
 

 

 
 

สื่อการจัดการเรียนรู 
วิชาการงานอาชพีและเทคโนโลยี งานประดิษฐ ง 33101 

โรงเรียนดอนเมอืงทหารอากาศบํารุง 
 

นางปาริชาติ  วีระพันธุ 
ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

 
 

กลุมสาระการเรียนรูวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 
 
 

คํานํา 
 

  ส่ือการจัดการเรียนรู  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ ง 33101 
ระดับมัธยมศกึษาปที่ 3 โรงเรียนดอนเมอืงทหารอากาศบํารุง นี้ ใชควบคูกับแผนการจัดการเรียนรู 

เพื่อใหผูเรียนไดมองเหน็เนื้อหา ภาพ หรือตัวอยางไดชัดเจน 
  สวนรูปแบบของสื่อ   ผูสอนไดจัดทําในหลายรูปแบบ  เพือ่ใหเกิดความหลากหลาย 

และสะดวกตอการนาํไปใช ไดแก ส่ือจากเวบ็ไซด KRUARARE.COM ส่ือที่เปนหนังสือขนาด

กระดาษ A5 ส่ือของจริง และสื่อที่จัดทาํโดยบันทกึลงแผน CD ทั้งนีใ้ชประกอบกบัคอมพิวเตอรที่

ฉายภาพบนจอโปรเจคเตอร ขนาด 100 นิว้ 

  การจัดการเรียนรูในวิชานี้ มุงหวังใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มคีวามรู เกิด

ทักษะ และเจตคติที่ดี  รวมทั้ง “เรียนงาย สนกุ มีความสุขกับงานประดิษฐ” โดยผานกระบวนการ

ตางๆ และสื่อที่จัดให   
 

 

(นางปาริชาต ิวีระพนัธุ) 

ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
           

                       หนา  
 
ส่ือหนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ือง ความรูเกี่ยวกบังานประดิษฐ                  1 

 
ส่ือหนวยการเรียนรูที่ 2 เร่ือง คํานวณราคาตนทนุและราคาจําหนาย                11 

 

ส่ือหนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ือง ศิลปะงานใบตอง                  16 

 

ส่ือหนวยการเรียนรูที่ 4 เร่ือง ศิลปะจากเศษวัสดุ                  20 

 

ส่ือหนวยการเรียนรูที่ 5 เร่ือง รอง เลน เตน กับงานประดษิฐ                 22 

 

ส่ือหนวยการเรียนรูที่ 6 เร่ือง ปรุงแตงอาหารจานเดียว                 25 
 

ส่ือหนวยการเรียนรูที่ 7 เร่ือง ศิลปะกับไหมพรม                  27 

 

ส่ือหนวยการเรียนรูที่ 8 เร่ือง ความรูเร่ืองกระดาษ                  30 

 

ส่ือหนวยการเรียนรูที่ 9 เร่ือง โครงงานผลิตกระดาษดวยมือจากวัสดุตางๆ               31  

 

ส่ือหนวยการเรียนรูที่ 10 เร่ือง โครงงานประดิษฐชิ้นงานจากเยื่อกระดาษเหลือใช    35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ขอคิดดีดี  
ขอมูลในแผน CD ขอคิดดีดี 

 
 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานประดิษฐ 
วัสดุอุปกรณที่ใชในงานประดิษฐ 

 
 

แบบประเมินตนเอง 
 

 
โครงการหนึง่ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ONE TAMBON ONE PRODUCT (OTOP) 

   

 
ภาพตัวอยางงานประดิษฐ 

 

 
ใบงาน 

 

 
แบบประเมิน HELLO ทดสอบ 

ขอมูลในแผน CD แบบ HELLO ทดสอบ 
 

 

 

 

สื่อหนวยการเรียนรูที่ 1  
เรื่อง ความรูเกี่ยวกับงานประดิษฐ 

 

แผน CD เพลง 
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานประดิษฐ 
 
ความหมาย 
  งานประดิษฐ   มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 

ดังนี ้

  งาน  หมายถึง  ส่ิง หรือเร่ืองที่ทาํ หรือการพิธี หรือการรืน่เริงที่คนมาชมุนุมกนั  

  ประดิษฐ  หมายถงึ   ต้ังขึน้  จัดตั้งขึ้น  สรางขึ้น แตงขึน้ หรือจัดทาํขึน้ใหเหมอืน

ของจริง  หรือคิดทําขึ้นไมเหมือนธรรมชาต ิ

  ดังนัน้ งานประดิษฐ จึงหมายถงึ ส่ิงทีท่ําขึ้นมาใหมอาจจะทําใหเหมือนของจริง 

หรือไมเหมือนก็ได 
ความสาํคัญและประโยชนของงานประดิษฐ 
  1.  ฝกใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค สรางชิน้งานใหมรูีปรางสวยงาม และพัฒนา

งานประดิษฐเดิมใหสามารถใชประโยชนไดมากขึ้น 

  2. งานประดษิฐที่ใชวัสดุตางๆ  ทีน่ํามาประกอบเปนชิน้งาน  สามารถใชวัสดุอ่ืน

ทดแทนกันได โดยสามารถนําวัสดุที่มีในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนได 
  3. ฝกใหรูจักการวางแผนทาํงานอยางมีระบบ เปนขั้นตอน เพื่อสรางระเบียบ 

วินัยในการทาํงาน และมีนิสัยรักการทํางานดานงานประดิษฐ 
  4.   รูจักใชและดูแลวัสดุอุปกรณงานประดิษฐไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
  5. ฝกการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สามารถทํางานไดอยางมีสมาธิ และมี

ความสุขในการสรางสรรคชิ้นงาน 
  6.  ฝกใหรูจักประหยัด สามารถนําสิ่งของที่เหลือใชมาทําใหเกิดประโยชน    
  7.  เปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยอีกทางหนึ่ง  
  8.  สามารถเพิ่มพูนรายไดใหกับผูเรียน และสรางอาชีพในอนาคตได 
  9. เกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเอง ทุกคนยอมรับความสามารถของ

ตนเองไดในระดับหนึ่ง 
ลักษณะของงานประดิษฐ 

1.   ประเภทงานประดิษฐทั่วไป 
    เปนงานประดิษฐที่ไมมีความเปนมา กลาวคือ  เปนงานประดิษฐที่สามารถ 

ทําไดโดยทั่วไป ใครที่ตองการประดิษฐสามารถเรียนรูและนําไปประดิษฐได โดยอาศัย

การศึกษาจากตํารา หนังสือตางๆ  ซึ่งแบงไดดังนี้ 
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     1.1  เครื่องเลน  เชน ตุกตา ลูกขางไม เปนตน 
     1.2  เครื่องใช เชน แจกัน ตะกรา กระดง กระเปา พัดหอม เปนตน  
     1.3  ของตกแตงบาน เชน โคมไฟ นาฬิกา ภาพวาด กรอบรูป เปนตน  

2.  ประเภทงานประดิษฐภูมิปญญาทองถิ่น 
   สวนใหญ  จะเปนงานประดิษฐที่การสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นจาก 

บรรพบุรุษของครอบครัวมาสูลูกหลาน ทั้งนี้จะสอดรับกับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่ตอง

ใชความประณีต อดทน จึงจะไดชิ้นงานที่มีความสวยงาม เชน การทําเครื่องแขวน พานพุม

ตางๆ การแกะสลักไม การแกะสลักผลไม เปนตน     
 

วัสดุอุปกรณที่ใชในงานประดิษฐ 
 

  วัสดุอุปกรณทีใ่ชในงานประดิษฐ ถือวาเปนสิ่งสาํคัญ ที่จะชวยใหงานดําเนินไป

ดวยความเรียบรอย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีอยูหลายชนิด ทัง้นี้ควรเลือกใชของที่มีคุณภาพ

ตอการใชงาน และดูแลเกบ็รักษาหลังจากใชงาน ดังนี ้

อุปกรณ คุณลักษณะ การเก็บรักษา 
อุปกรณในการตัด 
 

1. กรรไกร 

 

ใชสําหรับตัดสิ่งตางๆ  เชน  ผา กระดาษ เชือก 

ริบบ้ิน ฯลฯ ควรมีทั้งขนาดเล็ก – ขนาดใหญ 

โดยตองเลือกใหเหมาะสมกบังาน  ดังนี ้

1. กรรไกรตัดผา  ทาํดวยเหล็กคุณภาพดี 

ควรมีขนาด 7- 8 นิ้ว 

2. กรรไกรตัดกระดาษ ทําดวยอะลูมิเนยีม 

ควรมีขนาด 5 – 8 นิ้ว   

3. กรรไกรตัดโลหะ ทําดวยเหลก็จะทนทาน 

ใชสําหรับตัดลวด หรือดลหะแผนบางๆ 

 

หลังจากใชงานแลว ใชผา

เช็ดใหสะอาด แลวเก็บใส

กลอง หากกรรไกรมี

ปลายแหลมคม ใหทํา

ปลอกสวมปลาย  เพื่อ

ปองกนัอันตราย 
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อุปกรณ คุณลักษณะ การเก็บรักษา 
2. คัตเตอร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. มีด 
 

ใชสําหรับตัดหรือเฉือนสิง่ตางๆ  ควรเลือกขนาด

ของใบมีดใหเหมาะสมกับงาน หากเปนงานที่

ตองการความละเอียด ควรใชใบมีดขนาดเล็ก 

เชน แกะสลักไม   

 

 

 

 

 

 

ใชสําหรับตัด หั่น หรือแกะสลัก ซึง่มหีลากหลาย

ชนิด ควรเลือกใหเหมะสมกับลักษณะของงาน 

ตัวมีดควรทําดวยเหลก็เนื้อดี หรือสแตนเลส 

เพื่อไมใหเกิดสนิม 
ขอควรระวัง 
ทั้งกรรไกร คัดเตอร และมีด ตองเก็บใหพนมือ

เด็ก 

หลังจากใชงานแลว ตอง

เลื่อนใบมีดเขามา และใช

ดวยความระมดัระวัง 

เนื่องจากความคมของ 

ใบมีด 

ขอหาม หากจะเปลี่ยน

ใบมีด หามนําไปทิง้ขยะ 

ควรนําไปฝงดนิ   เพื่อ

ปองกนัอันตรายใหคน

เก็บขยะ 

หลังจากใชงานแลว ลาง

ใหสะอาดแลวเช็ดใหแหง

สนิท เก็บในกลองหรือที่

เสียบมีด 

 

อุปกรณการเย็บ 
 

1. ดายเย็บผา 

 

สําหรับเย็บงานตางๆ ปกติใชเบอร 60 และเลือก

สีใหเหมาะสมกับงานที่เย็บ 

 

มวนปลายดายให

เรียบรอย หลงัการใชงาน 
 
2. เข็มสอย 

 

ใชเข็มขนาดยาว เบอร 8 รูกวาง 

 

ปกกับหมอนเข็ม 
 
3. เข็มหมุด 

 

สําหรับงานประดิษฐ จะใชชนิดหวัเล็ก ตัวยาว

ปลายแหลม ทําดวยเหล็กไมเปนสนิม และควร

เลือกซื้อกลองใหญ เพราะจะถูกกวากลองเล็ก 

 

เก็บใสกลองปดฝา 

 
4. หมอนเขม็ 

 

ใชสําหรับปกเข็มและเก็บเขม็ ไสของหมอนควร

ยัดดวยเศษผม เพราะไมทาํใหเข็มเกิดสนมิ 

 

วางไวในที่ปลอดภัยหาง

จากมือเด็ก 
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อุปกรณ คุณลักษณะ การเก็บรักษา 

อุปกรณในการวัด 
 

1. สายวัด 
 

 
 
 

 
2. ไมบรรทัด 
 
 
 

 
 

3. ตลับเมตร 

 

ในปจจุบันจะพบวาสายวัดสวนใหญ จะทําดวย

พลาสติก ในเลือกซื้อควรเลอืกเครื่องหมายบอก 

ระยะที่ชัดเจนทั้งนิ้วและเซนติเมตร โดยมีเลข

สลับกันคนละขาง เมื่อหยบิดานใดก็จะสามารถ

ใชไดทันท ี 

 

ใชสําหรับวัดความยาว หรือขีดเสนตรง ซึ่งมี

ความยาวตัง้แต 6 นิ้ว ข้ึนไป ทาํดวยวัสดุหลาย

ชนิด เชน พลาสติก อะลมูิเนยีม เหลก็ ดังนัน้

ควรเลือกขนาด และชนิดใหเหมาะสมกับงาน 

 

นิยมใชวัดสําหรับงานประดษิฐประเภท งานชาง

งานโลหะ งานไม  ซึ่งใชวัดงานที่มีความยาว

มากๆ 

 

ใหมวนเก็บ หลังจากการ

ใช อยาพับสายวัด เพราะ

จะทาํใหสายวดัหัก 

 

 

 

ไมบรรทัดพลาสติกจะมี

รอยขีดขวนและหักงาย 

เวลาใชจงึตองระมัดระวัง 

และควรเก็บในตูเครื่องมือ 

 

เก็บตลับเมตรในที่แหง 

หากชื้น จะทําใหเกิดสนมิ 
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ภาพตัวอยางงานประดิษฐ 
 

                                                           
        เจาของผลงาน                       ตุกตาเปเปอรมาเช                                 พวงบษุบา 

        

          

                                                           การเย็บดอกตอผา 

 

    
          ตุกตาบองแบว                           จานรองใบตอง                          บายศรีปากชาม 

 

   
งานกระดาษอดั (papier mache) 

 
 



     7 
 

 
 
 

แบบประเมินตนเอง 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ ง 33101 ชั้น ม. 3 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 
ชื่อ.................................................................................................... ชั้นม.3 /........เลขที.่.......... 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนทาํแบบประเมินตนเองใหครบทกุขอ และเขียนดวยลายมือบรรจง  

   แบบประเมนินี้ไมมีผลตอนักเรียนแลคะแนนการเรียนวิชานี ้
 

1. ปจจุบันพักอาศัยกับ......................................................................................................ลักษณะเปน

บาน  ตนเอง      เชา        อาศัยอยูกับผูอื่น 

2. มีสมาชิกทั้งหมดที่อยูรวมกันในบาน .......... คน (รวมทั้งตัวนักเรียน) 

แยกเปนพี่............... คน นอง ................ คน อื่นๆ ระบุ ............................................ คน 

3. ครอบครัวมีปญหาเรื่องรายไดหรือไม.............................................................................. 

หากมีปญหา นักเรียนมีวิธีแกไขอยางไร.......................................................................... 

4. เมื่อเกิดปญหากับนักเรียน นักเรียนแกไขปญหาอยางไร   แกไขดวยตนเอง  

 ปรึกษาครอบครัว     ปรึกษาครู    ปรึกษาเพื่อน  อื่นๆ ระบุ .............................. 

5. นักเรียนไดรับเงินมาโรงเรียนวันละ   .................... บาท 

4.1 คิดเปนคาอาหาร ............ บาท 4.2 คารถ ........... บาท 4.3 คาจิปาถะ .............  บาท 

4.4 สรุปแลวนักเรียนมีเงินเก็บหรือไม ................   หากมีเก็บมีจํานวน............. บาทตอวัน 

6. นักเรียนหารายไดพิเศษ เพื่อตนเองและครอบครัวหรือไม .................. 

หากมีนักเรียนทําอาชีพเกี่ยวกับ .................................... มีรายได ................บาทตอเดือน 

7. นิสัยของนักเรียนที่ดีที่สุดคือ.............................. นิสัยที่ตองปรับปรุงคือ........................... 

8. นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยจาก ม. 1 และ ม. 2 เทากับ ................................................... 

ขณะนี้นักเรียนอยู ม. 3 มีวิชาที่ตองแกไขใน ม. 1 และ ม. 2 หรือไม................................... 

หากมีแกไข มีทั้งส้ิน ................... วิชา แลวนักเรียนไดติดตอครูผูสอนหรือไม .................... 

9. เมื่อพูดถึงวิชางานประดิษฐ นักเรียนรูสึก   ชอบ             เบื่อ                เฉยๆ 

หากนักเรียนตอบวา เบื่อ หรือเฉยๆ แตนักเรียนตองเรียนวิชานี้ นักเรียนคิดวาจะทําอยางไรใหการเรียน

วิชานี้ผานพนไปดวยดี ................................................................................. 

10. งานที่ตองการประดิษฐ ................................................................................................. 
  

ครูปาริชาติ วีระพันธุ ครูผูสอน 
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โครงการหนึง่ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ    
ONE TAMBON ONE PRODUCT (OTOP) 

 
ความสาํคัญ 

โครงการหนึง่ตําบล หนึง่ผลติภัณฑ  หรือที่เราเรียกวาผลิตภัณฑ  OTOP นัน้   เปน 

หนึง่ในนโยบายสําคัญของรัฐบาลไทย  มีเปาหมายมุงเนนใหแตละชุมชนไดนําภูมิปญญาทองถิ่นมา

ใชในการพัฒนาสนิคา โดยภาครัฐพรอมที่จะเขาชวยเหลือทั้งในดานความรูสมยัใหม และการ

บริหารจดัการ เพื่อเชื่อมโยงสนิคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในและตางประเทศ ดวยระบบรานคา

เครือขาย และอินเตอรเนต็ และเพื่อสงเสริมสนับสนนุกระบวนการพัฒนาทองถิน่ สรางชุมชนที่

เขมแข็ง พึง่ตนเองได ใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางงาน สรางรายได  ดวยการนําทรัพยากร 

ภูมิปญญาในทองถิน่ มาพัฒนาเปนผลติภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเดนและมีมูลคาเพิ่ม 

เปนที่ตองการของตลาดทั้งใน และตางประเทศ สอดคลองกับวฒันธรรม และวิถีชวีติทองถิน่ 
 
วัตถุประสงค 

1. สรางงาน สรางรายได แกชมุชน 

2. สรางความเขมแข็งแกชุมชนใหสามารถคดิเอง ทาํเอง ในการพัฒนาทองถิ่น 

3. สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 

4. สงเสริมการพฒันาทรัพยากรมนุษย 
5. สงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ ให

สอดคลองกับวิถีชีวิต และวฒันธรรมในทองถิ่น 
 
ความเกีย่วเนื่องระหวางวิชางานประดิษฐและผลติภัณฑ OTOP 
  จากมาตรฐานที่ 3 ของการประกันคุณภาพสถานศึกษา ดานผูเรียน ที่มุงเนนให

ผูเรียนมทีักษะในการทํางาน รักการทาํงาน สามารถทํางานรวมกบัผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ

สุจริต สอดคลองกับคําอธบิายรายวชิาการงานอาชพีและเทคโนโลย ี งานประดิษฐ ง 33101 ที่ระบุ

วา เพื่อใหเกิดความรู เห็นคณุคางานประดิษฐ และมีทกัษะในการทํางาน ตลอดจนเหน็แนวทางใน

การประกอบอาชีพ นั้น แสดงใหเห็นวางานประดิษฐเปนพืน้ฐานที่ชวยใหผูเรียนเหน็แนวทาง ความ

ถนัด และความสนใจในการประกอบอาชพี หากผูเรียนฝกประสบการณ  และสืบคนขอมูลจาก

แหลงเรียนรูตางๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน แลว จะสงผลใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในวัยเยาวได โดย

ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงเขามาชวยดงันี ้
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1. พิจารณาความพอเพยีง 
กลาวคือ ประดิษฐงานสําหรับตนเองกอน 

2. ประหยัดไมฟุมเฟอย 

กลาวคือ ทาํแจกครอบครัว หรือเพื่อนเพื่อนในโอกาสพิเศษ แทนการซือ้ 

3. ประกอบอาชพีสุจริต ไมผิดกฎหมาย 

กลาวคือ เมื่อแจกไปแลวมีผลยอนกลับวา งานประดิษฐนี้สวยงาม นาใช   

จากนั้นคอยเริม่จําหนายทีละนอย จากชุมนุมใกลครอบครัว โรงเรียน พรอมทัง้ปรับปรุงคุณภาพของ

งานไปดวย  

4. ยึดหลักทางสายกลาง 
กลาวคือ ประดิษฐงานใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว อยาทาํ 

จนเกนิพอดี เพราะจะทาํใหเกิดหนี้สินได รวมทัง้จดบนัทกึรายรับ รายจาย เพื่อเปนขอมูลในการ

ดําเนนิงานประกอบอาชพีในอนาคต 

  5.  ยึดถือวิถชีวีิตแบบไทย มคีวามเปนอยูเรียบงาย ไมฟุงเฟอ  

  6.  ขวนขวายหาความรูอยางสม่ําเสมอ เพือ่เปนฐานขอมลูในการประกอบอาชีพใน

อนาคต หรือตอยอดจากงานประดิษฐทีท่ําไว  

  ดังนัน้ งานประดิษฐจึงมสีวนชวยใหผูเรียนเหน็แนวทางในการประกอบอาชีพได

เปนอยางด ีโดยเริ่มจากตนเองกอนแลวขยายไปเรื่อยๆ อยางระมัดระวงั หรืออยางนอยงานประดษิฐ

ยังฝกใหผูเรียนมีสมาธิ ความอดทน และใจเย็น หากไมอดทน ใจรอน  งานจะสาํเร็จลงไดยาก 
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ใบงานที ่1 เรื่อง งานประดิษฐที่ฉันชอบ 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ ง 33101 ชั้น ม. 3 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 
ชื่อ.................................................................................................... ชั้นม.3 /........เลขที.่.......... 
 

คําชี้แจง  ใหผูเรียนออกแบบวาดภาพ และระบายสงีานประดิษฐที่ชอบใหสวยงาม  

   พรอมทัง้อธบิายเหตุผลทีช่อบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชื่องานประดษิฐ.............................................................. 

 
เหตุผลที่ชอบงานประดิษฐชิ้นนี ้
............................................................................................................................................... 

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

............................................................................................................................................... 
ครูปาริชาติ วีระพันธุ ครผููสอน 
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ขอคิดดีดี  
ขอมูลในแผน CD ขอคิดดีดี 

 

 
การคิดราคาตนทุนและกาํหนดราคาจาํหนาย 

 

 
 

โจทยคํานวณเลขอยางงาย 
 

 
ใบงาน 

 

 
แบบประเมิน HELLO ทดสอบ 

ขอมูลในแผน CD แบบ HELLO ทดสอบ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

สื่อหนวยการเรียนรูที่ 2  
เรื่อง คํานวณราคาตนทุนและราคาจําหนาย 

 

แผน CD เพลง 
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การคิดราคาตนทุน 

 

  ตนทนุ  ( Cost )  หมายถงึ  มูลคาของทรพัยากรที่ตองเสียไป หรือคาดวาจะเสยีไป 

เพื่อใหไดมาซึง่ประโยชนในรูปของสินทรพัย หรือบริการที่ตองการ ซึ่งตนทนุมีสวนประกอบ ดังนี ้

1. วัตถุดิบ หมายถึง สวนประกอบที่สําคัญโดยตรงในการผลิตสินคา  หรือ 

ผลิตภัณฑ  เชน ไม เพื่อทําเฟอรนิเจอร  พลาสติก เพื่อทาํของเลน ผา เพื่อตัดเสื้อ เปนตน 

2. คาแรง หมายถึง คาตอบแทนที่จายใหกับพนกังาน  เชน คาแรงลูกจาง    

คาแรงคนงานกอสราง  คาแรงคนเก็บขยะ เปนตน 

3. คาใชจายในการผลิต หมายถึง ตนทนุการผลิตอื่นๆ   ทีน่อกเหนือจากวตัถุดิบ 

และคาแรง  ซึง่เรียกวาวัสดุส้ินเปลอืง  เชน  กาว  ดาย  หรือคาสาธารณูปโภค เชน คาน้ํา  คาไฟ  คา

โทรศัพท คาเสือ่ม คาซอม เปนตน 
 

การคิดราคาตนทนุของผลิตภัณฑ (ปกเลื่อมเส้ือยืด) มีรายละเอียดตามตารางที่ 1 ดังนี ้

ตารางที่ 1  แสดงรายละเอยีดของการคิดราคาตนทุน 
 วัตถุดิบ  คาแรง  คาใชจายในการ ผลิต 

วันที ่ รายการ บาท คูณดวยจํานวนคน บาท รายการ บาท 

1-2-49 เสื้อยืด 10 ตัว 500 80x4 320 คารถ 50 

 เลื่อมปก   180   คาโทรศัพท 80 

 ดาย+เข็มปก 40   คาน้ํา คาไฟ 40 

  720  320  170 

 รวมราคาตนทุน     1,210 
 

ซึ่งผลิตเสื้อปกไดจํานวน 10 ชิ้น จากนั้นนํามาคํานวณหาราคาตอหนวย (ตัว) ดังนี ้

การคิดราคาตนทุนของสนิคาตอหนวย 

สูตร ราคาตนทุนสนิคาตอหนวย  = ตนทนุรวมของสินคา 

            จํานวนหนวย 

      = 1210 

          10 

            ดังนัน้เสื้อปกเลื่อมมรีาคาตนทุนตวัละ =  121   บาท 



13 

ประโยชนของการคํานวณหาราคาตนทนุสินคา 

1. เปนแนวทางในการตัง้ราคาจําหนาย 

2. เปนเครื่องมือในการวางแผนกําไร งายตอการวิเคราะหตนทนุตอหนวยกําไร 
 

การกาํหนดราคาจําหนาย 
 

 

เมื่อทําการผลติผลิตภัณฑเพื่อจําหนายแลว   ส่ิงแรกทีต่องทําคือการกําหนดราคา 

จําหนาย ทั้งนี้ตองอาศยัการคิดคํานวณราคาตนทนุมากอน ซึง่ผูเรียนไดศึกษามาแลวขางตน 

จากนั้นจงึกาํหนดราคาจําหนาย โดยมีแนวคิด 3 ขอ ดังนี ้

1. โดยใชตนทนุบวกกาํไรที่ตองการ เปนวิธกีารที่ไดรับความนิยมมาก          วิธนีี ้

ผูขายจะบอกกําไรที่ตองการเขากับตนทุนสินคาเปนราคาจําหนาย ซึ่งจะมีผลตอปริมาณการ

จําหนาย ถาตัง้ราคาจาํหนายไมแพง หรือตํ่ากวาราคาตลาดก็สามารถจําหนายไดจํานวนมาก ผลที่

ไดรับคือ กําไร 

2. การตั้งราคาโดยอาศัยการแขงขัน ซึง่ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง    เชน  ทาํเล 

การบริการ จํานวนและชนิดของสินคา  หรือชื่อเสียง ภาพพจนของผูซือ้ 

3. การตั้งราคาโดยใชความตองการของผูซื้อ    หากอานใจผูซื้อออกวามคีวาม 

ตองการและสนใจในผลิตภณัฑนัน้มาก อาจตั้งราคาใหสูงกวาตลาดได 

  การหากาํไรที่เหมาะสม ทําไดโดยเพิ่มตนทุนขึน้อีก 20 -30 % เชน 

  ตนทนุในการทําตุกตาปูนพลาสเตอร   500 บาท 

  บวก กําไร 30% ของ 500  จะได  =  150 บาท 

  ดังนัน้ราคาจาํหนายคือ ตนทุน + กําไร =  500 + 150  = 650  บาท 

การบวกกําไรที่ตองการเขากับราคาตนทนุของผลิตภัณฑ แตบางรายก็อาจกาํหนดราคาไวสูง 

  หลักสําคัญในการจําหนายผลิตภัณฑคือ ตนทนุ + กาํไรที่ตองการ ดวยเหตุนี้

ผูเรียนตองศึกษาการคิดคํานวณราคาตนทุนใหเขาใจอยางถองแทกอน 
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โจทยคํานวณเลขอยางงาย 
 

คําชี้แจงตอนที่ 1  ใหผูเรียนบวกเลขใหเร็วที่สุด เมื่อผูสอนแสดงตัวเลข 4 หลักใหชม 
 

1. 4783  
2. 9872 
3. 8636 
4. 5038 
5. 5421 
 
คําชี้แจงตอนที่ 2  ใหผูเรียนใชวิธีบวก ลบ คูณ หาร หรือแบบใดก็ได เพื่อใชตัวเลข 4 หลัก 

     ที่กาํหนดให มีคําตอบเทากับ 24 
 
1. 4783 
2. 9872 
   
 
 
 
 

ครูปาริชาติ วีระพันธุ  ครผููสอน 
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ใบงานที ่2 เรื่อง การคาํนวณราคาตนทุนและราคาจําหนาย 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ ง 33101 ชั้น ม. 3 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 
ชื่อ ……….……………………….นามสกลุ……………………………ชั้น ม.3/….. เลขที่ …… 

 
 วัตถุดิบ  คาแรง  คาใชจายในการ ผลิต 

วันที ่ รายการ บาท  บาท รายการ บาท 

       

       

       

       

       

       

       

 รวมราคาตนทุน      
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ครูปาริชาติ วีระพันธุ ครผููสอน 
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ขอคิดดีดี  
ขอมูลในแผน CD ขอคิดดีดี 

 
 

WWW.KRUARARE.COM 
 

 

หนังสือเรยีน งานใบตองอยางงาย  
ขอมูลจากแผน CD งานใบตองอยางงาย 

 
ดายเย็บผา เข็มมือ กรรไกร กระดาษเหลือใช และใบตอง 

 
ใบงาน การดนถอยหลัง 

   

 
ใบงาน การเย็บจานรองใบตอง 

 

 
ใบงาน บายศรีปากชาม 

 

 
แบบประเมิน HELLO ทดสอบ 

ขอมูลในแผน CD แบบ HELLO ทดสอบ 

 
 

 

สื่อหนวยการเรียนรูที่ 3  
เรื่อง ศิลปะงานใบตอง 

 

แผน CD เพลง 



17 
 
 
 

ใบงาน 3 เรือ่ง  การดนถอยหลัง 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ ง 33101 ชั้น ม. 3 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 

 
สิ่งที่ผูเรียนตองเตรียม 
  กระดาษที่ไมใชแลว 
สิ่งที่ผูสอนเตรียมใหผูเรียน 

1. เข็มและดาย 

2. ใบบรรทัด   

3. กรรไกรตัดกระดาษ 
 
คําชี้แจง   1.   ใหผูเรียนดนถอยหลังกบักระดาษ ที่ออกแบบเสมือนจานรอง 

2. ใชเวลาในการเย็บ 1.5 ชั่วโมง 

3. สงงาน โดยเขยีนชื่อบนกระดาษกํากับ 

4. เก็บวัสดุอุปกรณ และทําความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานของกลุม 
วิธีการใหคะแนน 

1. ความอดทน   3 คะแนน    ดูจากการทาํงานสําเร็จ 

2.   ความตั้งใจ   5 คะแนน    ดูจากตะเข็บการดนถอยหลงั 

3.   ความคิดสรางสรรค  2 คะแนน    ดูจากการออกแบบงาน 
 
 

ครูปาริชาติ วีระพันธุ ครผููสอน 
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ใบงานที ่4 เรื่อง  การเยบ็จานรองดวยใบตอง 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ ง 33101 ชั้น ม. 3 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 

 
สิ่งที่ผูเรียนตองเตรียม 
  ผาเช็ดใบตอง 
สิ่งที่ผูสอนเตรียมใหผูเรียน 

1. ใบตองตาน ี

2. เข็มและดายสเีขียว 

3. ใบบรรทัด   

4. กรรไกรตัดกระดาษ 

5. ที่ฉีดน้าํ 

6. สารสม 

7. ชามอาง 
 
คําชี้แจง   1.   ใหผูเรียนเย็บจานรองใบตอง ตามขัน้ตอน 

5. ใชเวลาในการเย็บ 1.5 ชั่วโมง 

6. สงงาน โดยเขยีนชื่อบนกระดาษกาํกับ 

7. เก็บวัสดุอุปกรณ และทําความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานของกลุม 
วิธีการใหคะแนน 

2. ความอดทน   3 คะแนน    ดูจากการทาํงานสําเร็จ 

2.   ความตั้งใจ   5 คะแนน    ดูจากตะเข็บการดนถอยหลงั 

3.   ความคิดสรางสรรค  2 คะแนน    ดูจากการพับกลีบ วางกลีบ 
 
 

ครูปาริชาติ วีระพันธุ ครผููสอน 
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ใบงานที ่5 เรื่อง บายศรปีากชาม 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ ง 33101 ชั้น ม. 3 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 

 
สิ่งที่ผูเรียนตองเตรียม 

1. ผาเช็ดใบตอง        2. ที่เย็บ-ลวดเย็บกระดาษ 
สิ่งที่ผูสอนเตรียมใหผูเรียน 

1. ใบตองตาน ี         4. ที่เย็บ- ลวดเย็บกระดาษ 

2. ดอกไมตกแตง       5. ชาม หรือถวย 

3. กรรไกรตัดกระดาษ        6.  ที่ฉีดน้าํ 

คําชี้แจง   1.   ใหผูเรียนเย็บบายศรีตามขั้นตอน 

2.   ใชเวลาในการเย็บ 1.5 ชั่วโมง 

3.   ตกแตงบายศรีปากชามใหสวยงามกลุมละ 1 ชุด 

4.   เก็บวัสดุอุปกรณ และทาํความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน 

      ของกลุม 
วิธีการใหคะแนน 
ความประณีตของงาน     5  คะแนน   ดูจากการมวนตวัแม ตัวลูกและผานุง 

ความสวยของการเย็บ     3  คะแนน   ดูจากการนุงผาในแตละชั้น 

การตรงตอเวลา          2  คะแนน   ดูจากการสงตามกาํหนดเวลา 
 
 
 
 

ครูปาริชาติ วีระพันธ ครผููสอน 
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ขอคิดดีดี  
ขอมูลในแผน CD ขอคิดดีดี 

 
 

WWW.KRUARARE.COM 
 

 
ตัวอยางผาชนิดตางๆ 

 
 

หนังสือเรยีน เย็บดอกตอผา  
ขอมูลจากแผน CD เย็บดอกตอผา 

 

 
เตารีด 

 

 
ดายเย็บผา เข็มมือ กรรไกร  

 
ใบงาน การเย็บดอกตอผา 

   

 
แบบประเมิน HELLO ทดสอบ 

ขอมูลในแผน CD แบบ HELLO ทดสอบ 

 
 

 

สื่อหนวยการเรียนรูที่ 4  
เรื่อง ศิลปะจากเศษวัสดุ 

 

แผน CD เพลง 
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ใบงานที ่6 เรื่อง เย็บดอกตอผา 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ ง 33101 ชั้น ม. 3 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 

 
สิ่งที่ผูเรียนตองเตรียม 
 เศษผาฝาย หรือผาไหม 
สิ่งที่ผูสอนเตรียมใหผูเรียน 
 1. ดายเย็บผา   3. หวงพลาสติกวงกลม 

 2. เข็มสอย   4. กรรไกร 

คําชี้แจง ใหผูเรียนปฏิบัติงานเย็บดอกตอผา ดังนี ้

 1. ทํางานเปนกลุมๆ ละ 6 คน 

2. ออกแบบงานเย็บดอกตอผา เปนชิ้นงานใหม 

3. ลงมือปฏิบัติ โดยใชเวลาปฏิบัติ 7 ช่ัวโมง 

4. เก็บวัสดุอุปกรณ และทาํความสะอาดบรเิวณที่ปฏิบัติงานของกลุม 
วิธีการใหคะแนน 
ความคิดสรางสรรค    5  คะแนน   ดูจากการออกแบบของชิ้นงาน 

ความเรียบรอยของงาน  3  คะแนน   ดูจากการเย็บระหวางรอยตอ 

ตรงเวลา   2  คะแนน   สงตามกาํหนดเวลา 

 

 

 
ครูปาริชาติ วีระพันธุ  ครผููสอน 
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ขอคิดดีดี  
ขอมูลในแผน CD ขอคิดดีดี 

 

 
ตัวอยางการแสดงของปที่ผานมา 

 
 

หนังสือเรยีน รองเลนเตนกับงานประดษิฐ 
ขอมูลจากแผน CD รองเลนเตนกบังานประดิษฐ 

 

 
ตัวอยางเนื้อเพลง  

 
ใบงาน รองเลนเตนกบังานประดิษฐ  

   

 
แบบประเมิน HELLO ทดสอบ 

ขอมูลในแผน CD แบบ HELLO ทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 

 

สื่อหนวยการเรียนรูที่ 5  
เรื่อง รอง เลน เตน กับงานประดิษฐ 

 

แผน CD เพลง 
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ใบงานที ่7 เรื่อง รอง เลน เตนกับงานประดิษฐ 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ ง 33101 ชั้น ม. 3 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 
 

คําชี้แจง   ใหผูเรียนรอง เลน และเตนกบัเพลงประดษิฐ ดังนี ้

1. ทาํงานเปนกลุม กลุมละ 5-6 คน 

  2. ใชทาํนองเพลงที่ชอบ หรือแตงทํานองเอง โดยใชเวลา 3 – 5 นาท ี

  3. ใชคําบงัคับในเนื้อรองดงันี้ (ไมตองเรียงลําดับ) 

       - งานประดิษฐ  - อดทน 

       - สรางสรรค   - สนุกสนาน 

     - มีรายได   - ประหยัด 

     - มีสมาธ ิ

     โดยออกทาทางประกอบเพลง และอนญุาตใหใชเครื่องดนตรี   

     หรือ  Back up เพลงได  

4. ใชเวลาในการแตงเนื้อรอง 2 คาบเรียน  

5. ใชเวลาในการรอง เลน และเตน ในคาบคาบเรียนถัดไป 

6. เขียนชื่อเพลง และเนื้อรอง ในใบงานดานหลงั 
 
เกณฑการใหคะแนน 
ความคิดสรางสรรค       10 คะแนน   ดูจากเนื้อรองและลีลาประกอบเพลง 

ความสนุกสนาน          5   คะแนน  ดูจากความสนใจของเพื่อน 

ความสามัคคี          5   คะแนน   ดูจากการมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
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ชื่อเพลง ................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
เขียนใหชัดเจน   พรอมขดีเสนใตคําบงัคับ 

 

 

ทํานองจากเพลง .................................................รองโดยวง/นกัรองชื่อ ...................................... 

 
รายชื่อสมาชกิของกลุม  ชั้น ม.3/....... 
1. ...............................................เลขที ่.........  4. .............................................เลขที่ ........ 

2. ...............................................เลขที ่.........  5. .............................................เลขที่ ........ 

3. ...............................................เลขที ่.........  6. .............................................เลขที่ ........ 

 

 

 
ครูปาริชาติ วีระพันธุ ครผููสอน 
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ขอคิดดีดี  
ขอมูลในแผน CD ขอคิดดีดี 

 

 
ภาพการปรงุอาหารในปการศกึษาที่ผานมา 

 
 

หนังสือประกอบ สนุกกบัอาหารจานเดียว 
ขอมูลจากแผน CD คูมืออาหารจานเดียว 

 
อุปกรณเครือ่งครัว  

 
ใบงาน การปรุงแตงอาหารจานเดียว 

   

 
แบบประเมิน HELLO ทดสอบ 

ขอมูลในแผน CD แบบ HELLO ทดสอบ 

 
 
 
 

 
 

7 
 

 

สื่อหนวยการเรียนรูที่ 6  
เรื่อง ปรุงแตงอาหารจานเดียว 
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ใบงานที ่8 เรื่อง การปรุงแตงอาหารจานเดียว 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ ง 33101 ชั้น ม. 3 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 

 
สิ่งที่ผูเรียนตองเตรียม 
 1. วัสดุในการปรุงอาหารจานเดียว โดยตรงครบ 5 หมู 

 2. อุปกรณเพิ่มเติมที่ผูสอนไมมีให ไดแก จาน ชอน  กระทะ  เตาไฟฟา 

 3. ผาปูโตะ 

 4. ผาเช็ดมือ 
สิ่งที่ผูสอนเตรียมใหผูเรียน 
 1. มีด    4. กะละมัง ตะกรา 

 2. เขียง    5. หมอหงุขาวไฟฟา 

 3. ตะหลวิ ทพัพ ี

คําชี้แจง ใหผูเรียนปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. ปรุงและตกแตงอาหารใหนารับประทาน โดยอาหารมคุีณคาครบ 5 หมู 

2. ลงมือปฏิบัติ โดยใชเวลาปฏิบัติ 1.5 ชั่วโมง 

3. เก็บวัสดุอุปกรณ และทาํความสะอาดบรเิวณที่ปฏิบัติงานของกลุม 
วิธีการใหคะแนน 
ความคิดสรางสรรค    5  คะแนน   ดูจากการตกแตงอาหารใหนารับประทาน 

ความเรียบรอยของงาน  3  คะแนน   ดูจากการปรุงอาหารที่ถกูสุขลักษณะ 

รสชาติอาหาร   2  คะแนน   ดูจากความอรอยของอาหาร 

 

 

 
ครูปาริชาติ วีระพันธุ  ครผููสอน 
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ขอคิดดีดี  
ขอมูลในแผน CD ขอคิดดีดี 

 

 
ตัวอยางตุกตาบองแบว (หัวโต) 

และพวงบุษบา 
 
 

หนังสือเรยีน สนุกกับไหมพรม 
ขอมูลจากแผน CD สนุกกับไหมพรม 

 

 
วัสดุอุปกรณ ไดแก โฟมกลม ลวด ดอกไมแหง ปนกาวยิง เข็มหมุด กรรไกร 

   

 
ใบงาน ประดิษฐตุกตาบองแบว (หัวโต)  

 

 
ใบงาน ประดิษฐพวงบุษบา 

   

 
แบบประเมิน HELLO ทดสอบ 

ขอมูลในแผน CD แบบ HELLO ทดสอบ 

 
 

 

 

สื่อหนวยการเรียนรูที่ 7  
เรื่อง ศิลปะกับไหมพรม 

 

แผน CD เพลง 
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ใบงานที ่9 เรื่อง ตุกตาบองแบว (หัวโต) 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ ง 33101 ชั้น ม. 3 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 

 
สิ่งที่ผูเรียนตองเตรียม 

1. ไหมพรม 

2. อุปกรณตกแตง เชน ลูกปด เม็ดกระดุม เชอืก  ผาลูกไม ผา เปนตน 
สิ่งที่ผูสอนเตรียมใหนกัเรยีน 
 1.    เศษไหมพรม เศษผา  4. กรรไกร 

 2.    ลวดกานดอกไม  5. กาวปนยงิ  

 3.    เข็มสอย เข็มหมุด และดาย 6. ถุงพลาสติกใสตุกตา 

คําชี้แจง ใหผูเรียนประดิษฐตุกตาบองแบว (หวัโต) ดังนี ้

1. ออกแบบประดิษฐตุกตาตามจินตนาการ สามารถแขวนได 
2. ลงมือปฏิบัติ โดยใชไหมพรมเปนหลกัในการประดิษฐ  

3. ใชเวลาปฏิบัติ  1.5  ชั่วโมง เขียนชื่อใสถงุพลาสติก แลวสงครู 

4. เก็บวัสดุอุปกรณ และทําความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานของกลุม 
วิธีการใหคะแนน 
ความคิดสรางสรรค   5  คะแนน   ดูจากความเก แปลกตา  นารัก 

ความเรียบรอยของงาน 3  คะแนน   ไมมีสวนใดหลดุลุยออกจากกัน 

ตรงเวลา  2  คะแนน   สงตามกาํหนดเวลา 
 
 
 
 

ครูปาริชาติ วีระพันธุ  ครผููสอน 
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ใบงานที ่10 เรื่อง พวงบุษบา 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ ง 33101 ชั้น ม. 3 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 

 
สิ่งที่ผูเรียนตองเตรียม 

1.  ไหมพรม หรือเชือกเสนเล็ก หรือเสนดาย ไมจํากัดส ี

2.  ริบบ้ินผา หรือโบว และอุปกรณตกแตง 
สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม 

1.  โพมกลมขนาด 2.5-3 นิว้ 

2.  กาวลาเท็กซ 

3.  เข็มหมุดหวัตะป ู

4.  กรรไกร  

5.  ถุงพลาสตกิใสพวงบุษบา 

คําชี้แจง  ใหผูเรียนประดิษฐพวงบุษบาใหสวยงาม ดังนี ้

1.  ออกแบบพวงบุษบา ใหแตกตางจากเอกสารการสอนได และ 

     ลงมือปฏิบัติ  โดยใชเวลาในการปฏิบัติ 1 ชั่วโมง 

2.  สงชิ้นงานใสถุงพลาสติก พรอมเขียนชื่อใหเรียบรอย 

3.  เก็บวัสดุอุปกรณ และทาํความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน 
วิธีการใหคะแนน 

ความคิดสรางสรรค    5  คะแนน   ดูจากการพนัดายและการตกแตง 

ความเรียบรอย     3  คะแนน   ดูจากงานโดยรวมแลวดีมาก 

ตรงเวลา  2  คะแนน   สงตามกาํหนดเวลา 

 
 
 
 

ครูปาริชาติ วีระพันธุ  ครผููสอน 
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ขอคิดดีดี  
ขอมูลในแผน CD ขอคิดดีดี 

 

 
ตัวอยางกระดาษประเภทตางๆ 

 
 

ความรูเกี่ยวกับงานกระดาษ จาก 
หนังสือเรยีน งานกระดาษ 

ขอมูลจากแผน CD งานกระดาษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สื่อหนวยการเรียนรูที่ 8  
เรื่อง ความรูเรื่องกระดาษ 
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ขอคิดดีดี  
ขอมูลในแผน CD ขอคิดดีดี 

 

 
ตัวอยางกระดาษผลิตดวยมือชนิดตางๆ 

 
 

โครงงาน และการผลิตกระดาษดวยมอื จาก 
หนังสือเรยีน งานกระดาษ 

ขอมูลจากแผน CD งานกระดาษ 
 

 
อุปกรณในการผลิตกระดาษ 

ไดแก เครื่องปน  กระบะใสเยื่อกระดาษ กะละมัง แผนเฟรมแตะกระดาษ 
   

 
ใบงาน การเขียนโครงงานผลิตกระดาษดวยมือ  

 

 
ใบงาน การผลิตกระดาษดวยมือจากวสัดุตางๆ 

   

 
แบบประเมิน HELLO ทดสอบ 

ขอมูลในแผน CD แบบ HELLO ทดสอบ 

 

 

สื่อหนวยการเรียนรูที่ 9  
เรื่อง โครงงานผลิตกระดาษดวยมือจากวัสดุตางๆ 
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ใบงานที ่11 เรื่อง การเขยีนโครงงานผลิตกระดาษดวยมือ 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ ง 33101 ชั้น ม. 3 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 

 
ชื่อโครงงาน ………………………………………………………………….……………………… 
ชื่อผูดําเนินโครงงาน 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

ชื่อครูที่ปรึกษา ……………………………………………………………………………………… 
หลักการและเหตุผล 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………… 
วัตถุประสงค 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………… 
เปาหมาย 
เปาหมายเชิงปริมาณ………………………………………………………………………………… 

เปาหมายเชิงคุณภาพ………………………………………………………………………………... 
ระยะเวลาดาํเนินโครงงาน 
วันเริ่มตน……………………………………………………………………………………….……. 

วันสิน้สุด……………………………………………………………………………………….……. 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ข้ันเตรียมการ 

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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ข้ันปฏิบัติงาน 

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

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

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

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

ข้ันสรุปงาน 

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

………………………………………………………………………………………………………… 
สถานที่ปฏิบัติ 
………………………………………………………………………………………………………… 
งบประมาณ 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

ลงชื่อผูเสนอโครงงาน ……………………….……………………..…………………..…………. 

ลงชื่อครูที่ปรกึษา.......................………………………………………………..…………………. 

 

 

 
ครูปาริชาติ วีระพันธุ  ครผููสอน 
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ใบงานที ่12 เรื่อง การผลติกระดาษดวยมือจากวัสดุตางๆ 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ ง 33101 ชั้น ม. 3 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 

 
สิ่งที่ผูเรียนตองเตรียม 

1.  กระดาษเหลือใช 

2. ผลิตภัณฑจากกระดาษที่ไมใชแลว 
สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม 

1.  เครื่องปน 

2.  กระบะใสเยื่อกระดาษ 

3.  กะละมงั 

4. แผนเฟรมแตะกระดาษ 

คําชี้แจง  ใหผูเรียนผลิตกระดาษดวยมือจากวัสดุตางๆ  ดังนี ้

1.  ปฏิบัติการผลิตกระดาษจากวัสดุตางๆ ตามขอตกลงในกลุม 

2.  ใชเวลาในการปฏิบัติงาน 4 ชัว่โมง  

3.  สงชิ้นงานพรอมระบุวัสดุที่ใช 

4.  เก็บวัสดุอุปกรณ และทาํความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน 
วิธีการใหคะแนน 

ความคิดสรางสรรค    5  คะแนน   ดูจากการนําวสัดุมาใชในการผลิต 

ความสวยงาม     3  คะแนน   ดูจากความบางและเรียบของกระดาษ 

ตรงเวลา  2  คะแนน   สงตามกาํหนดเวลา 
 

 
 
 

ครูปาริชาติ วีระพันธุ  ครผููสอน 
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ขอคิดดีดี  
ขอมูลในแผน CD ขอคิดดีดี 

 

 
อุปกรณในการผลิตกระดาษ 

ไดแก เครื่องปน  กระบะใสเยื่อกระดาษ กะละมัง แผนเฟรมแตะกระดาษ 
   

 
ใบงาน การผลิตกระดาษสมุนไพร 

   

 
ความรูเรื่องกระดาษอัด จาก 
หนังสือเรยีน งานกระดาษ 

ขอมูลจากแผน CD งานกระดาษ 
   

 

อุปกรณในการผลิตกระดาษอัด 
ไดแก วสัดุอุปกรณในการทํากระดาษอัด ไดแก กาวแปงเปยก ลูกโปง กะละมัง 

   

 
ใบงาน กระดาษอัด 

   

 
แบบประเมิน HELLO ทดสอบ 

ขอมูลในแผน CD แบบ HELLO ทดสอบ 

 

 

สื่อหนวยการเรียนรูที่ 10  
เรื่อง โครงงานประดิษฐชิ้นงานจากเยื่อกระดาษเหลือใช  
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ใบงานที ่13 เรื่อง การผลติกระดาษสมุนไพร 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ ง 33101 ชั้น ม. 3 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 

 
สิ่งที่ผูเรียนตองเตรียม 

1.  เยื่อกระดาษจากการปนแลวเหลือใช 

2.  สมนุไพรทีม่ีคุณสมบัติในการไลมดและแมลง 
สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม 

1.  เครื่องปน 

2.  กระบะใสเยื่อกระดาษ 

3.  กะละมงั 

4. แผนเฟรมแตะกระดาษ 

คําชี้แจง  ใหผูเรียนผลิตกระดาษสมนุไพรที่มีคุณสมบติัในการไลมดหรือมลง  ดังนี ้

1.  ปฏิบัติการผลิตกระดาษสมุนไพร ตามขอตกลงในกลุม 

2.  ใชเวลาในการปฏิบัติงาน 6 ชัว่โมง  

3.  สงชิ้นงานพรอมระบุวัสดุที่ใช 

4.  เก็บวัสดุอุปกรณ และทาํความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน 
วิธีการใหคะแนน 

ความรวมมือ    3  คะแนน   ดูจากการปฏิบัติงานภายในกลุม 

ความสวยงาม     3  คะแนน   ดูจากความบางและเรียบของกระดาษ 

คุณสมบัติของกระดาษ 4  คะแนน   ดูจากคุณสมบัติในการไลมดหรือแมลง 
 

 
 

ครูปาริชาติ วีระพันธุ  ครผููสอน 
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ใบงานที ่14 เรื่อง กระดาษอัด 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ ง 33101 ชั้น ม. 3 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 

 
สิ่งที่ผูเรียนตองเตรียม 

1.  เยื่อกระดาษจากการปนแลวเหลือใช 

2.  เศษกระดาษเหลือใช 

3.  เศษกระดาษสี 

4.  สีโปสเตอร และพูกนั 
สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม 
 1.  กาวแปงเปยก 

2.  ลูกโปง 

คําชี้แจง  ใหผูเรียนผลิตงานกระดาษอัด  ดังนี ้

1.  ออกแบบและปฏิบัติการผลิตกระดาษอัด 

2.  ใชเวลาในการปฏิบัติงาน  6 ชั่วโมง  

3.  สงชิ้นงาน 

4.  เก็บวัสดุอุปกรณ และทาํความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน 
วิธีการใหคะแนน 

ความคิดสรางสรรค    5  คะแนน   ดูจากการออกแบบงาน 

ความสวยงาม     3  คะแนน   ดูจากความเรยีบรอยของงาน 

ตรงเวลา  2  คะแนน   สงตามกาํหนดเวลา 
 

 
 
 

ครูปาริชาติ วีระพันธุ  ครผููสอน 
 

 

 


