
 
 
 
 

ก ำหนดกำรสอน 
รำยวชิำ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี5 รหัสวิชำ  ง 23101 ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 3 
 

รำยวชิำ กำรปลูกผักทั่วไป                 รหัสวิชำ  ง 20263  ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 3 
 

รำยวชิำ กำรปลูกไม้สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน รหัสวชิำ  ง 30272   ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่6 
 
 
 
 
 

ของ 
นายอรรถชัย  มีสุข 

 
ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ - 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 

รายวิชาพื้นฐาน                                       กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ภาคเรียนท่ี 1  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3            จ านวน  1.0 หน่วยกิต           เวลา 40   ช่ัวโมง 
 

 
   อภิปรายและสรุปข้ันตอนการท างาน การสร้างช้ินงานหรือผลงาน การท างานร่วมกันในการเตรียมงาน 
การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดสวนถาด วางแผน ออกแบบและร่าง
ภาพ การเลือก เตรียมพรรณไม้ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ของตกแต่ง ขั้นตอนการจัดท า การบ ารุง ดูแล รักษา
สวนในภาชนะการขยายพันธุ์พืช  และอภิปราย สรุป การหางานหรือต าแหน่งท่ีว่างจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ แนวทางเข้าสู่อาชีพตามคุณสมบัติท่ีจ าเป็น ความมั่นคง และการประเมินทางเลือก การประเมิน
ทางเลือกอาชีพตามหลักแนวทางการประเมิน รูปแบบการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน 
 ใช้กระบวนการสืบค้น กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการพฒันาค่านิยม กระบวนการท างานกลุ่ม 
และกระบวนการแก้ปัญหา  

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิด จนสามารถสร้างช้ินงานจากจินตนาการ หรืองานท่ีท าใน
ชีวิตประจ าวัน ใช้ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมอย่างประหยัด ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม และ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการท างานท่ีสามารถ วิเคราะห์ ประเมิน ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ของตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
ตัวชี้วัด   

1. ง 1.1 ม 3/1 
2. ง 1.1 ม 3/2 
3. ง 1.1 ม 3/3 
4. ง 4.1 ม 3/1  
5. ง 4.1 ม 3/2 
6. ง 4.1 ม 3/3 

 
รวม  6 ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้ำงเวลำเรียน 
รำยวิชำ  กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี   5       รหัสวิชำ  ง 23101  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ภำคเรียนที่  1         เวลำเรียน 40 ชั่วโมง/ภำค 
เวลำเรียน 2  ช่ัวโมง/สัปดำห์         จ ำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

ล ำดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยกำร 
เรียน 

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สำระกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

K P A 

1 การสร้าง
ช้ินงานหรือ
ผลงาน 

ง 1.1 ม 3/1 
ง 1.1 ม 3/2 
ง 1.1 ม 3/3 

ตอนท่ี 1 หลักการจัด
สวนถาด และการ
ประยุกต์สวนถาดใน
ภาชนะอื่น 
-การจัดองค์ประกอบ
และหลักการใช้สี 
ตอนท่ี 2 งาน
ออกแบบและร่างภาพ 
-การออกแบบและร่าง
ภาพ 
ตอนท่ี 3 การเลือก
เตรียมพรรณไม้ 
เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
ในการจัดสวนท่ีใช้
ภาชนะ
เครื่องปั้นดินเผา 
ขนาดเล็ก 
- การเลือกและเตรียม
พรรณไม ้
- การเลือกและเตรียม
เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์
ของตกแต่งในการจัด
สวน 
4 งานจัดท า ปลูก 
ดูแล รักษา สวนท่ีใช้
ภาชนะ 

- สวนถาด 
หรือสวน
ถาดใน
ภาชนะอื่น 
จ านวน 1 
ถาด 

14 5 10 5 

2 การปลูกพืช ง 1.1 ม 3/1 
ง 1.1 ม 3/2 
ง 1.1 ม 3/3 

ตอนท่ี 1 การขยาย
พันธ์พืช   เข้าใจการ
ขยายพันธุ์พืช เป็น
การเพิ่มจ านวนต้นพืช

ขยายพันธ์
พืชด้วยวิธี
ตอนกิ่ง 1 
ชนิด  

16 10 30 10 



ล ำดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยกำร 
เรียน 

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สำระกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

K P A 

ให้มากขึ้นและ
สามารถอนุรักษ์
คุณลักษณะท่ีดีของพืช
ให้คงไว้  
ตอนท่ี 2 วิธีการปลูก
พืช 
ปัจจัยในการ
เจริญเติบโตของพืช 
การปลูกพืช  
การเพาะเมล็ด 
การพัฒนาการในชีพ
จักรของพืชศึกษา 
การเตรียมดิน 
วิธีการปลูกพืช 
การดูแลรักษาพืช 
การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

3 การประกอบ
อาชีพ 

ง 4.1 ม 3/1  
ง 4.1 ม 3/2 
ง 4.1 ม 3/3 

ตอนที่ 1 หลักพื้นฐาน
ในการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพปัญหา
ในการประกอบอาชีพ
ตอนที่ 2 อาชีพ
เกี่ยวกับการปลูกพืช 
การประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการปลูกพืช 
ตอนที่ 3 แนวทางเข้า
สู่อาชีพ 

โครงงานการ
ประเมิน
ทางเลือกใน
การ
ประกอบ
อาชีพ 

10 5 20 5 

รวม   20 60 20 

 
อัตรำส่วนคะแนน 
คะแนนเก็บระหว่างภาค  :   คะแนนปลายภาค =   80  :    20 
K     :     P     :     A = 2: 6: 2 
รวม            100     คะแนน 
คะแนนเก็บก่อนสอบกลำงภำค =     20  คะแนน 
   สอบกลำงภำค =     10  คะแนน 



 คะแนนเก็บหลังสอบกลำงภำค =     20   คะแนน 
  สอบปลำยภำค  =     20   คะแนน    
 ชิ้นงำน /ภำระงำน  =     30   คะแนน 
 
รวม                    100   คะแนน 



ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ภาคเรียนท่ี 1  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน  1.0 หน่วยกิต         เวลา  40   ช่ัวโมง 

 
 

สัปดำห์ 
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
หน่วยกำรเรียนรู้ 
/สำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำรประเมินผล 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
 

15-19 พ.ค.  
 
 
 
 

22-26 พ.ค.  
 
 
 
 
 

29 พ.ค.-2 
มิ.ย. 

 
5-9 มิ.ย.  

 
12-16 มิ.ย.  

 
 

14 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1  
การสร้างช้ินงานหรือผลงาน 
ตอนที่ 1 หลักการจัดสวนถาด 
และการประยุกต์สวนถาดใน
ภาชนะอื่น 
-การจัดองค์ประกอบและ
หลักการใช้สี 
ตอนที่ 2 งานออกแบบและร่าง
ภาพ 
-การออกแบบและร่างภาพ 
ตอนที่ 3 การเลือกเตรียมพรรณ
ไม้ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ในการ
จัดสวนท่ีใช้ภาชนะ
เครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็ก 
- การเลือกและเตรียมพรรณไม้ 
- การเลือกและเตรียมเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ์ของตกแต่งในการจัด
สวน 
-งานจัดท า ปลูก ดูแล รักษา สวน

คาบท่ี 1,2 กิจกรรมพัฒนาความ
เข้าใจ เกี่ยวกับหลักการจัดสวนถาด 
และการประยุกต์สวนถาดในภาชนะ
อื่นแบ่งกลุ่มให้ศึกษา 
การจัดองค์ประกอบและหลักการใช้สี  
คาบท่ี 3,4 ใหันักเรียนช่วยกันสรุป
วิธีการหลักการจัดสวนถาด และการ
ประยุกต์สวนถาดในภาชนะอื่น 
ปฏิบัติกิจกรรม 
: การจัดองค์ประกอบ และหลักการ
ใช้สี  
คาบท่ี 5,6 กิจกรรมพัฒนาความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับ งานออกแบบ
และร่างภาพ 
คาบท่ี 7,8 การปฏิบัติกิจกรรม การ
ออกแบบและร่างภาพ 
คาบท่ี 9,10 กิจกรรมพัฒนาความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกเตรียมพรรณ
ไม้ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ในการจัด

-ห้องปฏิบัติการ
เกษตร 
-ศูนย์เรียนรู้งาน
เกษตร (สว.ภก.) 
-ร้านจ าหน่าย
พรรณไม ้

- สวนถาด 
หรือสวน
ถาดใน
ภาชนะอื่น 
จ านวน 1 
ถาด 

1. วิธีวัด 
-ทดสอบความรู้
หลังเรียน 
-ตรวจสอบ
กระบวนการ 
-ปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 
-ผลงาน  
2. เครื่องมือวัด 
-แบบทดสอบ  
-แบบประเมิน
การปฏิบัติงาน  
-แบบ
ประเมินผลงาน 



สัปดำห์ 
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
หน่วยกำรเรียนรู้ 
/สำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำรประเมินผล 

 
 
6 
 
7 

 
 

19-23 มิ.ย.  
 

26-30 มิ.ย.  

ท่ีใช้ภาชนะ 
 

สวนท่ีใช้ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา 
ขนาดเล็ก 
คาบท่ี 11,12 การปฏิบัติกิจกรรม 
การเลือกและเตรียมพรรณไม้  
คาบท่ี 13,14 ให้นักเรียนส่งตัวแทน
ออกมาสรุปเกี่ยวกับการจัดสวนถาด 
และการประยุกต์สวนถาดในภาชนะ
อื่น นักเรียนรว่มกันปฏิบัติ สวนถาด 
หรือสวนถาดในภาชนะอื่น จ านวน 1 
ถาด 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3-7 ก.ค.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2  
การปลูกพืช 
ตอนที่ 1 การขยายพันธ์พืช   
เข้าใจการขยายพันธุ์พืช เป็นการ
เพิ่มจ านวนต้นพืชให้มากขึ้นและ
สามารถอนุรักษ์คุณลักษณะท่ีดี
ของพืชให้คงไว้  
ตอนที่ 2 วิธีการปลูกพืช 
ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช 
การปลูกพืช  
การเพาะเมล็ด 
การพัฒนาการในชีพจักรของพืช

คาบท่ี 15,16 กิจกรรมพัฒนาความ
เข้าใจเกี่ยวกับชนิดพืชและการขยาย
พันธ์พืช   แบ่งกลุ่มให้ศึกษาร่วมกัน
ในพื้นท่ีศึกษา สวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน ปัจจัย คือ พืช  บันทึก
ข้อมูลในหัวข้อต่อไปนี้  บริเวณท่ีพบ 
ช่ือ ชนิด จ านวน น าข้อมูล ช่ือ ชนิด
มาค้นคว้าศึกษาระบุวิธีการขยาย
พันธ์พืช และเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการขยายพันธุ์พืช  จากวิธีการ
ดังต่อไปนี้  ขยายพันธุ์พืช 1) การ
เพาะเมล็ด 2) การติดตา3)การปักช า

-ห้องปฏิบัติการ
เกษตร 
-ศูนย์เรียนรู้งาน
เกษตร (สว.ภก.) 
-ร้านจ าหน่าย
พรรณไม ้

ขยายพันธ์
พืชด้วยวิธี
ตอนกิ่ง 1 
ชนิด  

1. วิธีวัด 
-ทดสอบความรู้
หลังเรียน 
-ตรวจสอบ
กระบวนการ 
-ปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 
-ผลงาน  
2. เครื่องมือวัด 
-แบบทดสอบ  
-แบบประเมิน
การปฏิบัติงาน  



สัปดำห์ 
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
หน่วยกำรเรียนรู้ 
/สำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำรประเมินผล 

 
9 

 
 
 
 

10 

 
10-14 ก.ค.  
 
 
 
 
16-21 ก.ค.  

ศึกษา 
การเตรียมดิน 
วิธีการปลูกพืช 
การดูแลรักษาพืช 
การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 

4) การตอนกิ่ง 5) การทาบกิ่ง 
คาบท่ี 17,18 ใหันักเรียนช่วยกันสรุป
วิธีการขยายพันธุ์พืชเช่ือมโยงกับการ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การปฏิบัติ
กิจกรรม:การคัดเลือกและขยายพันธุ์
พืช   
คาบท่ี 19,20 กิจกรรมพัฒนาความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับ วิธีการปลูก
พืช การปฏิบัติกิจกรรมขยายพันธ์พืช
ด้วยวิธีตอนกิ่ง 1 ชนิด  

-แบบ
ประเมินผล 

  สอบกลางภาค 
11 
 

12 
 
 
 

13 
 
 

31 ก.ค.-4 
ส.ค. 
7-11 ส.ค  

 
 
 

14-18 ส.ค  
 
 

 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2  
การปลูกพืช 
ตอนที่ 2 (ต่อ)วิธีการปลูกพืช 
ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช 
การปลูกพืช  
การเพาะเมล็ด 
 

คาบท่ี 21,22 การปฏิบัติกิจกรรม 
บันทึกการเจริญเติบโต  
คาบท่ี 23,24 การปฏิบัติกิจกรรม 
การแบ่งระยะการเจริญเติบโต – 
ระยะเจริญพนัธ ์การปฏิบัติกิจกรรม 
ชีพจักร 
คาบท่ี 25 ,26 ปฏิบัติกิจกรรม การ
เปรียบเทียบความแตกต่างด้าน
รูปลักษณ์  ให้นักเรียนส่งตัวแทน
ออกมาสรุปเกี่ยวกับการปลูกพืชท่ีทุก
คนได้ท าร่วมกันไว้ปฏิบัติกิจกรรม  

-ห้องปฏิบัติการ
เกษตร 
-ศูนย์เรียนรู้งาน
เกษตร (สว.ภก.) 
-ร้านจ าหน่าย
พรรณไม ้

  



สัปดำห์ 
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
หน่วยกำรเรียนรู้ 
/สำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำรประเมินผล 

การปลูกพืช 
14 
 
 

15 
 
 

21 – 25 ส.ค.  
 
 

28ส.ค. -1 
ก.ย. 

 
 

 ตอนที่ 3 การป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืช 
ความหมายของศัตรูพืช 
ประเภทของศัตรูพืช 
วิธีป้องกันศัตรูพืช 
วิธีก าจัดศัตรูพืช 

คาบท่ี 27,28 กิจกรรมพัฒนาความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืช 
คาบท่ี 29,30 นักเรียนรว่มกันสรุป
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ให้นักเรียนท า
ปฏิบัติกิจกรรม สารสกัดป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช 

-ห้องปฏิบัติการ
เกษตร 
-ศูนย์เรียนรู้งาน
เกษตร (สว.ภก.) 
-ร้านจ าหน่าย
พรรณไม ้

สารสกัด
ป้องกัน
ก าจัด
ศัตรูพืช 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 

18 
 

4-8 ก.ย. 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-15 ก.ย. 
 
 

18-22 ก.ย.  
 

10 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 การ
ประกอบอาชีพ 
ตอนที่ 1 หลักพื้นฐานในการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
ปัญหาในการประกอบอาชีพ 
ตอนที่ 2 อาชีพเกี่ยวกับการปลูก
พืช  การประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
การปลูกพืช 
ตอนที่ 3 แนวทางเข้าสู่อาชีพ 

คาบท่ี 31,32 กิจกรรมพัฒนาความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเก็บ
เกี่ยวแบ่งกลุ่มให้ศึกษา  
-หลักพื้นฐานในการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพปัญหาในการประกอบ
อาชีพ 
- อาชีพเกี่ยวกับการปลูกพืช การ
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการปลูกพืช 
- แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
คาบท่ี 33,34 ใหันักเรียน การปฏิบัติ
กิจกรรม: การประเมินทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ 
คาบท่ี 35,36 กิจกรรมพัฒนาความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับ หลักพื้นฐาน

-ศูนย์เรียนรู้งาน
เกษตร (สว.ภก.) 

 

โครงงาน
การ
ประเมิน
ทางเลือก
ในการ
ประกอบ
อาชีพ 

1. วิธีวัด 
-ทดสอบความรู้
หลังเรียน 
-ตรวจสอบ
กระบวนการ 
-ปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 
-ผลงาน  
2. เครื่องมือวัด 
-แบบทดสอบ  
-แบบประเมิน
การปฏิบัติงาน  
-แบบ
ประเมินผลงาน 



สัปดำห์ 
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
หน่วยกำรเรียนรู้ 
/สำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำรประเมินผล 

 
 

19 
 
 

20 

 
 

18-22 ก.ย.  
 
 

25-29 ก.ย.  

ในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
ปัญหาในการประกอบอาชีพ 
คาบท่ี 37,38 การปฏิบัติกิจกรรม 
อาชีพเกี่ยวกับการปลูกพืช การ
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการปลูกพืช
คาบท่ี 39,40 กิจกรรมพัฒนาความ
เข้าใจแนวทางเข้าสู่อาชีพ 
 

  สอบปลายภาค 
 



   ข้อตกลงในกำรวัดและประเมินผล รำยวิชำ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  5        
1. รำยละเอียดในกำรวัด-ประเมินผล 

อัตราส่วน  คะแนนระหว่างภาค  :  คะแนนปลายภาค       = 80  : 20. 
อัตราส่วน คะแนน    K      :       P       :      A     = 2 : 6 : 2   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

กำรประเมิน คะแนน วิธีวัด ชนิดของเคร่ืองมือวัด 
ตัวชี้วัด/ 

ผลกำรเรียนรู้ข้อที ่

เวลำที่ใช ้
(นำที/
คร้ัง) 

ก่อนกลางภาค 20 -ทดสอบความรู้
หลังเรียน 
-สังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 
- สังเกตพฤติกรรม
กลุ่ม 
-การท ากิจกรรม/
ใบงาน 

-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน
พฤติกรรมรายบุคคล 
-แบบประเมิน
พฤติกรรมกลุ่ม 
-ใบงาน/กิจกรรม 

ง 1.1 ม 3/1 
ม 3/2  ม 3/3 
 

30 

กลางภาค 10 - ทดสอบความรู้ -แบบทดสอบ ง 1.1 ม 3/1 
ม 3/3 

30 

หลังกลางภาค 20 -ทดสอบความรู้
หลังเรียน 
-สังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 
- สังเกตพฤติกรรม
กลุ่ม 
-การท ากิจกรรม/
ใบงาน 

-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน
พฤติกรรมรายบุคคล 
-แบบประเมิน
พฤติกรรมกลุ่ม 
-ใบงาน/กิจกรรม 

ง 1.1 ม 3/1 
ม 3/2  ,ม 3/3 
ง 4.1 ม 3/1 ,ม 
3/2, ม 3/3 

30 

ปลายภาค 20 - ทดสอบความรู้ -แบบทดสอบ ง 1.1 ม 3/1 
ม 3/3 ง 4.1 ม 
3/1 ,ม 3/2, ม 
3/3 

30 

ช้ินงาน/ภาระงาน 30 -ตรวจสอบผลงาน
เกณฑ์ให้คะแนน 

-แบบประเมินผลงาน ง 1.1 ม 3/2 
ง 4.1 ม 3/2   

ตลอดภาค
เรียน 

รวม   100   คะแนน 
2. ก ำหนดภำระงำน 

    ในการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  5 ได้ก าหนดให้นักเรียนท ากิจกรรม/ ปฏิบัติงาน(ช้ินงาน) 
3 ช้ิน ดังนี้ 
 



 

ที่ ชื่องำน 
ตัวชี้วัด/ผลกำร

เรียนรู้ข้อที ่
ประเภทงำน ก ำหนดส่ง 

วัน/เดือน/ปี กลุ่ม เด่ียว 
1 สวนถาด หรือสวนถาดในภาชนะอื่น  ง 1.1 ม 3/2 /  26-30 มิ.ย.  

2 สารสกัดป้องกันก าจัดศัตรูพืช ง 1.1 ม 3/2 /  28ส.ค. -1 ก.ย. 
3 โครงงานการประเมนิทางเลือกใน

การประกอบอาชีพ 
ง 4.1 ม 3/2    / 25-29 ก.ย.  

หมำยเหตุ    หากนักเรียนขาดส่งงาน 2 ช้ิน  จะได้รับผลการเรียน  “ร”  ในรายวิชานี้ 
 
 
 

ลงชื่อ........................................ครูประจ าวิชา           ลงชื่อ......................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
        (นายอรรถชัย  มีสุข)                                                      (นางอัจฉรา  ขาวพุ่ม) 
 
 
ลงชื่อ........................................รอง / ฝ่ายวิชาการ                  ลงชื่อ .....................................ผู้อ านวยการ          
        ( นางแก้วอุษา  ลีนานนท์   )                                                ( นายมนตรี  พรผล ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
การปลูกผักท่ัวไป 

รายวิชาเพิ่มเติม                                              กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี                             
ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน  1.0 หน่วยกิต             เวลา 40   ช่ัวโมง 
  

ศึกษา ความหมายความส าคัญและประโยชน์ของการผลิตดินและปุ๋ยสวนครัว เช่น ผักชี โหระพา 
กระเพาะ ขิง ข่า ตะไคร้ พริก มะเขือ ฯลฯ   วิธีการปลูก ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
การด ารงชีพ  วิเคราะห์ความต้องการของตลาดพืชผักสวนครัว เลือกปลูกผักสวนครัว 2 ชนิด ปฏิบัติงาน 
เตรียมดิน เพาะต้นกล้า ย้ายต้นกล้า ปลูกดูแลรักษา เก็บเกี่ยวจัดการผลผลิต ด้วยการน าไปบริโภคหรือ
จ าหน่าย ค านวณค่าใช้จ่าย ท าบัญชีแสดงรายรับ-รายจ่าย และประเมินผล 

ใช้กระบวนการสืบค้น กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการพฒันาค่านิยม กระบวนการท างานกลุ่ม 
และกระบวนการแก้ปัญหา 
  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการผลิตดินและปุ๋ยสวนครัวโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในกระบวนการปลูก มีนิสัยรักการท างาน ท างานอย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม มองเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 
ผลกำรเรียนรู้  

1. มีความรู้ความเข้าใจ ถึงความหมายความส าคัญและประโยชน์ของผักสวนครัว 
2. วิเคราะห์ความต้องการของตลาด และ เลือกปลูกผักสวนครัวได้ 2 ชนิด 
3. วางแผนการปลูก ผักสวนครัวในรูปโครงงานอาชีพได้ 
4. ปฏิบัติงานปลูกผักสวนครัวตามแผนปฏิบัติงานครงงานอาชีพได้ 
5. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. มีคุณธรรม/เจริญธรรม รักการท างาน ท างานอย่างมีความสุขมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  

 
 รวม  6  ผลกำรเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้ำงเวลำเรียน 
รำยวิชำ  กำรปลูกผักทั่วไป                                รหัสวิชำ  ง 20263 ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ภำคเรียนที่  1          เวลำเรียน  40 ชั่วโมง/ภำค 
เวลำเรียน 2  ชั่วโมง/สัปดำห์           จ ำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

ล ำดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยกำร 
เรียน 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สำระกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

K P A 

1 ความรู้ท่ัวไป 1,2 ตอนท่ี 1ความหมาย 
ความส าคัญและ
ประโยชน์ของผักสวน
ครัว 
ตอนท่ี 2การศึกษา
วิเคราะห์การตลาด 

 4 10 5 5 

2 น้อมน าปรัชญา 
 

3 ตอนท่ี 1วางแผน
โครงงานอาชีพเพื่อการ
อาชีพ 
ตอนท่ี 2 การปลูกผัก 
-การเตรียมพื้นท่ีปลูกผัก 
-การเตรียมต้นกล้าผัก 
-การปลูก 
-การดูแลรักษา 
-การจัดการผลผลิต 
ตอนท่ี 3 การน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
กระบวนการปฏิบัติ  
-หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
เพื่อการอาชีพ 
-การปลูกฝังค่านิยมด้าน
การอาชีพ 

-โครงงานอาชีพ 26 10 40 10 

3 พัฒนาสู่อาชีพ 4,5,6 ตอนท่ี 1การบันทึกการ
ปฏิบัติงาน 
-การน าบัญชีแสดง
รายรับ-รายจ่าย 
ตอนท่ี 2 การ
ประเมินผลโครงงาน 
 

- ผลผลิต 10 5 5 10 



ล ำดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยกำร 
เรียน 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สำระกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

K P A 

รวม 2 40 25 50 25 

 
อัตรำส่วนคะแนน 
คะแนนเก็บระหว่างภาค  :   คะแนนปลายภาค =   80: 20 
K     :     P     :     A =   2.5: 5.0: 2.5 
รวม            100     คะแนน 
 
 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค =     20  คะแนน 
   สอบกลางภาค =     10  คะแนน 
 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค =     20   คะแนน 
   สอบปลายภาค =     20   คะแนน    
 ช้ินงาน /ภาระงาน  =     30   คะแนน 
 
รวม            100     คะแนน 
 

 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ภาคเรียนท่ี1 ปีการศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน 1.0 หน่วยกิต  เวลา  40 ช่ัวโมง 

 
สัปดำห์ 

ท่ี 
วัน/เดือน/ป ี

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
/สำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำรประเมินผล 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
4 

15-19 พ.ค.  
 
 
 

22-26 พ.ค.  
 
 
 
 

29 พ.ค.-2 มิ.ย. 
 
 

5-9 มิ.ย.  

8 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 
ความรู้ท่ัวไป 
ตอนท่ี 1ความหมาย 
ความส าคัญและ
ประโยชน์ของผักสวน
ครัว 
ตอนท่ี 2 การศึกษา
วิเคราะห์การตลาด 

 
 
 
 
 

 

คาบท่ี 1,2 กิจกรรมพัฒนาความ
เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย 
ความส าคัญและประโยชน์ของผัก
สวน 
คาบท่ี 3,4 ใหันักเรียนช่วยกันสรุป
วิธีการ 
การปฏิบัติกิจกรรม: ความหมาย 
ความส าคัญและประโยชน์ของผัก
สวน 
คาบท่ี 5,6 กิจกรรมพัฒนาความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์การตลาด  
คาบท่ี 7,8 การปฏิบัติกิจกรรม 
การศึกษาวิเคราะห์การตลาด 

-ห้องปฏิบัติการ
เกษตร 
-ศูนย์เรียนรู้งาน
เกษตร (สว.ภก.) 
-ร้านจ าหน่ายพรรณ
ไม้ 

 1. วิธีวัด 
-ทดสอบความรู้
หลังเรียน 
-ตรวจสอบ
กระบวนการ 
-ปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 
-ผลงาน  
2. เครื่องมือวัด 
-แบบทดสอบ  
-แบบประเมิน
การปฏิบัติงาน  
-แบบ
ประเมินผลงาน 

5 
 
 
6 
 

12-16 มิ.ย.  
 
 

19-23 มิ.ย.  
 

26 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 
น้อมน าปรัชญา 
ตอนท่ี 1วางแผน
โครงงานอาชีพเพื่อ
การอาชีพ 

คาบท่ี 9,10 กิจกรรมพัฒนาความ
เข้าใจเกี่ยวกับวางแผนโครงงาน
อาชีพเพื่อการอาชีพ 
คาบท่ี 11,12 การปฏิบัติกิจกรรม 
วางแผนโครงงานอาชีพเพื่อการ

  1. วิธีวัด 
-ทดสอบความรู้
หลังเรียน 
-ตรวจสอบ
กระบวนการ 



สัปดำห์ 
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
หน่วยกำรเรียนรู้ 
/สำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำรประเมินผล 

 
7 
 
 
 
 
8 
 
 
9 
 
 

10 

 
26-30 มิ.ย.  

 
 
 
 

3-7 ก.ค.  
 
 

10-14 ก.ค.  
 
 

16-21 ก.ค.  

ตอนท่ี 2 การปลูกผัก 
-การเตรียมพื้นท่ีปลูก
ผัก 
-การเตรียมต้นกล้าผัก 
-การปลูก 
-การดูแลรักษา 
-การจัดการผลผลิต 
ตอนท่ี 3 การน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
กระบวนการปฏิบัติ  
-หลัก 3 ห่วง 2 
เงื่อนไข เพื่อการอาชีพ 
-การปลูกฝังค่านิยม
ด้านการอาชีพ 

อาชีพ 
คาบท่ี 13,14 ให้นักเรียนส่ง
ตัวแทนออกมาสรุป 
ท่ีทุกคนได้ท าร่วมกันไว้ปฏิบัติ 
วางแผนโครงงานอาชีพเพื่อการ
อาชีพ 
คาบท่ี 15,16 กิจกรรมพัฒนาความ
เข้าใจเกี่ยวกับ การปลูกผัก
แบ่งกลุ่มให้ศึกษาร่วมกัน 
คาบท่ี 17,18 ใหันักเรียนช่วยกัน
สรุป 
การปฏิบัติกิจกรรมการปลูกผัก 
 คาบท่ี 19,20 กิจกรรมพัฒนา
ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับ การ
เตรียมพื้นท่ีปลูกผัก 

-ปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 
-ผลงาน  
2. เครื่องมือวัด 
-แบบทดสอบ  
-แบบประเมิน
การปฏิบัติงาน  

-แบบ
ประเมินผลงาน 

  สอบกลางภาค 
11 
 
 

12 
 
 

31 ก.ค.-4 ส.ค. 
 
 

7-11 ส.ค  
 
 

 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 
(ต่อ) 

คาบท่ี 21,22 การปฏิบัติกิจกรรม 
บันทึกการเจริญเติบโต  
คาบท่ี 23-24 การปฏิบัติกิจกรรม  
-การเตรียมต้นกล้าผัก 
คาบท่ี 24-28 การปฏิบัติกิจกรรม -
การปลูก 

-ห้องปฏิบัติการ
เกษตร 
-ศูนย์เรียนรู้งาน
เกษตร (สว.ภก.) 
-ร้านจ าหน่ายพรรณ
ไม้ 

-โครงงานอาชีพ 1. วิธีวัด 
-ทดสอบความรู้
หลังเรียน 
-ตรวจสอบ
กระบวนการ 
-ปฏิบัติงาน 



สัปดำห์ 
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
หน่วยกำรเรียนรู้ 
/สำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำรประเมินผล 

13 
14 
 
 

15 

14-18 ส.ค  
21 – 25 ส.ค. 

 
  

28ส.ค. -1 ก.ย. 
 
 

-การดูแลรักษา 
-การจัดการผลผลิต 
คาบท่ี 29-30 ให้นักเรียนส่ง
ตัวแทนออกมาสรุปเกี่ยวกับการ
ปลูกผัก 

ตรวจสอบ 
-ผลงาน  
2. เครื่องมือวัด 
-แบบทดสอบ  
-แบบประเมิน
การปฏิบัติงาน  
-แบบ
ประเมินผลงาน 

16 
17 
18 
 
 
 

19 
20 
 

4-8 ก.ย. 
11-15 ก.ย. 
18-22 ก.ย.  

 
 
 

18-22 ก.ย.  
25-29 ก.ย.  

 

10 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 
พัฒนาสู่อาชีพ 
ตอนท่ี 1การบันทึก
การปฏิบัติงาน 
-การน าบัญชีแสดง
รายรับ-รายจ่าย 
ตอนท่ี 2 การ
ประเมินผลโครงงาน 

 

คาบท่ี 31,36 กิจกรรมพัฒนาความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการบันทึก
การปฏิบัติงานการน าบัญชีแสดง
รายรับ-รายจ่าย 
คาบท่ี 37,40 นักเรียนรว่มกันสรุป  
ประเมินผลโครงงาน 

-ห้องปฏิบัติการ
เกษตร 
-ศูนย์เรียนรู้งาน
เกษตร (สว.ภก.) 
-ร้านจ าหน่ายพรรณ
ไม้ 

-ผลผลิต 1. วิธีวัด 
-ทดสอบความรู้
หลังเรียน 
-ตรวจสอบ
กระบวนการ 
-ปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 
-ผลงาน  
2. เครื่องมือวัด 
-แบบทดสอบ  
-แบบประเมิน
การปฏิบัติงาน  
 

  สอบปลายภาค 



   ข้อตกลงในกำรวัดและประเมินผล รำยวิชำ  กำรปลูกผักทั่วไป                           
3. รำยละเอียดในกำรวัด-ประเมินผล 

อัตราส่วน  คะแนนระหว่างภาค  :  คะแนนปลายภาค       = 80  :  20 
อัตราส่วน  คะแนน    K      :       P       :      A    = 2.5 : 5.0 : 2.5 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กำรประเมิน คะแนน วิธีวัด ชนิดของเคร่ืองมือวัด 
ตัวชี้วัด/ 

ผลกำรเรียนรู้ข้อที ่
เวลำที่ใช ้

(นำที/คร้ัง) 
ก่อนกลางภาค 20 -ทดสอบความรู้

หลังเรียน 
-สังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล,กลุ่ม 
-การท ากิจกรรม/
ใบงาน 

-แบบทดสอบ 
 
-แบบประเมิน
พฤติกรรม
รายบุคคล,กลุ่ม 
-ใบงาน/กิจกรรม 

1 ,2   
 
 

30 

กลางภาค 10 - ทดสอบความรู้ -แบบทดสอบ 1 ,2 30 
หลังกลางภาค 20 -ทดสอบความรู้

หลังเรียน 
-สังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล,กลุ่ม 
-การท ากิจกรรม/
ใบงาน 

-แบบทดสอบ 
 
-แบบประเมิน
พฤติกรรม
รายบุคคล,กลุ่ม 
-ใบงาน/กิจกรรม 

3,4,5,6 30 

ปลายภาค 20 - ทดสอบความรู้ -แบบทดสอบ 5,6 30 

ช้ินงาน/ภาระงาน 30 -ตรวจสอบผลงาน
เกณฑ์ให้คะแนน 

-แบบประเมินผล
งาน 

3,4,5,6 ตลอดภาคเรียน 

รวม 100   คะแนน 
4. ก ำหนดภำระงำน 

ในการเรียนรายวิชาการปลูกผักท่ัวไป  ได้ก าหนดให้นักเรียนท ากิจกรรม/ ปฏิบัติงาน(ช้ินงาน) 2 ช้ิน ดังนี ้

ท่ี ชื่องำน 
ตัวชี้วัด/ผลกำร

เรียนรู้ข้อที่ 
ประเภทงำน ก ำหนดส่ง 

วัน/เดือน/ป ีกลุ่ม เด่ียว 
1 รายงานโครงงาน 3,4,5,6 /  28ส.ค. -1 ก.ย. 
2 ผลผลิต 3,4,5,6 /  25-29 ก.ย.  

หมำยเหตุ    หากนักเรียนขาดส่งงาน 2 ช้ิน  จะได้รับผลการเรียน  “ร”  ในรายวิชานี้ 
 

ลงช่ือ........................................ครูประจ าวิชา  ลงช่ือ......................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
        (นายอรรถชัย  มีสุข)                                                      (นางอัจฉรา  ขาวพุ่ม) 
 
 
ลงช่ือ........................................รอง / ฝ่ายวิชาการ            ลงช่ือ .....................................ผู้อ านวยการ          
        ( นางแก้วอุษา  ลีนานนท์   )                                   ( นายมนตรี  พรผล ) 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
การปลูกไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

รายวิชาเพิ่มเติม                                              กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี                             
ภาคเรียนท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6    จ านวน  1.0 หน่วยกิต        เวลา 40   ช่ัวโมง 
  

ศึกษา วิเคราะห์  การจัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า และมีระบบการจัดเก็บและน า
ข้อมูลมาใช้อย่างสะดวก และ เช่ือมโยง ครู นักเรียน ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์  และ เก็บรวบรวม 
บันทึกต่าง ๆ  มอบหมายหรือแบ่งหน้าท่ีการปลูก และรวบรวมพันธุไ์ม้ท้องถิ่นที่น่าสนใจ เพื่อเพิ่มจ านวน เพื่อ
ขยายพันธุ์ ให้รู้จักการอนุรักษ์ และวิธีการท่ีเหมาะสม ศึกษาพันธุ์ไม้โดยใช้สมุดบันทึกข้อมูลพันธุ์ไม้   เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของพืช เบ้ืองต้น โดยใช้ทักษะต่างๆ  ด้านการสังเกต  ร่วมศึกษาพันธุ์ไม้  
อย่างละเอียด ให้เกิดการสัมผัส และดูรายละเอียดจะช่วยให้เกิดความรัก มากขึ้น ก าหนดหัวข้อ  
   โดยใช้กระบวนการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ประกอบด้วย 3  หลัก คือ 1) เหตุ  คือ การ
เรียนรู้ คุณธรรม ภูมิปัญญา  2) ปัจจัย คือ พืช ชีวภาพและกายภาพ  และ3) ผล คือ จิตส านึกในการอนุรักษ์ 
 เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการปลูกไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างง่าย  มี
ความมุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  ประหยัด ตลอดจนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
 
ผลกำรเรียนรู้  

1. มีความรู้ความเข้าใจ ถึงความหมายความส าคัญและประโยชน์ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. วางแผนการศึกษาพืชในสภาพจริง เลือกชนิดพรรณไม้ได้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 
3. ปฏิบัติงานปลูกไม้สวนพฤกษศาสตร์ตามแผนปฏิบัติงานได้ 
4. น ากระบวนการงานสวนพฤกษศาสตร์มาใช้ในกระบวนปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีคุณธรรม/ความรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีจิตส านึกอนุรักษ ์
 

รวม  5  ผลกำรเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้ำงเวลำเรียน 
รำยวิชำ  กำรปลูกไม้สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน   รหัสวิชำ ง 30272   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
ภำคเรียนที่  1           เวลำเรียน  40 ชั่วโมง/ภำค 
เวลำเรียน 2  ช่ัวโมง/สัปดำห์                             จ ำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

ล ำดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยกำร 
เรียน 

มำตรฐำน 
กำรเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สำระกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

K P A 

1 รู้เรื่องการปลูก
ไม้สวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

1,2 - ศิลปะและวัฒนธรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการปลูกไม้
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
- หลักในการเรียนการ
ปลูกไม้สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 8 10 5 5 

2 สร้างส่ิงสร้าง
งาน 

3 - การเลือกไม้ดอก/ไม้ใบ
และวัสดุตกแต่งการ
ปลูกไม้สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- การใช้และการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
- หลักและวิธีการปลูก
ไม้สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

 22 10 40 10 

3 จินตนาการ
หลากหลาย 

4,5 - ออกแบบการปลูกไม้
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนแบบต่าง ๆ 
-การดูรายละเอียดให้
เกิดความรัก ก าหนด
หัวข้อ ในการศึกษา
เพื่อให้ได้ข้อมูลโดย
ละเอียด  บันทึก
ลักษณะ การเก็บข้อมูล 

สวนหย่อม 1 
สวน 

10 5 5 10 

รวม 1 40 25 50 25 

 
สัดส่วนคะแนน 
คะแนนเก็บระหว่ำงภำค : ปลำยภำค  =  80:20 



K : P : A  คือ 2.5 : 5.0 : 2.5 
รวม            100     คะแนน 
คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค =     20   คะแนน 
   สอบกลางภาค =     10  คะแนน 
คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค =     20   คะแนน 
   สอบปลายภาค =     20   คะแนน    
ช้ินงาน /ภาระงาน  =     30   คะแนน 
 

รวม          100     คะแนน 



ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน  1.0 หน่วยกิต เวลาเรียน  40 ช่ัวโมง/ภาค 

 
สัปดำห์ 

ท่ี 
วัน/เดือน/ป ี

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
/สำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำรประเมินผล 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

15-19 พ.ค.  
 
 
 

22-26 พ.ค.  
 
 
 
 
 

29 พ.ค.-2 มิ.ย. 
 
 
 

5-9 มิ.ย.  

4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้
เรื่องการปลูกไม้สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- ศิลปะและวัฒนธรรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูก
ไม้สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
- หลักในการเรียนการ
ปลูกไม้สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
 
 
 

 

คาบท่ี 1,2 กิจกรรมพัฒนาความ
เข้าใจเกี่ยวกับรู้เรื่องการปลูกไม้
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
คาบท่ี 3,4 ใหันักเรียนช่วยกันสรุป
วิธีการ 
การปฏิบัติกิจกรรม: ศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูก
ไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
คาบท่ี 5,6 กิจกรรมพัฒนาความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับหลักในการ
เรียนการปลูกไม้สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนคาบท่ี 7,8 การปฏิบัติ
กิจกรรม หลักในการเรียนการปลูก
ไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

-ห้องงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
-พื้นท่ีศึกษา 
 

 1. วิธีวัด 
-ทดสอบความรู้
หลังเรียน 
-ตรวจสอบ
กระบวนการ 
-ปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 
-ผลงาน  
2. เครื่องมือวัด 
-แบบทดสอบ  
-แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน  
-แบบประเมินผล
งาน 

5 
 
 
 

12-16 มิ.ย.  
 
 
 

22 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
สร้างส่ิงสร้างงาน 
- การเลือกไม้ดอก/ไม้
ใบและวัสดุตกแต่งการ

คาบท่ี 9,10 กิจกรรมพัฒนาความ
เข้าใจเกี่ยวกับวางแผนการเลือกไม้
ดอก/ไม้ใบและวัสดุตกแต่งการ
ปลูกไม้สวน 

 สวนหย่อม 1 
สวน 

1. วิธีวัด 
-ทดสอบความรู้
หลังเรียน 
-ตรวจสอบ



สัปดำห์ 
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
หน่วยกำรเรียนรู้ 
/สำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำรประเมินผล 

6 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 

10 

19-23 มิ.ย.  
 
 

26-30 มิ.ย.  
 
 
 

3-7 ก.ค.  
 
 
 
 

10-14 ก.ค.  
 
 
 
 

16-21 ก.ค.  

ปลูกไม้สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- การใช้และการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
- หลักและวิธีการปลูก
ไม้สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
 
 

คาบท่ี 11,12 การปฏิบัติกิจกรรม 
การเลือกไม้ดอก/ไม้ใบและวัสดุ
ตกแต่งการปลูกไม้สวน 
คาบท่ี 13,14 ให้นักเรียนส่ง
ตัวแทนออกมาสรุป 
ท่ีทุกคนได้ท าร่วมกันไว้ปฏิบัติ การ
เลือกไม้ดอก/ไม้ใบและวัสดุตกแต่ง
การปลูกไม้สวน 
คาบท่ี 15,16 กิจกรรมพัฒนาความ
เข้าใจเกี่ยวกับ การใช้และการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์แบ่งกลุ่มให้
ศึกษาร่วมกัน 
คาบท่ี 17,18 ใหันักเรียนช่วยกัน
สรุป 
การปฏิบัติกิจกรรมการหลักและ
วิธีการปลูกไม้สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
 คาบท่ี 19,20 กิจกรรมพัฒนา
ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับ หลัก
และวิธีการปลูกไม้สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กระบวนการ 
-ปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 
-ผลงาน  
2. เครื่องมือวัด 
-แบบทดสอบ  
-แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน  
-แบบประเมินผล
งาน 

  สอบกลางภาค 



สัปดำห์ 
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
หน่วยกำรเรียนรู้ 
/สำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำรประเมินผล 

11 
12 
13 
14 
15 

31 ก.ค.-4 ส.ค. 
7-11 ส.ค  
14-18 ส.ค  
21 – 25 ส.ค.  
28ส.ค. -1 ก.ย. 

 
 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
(ต่อ) 

คาบท่ี 21,28 การปฏิบัติกิจกรรม 
บันทึกการเจริญเติบโต ปลูกไม้สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
คาบท่ี 29-30 ให้นักเรียนส่ง
ตัวแทนออกมาสรุปเกี่ยวกับปลูกไม้
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

-ห้องงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
-พื้นท่ีศึกษา 
 

 1. วิธีวัด 
-ทดสอบความรู้
หลังเรียน 
-ตรวจสอบ
กระบวนการ 
-ปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 
-ผลงาน  
2. เครื่องมือวัด 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน  
-แบบประเมินผล
งาน 

16 
17 
18 
 
 
 
 
 

4-8 ก.ย. 
11-15 ก.ย. 
18-22 ก.ย.  

 
 
 
 
 

10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
จินตนาการ
หลากหลาย 
- ออกแบบการปลูกไม้
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนแบบต่าง ๆ 
-การดูรายละเอียดให้
เกิดความรัก ก าหนด

คาบท่ี 31,36 กิจกรรมพัฒนาความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการ
ออกแบบการปลูกไม้สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนแบบต่าง ๆ 
การดูรายละเอียดให้เกิดความรัก 
ก าหนดหัวข้อ ในการศึกษาเพื่อให้
ได้ข้อมูลโดยละเอียด  บันทึก
ลักษณะ การเก็บข้อมูล 

-ห้องงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
-พื้นท่ีศึกษา 
 

 1. วิธีวัด 
-ทดสอบความรู้
หลังเรียน 
-ตรวจสอบ
กระบวนการ 
-ปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 
-ผลงาน  



สัปดำห์ 
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
หน่วยกำรเรียนรู้ 
/สำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำรประเมินผล 

19 
20 
 

18-22 ก.ย.  
25-29 ก.ย.  

 

หัวข้อ ในการศึกษา
เพื่อให้ได้ข้อมูลโดย
ละเอียด  บันทึก
ลักษณะ การเก็บ
ข้อมูล 
 

คาบท่ี 37,40 นักเรียนรว่มกันสรุป  
ประเมินผล 

2. เครื่องมือวัด 
-แบบทดสอบ  
-แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน  
-แบบประเมินผล
งาน 

  สอบปลายภาค 
 



ข้อตกลงในกำรวัดและประเมินผล รำยวิชำการปลูกไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
5. รำยละเอียดในกำรวัด-ประเมินผล 

อัตราส่วน  คะแนนเก็บระหว่างภาค : ปลายภาค  =  80:20 
อัตราส่วน   คะแนน    K : P : A  คือ 2.5 : 5.0 : 2.5 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กำรประเมิน คะแนน วิธีวัด ชนิดของเคร่ืองมือวัด 
ตัวชี้วัด/ 

ผลกำรเรียนรู้ข้อที ่
เวลำที่ใช ้

(นำที/คร้ัง) 
ก่อนกลางภาค 20 -ทดสอบความรู้หลัง

เรียน 
-สังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล,กลุ่ม 
-การท ากิจกรรม/ใบ
งาน 

-แบบทดสอบ 
 
-แบบประเมิน
พฤติกรรมรายบุคคล
,กลุ่ม 
-ใบงาน/กิจกรรม 

1,2 30 

กลางภาค 10 - ทดสอบความรู้ -แบบทดสอบ 1,2 30 
หลังกลางภาค 20 -ทดสอบความรู้หลัง

เรียน 
-สังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล,กลุ่ม 
-การท ากิจกรรม/ใบ
งาน 

-แบบทดสอบ 
 
-แบบประเมิน
พฤติกรรมรายบุคคล
,กลุ่ม 
-ใบงาน/กิจกรรม 

3,4 30 

ปลายภาค 20 - ทดสอบความรู้ -แบบทดสอบ 3,4 30 
ช้ินงาน/ภาระงาน 30 -ตรวจสอบผลงาน

เกณฑ์ให้คะแนน 
-แบบประเมินผลงาน 4,5 ตลอดภาค

เรียน 
รวม 100   คะแนน 

 
6. ก ำหนดภำระงำน 

ในการเรียนรายวิชาการปลูกไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้ก าหนดให้นักเรียนท ากิจกรรม / ปฏิบัติงาน (ช้ินงาน)  1 ช้ิน 
ดังนี ้

ท่ี ชื่องำน 
ตัวชี้วัด/ผลกำร

เรียนรู้ข้อที่ 
ประเภทงำน ก ำหนดส่ง 

วัน/เดือน/ป ีกลุ่ม เด่ียว 
1 สวนหย่อม 3*3 3,4,5 /  25-29 ก.ย.  

 
หมำยเหตุ    หากนักเรียนขาดส่งงาน 1 ช้ิน  จะได้รับผลการเรียน  “ร”  ในรายวิชานี้ 

 
ลงช่ือ........................................ครูประจ าวิชา  ลงช่ือ......................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
        (นายอรรถชัย  มีสุข)                                       (นางอัจฉรา  ขาวพุ่ม) 
 
 
ลงช่ือ........................................รอง / ฝ่ายวิชาการ            ลงช่ือ .....................................ผู้อ านวยการ          
        ( นางแก้วอุษา  ลีนานนท์   )                                   ( นายมนตรี  พรผล)                


