
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  15       อ าเภอเชียงแสน        จังหวัดเชยีงราย 
ที ่   2305 /2564    วันที่  2  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
เรื่อง     ส่งก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการ การซัก อบ รีด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
************************************************************************************************************ 
เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
 

        ตามท่ีข้าพเจ้า นางณัฐธิดา  อุตส่าห์  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนรู้ รายวิชา(เลือกเสรี 
SEZ) การซัก อบ รีด ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ข้าพเจ้าได้จัดท าก าหนดแผนการ
จัดการเรียนรู้ รายวิชา(เลือกเสรี SEZ) การซัก อบ รีด) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา
เรียนรู้ รายวิชา (เลือกเสรี SEZ) การซัก อบ รีดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

ลงชื่อ...............................................    
           ( นางณัฐธิดา  อุตส่าห์ ) 
     ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
 
 

ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................................
.............................................................. ............................................................................ ........................................................
............................................................................................................................ ................................................................... 
 
                                                                      ลงชื่อ...........................................................   
                                                                                (นายเอนก   ไชยบุตร)   
                                                รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
 
 
ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
............................................................................................................................. .....................................................................
.............................................................. ............................................................................ ........................................................
............................................................................................................................ ................................................................... 
 
                                                                       ลงชื่อ...........................................................   
                                                                              (นายกัมพล   ไชยนันท์)   
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 



 
แผนการจัดการเรียนรู ้วิชาราย ซักอบรีด 

ปฏิบัติการสอนในรายวิชา ซักอบรีด (วิชาเลือกเสรี SEZ) จ านวน 6 ห้องเรียน 
รวมจ านวน 12 คาบ ต่อสัปดาห์ 

 
ล าดับที่ รหัสวิชา รายวิชา ระดับชั้น จ านวน ชม./สัปดาห์ หมายเหตุ 

1 ง20231 ซักอบรีดเบื้องต้น 2 ม.1 2  
2 ง20248 อาชีพซักอบรีด 2 ม.2 2  
3 ง20274 การบริการด้านการซักอบรีด 2 ม.3 2  
4 ง31250 ธุรกิจซักอบรีดเบื้องต้น 2 ม.4 2  
5 ง32252 การบริหารธุรกิจซักอบรีด 2 ม.5 2  
6 ง33250 ซักอบรีดสู่สากล 2 ม.6  2  

 รวมทั้งสิ้น 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rpg15.ac.th/Echecking/checktime/display_student_class_sez.php?tb_sez_id=260&tb_sez_name=%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%202&tb_sez_code=%E0%B8%8720231
http://www.rpg15.ac.th/Echecking/checktime/display_student_class_sez.php?tb_sez_id=273&tb_sez_name=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%202&tb_sez_code=%E0%B8%8720248
http://www.rpg15.ac.th/Echecking/checktime/display_student_class_sez.php?tb_sez_id=287&tb_sez_name=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%202%20%20%20&tb_sez_code=%E0%B8%8720274
http://www.rpg15.ac.th/Echecking/checktime/display_student_class_sez.php?tb_sez_id=300&tb_sez_name=%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%202&tb_sez_code=%E0%B8%8731250
http://www.rpg15.ac.th/Echecking/checktime/display_student_class_sez.php?tb_sez_id=320&tb_sez_name=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%202%20%20%20&tb_sez_code=%E0%B8%8732252
http://www.rpg15.ac.th/Echecking/checktime/display_student_class_sez.php?tb_sez_id=334&tb_sez_name=%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%202&tb_sez_code=%E0%B8%8733250


 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม  (เลอืกเสรี) 
 

รหัสวชิำ  ง  20231        ซักอบรีดเบือ้งต้น 1          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี         

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่1        ภำคเรียนที ่2                   เวลำ 40 คำบ             จ ำนวน 1.0  หน่วยกติ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ  
ศึกษาความหมาย ความส าคญั คุณค่าและประโยชน์ของการซกัอบรีด การเลือกใชว้สัดุและอุปกรณ์ในการซกัอบ

รีด การเลือกใชผ้ลิตภณัฑซ์กัอบรีดและวธีิการรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการซกัอบรีด  
ศึกษาคน้ควา้และไดรั้บการฝึกฝนปฏิบติั ในขั้นตอนการกระบวนการซกัอบรีดเบ้ืองตน้ กระบวนการท างานกลุ่ม 

ความปลอดภยัในการท างาน ความสะอาดในการท างานซกัอบรีด โดยใชก้ระบวนการฝึกปฏิบติัตามโครงสร้างของการ
เรียนรู้ของงานซกัอบรีด  สร้างพื้นฐานของความรู้ ความเขา้ใจหลกัการและวธีิการขั้นตอนการท างานซกัอบรีดเบ้ืองตน้ 

เพื่อให้ผูเ้รียน อธิบายประโยชน์และวิธีการขั้นตอนของการซักอบรีด ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในการท างานไดอ้ยา่งถูกวธีิ  ท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความรับผดิชอบ ประหยดัและปลอดภยั  และ
มีวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนน าความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการใชว้สัดุและอุปกรณ์ เทคโนโลยี น าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั

ได ้

2. ผูเ้รียนสามารถอธิบายขั้นตอนการปฏิบติังานซกัอบรีดได ้

3. ผูเ้รียนสามารถน าเสนองาน และแกไ้ขปัญหาในการท างานซกัอบรีดได ้

 
รวมทั้งหมด   3   ผลกำรเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม  (เลอืกเสรี) 
 

รหัสวชิำ  ง  20248       งำนอำชีพซักอบรีด 1           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี                        ช้ัน

มัธยมศึกษำปีที ่2       ภำคเรียนที ่2                   เวลำ 40 คำบ             จ ำนวน 1.0  หน่วยกติ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาความหมาย ความส าคญั คุณค่าและประโยชน์ของงานอาชีพซกัอบรีด การเลือกใชว้สัดุและอุปกรณ์ในงาน

อาชีพซกัอบรีด การเลือกใชผ้ลิตภณัฑซ์กัอบรีดและวธีิการรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับงานอาชีพซกัอบรีด  

ศึกษาคน้ควา้และไดรั้บการฝึกฝนปฏิบติั ในขั้นตอนการท างานอาชีพซักอบรีด กระบวนการท างานกลุ่ม ความ

ปลอดภยัในการท างาน ความสะอาดในการท างานอาชีพซกัอบรีด โดยใชก้ระบวนการฝึกปฏิบติัตามโครงสร้างของการ

เรียนรู้ของงานอาชีพซกัอบรีด  สร้างพื้นฐานของความรู้ ความเขา้ใจหลกัการและวิธีการขั้นตอนการท างานอาชีพซกัอบ

รีด การบริการส าหรับงานอาชีพซกัอบรีด 

เพื่อให้ผูเ้รียน อธิบายประโยชน์และวิธีการขั้นตอนของงานอาชีพซกัอบรีด ใชพ้ลงังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในการท างานไดอ้ยา่งถูกวธีิ  ท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความรับผดิชอบ ประหยดัและปลอดภยั  และ

มีวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ 

 

ผลกำรเรียนรู้ 

1.ผูเ้รียนน าความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการใช้วสัดุและอุปกรณ์ เทคโนโลยี น าไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนั

ได ้

2.ผูเ้รียนสามารถอธิบายขั้นตอนการปฏิบติังานอาชีพซกัอบรีดได ้

3.ผูเ้รียนสามารถอธิบายหลกัการบริการ และแกไ้ขปัญหาในการท างานอาชีพซกัอบรีดได ้

 

รวมทั้งหมด  3  ผลกำรเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม  (เลอืกเสรี) 

 

รหัสวชิำ  ง  20274     บริกำรด้ำนกำรซักอบรีด 1      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี  

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่3      ภำคเรียนที ่2                   เวลำ 40 คำบ             จ ำนวน 1.0  หน่วยกติ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาความหมาย ความส าคญั คุณค่าและประโยชน์ของการบริการด้านการซักอบรีด การเลือกใช้วสัดุและ

อุปกรณ์ในงานซกัอบรีดและบริการ การเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ซกัอบรีดและวธีิการรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับงานซกัอบรีด

และบริการ  

ศึกษาคน้ควา้และไดรั้บการฝึกฝนปฏิบติั ในขั้นตอนการท างานซักอบรีดและบริการ กระบวนการท างานกลุ่ม 

ความปลอดภัยในการท างาน ความสะอาดในการท างานซักอบรีดและบริการ โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบติัตาม

โครงสร้างของการเรียนรู้ของงานซกัอบรีดและบริการ  สร้างพื้นฐานของความรู้ ความเขา้ใจหลกัการและวธีิการขั้นตอน

การท างานซกัอบรีดและบริการ  

เพื่อให้ผูเ้รียน อธิบายประโยชน์และวิธีการขั้นตอนของงานอาชีพซกัอบรีด ใชพ้ลงังานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในการท างานไดอ้ยา่งถูกวธีิ  ท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความรับผดิชอบ ประหยดัและปลอดภยั  และ

มีวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ 

 

ผลกำรเรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนน าความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการใชว้สัดุและอุปกรณ์ เทคโนโลยี น าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั

ได ้

2. ผูเ้รียนสามารถอธิบายขั้นตอนการปฏิบติังานซกัอบรีดได ้

3. ผูเ้รียนสามารถอธิบายขั้นตอนการบริการของงานซกัอบรีดได ้

4. ผูเ้รียนสามารถอธิบายหลกัการบริการ และแกไ้ขปัญหาในการท างานซกัอบรีดได ้

 

รวมทั้งหมด  4  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 
 



 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม  (เลอืกเสรี) 
รหัสวชิำ  ง  31250     ธุรกจิซักอบรีดเบือ้งต้น 1      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4       ภำคเรียนที ่2                   เวลำ 40 คำบ             จ ำนวน 1.0  หน่วยกติ 

 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาความหมาย ความส าคญั คุณค่าและประโยชน์ของธุระกิจซกัอบรีด การเลือกใชว้สัดุและอุปกรณ์ในการซกั
อบรีด การเลือกใชผ้ลิตภณัฑซ์กัอบรีดและวธีิการรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการซกัอบรีด  

ศึกษาคน้ควา้และไดรั้บการฝึกฝนปฏิบติั ในขั้นตอนการกระบวนประกอบธุรกิจซกัอบรีด กระบวนการท างาน
กลุ่ม ความปลอดภยัในการท างาน ความสะอาดในการท างานซกัอบรีด โดยใชก้ระบวนการฝึกปฏิบติัตามโครงสร้างของ
การเรียนรู้ของธุรกิจซกัอบรีด  สร้างพื้นฐานของความรู้ ความเขา้ใจหลกัการและวธีิการขั้นตอนการท างานซกัอบรีด 

เพื่อให้ผูเ้รียน อธิบายประโยชน์และวิธีการขั้นตอนของการซักอบรีด ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในการท างานไดอ้ยา่งถูกวธีิ  ท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความรับผดิชอบ ประหยดัและปลอดภยั  และ
มีวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนน าความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการใชว้สัดุและอุปกรณ์ เทคโนโลยี น าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั

ได ้

2. ผูเ้รียนสามารถอธิบายความหมายของธุรกิจซกัอบรีดได ้

3. ผูเ้รียนสามารถอธิบายโครงสร้างธุรกิจซกัอบรีดได ้

4. ผูเ้รียนสามารถอธิบายขั้นตอนการปฏิบติังานซกัอบรีดได ้

5. ผูเ้รียนสามารถน าเสนองาน และแกไ้ขปัญหาในการท างานซกัอบรีดได ้

 
รวมทั้งหมด   5   ผลกำรเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม  (เลอืกเสรี) 
 

รหัสวชิำ  ง  32252   กำรบริหำรธุรกจิซักอบรีด 1        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่5     ภำคเรียนที ่2                   เวลำเรียน 40 คำบ             จ ำนวน 1.0  หน่วยกิต 

 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาความหมาย ความส าคญั คุณค่าและประโยชน์ของการบริการซกัอบรีด การเลือกใชว้สัดุและอุปกรณ์ในการ
ซกัอบรีด การเลือกใชผ้ลิตภณัฑซ์กัอบรีดและวธีิการรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการซกัอบรีด  

ศึกษาคน้ควา้และไดรั้บการฝึกฝนปฏิบติั ในขั้นตอนการกระบวนการบริการซกัอบรีด กระบวนการท างานกลุ่ม 
ความปลอดภยัในการท างาน ความสะอาดในการท างานซกัอบรีด โดยใชก้ระบวนการฝึกปฏิบติัตามโครงสร้างของการ
เรียนรู้ของธุรกิจซกัอบรีด  สร้างพื้นฐานของความรู้ ความเขา้ใจหลกัการและวธีิการขั้นตอนการท างานซกัอบรีด 

เพื่อใหผู้เ้รียน อธิบายประโยชน์และวธีิการขั้นตอนของการซกัอบรีด ใชพ้ลงังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในการท างานไดอ้ยา่งถูกวธีิ  ท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความรับผิดชอบ ประหยดัและปลอดภยั  และ
มีวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1.ผูเ้รียนน าความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการใชว้สัดุและอุปกรณ์ เทคโนโลย ีน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั

ได ้

2.ผูเ้รียนสามารถอธิบายความหมายของการบริการซักอบรีดได ้

3.ผูเ้รียนสามารถอธิบายโครงสร้างของการบริการซกัอบรีดได้ 

4.ผูเ้รียนสามารถอธิบายขั้นตอนการปฏิบติังานซกัอบรีดได ้

5.ผูเ้รียนสามารถน าเสนองาน และแกไ้ขปัญหาในการท างานซกัอบรีดได ้

 
รวมทั้งหมด   5  ผลกำรเรียนรู้ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

ค ำอธิบำยรำยวชิำเพิม่เติม  (เลอืกเสรี) 

 
รหัสวชิำ  ง  30250          ซักอบรีดสู่สำกล 1                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่6           ภำคเรียนที ่2               เวลำ 40 คำบ             จ ำนวน 1.0  หน่วยกติ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาความหมาย ความส าคญั คุณค่าและประโยชน์ของการซกัอบรีด การเลือกใชว้สัดุและอุปกรณ์ในการซกัอบ

รีด การเลือกใชผ้ลิตภณัฑซ์กัอบรีดและวธีิการรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการซกัอบรีด  

ศึกษาคน้ควา้และไดรั้บการฝึกฝนปฏิบติั ในขั้นตอนการกระบวนการบริการซกัอบรีด กระบวนการท างานกลุ่ม 

ความปลอดภยัในการท างาน ความสะอาดในการท างานซกัอบรีด สัญลกัษณ์ของการซกัรีด โดยใชก้ระบวนการฝึกปฏิบติั

ตามโครงสร้างของการเรียนรู้ของธุรกิจซกัอบรีด  สร้างพื้นฐานของความรู้ ความเขา้ใจหลกัการและวิธีการขั้นตอนการ

ท างานซกัอบรีด  

เพื่อให้ผูเ้รียน อธิบายประโยชน์และวิธีการขั้นตอนของการซักอบรีด ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในการท างานไดอ้ยา่งถูกวธีิ  ท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความรับผดิชอบ ประหยดัและปลอดภยั  และ

มีวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ 

 

ผลกำรเรียนรู้ 

1. ผูเ้รียนน าความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการใชว้สัดุและอุปกรณ์ เทคโนโลยี น าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั

ได ้

2. ผูเ้รียนสามารถอธิบายขั้นตอนของการซกัอบรีดและบริการได ้

3. ผูเ้รียนสามารถอธิบายขั้นตอนของการซกัอบรีด การบริการ สัญลกัษณ์การซกัอบรีดได ้

4. ผูเ้รียนสามารถน าเสนองาน และแกไ้ขปัญหาในการท างานซกัอบรีดได ้

 

รวมทั้งหมด   4   ผลกำรเรียนรู้ 

 
 

 

 

 

 

 


