
รายละเอียดคาํอธิบายรายวิชา  การทํานาเบื้องต้น    รหัส อช 23415 
สาระการประกอบอาชีพ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จํานวน  4  หน่วยกิต     จํานวน   160   ชั่วโมง 

มาตรฐานการเรียน 
 มาตรฐานที่  3.1  มีความรู้  ความเข้าใจ  และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ  มองเห็นช่องทางและตัดสินใจ
ประกอบอาชีพได้ตามความต้องการ  และศักยภาพของตนเอง  
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้  ความเข้าใจและเจตคติที่ดีในงานอาชีพวิเคราะห์ลักษณะงาน  ขอบข่ายอาชีพในชุมชน 
สังคม และประเทศ  ที่เหมาะสมกับศักยภาพ  5  ด้าน  ได้แก่  ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพ้ืนที่  
ศักยภาพของพ้ืนที่ตามลักษณะภูมิอากาศ  ศักยภาพของภูมิประเทศ และทําเลที่ต้ังของแต่ละพ้ืนที่  ศักยภาพ
ของศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพ้ืนที่  ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพ้ืนที่และ
สอดคล้องกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
ศึกษาและฝึกทักษะเก่ียวกับเรื่องดังต่อไปนี ้
 หัวเรื่องที่  1  ช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพการทํานา 
 หัวเรื่องที่  2  ความสําคัญและประโยชน์ของการทํานา 
 หัวเรื่องที่  3  วิธีการปลูกข้าว 
 หัวเรื่องที่  4  พันธ์ุของข้าว 
 หัวเรื่องที่  5  การวางแผนการปลูก 
 หัวเรื่องที่  6  การเพาะกล้า และการปลูกขา้ว 
 หัวเรื่องที่  7  การดูแลรักษาข้าว 
 หัวเรื่องที่  8  การเก็บเก่ียวข้าว 
 หัวเรื่องที่  9  คุณธรรมในการประกอบอาชีพ 
 หัวเรื่องที่  10 ปัญหา  อุปสรรค  ในการประกอบอาชีพ  

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
 ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์พันธ์ุข้าวที่เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่ ขั้นตอนการทํานา การจัดการ
การผลิต กระบวนการตลาด   จากการสํารวจ  การทดลอง  การฝึกปฏิบัติจริง  อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
นําเสนอโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพบกลุ่ม  การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยกระบวนการโครงงาน  
การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา  แล้วสรุปเป็นองความรู้และนําเสนอโครงงาน 
การวัดผลประเมินผล 

- โครงงาน   
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้  (สรุปรายงาน)   
- ฝึกปฏิบัติจริง    
- แบบทดสอบ / แบบฝึกหัด    
- วัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาค 

 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา จํานวน
ชั่วโมง 

1 ช่องทางและการตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพทํานา 

อธิบายช่องทางและการตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพทํานาได้ 

วิเคราะห์ความเป็นไปได้        
จากข้อมูลดังน้ี 

1. ข้อมูลตนเอง 

6 



2. ข้อมูลทางวิชาการ 
    3. ข้อมูลทางสังคม สิ่งแวดล้อม 

2 ความสําคัญและประโยชน์
ของการทํานา 

1. บอกความสําคัญการทํานาได้ 
2. อธิบายประโยชน์ของการทํา
นาได้ 

1. ความสําคัญของการทํานา 
2. ประโยชน์ของการทํานา 

6 

3 วิธีการทํานา อธิบายวิธีการทํานาแต่ละวิธีได้ 1. การทํานาหว่าน 
2. การทํานาดํา 
3. การทํานาโยน 

30 

4 พันธ์ุของข้าว อธิบายพันธ์ุข้าวแต่ละชนิดได้ 1. พันธ์ุข้าวไวแสง 
2. พันธ์ุข้าวไม่ไวแสง 

6 

5 การวางแผนการทํานา  1. จัดทําแผนปฏิทินการทํานาได้ 
2. คิดคํานวณค่าใช้จ่ายได้อย่าง
เหมาะสม 

1. ปฏิทินการทํานา 
 
2. ค่าใช้จ่ายในการทํานา 

20 

6 การเพาะกล้าและการปลูก
ข้าว 

1. อธิบายขั้นตอนวิธีการเพาะ
กล้าได้  
2. อธิบายขั้นตอนการปลูกข้าวได้ 

1. การเพาะกล้า  
2. การปลูกข้าว 
  - การเตรียมดิน 
  - ไถพรวน 
  - ไถกลบ 

40 

7 การดูแลรักษาข้าว 1. อธิบายการดูแลระยะต้นกล้า 
2. อธิบายการดูแลระยะปักดํา 
3. อธิบายระยะการเจริญเติบโต
ของข้าว 
4. อธิบายระยะเก็บเก่ียว 

1. การดูแลระยะต้นกล้า 
2. การดูแลระยะปักดํา 
3. ระยะการเจริญเติบโตของข้าว 
4. ระยะเก็บเก่ียว 

30 

8 การเก็บเก่ียว 1. อธิบายลักษณะข้าวและนาที่
พร้อมเก็บเก่ียวได้ 
2. อธิบายวิธีการเก็บเก่ียวได้ 
3. อธิบายการดูแลหลังการเก็บ
เก่ียวได้ 

1. ลักษณะข้าวและนาที่พร้อม
เก็บเก่ียว 

2. วิธีการเก็บเก่ียว 
3. การดูแลหลังการเก็บเก่ียว 

30 

9 คุณธรรมในการประกอบ
อาชีพ 

อธิบายคุณธรรมในการประกอบ
อาชีพได้ 

1. ความซื่อสัตย์ 
2. ความขยัน อดทน 
3. ความยุติธรรม 
4. ความรับผิดชอบ 

6 

10 ปัญหา อุปสรรค ในการ
ประกอบอาชีพ 

บอกปัญหา อุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพได้ 

1. ปัญหาด้านการจัดการ 
- ปัญหาด้านกระบวนการผลิต 
- ปัญหาด้านการตลาด 

6 

 



 

 

   

โปรแกรมรายบคุคล
รายวิชาเลอืก การทาํนา

ระดบั ม.ตน 
10  หนวยกติ

วชิา การทาํนาเบื้องต้น   รหัส อช 23415 

จาํนวน  4  หน่วยกติ   (160  ชม.) 

(รายวชิาทีส่ถานศึกษาพฒันา) 

1. ช่องทางและการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพการทาํ

นา   (6  ชม.) 

2. ความสําคญัและประโยชน์ของการทาํนา   (6  ชม.) 

3. วธิีการปลูกข้าว  (30  ชม.) 

4. พนัธุ์ของข้าว  (6  ชม.) 

5. การวางแผนการปลูก  (20  ชม.) 

6. การเพาะกล้าและการปลูกข้าว   (40  ชม.) 

7. การดูแลรักษาข้าว  (30  ชม.) 

8. การเกบ็เกีย่ว   (30   ชม.) 

9. คุณธรรมในการประกอบอาชีพ   (6  ชม.) 

10. ปัญหา อุปสรรค ในการประกอบอาชีพ  (6  ชม.) 

วชิา การพฒันาแผนและ
โครงการอาชพี 
รหสั อช  22001 

วชิา โรคและแมลงในนาข้าว  รหัส อช 23412 

จํานวน  3  หน่วยกติ   (120  ชม.) 

(รายวชิาทีส่ถานศึกษาพฒันา) 

1.  ความหมายของศัตรขู้าวและโรคข้าว 10 ชม. 
2.  โรคข้าวทีเ่กิดจากเชื้อรา 10 ชม. 
3.  โรคข้าวทีเ่กิดจากเชื้อบคัเตรี 10 ชม. 
4.  โรคข้าวทีเ่กิดจากเชื้อไวรัส 10 ชม. 
5.  โรคข้าวทีเ่กิดจากไส้เดือนฝอย 10 ชม. 
6. แมลงดีในนาขา้ว 15 ชม. 
7. แมลงร้ายในนาข้าว 15 ชม. 
8. วัชพืชในนาข้าว 20 ชม. 
 


