชีพทุกคนควรมี ได้แก่ 
๑. ความซ่ือสัตย์ คือ การประพฤติตรงและจริงใจ  ไม่คิดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง

ผู้อื่น เช่น ไม่คดโกงเครื่องชั่งเม่ือขายผลไม้ให้ลูกค้า ไม่จงใจทอนเงินผิด เม่ือลูกค้าจ่ายเงินซ้ือสินค้า 
ไม่รับสินบน 

๒. ความขยัน อดทน คือ การทํางานอย่างแข็งขัน ไม่ปล่อยปละละเลย  
ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและความล้มเหลว มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะไปถึงเป้าหมายท่ี               
วางไว้ด้วยการปฏิบัติจริงอย่างต้ังใจ เช่น เมื่อรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทําบัญชี                   
รายรับ – รายจ่ายของบริษัทให้เสร็จภายใน ๑ วัน ก็ต้องทําให้เสร็จแม้ต้องทํางานล่วงหน้า 

๓. ความยุติธรรม คือ การไม่เอนเอียงเข้าข้างส่ิงใดสิ่งหน่ึง โดยใช้อารมณ์ของตนเอง             
เป็นใหญ่หรือเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าประโยชน์ของลูกค้าหรือส่วนรวม ควรใช้
เหตุผลในการคิดวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจ และคํานึงถึงความเสมอภาคที่มนุษย์ทุกคนมีเท่ากัน 

๔. ความรับผิดชอบ คือ การตระหนักถึงผลที่เกิดข้ึนต่อผู้บริโภคหรือลูกค้ารวมถึง                  
สังคมและส่ิงแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยทิ้งลงแม่น้ําลําคลอง                 
หรือเรียกคืนสินค้าไร้คุณภาพและหมดอายุแล้วจากร้านค้าโดยไม่ให้จําหน่ายแก่ผู้บริโภค แล้วส่ง
สินค้าใหม่ให้จําหน่ายแทน 

 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ท่ี ๔ เรื่อง คุณธรรมในการประกอบอาชีพ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๖  เรื่อง  สานฝันสู่งานประดิษฐ ์

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๔  เรื่อง  คุณธรรมในการประกอบอาชีพ 
รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
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ใบความรู้ที ่๑  บ้านนา่รู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  งานบ้านนา่รู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑  เรื่อง  บ้านนา่รู้ 

รายวิชา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑   ภาคเรยีนท่ี ๒  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ 

รายวิชา  การงานอาชีพ     รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑   ภาคเรียนที่ ๑     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 
 

 
 
 
คําช้ีแจง ให้นักเรียนวาดภาพระบายสี อาชีพท่ีนักเรียนใฝ่ฝันและตอบคําถามต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ในอนาคตของนักเรียนต้องการประกอบอาชีพใด 

 ........................................................................................................................................................ 

 

๒. อะไรคือส่ิงท่ีนักเรียนสนใจในอาชีพน้ี 

    ..................................................................................................................................................... 

 

๓. นักเรียนมคีวามสามารถใดที่เหมาะกับการประกอบอาชีพน้ี 

    ..................................................................................................................................................... 

 

ใบงานท่ี ๔ เรื่อง คุณธรรมในการประกอบอาชีพ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๖  เรื่อง  สานฝันสู่งานประดิษฐ ์

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๔ เรื่อง คุณธรรมในการประกอบอาชีพ 
รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
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๔. ถ้านักเรยีนได้ประกอบอาชีพน้ีจะต้องมีคุณธรรมใดบ้าง 

    ..................................................................................................................................................... 

 

5. อาชีพน้ีจะให้ส่ิงใดกับนักเรียน 

    ..................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ชื่อ…………………..................….....สกุล…….......…….....…..................…..ชั้น….....……….เลขที่…….……. 
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 อาชีพ เป็นการทํามาหากินหรือการทํางานเพื่อให้มีรายได้สําหรับเล้ียงตนเองและ

ครอบครัว อาชีพแต่ละอาชีพจะแตกต่างกันไปตามรายได้และลักษณะงานในการท่ีจะเลือก 

ประกอบอาชีพใดนั้นควรคํานึงถึงความสนใจ ความสามารถและทักษะของตนเองท่ีจะใช้                  

ในการปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพจะประสบผลสําเร็จได้ต้องอาศัยทักษะการจัดการ                   

ทักษะ กระบวนการในการทํางาน มีคุณธรรมในการทํางาน และมีจิตสํานึกในการใช้พลังงานและ

ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  

ธุรกิจ เป็นการทํางานประจําเกี่ยวกับอาชีพ กิจการต่าง ๆ ที่มีรายได้สําหรับเล้ียงตนเอง

และครอบครัว อาชีพธุรกิจ แบ่งตามลักษณะของกิจกรรม ดังน้ี 

๑. ธุรกิจเกษตรกรรม เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ และเก่ียวเน่ืองกับการผลิตและ            

จัดจําหน่ายสินค้าและบริการทางการเกษตร โดยนําผลผลิตไปบริโภค และจําหน่าย ได้แก่                   

การทํานา การปลูกพืชสวน พืชไร่ การเล้ียงสัตว์ ประมง เป็นต้น  

๒. ธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และอุปกรณ์ (ผู้ให้บริการโครงข่าย) 

บริการออกแบบ ติดต้ัง วางระบบ พร้อมบํารุงรักษาเครือข่ายส่ือสารความเร็วสูงผ่านใยแก้วนําแสง 

บริการระบบสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงผ่านดาวเทียม: VSAT, SCPC และ iPStar 

๓. ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม  เ ช่น ศัลยกรรมความงาม ผลิต             

อาหารเสริม เครื่องสําอาง เพราะปัจจุบันทั้งเพศชาย เพศหญิง ในทุกช่วงวัย ต่างดูแลตัวเอง               

มากข้ึน ให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพ ความงาม และผิวพรรณ  ต้องการให้ตัวเองดูดีข้ึน เป็นเหตุ  

ให้ธุรกิจด้านความงาม คลินิกดูแลรักษาผิวพรรณ เครื่องสําอางแบรนด์ต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมาย             

เพ่ือรองรับกับความต้องการที่สูงข้ึนทุกปี 

๔. ธุรกิจ e-commerce การดําเนินธุรกิจโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ทางธุรกิจที่องค์กรได้วางไว้ เช่น การซื้อขายสินค้าและบริการ การโฆษณาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลด

ค่าใช้จ่าย และเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทองค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น 

ทําเลที่ต้ัง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงาน

แนะนําสินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้า เป็นต้น  จึงลดข้อจํากัดของระยะทาง และเวลาลงได้ 

ใบความรู้ท่ี ๕ เรื่อง ธุรกิจก้าวไกล 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๖  เรื่อง  สานฝันสู่งานประดิษฐ ์
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๕  เรื่อง  ธุรกิจก้าวไกล 

รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
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๕. ธุรกิจเครื่องสําอางและครีมบํารุงผิว ผลิตสินค้าสําหรับดูแลผิวหน้าและผิวกาย 

๖. ธุรกิจด้านปิโตรเคมีและพลาสติก ปิโตรเคมีและสารต้ังต้นของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

ปิโตรเคมีคือ สารเคมีที่ผลิตจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ท่ีต้อง

อาศัยความร้อน ความดัน และการทางปฏิกิริยาเคมีจนได้เป็นวัตถุดิบเพ่ือนําไปผลิตเม็ดพลาสติก

และวัสดุสังเคราะห์ต่างๆ 

๗. ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ข้ันตอนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ และการจัดการสารสนเทศ เป็นระบบการจัดการการขนส่งทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น

สินค้า ข้อมูล ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ท่ีต้องเคล่ือนย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งตามความ

ต้องการของลูกค้า ซ่ึงไม่ใช่เพียงข้ันตอนของการขนส่งเท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง             

ในกระบวนการโลจิสติกส์ 

๘. ธุรกิจ Modern Trade การค้าปลีกสมัยใหม่ คือ รูปแบบการค้าปลีกที่มีกระบวนการ

จัดจําหน่าย ที่มุ่งเน้นในการนําเสนอสินค้าที่มีความหลากหลาย มีระบบการจัดการ โดยอาศัย

ความรู้ความชํานาญและเทคโนโลยีมาช่วยในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า นําไปสู่

ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่าง ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีกและลูกค้า 

๙. ธุรกิจบริการทางด้านการเงิน กลุ่มธุรกิจการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ                

รับฝากเงินและรับเงินจากประชาชนท่ีต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเม่ือส้ินระยะเวลาอันกําหนดไว้ 

และใช้ประโยชน์จากเงินน้ันทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง ปัจจุบันในประเทศไทยมีทั้งหมด                

๑๔ ธนาคาร 

๑๐. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การประกอบกิจการให้การบริการอาหารและเครื่องด่ืม

แก่คนเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือประชาชนทั่วไป โดยจัดเตรียมที่นั่งให้ผู้บริโภคได้รับประทาน

ภายในสถานที่ที่ให้บริการ หรืออาจให้บริการบรรจุอาหารเพ่ือให้ผู้บริโภคนําไปรับประทานท่ีอื่นได้  

๑๑. ธุรกิจร้านขายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ร้านขายยาและเครื่องมือแพทย์                  

คือ ธุรกิจที่ดาเนินการขายสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ทั้งชนิดเคมีภัณฑ์ ยารักษาโรค. และสมุนไพร 

เครื่องเทศที่ใช้ทํา 

๑๒. ธุร กิจด้านการศึกษา เ ป็นการจัดการศึกษาซ่ึงเอกชนเป็นหน่วยรับภาระ                

การจัดการการศึกษาทั้งระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา การจัดการดังกล่าว

จําเป็นต้องให้ผู้เรียนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหมดสําหรับบางความรู้จะเน้นธุรกิจ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาเท่าน้ัน 

๑๓. ธุรกิจเก่ียวกับทางด้านการท่องเท่ียว การดําเนินกิจกรรมบริการด้านการนําเท่ียว  

เช่น บริการด้านการเดินทาง บริการด้านอาหารและการพักแรม  และบริการด้านการนําเที่ยว 
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๑๔. ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถช่วยบรรเทา                   

ความเดือดร้อนเม่ือเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ ท่ีได้ทําประกันภัยไว้ ด้วยการ

เฉล่ียหรือการกระจายความเสียหายไปยังสมาชิกที่ทําประกันภัย โดยมีบริษัทประกันภัยเป็นผู้ทํา

หน้าที่เก็บเบ้ียประกันและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามท่ี

ระบุไว้ในสัญญา 

๑๕. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และบ้านเช่า หรือห้องเช่า การพัฒนาท่ีดินในรูปแบบต่างๆ 

เช่น ที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย อาคารสํานักงาน ศูนย์การค้า นิคมอุตสาหกรรม 

ตลอดจนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการพักผ่อน โดยมีลักษณะประกอบการจัดสรรท่ีดิน หรือก่อสร้าง

อาคารข้ึนมาแบ่งเป็นห้องชุด หรือแบ่งให้เช่าเป็นส่วนๆ เพ่ือการค้า 

๑๖. ธุรกิจด้านความเชื่อ เช่น โหราศาสตร์ วิชาพยากรณ์ หรือทํานายโชคชะตา            

โดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเป็นหลัก 

๑๗. ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและรับเหมา 

๑๖. ธุรกิจร้านเสริมสวย /ตัดผมแนวแฟชั่น 

๑๗. ธุรกิจ DIH (do – it- your – health) การดูแลสุขภาพ  

๑๘. ธุรกิจ Franchise เป็นธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เดียวกัน การที่เจ้าของสิทธิ (Franchisor) 

ตกลงอนุญาตให้ผู้รับสิทธิ (Franchisee) ดําเนินธุรกิจภายใต้ชื่อการค้า การบริหาร และระบบ

ธุรกิจของเจ้าของสิทธิ ซ่ึงเป็นผู้พัฒนาข้ึน ผู้รับสิทธิจะต้องดําเนินธุรกิจตามรูปแบบและระบบ

ธุรกิจของเจ้าของสิทธิ และจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของสิทธิ 

๑๙. ธุรกิจนวดแผนโบราณ/สปา การนวดเพ่ือรักษาโรค ซ่ึงผู้ที่จะทําการนวดแผนไทย              

ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอบใบวิชาชีพได้เท่าน้ัน 
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ใบความรู้ที ่๑  บ้านนา่รู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  งานบ้านนา่รู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑  เรื่อง  บ้านนา่รู้ 

รายวิชา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑   ภาคเรยีนท่ี ๒  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ 

รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 
 

 
 
 
คําช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดธุรกิจก้าวไกลท่ีนักเรียนสนใจ มา ๕ ธุรกิจ 

  หัวข้อหลัก  ๑. ธรุกิจก้าวไกล  
หัวข้อรอง   ๑. ความหมายของธุรกิจ 
      ๒. ประเภทของธุรกิจ 

            หัวข้อย่อย  ๑. ชื่อธรุกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานท่ี ๕ เรื่อง ธุรกิจก้าวไกล 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๖  เรื่อง  สานฝันสู่งานประดิษฐ ์

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๕ เรื่อง ธุรกิจก้าวไกล 
รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

ชื่อ…………………..................….....สกุล…….......…….....…..................…..ชั้น….....……….เลขที่…….……. 
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รายวิชา  การงานอาชีพ     รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑   ภาคเรียนที่ ๑     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 การจัดเก็บเอกสารสําคัญ เช่น เอกสารทางการเงิน เอกสารส่วนตัวท่ีมีความสําคัญ                  
ต่อตนเองและครอบครัว จึงควรจัดเก็บให้เป็นระเบียบ เพ่ือให้ค้นหาได้ง่ายและนํามาใช้ได้สะดวก 

เอกสาร หมายถึง หนังสือท่ีใช้เป็นหลักฐานซ่ึงมีรายละเอียดที่เป็นข้อเท็จจริงระบุอยู่ เช่น 
บัตรนักเรียน เอกสารทางการเงิน เอกสารครอบครัว 

๑. เอกสารส่วนตัว เป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน เช่น บัตรนักเรียน บัตรประจําตัว
ประชาชน สูติบัตร ใบประกาศนียบัตร  ใบแสดงผลการเรียน บัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต  เป็นต้น 

๒. เอกสารครอบครัว  เป็นเอกสารสําคัญเกี่ยวกับครอบครัว เช่น ทะเบียนบ้าน โฉนดท่ีดิน 
๓. เอกสารทางการเงิน เป็นเอกสารสําคัญที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย

เพ่ือยืนยันหรืออ้างอิงเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ ช่วยให้การติดต่อกันทางธุรกิจมีความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย ใช้สร้างความน่าเชื่อถือในการติดต่อเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ หรือใช้เป็นข้อมูล
ในการบันทึกทางการบัญชี เช่น  

๓.๑ สมุดเงินฝาก เป็นเอกสารแสดงเงินออม จํานวนเงินท่ีฝากและถอนในแต่ละคร้ัง                
ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้ต้ังแต่วันท่ีเริ่มฝากจนถึงยอดเงินในปัจจุบัน 

๓.๒ สมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย เป็นเอกสารแสดงรายรับ รายจ่ายและเงินคงเหลือในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงอาจเป็นบันทึกรายรับ-รายจ่ายส่วนตัว ครอบครัว ของห้องเรียน 

๓.๓ ใบเสร็จค่าสินค้าต่างๆ เป็นเอกสารที่ผู้รับเงินออกให้เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่า                 
ได้รับเงินถูกต้องแล้ว การออกเอกสารดังกล่าวบางกรณีอาจเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในใบเสร็จ
ทั่วไปมักระบุรายการสินค้าหรือบริการที่ซ้ือขายกัน และราคาที่ตกลงชําระ ซึ่งอาจระบุข้อมูลภาษี    
ที่ผู้ชําระเงินต้องเก็บและนําส่งรัฐบาล เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

๓.๔ ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค เป็นเอกสารท่ีออกให้ลูกค้า เพ่ือแจ้งหน้ี                
ค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ ให้ลูกค้าทราบถึงจํานวนเงิน ท่ีชําระเงินไปแล้ว และยังไม่
ชําระเงิน พร้อมทั้งแจ้งวันครบกําหนดการชําระเงิน 

๓.๕ บัตรประกันสินค้า เป็นเอกสารแสดงระยะเวลาและเง่ือนไขในการรับประกันสินค้า            
ที่แนบมากับสินค้าท่ีเราซ้ือมาใช้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 
 

 

ใบความรู้ท่ี ๖ เรื่อง การจัดเก็บเอกสารสําคญั    
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๖  เรื่อง  สานฝันสู่งานประดิษฐ ์

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๖ เรื่อง การจัดเก็บเอกสารสําคญั    
รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
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ใบความรู้ที ่๑  บ้านนา่รู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  งานบ้านนา่รู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑  เรื่อง  บ้านนา่รู้ 

รายวิชา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑   ภาคเรยีนท่ี ๒  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ 

รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 
 
 

  คําชี้แจง ให้นักเรียนเขียนวิธีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ดังต่อไปน้ี 

เอกสาร วิธีการเก็บ 
เอกสารส่วนตัว 

1. ………………………………….……….… 

2. …………………………..………………… 

3. …………………………………………..… 

4. …………………………………………..… 

 
1. ……………………………………………. 

2. ………………………………….………... 

3. …………………………..……………..… 

4. …………………………………………..… 

เอกสารครอบครัว 
1. ………………………………….………… 

2. …………………………..………………… 

3. ………………………………………..…… 

4. ………………………………………..…… 

 
1. ………………………………….……….… 

2. …………………………..………………… 

3. …………………………………………..… 

4. …………………………………………..… 

 
เอกสารทางการเงิน 

1. ………………………………….……….… 

2. …………………………..………………… 

3. …………………………………………..… 

4. ……………………………………….....… 

 
1. ………………………………….………… 

2. …………………………..………………… 

3. ………………………………………….... 

4. ………………………………………….... 

 

 

ใบงานท่ี ๖ เรื่อง การจัดเก็บเอกสารสําคัญ    
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๖  เรื่อง  สานฝันสู่งานประดิษฐ ์

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๖ เรื่อง การจัดเก็บเอกสารสําคญั    
รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

ชื่อ…………………..................….....สกุล…….......…….....…..................…..ชั้น….....……….เลขที่…….……. 
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รายวิชา  การงานอาชีพ     รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑   ภาคเรียนที่ ๑     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย หมายถึง  การจดบันทึกรายการข้อมูลด้านการเงินของการ
ปฏิบัติงาน ทั้งท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีรับเข้ามาและรายการที่ต้องจ่ายออกไป เพ่ือให้มีข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน ตลอดจนผลของการดําเนินงานนั้นไว้ว่าคงเหลือเงินหรือไม่ จํานวน
เท่าไร  

ความสําคัญของการทําบัญชีรายรับ- รายจ่าย มีความสําคัญต่อการวางแผนการใช้จ่ายเงิน 
ในอนาคตและการเก็บออม โดยนําข้อมูลของรายรับ รายจ่าย และคงเหลือในแต่ละวันแต่ละ
สัปดาห์ แต่ละเดือน แต่ละปีที่บันทึกไว้พิจารณา วางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม 

หลักการจัดทําบัญชรีายรับ-รายจ่าย 
          หลักการทําบัญชรีายรับรายจ่าย มีดังน้ี 
          ๑. รายรับ เป็นข้อมูลท้ังหมดที่ได้รับเงินเข้ามา เช่น ค่าหุ้น เงินกู้ ค่าขายของ ค่าขาย
ผลผลิต 
          ๒. รายจ่าย เป็นข้อมูลรายจ่ายท้ังหมดในการประกอบกิจการน้ัน ๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าซ้ือ
วัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน 
          ๓. เงินคงเหลือ ได้แก่ ผลต่างระหว่างรายรบักับรายจ่ายท้ังหมด 

ส่วนประกอบของการทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

การสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

          การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย ต้องมีการสรุปบัญชีเป็นข้ันตอนสุดท้าย ดังน้ี 

๑.   รายรับมากกว่ารายจ่าย ซ่ึงหักเงินค่าหุ้น เงินกู้ ท่ีใช้ในการลงทุนแล้ว คือ กําไร 

กําไร หมายถึง ราคาสินค้าหรือบริการทีข่ายได้เงินมากกว่าที่ซ้ือมาหรือมากกวา่ต้นทุนที่ลงไว้ 

กําไร = ราคาขาย - ต้นทนุ 

     ๒. รายรับน้อยกว่ารายจ่าย ซ่ึงหักเงินค่าหุ้น เงินกู้ที่ใช้ในการลงทุนแล้ว คือ ขาดทุน 

ใบความรู้ท่ี ๗ เรื่อง การทําบัญชรีายรับ-รายจ่าย ในชีวติประจําวัน            
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๖  เรื่อง  สานฝันสู่งานประดิษฐ ์

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๗  เรื่อง  การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในชีวิตประจําวัน          
รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
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ขาดทุน หมายถึง ราคาสินค้าหรือบริการท่ีได้เงินน้อยกว่าที่ซ้ือมาหรือน้อยกวา่ต้นทุนที่ลงไว้ 
ขาดทุน = ต้นทุน - ราคาขาย 

ตัวอย่างแบบบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

       แบบท่ี ๑ 

วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
         

                        

แบบท่ี ๒ 

วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย 
    

  

   

 รวม     
  กําไร (ขาดทุน)     

 
ข้อควรระวังในการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย  
 1. ลืมบันทึกบัญชี ทําให้ขาดความต่อเนื่องในการบันทึก และส่งผลให้ไม่อยากบันทึก ผู้จัดทํา
เข้าใจผิดในรายการบัญชี ไม่เข้าใจรายการที่เป็นรายรับ จึงไม่ได้บันทึกบัญชี เช่น พ่อแม่ส่งเงิน              
มาให้ลูกสําหรับใช้จ่ายทุกวันส้ินเดือน แต่ลูกไม่ได้บันทึกบัญชีรายรับเนื่องจากเข้าใจว่าเงินที่ได้รับ
มานั้นมิได้เกิดจากการประกอบอาชีพของตนเอง 
 2. การเขียนชื่อรายการผิด การบันทึกตัวเลขผิด การบวกหรือการลบจํานวนเงินผิดอาจ
เกิดจากการลืมจดบันทึกรายการบัญชี หรือบันทึกรายการซํ้าๆ กันหลายรายการ ปัญหาดังกล่าว
แก้ไขโดยการคํานวณจํานวนเงินกระทบยอดเงินคงเหลือในบัญชีกับยอดเงินฝากธนาคาร                   
ที่ครอบครัวมีอยู่จริง หรือยอดเงินท่ีเก็บไว้สําหรับใช้จ่ายจริง  หากพบว่ายอดเงินคงเหลือ                   
ในบัญชีเท่ากับยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร แสดงว่าการจัดทําบัญชีถูกต้อง แต่หาก
กระทบยอดแล้วยอดเงินทั้งสองไม่เท่ากันอาจเกิดจากการบันทึกบัญชีผิดพลาด  
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ใบความรู้ที ่๑  บ้านนา่รู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  งานบ้านนา่รู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑  เรื่อง  บ้านนา่รู้ 

รายวิชา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑   ภาคเรยีนท่ี ๒  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ 

รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 
 

 
 
 
คําช้ีแจง ให้นักเรียนทําบัญชีรายรับ- รายจ่ายในชีวิตประจําวันจากสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
 

ว/ด/ป รายการ รายรบั รายจ่าย คงเหลือ 

บาท สต. บาท สต. บาท สต. 
1๐ มี.ค. 

64 
- แม่ให้เงินมา 100 -     

 - ซ้ือข้าวต้ม   ๒๐ - ๘๐ - 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 

ใบงานท่ี ๗ เรื่อง การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในชีวิตประจําวัน            
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๖  เรื่อง  สานฝันสู่งานประดิษฐ ์

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๗ เรื่อง การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในชวีิตประจําวัน         
รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

ตัวอย่าง 
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ว/ด/ป รายการ รายรบั รายจ่าย คงเหลือ 

บาท สต. บาท สต. บาท สต. 

        
 -        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวมท้ังสิ้น ................  .................  .................  
 
 
 
 ชื่อ…………………..................….....สกุล…….......…….....…..................…..ชั้น….....……….เลขที่…….……. 
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ใบความรู้ท่ี ๘ เรื่อง ประโยชน์ของการทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๖  เรื่อง  สานฝันสู่งานประดิษฐ ์
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๘  เรื่อง  ประโยชน์ของการทําบัญชรีายรบั-รายจ่าย 

รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย หมายถึง  การจดบันทึกรายการข้อมูลด้านการเงินของการ
ปฏิบัติงาน ทั้งท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีรับเข้ามาและรายการที่ต้องจ่ายออกไป เพ่ือให้มีข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน ตลอดจนผลของการดําเนินงานนั้นไว้ว่าคงเหลือเงินหรือไม่ จํานวนเท่าไร 

ความสําคัญของการทําบัญชีรายรับ- รายจ่าย มีความสําคัญต่อการวางแผนการใช้จ่ายเงิน 
ในอนาคตและการเก็บออม โดยนําข้อมูลของรายรับ รายจ่าย และคงเหลือในแต่ละวัน                   
แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน แต่ละปีที่บันทึกไว้พิจารณา วางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม 

ประโยชน์ของการทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

1. สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินที่ยังคงเหลืออยู่ได้อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อท่ีจะได้ไม่ใช้จ่ายเกินกว่ารายได้ 

2.  สามารถควบคุมพฤติกรรมในการใช้จ่ายของตนได้ ตัดหรือลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็นลง 
3.  ทําให้ตนเองทราบรายรับ รายจ่าย หนี้สิน และเงินคงเหลือในแต่ละวัน 
4.  หาหนทางในการเพ่ิมรายได้ 
5.  มีเงินออมเพ่ิมข้ึน 
6.  ทําให้ทราบฐานะทางการเงิน 
7.  ทําให้ทราบปัญหาในการใช้จ่ายและแก้ไขทัน 
8.  ใช้เป็นข้อมูลรายจ่ายปรับลดค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เหลือเงินหรือได้กําไรเพ่ิมข้ึน 
9.  นําวิธีการจัดทําบัญชีไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
10. ลดรายจ่ายท่ีจําเป็นลง หาหนทางในการเพิ่มรายได้ 
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ใบความรู้ที ่๑  บ้านนา่รู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  งานบ้านนา่รู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑  เรื่อง  บ้านนา่รู้ 

รายวิชา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑   ภาคเรยีนท่ี ๒  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ 

รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

 
 
 
  
คําช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดประโยชน์ท่ีได้จากการการทําบัญชีรายรับ-          
รายจ่าย

ใบงานท่ี ๘ เรื่อง ประโยชน์ของการทําบัญชรีายรับ-รายจ่าย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๖  เรื่อง  สานฝันสู่งานประดิษฐ ์

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๘ เรื่อง ประโยชน์ของการทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

ชื่อ…………………..................….....สกุล…….......…….....…..................…..ชั้น….....……….เลขที่…….……. 
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รายวิชา  การงานอาชีพ     รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑   ภาคเรียนที่ ๑     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 

 โครงงานเป็นงานเขียนท่ีแสดงให้เห็นถึงการร่วมกันคิด ร่วมกันทํางาน และร่วมกันรับผิดชอบ
การเรียนรู้จากโครงงานเป็นการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง ทดลองจริง จากสภาพจริง                  
ที่นักเรียนต้องประสบ ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการวางแผนงานและบริหารจัดการให้สามารถ
ดําเนินงานทุกข้ันตอนให้ลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมาย การเขียน                  
เค้าโครงโครงงานควรประกอบไปด้วยส่วนสําคัญอย่างน้อย ๘ หัวข้อ ซ่ึงทุกหัวข้อผู้ทําโครงงานต้อง
ช่วยกันคิดและปรึกษาให้รอบคอบ พิจารณาทบทวนให้ดี ดังน้ี 
 ๑. ชื่อโครงงาน  
 เป็นส่ิงสําคัญประการแรก เพราะชื่อโครงการจะช่วยโยงความคิดไปยังวัตถุประสงค์ของการ
ทําโครงงาน การต้ังช่ือโครงงานของนักเรียนนิยมตั้งช่ือให้มีความกะทัดรัดและดึงดูดความสนใจจาก                
ผู้อ่านผู้ฟัง ส่ิงที่ควรคํานึง คือ ชื่อโครงงานควรเขียนให้กระชับ ชัดเจน ใช้ภาษาตรงไปตรงมาไม่ให้
กํากวม 
 ๒. ผู้รับผิดชอบโครงงาน 
  การเขียนชื่อผู้รับผิดชอบโครงงาน เพ่ือให้ทราบว่าโครงงานน้ันใครเป็นผู้รับผิดชอบและ
สามารถติดตามได้ 
  ๓. ชื่อท่ีปรึกษาโครงงาน (ครูท่ีปรึกษา) 
  ๔. หลักการและเหตุผล  

 การเขียนหลักการและเหตุผล ผู้จัดทําโครงงานจําเป็นต้องศึกษาหลักการทฤษฎีเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสนใจศึกษา ควรเขียนให้เข้าใจชัดเจนว่าโครงงานนี้มีเหตุผลอะไรจึงคิดทํา มีเหตุจูงใจอะไร
หากได้รับความสนับสนุนจากใครหรือจากแหล่งใดควรระบุด้วย 

๕. วัตถุประสงค์ของการทําโครงงาน  
 การกําหนดจุดมุ่งหมายปลายทางท่ีต้องการ ข้อน้ีสําคัญมากควรเขียนให้รัดกุมว่าในการทํา 
โครงงานน้ีต้องการให้บรรลุอะไรบ้าง โดยการเขียนเป็นข้อ ๆ จะทําให้เข้าใจง่าย แจ่มแจ้ง และ
ชัดเจน 
     ๖. สมมติฐานของการศึกษา 

 เป็นทักษะกระบวนการทางภาษาไทย ต้องให้ความสําคัญเพราะเป็นการกําหนดแนวทาง                 
ในการออกแบบทดลองได้ชัดเจนและรอบคอบ สมมติฐาน คือ การคาดคะเนคําตอบของปัญหา
อย่างมีหลักและเหตุผลตามหลักการ ทฤษฎี รวมท้ังผลการศึกษาของโครงการท่ีได้ทํามาแล้ว 

 
 

ใบความรู้ท่ี ๙ เรื่อง การทําโครงงาน (1)   
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๖  เรื่อง  สานฝันสู่งานประดิษฐ ์

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๙  เรื่อง  การทําโครงงาน (1)   
รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 



หน่วยการเรียนรู้ที่  6  เร่ือง สานฝันสู่งานประดิษฐ์                                                                           69 

 

 

 

๗. ขอบเขตเนื้อหาและระยะเวลาการทําโครงงาน  
 โครงงานทุกโครงงานจะต้องวางขอบเขตไว้เป็นกรอบกํากับว่าจะให้ครอบคลุมเน้ือหา
กว้างขวางเพียงใด หากระบุว่าทําภายในระยะเวลากี่วันหรือกี่สัปดาห์ได้ยิ่งดี 
  ๘. วิธีดําเนินการ  

วิธีการดําเนินการ หมายถึง วิธีการที่ช่วยให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงงานตั้งแต่เริ่ม                 
เสนอโครงการจนกระท่ังส้ินสุดโครงงาน ควรเขียนข้ันตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเป็นข้ัน ๆ ไป                
และแต่ละข้ันใช้เวลาเท่าไร ควรทําตารางการปฏิบัติงานแสดงด้วยหรือใช้ตารางสําเร็จรูปก็ได้                  
ซ่ึงจะต้องประกอบไปด้วย 
 - การคิดหัวข้อ ปรึกษาครูที่ปรึกษา 
 - การค้นคว้าหาข้อมูลประกอบ 
 - การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ คือ การคาดหวังถึงผลการดําเนินการตามโครงงาน เม่ือโครงงานสําเร็จ
แล้ว ข้อคํานึง ไม่ควรเขียนอย่างเดียวกับจุดประสงค์ แต่อาจนําผลพลอยได้จากการทําโครงงานมา
รวมไว้ในหัวข้อน้ี 
     ๑๐. เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม 
   เอกสารอ้างอิง คือ รายชื่อเอกสารท่ีนํามาอ้างอิงประกอบการทําโครงงานการเรียนรู้                 
จากโครงงานเป็นการเรียนรู้ที่สนุกและมีความสุข สนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน              
ได้เป็นอย่างดี ช่วยฝึกกระบวนการทางความคิด ช่วยให้รู้จักทําและแก้ปัญหาด้วยตนเอง นับต้ังแต่
การระดมความคิดเพื่อหาหัวข้อโครงงาน ต้ังชื่อโครงงานให้น่าสนใจ ไปจนถึงได้ดําเนินงาน               
ให้สําเร็จตามโครงงานที่กําหนดไว้ 
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ใบความรู้ที ่๑  บ้านนา่รู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  งานบ้านนา่รู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑  เรื่อง  บ้านนา่รู้ 

รายวิชา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑   ภาคเรยีนท่ี ๒  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ 

รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

 
 
 
 
คําช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนโครงงานที่สมาชิกในกลุ่มสนใจมา ๑ โครงงาน 

๑. ช่ือ

โครงงาน……………………………………………………………………..........................…………......…………… 

………………………………………………………………………………………………………….………….........……… 

๒. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………….…….………

………………………………………………………………………………………………………………………..……………

…….………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

๓. ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

๔. หลักการและเหตุผล 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

ใบงานท่ี ๙ เรื่อง การทําโครงงาน (1)   
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๖  เรื่อง  สานฝันสู่งานประดิษฐ ์

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๙ เรื่อง การทําโครงงาน (1)   
รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
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๕. วัตถุประสงค์ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

๖. สมมติฐาน  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

๗. ขอบเขตเน้ือหาและระยะเวลาการทําโครงงาน 

ครั้งท่ี วัน เวลา กิจกรรมท่ีดําเนิน 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
๘. วิธีดําเนินงาน (ข้ันตอนการทํางาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สถานท่ี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
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๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

๑๐. อ้างอิงหรือบรรณานุกรม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ…………………..................….....สกุล…….......…….....…..................…..ชั้น….....……….เลขที่…….……. 
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ใบความรู้ที ่๑  บ้านนา่รู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  งานบ้านนา่รู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑  เรื่อง  บ้านนา่รู้ 

รายวิชา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑   ภาคเรยีนท่ี ๒  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ 

รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 
 
 
 
ประโยชนข์องการทําโครงงาน 

1. ได้รับความสุข/สนุกกับการทํางาน 
2. ได้ทํางานตามความถนัด  และความสนใจของตนเอง 
3. ได้รู้จักวิธีแสวงหาความรู้/ข้อมูล/การเรยีนรู ้
4. ได้ฝึกทักษะกระบวนการทํางานด้วยตนเอง หรือร่วมทํางานเป็นกลุ่ม 
5. ได้ฝึกความกล้าในการแสดงออกและกล้าคิด 
6. พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
7. ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
8. สร้างความรบัผิดชอบต่อตนเอง
9. ได้ฝึกการวางแผนการทํางานอย่าง 
10. นําความรู้ที่ได้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
11.  ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
12. ศึกษา  ค้นคว้า  และแก้ปัญหาจากการทํางาน 
13. ใช้เป็นส่ิงยืนยันว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทําโครงงานท่ี   

แท้จริง กรณีที่ต้องนําโครงงานไปใช้แสดงต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น ใช้ในการสมัครงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ท่ี ๑๐ เรื่อง การทําโครงงาน (๒) 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๖  เรื่อง  สานฝันสู่งานประดิษฐ ์

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๑๐ เรื่อง การทําโครงงาน (๒) 
รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
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ใบความรู้ที ่๑  บ้านนา่รู ้
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  งานบ้านนา่รู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑  เรื่อง  บ้านนา่รู้ 

รายวิชา  การงานอาชีพ   รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑   ภาคเรยีนท่ี ๒  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ 

รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 
 

 
 
 
คําช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดประโยชน์ของการทําโครงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานท่ี ๑๐ เรื่อง การทําโครงงาน (๒) 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๖  เรื่อง  สานฝันสู่งานประดิษฐ ์

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  ๑๐ เรื่อง การทําโครงงาน (๒) 
 รายวชิา  การงานอาชีพ   รหัสวชิา ง๑๖๑๐๑   ภาคเรียนท่ี ๒  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

ชื่อ…………………..................….....สกุล…….......…….....…..................…..ชั้น….....……….เลขที่…….……. 
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กาเครื่องหมาย  ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทําได้ตามระดับการประเมินเหล่าน้ี 
  ระดับความสามารถ : ดีมาก ดี    ค่อนข้างดี    พอใช ้  ปรับปรุง 

 

 ……………………………………………............................................................................................................. 
 ……………………………………………............................................................................................................. 

 ……………………………………………............................................................................................................. 
 ……………………………………………............................................................................................................. 
 ……………………………………………............................................................................................................. 
 ……………………………………………............................................................................................................. 
 ……………………………………………............................................................................................................. 

ที่ รายการ ระดับความสามารถ 
ดี

มาก 
ดี ค่อน

ข้างดี 
พอ 
ใช ้

ปรับ
ปรุง 

๑ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอาชีพ      
๒ อาชีพที่ตนสนใจ      
๓ การวางแผนในการเลือกอาชีพ        
๔ คุณธรรมในการประกอบอาชีพ      
๕ ธุรกิจก้าวไกล      
6 การจัดเก็บเอกสารสําคัญ      
7 การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในชีวิตประจําวัน      
8 ประโยชน์ของการทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย      
9 การทําโครงงาน (1)      

10 การทําโครงงาน (2)      

๑. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 

ช่ือ : ___________________________ สกุล : ______________________ช้ัน_____เลขที่ _____ 

หน่วยการเรียนรู้ที่__๖____เร่ือง_________สานฝันสู่งานประดิษฐ์____________________________ 

แบบประเมินตนเอง 

2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ / ยังทําได้ไม่ดี คือ……   (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง) 

3. สิ่งที่ฉันต้ังใจจะทําให้ดีขึน้ในการเรียนหน่วยต่อไป     (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง) 

ช้ัน  ป.6  ภาคเรียนที่ 2 
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ประจํา :  กลางภาค  ปลายภาค   หน่วยการเรียนรู้ท่ี....... 

 

 

 

แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning log) 

ชื่อ............................................สกุล.................................ชั้น...................เลขที่............ 

สิ่งหนึ่งท่ีฉันได้เรียนรู้จากการเรียนวิชานี้ในปลายภาคเรียน คือ ...................................... 
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

สิ่งท่ีฉันชอบ / ทําไดด้ี ................................................................................................. 
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

สิ่งท่ีฉันอยากจะบอกคุณครู คือ ................................................................................... 
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 

สิ่งท่ีฉันควรปรับปรุงตวัเองให้ดีขึ้น คอื .......................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

ช้ัน ป.6 ปลายภาค 

ฉันน่าจะเรียนรู้ไดด้ีกว่านีห้าก ........................................................................................ 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
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