
 

 

  ก ำหนดกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ (Course Outline) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี 

ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 

1) กำรตัดเย็บเส้ือผ้ำเบ้ืองต้น 1                   รหัสวิชำ ง31208 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 
2) กำรตัดเย็บเส้ือผ้ำเบ้ืองต้น 3                   รหัสวิชำ ง32216 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5 
3) กำรตัดเย็บเส้ือผ้ำเบ้ืองต้น 5                   รหัสวิชำ ง33207 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 
4) กำรตัดเย็บเบ้ืองต้น                                รหัสวิชำ ง30288 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5/6 
5) กำรท ำเบเกอร่ีเพ่ือกำรค้ำ                        รหัสวิชำ ง30284 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5/6 
6) ฝึกงำน                                                    รหัสวิชำ ง30218 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6/5 
7) โครงงำน                                                 รหัสวิชำ ง30219 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6/5 
8) โภชนำกำร                                              รหัสวิชำ ง31265 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 
9) กำรสุขำภิบำลอำหำร                              รหัสวิชำ ง31268 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 
10) กำรขำยเบ้ืองต้น                                    รหัสวิชำ ง30233 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 
 

ผู้จัดท ำ 
นางสาวอมรนารี  ปินปันคง 

โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 15 (เวยีงเก่ำแสนภูวทิยำประสำท) 
อ ำเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงรำย 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเชียงรำยเขต 3 
 



    บนัทึกขอ้ความ 

ส่วนรำชกำร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  
ท่ี ..815.../2564   วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 
เร่ือง ส่งก าหนดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  
==================================================================  
เรียน ผูอ้  านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)  
ส่ิงท่ีแนบมำด้วย ก าหนดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) จ านวน 10 รายวิชา 
 

ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
ไดก้ าหนดใหค้รูผูส้อนวางแผนเวลาเรียนและก าหนดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบตามหลกัสูตร
สถานศึกษา บดัน้ีขา้พเจา้ นางสาวอมรนารี  ปินปันคง ไดจ้ดัท าก าหนดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรายวิชา
ท่ีรับผิดชอบ  ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ดงัน้ี  
1) กำรตัดเย็บเส้ือผ้ำเบื้องต้น 1                   รหัสวิชำ ง31208 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
2) กำรตัดเย็บเส้ือผ้ำเบื้องต้น 3                   รหัสวิชำ ง32216 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
3) กำรตัดเย็บเส้ือผ้ำเบื้องต้น 5                   รหัสวิชำ ง33207 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
4) กำรตัดเย็บเบ้ืองต้น                                รหัสวิชำ ง30288 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/6 
5) กำรท ำเบเกอร่ีเพ่ือกำรค้ำ                        รหัสวิชำ ง30284 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/6 
6) ฝึกงำน                                                    รหัสวิชำ ง30218 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/5 
7) โครงงำน                                                 รหัสวิชำ ง30219 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6/5 
8) โภชนำกำร                                              รหัสวิชำ ง31265 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
9) กำรสุขำภิบำลอำหำร                              รหัสวิชำ ง31268 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
10) กำรขำยเบื้องต้น                                    รหัสวิชำ ง30233 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 

 
และไดร้วบรวมก าหนดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาดงักล่าวขา้งตน้ มาพร้อมบนัทึก

ขอ้ความฉบบัน้ี  
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา  

ลงช่ือ......................................................... 
          ( นางสาวอมรนารี       ปินปันคง) 

ต าแหน่ง ครูผูช่้วย 
 



ควำมคิดเห็นผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

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

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

........................................................................................................................................................................  
           
                                                                                     ลงช่ือ.......................................................................... 
                                                                                                                ( นายกมัพล ไชยนนัท ์)  
                               ผูอ้  านวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
 

 

 

 

  



ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

รำยวิชำ กำรตัดเย็บเส้ือผ้ำเบื้องต้น 1   รหัสวิชำ ง 31208   ระดับช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 4      

ภำคเรียนท่ี 1              เวลำเรียน 40 ช่ัวโมง/ภำค       เวลำเรียน 2 ช่ัวโมง / สัปดำห์ จ ำนวน  1.0 หน่วยกิต 

สัปดำห์
ที ่

วัน / เดือน / ปี สำระกำรเรียนรู้ ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ ภำระงำน / ช้ินงำน 

หน่วยที่ 1 กำรเย็บตะเขบ็ด้วยมือและจักร (6ชัว่โมง) 
1 14-18 มิ.ย. 64 -การเยบ็ผา้ดว้ยมือ ร้านตดัเยบ็ รปค.15 -ฝึกปฏิบติัจริง 
2 21-25 มิ.ย. 64 -การใชง้านจกัรเยบ็ผา้อุตสาหกรรม 
3 28-2 ก.ค. 64 -การดูแลรักษาจกัร 
หน่วยที่ 2 กำรวัดตัวและกำรสร้ำงแบบ (6ชัว่โมง) 
4  5-9 ก.ค 64 -การวดัตวั ร้านตดัเยบ็ รปค.15 -ฝึกปฏิบติัจริง 
5  12-16 ก.ค 64 -การสร้างแบบ 
6  19-23 ก.ค 64 -การท าแพทเทริน 
หน่วยที่ 3 กำรเลือกผ้ำ กำรค ำนวณผ้ำและวำงแบบตัด (14ชัว่โมง) 

7  26-30 ก.ค 64 -ชนิดและลกัษณะของผา้ประเภทต่างๆ ร้านตดัเยบ็ รปค.15 -ฝึกปฏิบติัจริง 
8 2-6  ส.ค. 64 -คุณสมบติัของผา้ประเภทต่างๆ 
9 9-13  ส.ค. 64 -การค านวณผา้ส าหรับตดัเยบ็ 
10 16-20  ส.ค. 64 สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2564  
11 23-27  ส.ค. 64 -ฝึกการเยบ็ผา้ดว้ยจกัรอุตสาหกรรม 
12 30-3 ก.ย. 64 -ฝึกการเยบ็ผา้ดว้ยจกัรอุตสาหกรรม 
13 6-10 ต.ค. 64 -ฝึกการเยบ็ผา้ดว้ยจกัรอุตสาหกรรม 
หน่วยที่  4 กำรสร้ำงช้ินงำนจำกผ้ำ (14ชัว่โมง) 

14 13-17 ต.ค. 64 -การออกแบบงานผา้เบ้ืองตน้ ร้านตดัเยบ็ รปค.15 -ฝึกปฏิบติัจริง 
15 20-24 ต.ค. 64 -การวดัและการตดัผา้ท าช้ินงาน 
16 27-1 ต.ค. 64 -สร้างช้ินงานจากผา้ 
17 4-8 ต.ค. 64 -สร้างช้ินงานจากผา้ 
18 11-15 ต.ค. 64 -สร้างช้ินงานจากผา้ 
19 18-23 ต.ค. 64 -สร้างช้ินงานจากผา้ 
20 25-29 ต.ค. 64 สอบปลำยภำคเรียนท่ี 1/2564 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

รำยวิชำ กำรตัดเย็บเส้ือผ้ำเบื้องต้น 3   รหัสวิชำ ง 32216   ระดับช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 5      

ภำคเรียนท่ี 1              เวลำเรียน 40 ช่ัวโมง/ภำค       เวลำเรียน 2 ช่ัวโมง / สัปดำห์ จ ำนวน  1.0 หน่วยกิต 

สัปดำห์
ที ่

วัน / เดือน / ปี สำระกำรเรียนรู้ ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ ภำระงำน / ช้ินงำน 

หน่วยที่ 1 กำรเย็บตะเขบ็ด้วยมือและจักร (6ชัว่โมง) 
1 14-18 มิ.ย. 64 -การเยบ็ผา้ดว้ยมือ ร้านตดัเยบ็ รปค.15 -ฝึกปฏิบติัจริง 
2 21-25 มิ.ย. 64 -การใชง้านจกัรเยบ็ผา้อุตสาหกรรม 
3 28-2 ก.ค. 64 -การดูแลรักษาจกัร 
หน่วยที่ 2 กำรวัดตัว  กำรสร้ำงแบบและกำรดัดแปลงเส้ือผ้ำ (6ชัว่โมง) 
4  5-9 ก.ค 64 -การวดัตวั ร้านตดัเยบ็ รปค.15 -ฝึกปฏิบติัจริง 
5  12-16 ก.ค 64 -การสร้างแบบ 
6  19-23 ก.ค 64 -การดดัแปลงเส้ือผา้ 
หน่วยที่ 3 กำรเลือกผ้ำ ค ำนวณผ้ำ วำงแบบดัด ค ำนวณค่ำใช้จ่ำยและก ำหนดค่ำบริกำร (14ช่ัวโมง) 

7  26-30 ก.ค 64 -ชนิดและลกัษณะของผา้ประเภทต่างๆ ร้านตดัเยบ็ รปค.15 -ฝึกปฏิบติัจริง 
8 2-6  ส.ค. 64 -การค านวณผา้ การวางแบบตดั 
9 9-13  ส.ค. 64 -การค านวณค่าใชจ้่ายและค่าบริการ 
10 16-20  ส.ค. 64 สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2564 
11 23-27  ส.ค. 64 -ฝึกการเยบ็ผา้ดว้ยจกัรอุตสาหกรรม 
12 30-3 ก.ย. 64 -ฝึกการเยบ็ผา้ดว้ยจกัรอุตสาหกรรม 
13 6-10 ต.ค. 64 -ฝึกการเยบ็ผา้ดว้ยจกัรอุตสาหกรรม 
หน่วยที่  4 กำรสร้ำงช้ินงำนจำกผ้ำ (14ชัว่โมง) 

14 13-17 ต.ค. 64 -การออกแบบงานผา้เบ้ืองตน้ ร้านตดัเยบ็ รปค.15 -ฝึกปฏิบติัจริง 
15 20-24 ต.ค. 64 -การวดัและการตดัผา้ท าช้ินงาน 
16 27-1 ต.ค. 64 -สร้างช้ินงานจากผา้ 
17 4-8 ต.ค. 64 -สร้างช้ินงานจากผา้ 
18 11-15 ต.ค. 64 -สร้างช้ินงานจากผา้ 
19 18-23 ต.ค. 64 -สร้างช้ินงานจากผา้ 
20 25-29 ต.ค. 64 สอบปลำยภำคเรียนท่ี 1/2564  

 

 

 

 



ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

รำยวิชำ กำรตัดเย็บเส้ือผ้ำเบื้องต้น 5   รหัสวิชำ ง 33207   ระดับช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 6      

ภำคเรียนท่ี 1              เวลำเรียน 40 ช่ัวโมง/ภำค       เวลำเรียน 2 ช่ัวโมง / สัปดำห์ จ ำนวน  1.0 หน่วยกิต 

สัปดำห์
ที ่

วัน / เดือน / ปี สำระกำรเรียนรู้ ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ ภำระงำน / ช้ินงำน 

หน่วยที่ 1 กำรเย็บตะเขบ็ด้วยมือและจักร (6ชัว่โมง) 
1 14-18 มิ.ย. 64 -การเยบ็ผา้ดว้ยมือ ร้านตดัเยบ็ รปค.15 -ฝึกปฏิบติัจริง 
2 21-25 มิ.ย. 64 -การใชง้านจกัรเยบ็ผา้อุตสาหกรรม 
3 28-2 ก.ค. 64 -การดูแลรักษาจกัร 
หน่วยที่ 2 กำรวัดตัว  กำรสร้ำงแบบ (6ชัว่โมง) 
4  5-9 ก.ค 64 -การวดัตวั ร้านตดัเยบ็ รปค.15 -ฝึกปฏิบติัจริง 
5  12-16 ก.ค 64 -การสร้างแบบ 
6  19-23 ก.ค 64 -การท าแพทเทริน 
หน่วยที่ 3 กำรเลือกผ้ำ ค ำนวณผ้ำ วำงแบบดัด ค ำนวณค่ำใช้จ่ำยและก ำหนดค่ำบริกำร (14ช่ัวโมง) 

7  26-30 ก.ค 64 -ชนิดและลกัษณะของผา้ประเภทต่างๆ ร้านตดัเยบ็ รปค.15 -ฝึกปฏิบติัจริง 
8 2-6  ส.ค. 64 -การค านวณผา้ การวางแบบตดั 
9 9-13  ส.ค. 64 -การค านวณค่าใชจ้่ายและค่าบริการ 
10 16-20  ส.ค. 64 สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2564 
11 23-27  ส.ค. 64 -ฝึกการเยบ็ผา้ดว้ยจกัรอุตสาหกรรม 
12 30-3 ก.ย. 64 -ฝึกการเยบ็ผา้ดว้ยจกัรอุตสาหกรรม 
13 6-10 ต.ค. 64 -ฝึกการเยบ็ผา้ดว้ยจกัรอุตสาหกรรม 
หน่วยที่  4 กำรสร้ำงช้ินงำนจำกผ้ำ (14ชัว่โมง) 

14 13-17 ต.ค. 64 -การออกแบบงานผา้เบ้ืองตน้ ร้านตดัเยบ็ รปค.15 -ฝึกปฏิบติัจริง 
15 20-24 ต.ค. 64 -การวดัและการตดัผา้ท าช้ินงาน 
16 27-1 ต.ค. 64 -สร้างช้ินงานจากผา้ 
17 4-8 ต.ค. 64 -สร้างช้ินงานจากผา้ 
18 11-15 ต.ค. 64 -สร้างช้ินงานจากผา้ 
19 18-23 ต.ค. 64 -สร้างช้ินงานจากผา้ 
20 25-29 ต.ค. 64 สอบปลำยภำคเรียนท่ี 1/2564 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

รำยวิชำ กำรตัดเย็บเบื้องต้น       รหัสวิชำ ง 30288                  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5      

ภำคเรียนท่ี 1              เวลำเรียน 60 ช่ัวโมง/ภำค       เวลำเรียน 3 ช่ัวโมง / สัปดำห์ จ ำนวน  1.5 หน่วยกิต 

สัปดำห์
ที ่

วัน / เดือน / ปี สำระกำรเรียนรู้ ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ ภำระงำน / ช้ินงำน 

หน่วยที่ 1 กำรเย็บตะเขบ็ด้วยมือและจักร (10ชัว่โมง) 
1 14-18 มิ.ย. 64 -การเยบ็ผา้ดว้ยมือ ร้านตดัเยบ็ รปค.15 -ฝึกปฏิบติัจริง 
2 21-25 มิ.ย. 64 -การใชง้านจกัรเยบ็ผา้อุตสาหกรรม 
3 28-2 ก.ค. 64 -การดูแลรักษาจกัร 
หน่วยที่ 2 กำรวัดตัวและกำรสร้ำงแบบ (10ชัว่โมง) 
4  5-9 ก.ค 64 -การวดัตวั ร้านตดัเยบ็ รปค.15 -ฝึกปฏิบติัจริง 
5  12-16 ก.ค 64 -การสร้างแบบ 
6  19-23 ก.ค 64 -การท าแพทเทริน 
หน่วยที่ 3 กำรเลือกผ้ำ กำรค ำนวณผ้ำและวำงแบบตัด (20 ชัว่โมง) 

7  26-30 ก.ค 64 -ชนิดและลกัษณะของผา้ประเภทต่างๆ ร้านตดัเยบ็ รปค.15 -ฝึกปฏิบติัจริง 
8 2-6  ส.ค. 64 -คุณสมบติัของผา้ประเภทต่างๆ 
9 9-13  ส.ค. 64 -การค านวณผา้ส าหรับตดัเยบ็ 
10 16-20  ส.ค. 64 สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2564 
11 23-27  ส.ค. 64 -ฝึกการเยบ็ผา้ดว้ยจกัรอุตสาหกรรม 
12 30-3 ก.ย. 64 -ฝึกการเยบ็ผา้ดว้ยจกัรอุตสาหกรรม 
13 6-10 ต.ค. 64 -ฝึกการเยบ็ผา้ดว้ยจกัรอุตสาหกรรม 
หน่วยที่  4 กำรสร้ำงช้ินงำนจำกผ้ำ (20 ชัว่โมง) 

14 13-17 ต.ค. 64 -การออกแบบงานผา้เบ้ืองตน้ ร้านตดัเยบ็ รปค.15 -ฝึกปฏิบติัจริง 
15 20-24 ต.ค. 64 -การวดัและการตดัผา้ท าช้ินงาน 
16 27-1 ต.ค. 64 -สร้างช้ินงานจากผา้ 
17 4-8 ต.ค. 64 -สร้างช้ินงานจากผา้ 
18 11-15 ต.ค. 64 -สร้างช้ินงานจากผา้ 
19 18-23 ต.ค. 64 -สร้างช้ินงานจากผา้ 
20 25-29 ต.ค. 64 สอบปลำยภำคเรียนท่ี 1/2564 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

รำยวิชำ โภชนำกำร              รหัสวิชำ ง 31265     ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4      

ภำคเรียนท่ี 1                 เวลำเรียน 40 ช่ัวโมง/ภำค       เวลำเรียน 2 ช่ัวโมง / สัปดำห์    จ ำนวน  1.0 หน่วยกิต 

สัปดำห์ที ่ วัน / เดือน / ปี สำระกำรเรียนรู้ ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ ภำระงำน / ช้ินงำน 

หน่วยที่ 1 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัโภชนำกำร (6ชัว่โมง) 
1 14-18 มิ.ย. 64 ปฐมนิเทศ/ ช้ีแจงการเรียนการสอน    
2 21-25 มิ.ย. 64 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโภชนาการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 
3 28-2 ก.ค. 64 อาหารหลกั 5 หมู่และสารอาหาร ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

หน่วยที่ 2 กำรย่อยและกำรดูดซึมอำหำร (6ชัว่โมง) 
4  5-9 ก.ค 64 การยอ่ยสารอาหาร ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 
5  12-16 ก.ค 64 การดูดซึมสารอาหาร ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

หน่วยที่ 3 ภำวะโภชนำกำร (6ชัว่โมง) 
6  19-23 ก.ค 64 ภาวะโภชนาการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 
7  26-30 ก.ค 64 ปัญหาภาวะโภชนาการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 
8 2-6  ส.ค. 64 แนวทางแกปั้ญหาโภชนาการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

หน่วยที่ 4 ควำมต้องกำรพลังงำนและสำรอำหำรของร่ำงกำย (6ชัว่โมง) 
9 9-13  ส.ค. 64 ความตอ้งการพลงังานและ

สารอาหาร 
ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

10 16-20  ส.ค. 64 สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2564   
11 23-27  ส.ค. 64 ความตอ้งการพลงังานและ

สารอาหาร 
ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

หน่วยที่ 5 หลักกำรจัดรำยกำรอำหำรส ำหรับบุคคลวัยต่ำง ๆ  (8ชัว่โมง) 
12 30-3 ก.ย. 64 หลกัการจดัรายการอาหาร ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 
13 6-10 ต.ค. 64 หลกัการจดัรายการอาหาร ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 
14 13-17 ต.ค. 64 หลกัการจดัรายการอาหาร ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 
15 20-24 ต.ค. 64 หลกัการจดัรายการอาหาร ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

หน่วยที่ 6 กำรประกอบอำหำรส ำหรับบุคคลวัยต่ำง ๆ (8ชัว่โมง) 
16 27-1 ต.ค. 64 อาหารท่ีเหมาะสมส าหรับหญิงมี

ครรภ ์
ส่ือ ICT, ใบความรู้ ฝึกปฏิบติัจริง 

17 4-8 ต.ค. 64 อาหารท่ีเหมาะสมส าหรับทารก เด็ก ส่ือ ICT, ใบความรู้ ฝึกปฏิบติัจริง 
18 11-15 ต.ค. 64 อาหารท่ีเหมาะสมส าหรับวยัรุ่น ส่ือ ICT, ใบความรู้ ฝึกปฏิบติัจริง 
19 18-23 ต.ค. 64 อาหารท่ีเหมาะสมส าหรับผูใ้หญ่ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ฝึกปฏิบติัจริง 
20 25-29 ต.ค. 64 สอบปลำยภำคเรียนท่ี 1/2564   

 



ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

รำยวิชำ กำรสุขำภิบำลอำหำร           รหัสวิชำ ง 31268     ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4      

ภำคเรียนท่ี 1                 เวลำเรียน 40 ช่ัวโมง/ภำค       เวลำเรียน 2 ช่ัวโมง / สัปดำห์    จ ำนวน  1.0 หน่วยกิต 

สัปดำห์ที่ วัน / เดือน / ปี สำระกำรเรียนรู้ ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ ภำระงำน / ช้ินงำน 

หน่วยที่ 1 หลักกำรสุขำภิบำลอำหำร (6ชัว่โมง) 
1 14-18 มิ.ย. 64 ปฐมนิเทศ/ ช้ีแจงการเรียนการสอน  ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

2 21-25 มิ.ย. 64 หลกัการและความส าคญัของสุขาภิบาล
อาหาร 

ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

3 28-2 ก.ค. 64 การควบคุมปัจจยัท่ีเป็นส่ือน าโรค ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

หน่วยที่ 2 อันตรำยในอำหำรและโรคจำกอำหำรเป็นพำหะ (6ชัว่โมง) 
4  5-9 ก.ค 64 อนัตรายทางกายภาพ  เคมี และชีวภาพ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

5  12-16 ก.ค 64 การป้องกนัโรคจากอาหาร ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

หน่วยที่ 3 สุขลักษณะของสถำนที่ผลิต อุปกรณ์ เคร่ืองมือและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในงำนบริกำรอำหำร สุขลักษณะของวัตถุดิบและอำหำร 
สุขลักษณะส่วนบุคคล (8ชัว่โมง) 

6  19-23 ก.ค 64 ความเหมาะสมของสถานท่ี ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

7  26-30 ก.ค 64 การเลือกอุปกรณ์และเคร่ืองมือ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

8 2-6  ส.ค. 64 การเลือกซ้ือวตัถุดิบและอาหาร ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

9 9-13  ส.ค. 64 การจดัการดา้นสุขลกัษณะ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

10 16-20  ส.ค. 64 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564   

หน่วยที่ 4 กำรจัดกำรของเสียและกำรท ำควำมสะอำดจำกกำรประกอบอำหำร (6ชัว่โมง) 
11 23-27  ส.ค. 64 ประเภทขยะและการจดัการขยะ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

12 30-3 ก.ย. 64 การจดัการน ้ าทิ้งและบ่อดกัไขมนั ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

หน่วยที่ 5 กำรควบคุมคุณภำพอำหำร (8ชัว่โมง) 
13 6-10 ต.ค. 64 ความส าคญัของการควบคุมคุณภาพ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

14 13-17 ต.ค. 64 การควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

15 20-24 ต.ค. 64 การควบคุมกระบวนการผลิต ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

16 27-1 ต.ค. 64 การขนส่ง  ล าเลียงและการเก็บรักษา ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

หน่วยที่ 4 ข้อก ำหนดและกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรสุขำภิบำลอำหำร (6ชัว่โมง) 
17 4-8 ต.ค. 64 ฉลากอาหาร ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

18 11-15 ต.ค. 64 ขอ้ก าหนดและกฎหมาย ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

19 18-23 ต.ค. 64 ระบบสากลในการควบคุมคุณภาพของ
อาหาร 

ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

20 25-29 ต.ค. 64 สอบปลำยภำคเรียนที่ 1/2564   

 

 



ก ำหนดกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ 

รำยวิชำ โครงกำร                     รหัสวิชำ ง 30219       ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ภำคเรียนท่ี 1        เวลำเรียน 60 ช่ัวโมง/ภำค       เวลำเรียน 3 ช่ัวโมง / สัปดำห์      จ ำนวน  1.5 หน่วยกติ 

สัปดำห์ที ่ วัน / เดือน / ปี สำระกำรเรียนรู้ ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ ภำระงำน / ช้ินงำน 
1 14-18 มิ.ย. 64 ปฐมนิเทศ/ ช้ีแจงการเรียนการสอน ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

2 21-25 มิ.ย. 64 ความหมายและความส าคญั ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

3 28-2 ก.ค. 64 ประเภทของโครงการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

4  5-9 ก.ค 64 ลกัษณะของโครงการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

5  12-16 ก.ค 64 การวางแผนท าโครงการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

6  19-23 ก.ค 64 การออกแบบโครงการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

7  26-30 ก.ค 64 การร่างโครงการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

8 2-6  ส.ค. 64 การเขียนร่างเสนอโครงการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

9 9-13  ส.ค. 64 การด าเนินโครงการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

10 16-20  ส.ค. 64 สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2564   
11 23-27  ส.ค. 64 การจดัเก็บขอ้มูล ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

12 30-3 ก.ย. 64 การรวบรวมขอ้มูล ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

13 6-10 ต.ค. 64 การวิเคราะห์ขอ้มูล ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

14 13-17 ต.ค. 64 การประเมิน และสรุปผล ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

15 20-24 ต.ค. 64 การตรวจสอบความเรียบร้อย ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

16 27-1 ต.ค. 64 การเขียนรายงานสรุปโครงการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

17 4-8 ต.ค. 64 การจดัท ารูปเล่มรายงานโครงการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

18 11-15 ต.ค. 64 การจดัเตรียมการน าเสนอโครงการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

19 18-23 ต.ค. 64 การน าเสนอโครงการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

20 25-29 ต.ค. 64 สอบปลำยภำคเรียนท่ี 1/2564   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก ำหนดกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ 

รำยวิชำ กำรขำยเบื้องต้น                 รหัสวิชำ ง 30233            ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  

ภำคเรียนท่ี 1 เวลำเรียน 60 ช่ัวโมง/ภำค      เวลำเรียน 2 ช่ัวโมง /สัปดำห์    จ ำนวน  1.0 หน่วยกติ 

 

สัปดำห์ที ่ วัน / เดือน / ปี สำระกำรเรียนรู้ ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ ภำระงำน / ช้ินงำน 
1 14-18 มิ.ย. 64 ปฐมนิเทศ/ ช้ีแจงการเรียนการสอน ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

2 21-25 มิ.ย. 64 ความรู้พ้ืนฐานของงานขาย ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

3 28-2 ก.ค. 64 หลกัการขาย ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

4  5-9 ก.ค 64 หนา้ท่ีการขาย ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

5  12-16 ก.ค 64 ประเภทและลกัษณะของงานขาย ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

6  19-23 ก.ค 64 กิจการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

7  26-30 ก.ค 64 ผลิตภณัฑ ์ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

8 2-6  ส.ค. 64 ลูกคา้ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

9 9-13  ส.ค. 64 คู่แข่งขนั ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

10 16-20  ส.ค. 64 สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2564   
11 23-27  ส.ค. 64 โอกาสและความกา้วหนา้ของนกัขาย ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

12 30-3 ก.ย. 64 โอกาสและความกา้วหนา้ของนกัขาย ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

13 6-10 ต.ค. 64 โอกาสและความกา้วหนา้ของนกัขาย ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

14 13-17 ต.ค. 64 การเป็นนกัขายท่ีดี ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

15 20-24 ต.ค. 64 การเป็นนกัขายท่ีดี ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

16 27-1 ต.ค. 64 การเป็นนกัขายท่ีดี ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

17 4-8 ต.ค. 64 การเป็นนกัขายท่ีดี ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

18 11-15 ต.ค. 64 การเป็นนกัขายท่ีดี ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

19 18-23 ต.ค. 64 การเป็นนกัขายท่ีดี ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

20 25-29 ต.ค. 64 สอบปลำยภำคเรียนท่ี 1/2564   
 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ 

รำยวิชำ ฝึกงำน                           รหัสวิชำ ง 30218                                 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ภำคเรียนท่ี 1 เวลำเรียน 3  ช่ัวโมง / ภำค    เวลำเรียน 3 ช่ัวโมง /สัปดำห์ จ ำนวน  1.5 หน่วยกติ 

 

 

สัปดำห์ที ่ วัน / เดือน / ปี สำระกำรเรียนรู้ ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ ภำระงำน / 
ช้ินงำน 

1 14-18 มิ.ย. 64 ปฐมนิเทศ/ ช้ีแจงการเรียนการสอน ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

2 21-25 มิ.ย. 64 ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

3 28-2 ก.ค. 64 ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

4  5-9 ก.ค 64 ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

5  12-16 ก.ค 64 ปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

6  19-23 ก.ค 64 ปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

7  26-30 ก.ค 64 ปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

8 2-6  ส.ค. 64 ปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

9 9-13  ส.ค. 64 ปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

10 16-20  ส.ค. 64 สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2564   
11 23-27  ส.ค. 64 ปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

12 30-3 ก.ย. 64 ปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

13 6-10 ต.ค. 64 ปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

14 13-17 ต.ค. 64 ปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

15 20-24 ต.ค. 64 ปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

16 27-1 ต.ค. 64 ปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

17 4-8 ต.ค. 64 บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

18 11-15 ต.ค. 64 บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

19 18-23 ต.ค. 64 บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

20 25-29 ต.ค. 64 สอบปลำยภำคเรียนท่ี 1/2564   
 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ 

รำยวิชำ กำรท ำเบเกอร่ีเพ่ือกำรค้ำ                   รหัสวิชำ ง 30219          ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 

ภำคเรียนท่ี 1 เวลำเรียน 80 ช่ัวโมง / ภำคเวลำเรียน 6 ช่ัวโมง /สัปดำห์ จ ำนวน  2.5 หน่วยกติ 

สัปดำห์ที ่ วัน / เดือน / ปี สำระกำรเรียนรู้ ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ ภำระงำน / 
ช้ินงำน 

1 14-18 มิ.ย. 64 ปฐมนิเทศ/ ช้ีแจงการเรียนการสอน ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

2 21-25 มิ.ย. 64 ความรู้เก่ียวกบัเบเกอร่ีเบ้ืองตน้ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

3 28-2 ก.ค. 64 ความรู้เก่ียวกบัเบเกอร่ีเบ้ืองตน้ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

4  5-9 ก.ค 64 วตัถุดิบและอุปกรณ์ในการท าเบเกอร่ี ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

5  12-16 ก.ค 64 วตัถุดิบและอุปกรณ์ในการท าเบเกอร่ี ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

6  19-23 ก.ค 64 หลกัวิธีการและเทคนิคในการท าเบเกอร่ี ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

7  26-30 ก.ค 64 หลกัวิธีการและเทคนิคในการท าเบเกอร่ี ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

8 2-6  ส.ค. 64 หลกัวิธีการและเทคนิคในการท าเบเกอร่ี ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

9 9-13  ส.ค. 64 หลกัวิธีการและเทคนิคในการท าเบเกอร่ี ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

10 16-20  ส.ค. 64 สอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2564   
11 23-27  ส.ค. 64 การท าเบเกอร่ีประเภทต่างๆ คุกก้ี ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

12 30-3 ก.ย. 64 การท าเบเกอร่ีประเภทต่างๆ คุกก้ี ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

13 6-10 ต.ค. 64 การท าเบเกอร่ีประเภทต่างๆ เคก้ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

14 13-17 ต.ค. 64 การท าเบเกอร่ีประเภทต่างๆ เคก้ ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

15 20-24 ต.ค. 64 การท าเบเกอร่ีประเภทต่างๆ  พาย ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

16 27-1 ต.ค. 64 การท าเบเกอร่ีประเภทต่างๆ  พาย ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

17 4-8 ต.ค. 64 การท าเบเกอร่ีประเภทต่างๆ  ขนมปัง ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

18 11-15 ต.ค. 64 การท าเบเกอร่ีประเภทต่างๆ  ขนมปัง ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

19 18-23 ต.ค. 64 การท าเบเกอร่ีประเภทต่างๆ  โดนทั ส่ือ ICT, ใบความรู้ ใบงาน, แบบฝึกหดั 

20 25-29 ต.ค. 64 สอบปลำยภำคเรียนท่ี 1/2564   
 

 

 


