
ประมวลรายวิชา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  

โรงเรยีนมาตรฐานสากล 
 
1. ชื่อรายวิชา   บรรจุภัณฑงานกระดาษ
    จํานวนชั่วโมง   2  ชั่วโมง / สปัดาห
    กลุมสาระการเรียนรู  การงานอาชพี
    ภาคเรียนที ่ 2  
    ผูสอน  นางสาวนรนิทรทิพ  จติวิทิต
 
2. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรูทั่ วไปเก่ียวกับงานบรรจุภัณฑ  หลักการบรรจุภัณฑ  การออกแบบบรรจุภัณฑ
งานกระดาษ  เลอืกใชวสัดุอุปกรณในการประดิษฐบรรจุภัณฑงานกระดาษในรูปแบบตาง ๆ  การนําเทคโนโลยี
มาประยุกตใชในการสรางบรรจุภัณฑ  การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา
 ปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑงานกระดาษ 
งานกระดาษในรูปแบบตาง ๆ ได และสามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางบรรจุภัณฑ  ตลอดจน
การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา
ในการประกอบอาชีพในอนาคต  โดยใชกระบวนการทํางาน
ในการทํางาน ทกัษะในการแสวงหาความรูเพื่อการดํารงชีวิต

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการทํางานและสรางสรรคผลงาน สามารถนําความรูมาประยุกต
ใชในชีวิตประจําวัน มีประสบการณในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 
ผูเรียนตามหลักสูตร  
 
3. ผลการเรียนรูของรายวิชา 

1.  อธิบายความรูท่ัวไปของบรรจุภัณฑงานกระดาษ  การประดิษฐบรรจภัุณฑงานกระดาษได

2. อธิบายการใชวัสดุอุปกรณไดอยางถูกตองเหมาะสม

3. ประดิษฐบรรจุภัณฑงานกระดาษและนาํเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางสรรคบรรจภัุณฑ

งานกระดาษไดดวยความละเอียด ประณีต รอบคอบ ประหยัด สะอาดและปลอดภัย

4. คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจาํหนายได

 
รวม   4  ผลการเรียนรู   
 

 

 
 

โรงเรยีนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา/ โครงการจดัการเรียนรู 

(Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศักราช  2551

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School

บรรจุภัณฑงานกระดาษ      รหัสวชิา  ง30281 
สปัดาห   40  ชั่วโมง / ภาคเรียน   จาํนวนหนวยกิต 1.

การงานอาชพี                ระดบัชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
        ปการศกึษา  256

นรนิทรทิพ  จิตวิทิต 

ทั่วไปเก่ียวกับงานบรรจุภัณฑ  หลักการบรรจุภัณฑ  การออกแบบบรรจุภัณฑ
เลือกใชวัสดุอุปกรณในการประดิษฐบรรจุภัณฑงานกระดาษในรูปแบบตาง ๆ  การนําเทคโนโลยี

มาประยุกตใชในการสรางบรรจุภัณฑ  การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา 
ติการออกแบบบรรจุภัณฑงานกระดาษ เลือกใชวัสดุอุปกรณไดอยางถูกตอง ประดิษฐบรรจุภัณฑ

และสามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางบรรจุภัณฑ  ตลอดจน
การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา  เพื่อใหมีทักษะการทํางานจะไดรูจักตนเองทําใหมองเห็นชองทาง

โดยใชกระบวนการทํางาน  ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา
น ทักษะในการแสวงหาความรูเพื่อการดํารงชีวิต และทักษะการคิดสรางสรรค 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการทํางานและสรางสรรคผลงาน สามารถนําความรูมาประยุกต
ใชในชีวิตประจําวัน มีประสบการณในอาชีพที่ถนัดและสนใจ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะ

อธิบายความรูทั่วไปของบรรจุภัณฑงานกระดาษ  การประดิษฐบรรจุภัณฑงานกระดาษได

อธิบายการใชวสัดุอุปกรณไดอยางถูกตองเหมาะสม 

ประดิษฐบรรจุภัณฑงานกระดาษและนาํเทคโนโลยีมาประยกุตใชในการสรางสรรคบรรจุภัณฑ

านกระดาษไดดวยความละเอียด ประณีต รอบคอบ ประหยัด สะอาดและปลอดภัย

คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนายได 

 

2551 

Class Standard School) 

1.0  หนวยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

65 

ทั่วไปเก่ียวกับงานบรรจุภัณฑ  หลักการบรรจุภัณฑ  การออกแบบบรรจุภัณฑ           
เลอืกใชวสัดุอุปกรณในการประดิษฐบรรจุภัณฑงานกระดาษในรูปแบบตาง ๆ  การนําเทคโนโลยี

ประดิษฐบรรจุภัณฑ
และสามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางบรรจุภัณฑ  ตลอดจน

เพื่อใหมีทักษะการทํางานจะไดรูจักตนเองทําใหมองเห็นชองทาง         
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา

 
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการทํางานและสรางสรรคผลงาน สามารถนําความรูมาประยุกต     

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะ

อธิบายความรูท่ัวไปของบรรจภัุณฑงานกระดาษ  การประดิษฐบรรจุภัณฑงานกระดาษได 

ประดิษฐบรรจุภณัฑงานกระดาษและนําเทคโนโลยีมาประยกุตใชในการสรางสรรคบรรจภัุณฑ

านกระดาษไดดวยความละเอียด ประณีต รอบคอบ ประหยัด สะอาดและปลอดภัย 



 
4. กําหนดการจัดการเรียนรู 
 

สัปดาห วัน/เดือน/ป 
1 1  พ.ย. – 4  พ.ย.  2565 

2  7  พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 
5 28 พ.ย. – 2  ธ.ค. 2565 
6 5  ธ.ค.  – 9  ธ.ค. 2565 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 
23 ธ.ค. 2565 

9 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

10 2  ม.ค. – 6  ม.ค. 2566 

11 9  ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 
14 30 ม.ค. – 3  ก.พ. 2566 
15 6  ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 
18 27 ก.พ. –  3  มี.ค. 2566 
19 6  มี.ค. – 10  มี.ค. 2566 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 
 

 

เรื่องที่สอน 
 มารูจักบรรจุภัณฑกัน (สอนชดเชยวันจันทรของสปัดาหท่ี 

ต.ค. 2565 โดยมอบหมายงานใบงาน เรื่อง ความหมายและประโยชน
ของบรรจุภัณฑ สอนผาน Line) 

 บทบาทและหนาที่ของบรรจุภัณฑ 
 ประเภทของบรรจุภัณฑ 
 การเลือกใชบรรจุภัณฑ 
 วัสดุบรรจุภัณฑ   
 รูปแบบของบรรจุภัณฑกระดาษ (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 

2565 โดยมอบหมายใหสืบคน เร่ือง รูปแบบของบรรจุภัณฑกระดาษ 
สอนผาน Line)         

 การออกแบบโครงสราง (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 
โดยมอบหมายใหสืบคน เร่ืองการออกแบบโครงสรางสอนผาน 

 การออกแบบกราฟฟก 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 

 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 
กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ (สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี
2565 โดยมอบหมายใหสืบคน เร่ือง กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ 
สอนผาน Line) 

 กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ (สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี
2566  โดยมอบหมาย ใบงาน เร่ือง กระบวนการออกแบบบรรจุภณัฑ 
สอนผาน Line) 

 การออกแบบโครงสรางบรรจภุัณฑกระดาษ  
 การออกแบบบรรจุภัณฑกระดาษแข็งพับได (สอนชดเชยวนัหยุดใน

วันที ่16 ม.ค. 2566  โดยมอบหมายใหสืบคน  เรื่อง การออกแบบ
บรรจุภัณฑกระดาษแข็งพับได สอนผาน Line) 

 การออกแบบบรรจุภัณฑกระดาษแข็งพับได 
 การออกแบบโครงสรางบรรจภุัณฑกลองกระดาษแบบคงรูป
 การออกแบบบรรจุภัณฑกลองกระดาษแบบคงรูป 
 การออกแบบบรรจุภัณฑกลองกระดาษแบบคงรูป  
 หลักการคิดตนทนุ 
 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 
 ประมวลผลการการเรียน รายวิชา บรรจุภัณฑงานกระดาษ
 ประมวลผลการการเรียน รายวิชา บรรจภุัณฑงานกระดาษ

ของสัปดาหที่ 1 วันที่ 31 
มอบหมายงานใบงาน เร่ือง ความหมายและประโยชน

สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 5 ธ.ค.
เร่ือง รปูแบบของบรรจุภัณฑกระดาษ 

สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 12 ธ.ค. 2565
โดยมอบหมายใหสืบคน เรื่องการออกแบบโครงสรางสอนผาน Line) 

สอนชดเชยวันหยุดในวันที ่30 ธ.ค. 
โดยมอบหมายใหสืบคน เร่ือง กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ 

สอนชดเชยวันหยุดในวันที ่2 ม.ค. 
โดยมอบหมาย ใบงาน เร่ือง กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ 

สอนชดเชยวันหยดุใน
โดยมอบหมายใหสืบคน  เรื่อง การออกแบบ

แบบคงรูป 

 

บรรจุภัณฑงานกระดาษ (ง30281) 
กระดาษ (ง30281)    



 
 
5. การวัดผลประเมนิผลการเรียนรู
 5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน
  สัดสวนคะแนนระหวางภาคตอปลายภาค  

- คะแนนกอนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค

รวม
 
 
5.2  คะแนนกอนกลางภาค  รวม  
 

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลกอนกลางภาค
ผลการเรียนรู หนวยการเรียนรู

ขอที่ 1 งานบรรจุภัณฑ

ขอที่ 2 และ ขอที่ 3 บรรจุภัณฑงานกระดาษ

 
 

5.3  คะแนนสอบกลางภาค 
 

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู หนวยการเรียนรู

ขอที่ 1 งานบรรจุภัณฑ
 

ขอที่ 2 และ ขอที่ 3 บรรจุภัณฑงานกระดาษ
 

 
 
 

 

การวัดผลประเมินผลการเรียนรู 
คะแนน 

สัดสวนคะแนนระหวางภาคตอปลายภาค  80 : 20  คะแนน 
คะแนนกอนกลางภาค 30 คะแนน  (ชิ้นงาน 5 
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
คะแนนหลังกลางภาค  30 คะแนน  (ชิ้นงาน 5 
สอบปลายภาค  20 คะแนน 
รวม            100 คะแนน 

คะแนนกอนกลางภาค  รวม  30 คะแนน 

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลกอนกลางภาค 
หนวยการเรียนรู คะแนน รูปแบบการประเมิน 

งานบรรจุภัณฑ 20 - ประเมนิตามสภาพจริง
  จากการตรวจคําตอบ 
  ในงาน, การปฏิบัติงาน
  และผลงานสําเร็จ 

บรรจุภัณฑงานกระดาษ 10 - ประเมนิตามสภาพจริง
  จากการตรวจคําตอบ 
  ในงาน, การปฏิบัติงาน
  และผลงานสําเร็จ 
- ช้ินงาน 5 คะแนน 
  (STEM) 

คะแนนสอบกลางภาค รวม  20  คะแนน (วันที่ 23, 26 – 29 ธันวาคม 2565

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลสอบกลางภาค 
หนวยการเรียนรู คะแนน รูปแบบขอสอบ

งานบรรจภัุณฑ 20 สอบภาคปฏิบัติ 

บรรจุภัณฑงานกระดาษ 

5 คะแนน STEM) 

5 คะแนน STEM) 

 สื่อการสอน 
ประเมินตามสภาพจริง 

 
การปฏิบตัิงาน 

- Power Point 
- ตัวอยาง 
  บรรจุภัณฑ 
- ใบงาน 

ประเมินตามสภาพจริง 
 

การปฏิบตัิงาน 

- Power Point 
- ตัวอยาง 
  บรรจุภัณฑ 
- ใบงาน 
 

2565)   

รูปแบบขอสอบ 



 
 

5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  
 
 

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผล
ผลการเรียนรู หนวยการเรียนรู

ขอที่ 2 และ ขอที่ 3 บรรจุภัณฑกระดาษแข็งพับได

ขอที่ 2 และ ขอที่ 3 บรรจุภัณฑกลองกระดาษ
คงรูป 

ขอที่ 4 การคิดตนทุน กําหนดราคา
จําหนาย 

 
 
 

5.5  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  
 

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู หนวยการเรยีนรู

ขอที่ 2 และขอที่ 3 บรรจุภัณฑกระดาษแขง็พับได
 

ขอที่ 2 และขอที่ 3 บรรจุภัณฑกลองกระดาษ
คงรูป 

 
 
 
 
 

 

คะแนนหลงักลางภาค  รวม  30 คะแนน 

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลหลังกลางภาค 
หนวยการเรียนรู คะแนน รูปแบบการประเมิน

บรรจุภัณฑกระดาษแข็งพับได 10 - ประเมินตามสภาพจริง
  การปฏิบัติงาน 
  และผลงานสําเร็จ 
- ชิ้นงาน 5 คะแนน 
  (STEM) 
 

บรรจุภัณฑกลองกระดาษแบบ 10 - ประเมินตามสภาพจริง
  การปฏิบัติงาน 
  และผลงานสําเร็จ 

การคิดตนทุน กําหนดราคา 10 - ประเมินตามสภาพจริง
  จากการตรวจคําตอบ
  ในงาน, การปฏิบัติงาน
  และผลงานสําเร็จ 
 

คะแนนสอบปลายภาค  รวม  20  คะแนน  (วันที่ 27, 28 กุมภาพันธ, 1 -

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลสอบปลายภาค 
หนวยการเรียนรู คะแนน รูปแบบขอสอบ

บรรจุภัณฑกระดาษแข็งพับได 20 สอบภาคปฏิบัติ 

บรรจุภัณฑกลองกระดาษแบบ

รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ประเมินตามสภาพจริง - Power Point 

- ตัวอยาง 
  บรรจุภัณฑ 
  กระดาษแข็ง 
  พับได 
- ใบงาน 

ประเมินตามสภาพจริง - Power Point 
- ตัวอยาง 
  บรรจุภัณฑ 
  กลองกระดาษ 
  แบบคงรูป  
  - ใบงาน 

ประเมินตามสภาพจริง 
จากการตรวจคําตอบ 

การปฏิบตัิงาน 

- Power Point 
- ใบงาน 
 

- 3 มีนาคม 2566)   

รูปแบบขอสอบ 
 



 
 
5.6  ออกแบบบรรจุภัณฑ

 

หนวยการเรียนรูหรือสาระ
การเรียนรู/ตัวช้ีวัดหรอืผล

การเรียนรู/บูรณาการ 
วิธีการเก็บคะแนน

ขอที่ 2 และขอท่ี 3 
 

1. ใบบันทึกกิจกรรม
2. แนวคิดในการออกแบบ
3. ประสิทธิภาพของ
4. ความคิดสรางสรรค
    ในการออกแบบชิ้นงาน
5. ความสวยงาม
   ความประณีตของ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ออกแบบบรรจุภัณฑ (STEM) 

วิธีการเกบ็คะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุลักษณะ
ประเภท 

จํานวน
ช้ินงาน 

ใบบันทึกกิจกรรม 
แนวคิดในการออกแบบ 
ประสิทธิภาพของชิ้นงาน 
ความคิดสรางสรรค 
ในการออกแบบชิ้นงาน 
ความสวยงาม 
ความประณีตของชิ้นงาน 

ชิ้นงาน 1 ชิ้น 10  คะแนน
 

(กอนกลางภาค 
5 คะแนนและ
หลังกลางภาค 

5 คะแนน
 

หมายเหต ุ
กําหนดเวลา  

สงงาน 

คะแนน 

กอนกลางภาค 
คะแนนและ

หลังกลางภาค  
คะแนน) 
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