โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา พืชผักทั่วไป รหัสวิชา ง 30272 กลุํมสารการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม .4
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์หนํวยการเรียน 1.5 หนํวยกิต
ชื่อผู๎สอน นางสาวจาปี เอกฉันท์ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2
ที่

ชื่อหนํวยการเรียนรู๎

มาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎

1

ความรู๎เบื้องต๎น
เกี่ยวกับพืชผัก
ประเภทของพืชผัก
สภาพแวดล๎อมในการ
เจริญเติบโตของพืชผัก
เมล็ดพันธุ์และการ
เพาะเมล็ด
การจัดทาสวนผัก

1.บอกความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของพืชผัก
ได๎
2.บอกและอธิบายการจาแนกประเภทของพืชผักได๎
3.อธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเจริญเติบโตของ
พืชผักได๎
4.บอกถึงลักษณะที่ดีของเมล็ดพันธุ์ อธิบายขั้นตอนการ
เพาะพันธุ์ผักและปฏิบัติการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักได๎
5.บอกทางเลือกทาเลที่เหมาะสมตํอการทาสวนผักและ
การเตรียมดินเพื่อการปลูกผักได๎
6.อธิบายวิธีการย๎ายและการปฏิบัติการย๎ายกล๎าและ
ปลูกผักชนิดตําง ๆ ได๎
7.บอกการดูแลรักษาพืชผักและปฏิบัติการดูแลพืชผักได๎
8.อธิบายถึงโรคและแมลงที่เกิดกับพืชผัก และการ
ป้องกันกาจัดโรคและศัตรูของพืชได๎
8.อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวผัก และการจัดการผลผลิต
เพื่อการจาหนํายได๎
9. บอกการถนอมอาหารแปรรูปผลผลิตจาก
พืชผักได๎
สอบกลางภาค
รวมคะแนนหนํวย
ประเมินผลการเรียนรู๎
รวมตลอดภาคเรียน

2
3
4
5

6
7

การปฏิบัติบารุงรักษา
การเก็บเกี่ยวและการ
จัดการผลผลิต

คาอธิบายรายวิชา

เวลา
(ชั่วโมง)
3

น้าหนัก
(คะแนน)
5

3
9

5
5
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5
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10

3
13

5
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3

5
5

3
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1
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รายวิชาพืชผักทั่วไป รหัสวิชา ง 30272 กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นม.4
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์หน่วยการเรียน 1.5 หน่วยกิต
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของพืชผักทั่วไป การจาแนกชนิดและประเภทของพืชผัก
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเจริญเติบโตของพืชผัก ทาเลที่เหมาะสมสาหรับการปลูกผัก การเตรียมดิน ลักษณะที่ดี
ของเมล็ดพันธุ์ผัก การเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก การย๎ายกล๎า การปลูกผักชนิดตําง ๆ การปฏิบัติดูแลรักษา การ
ป้องกันโรคและกาจัดศัตรู การเก็บเกี่ยวผัก การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว การถนอมอาหารและการแปรรูป
เลือกปลูกพืชผักอยํางน๎อย 2 ชนิด ปฏิบัติงานเตรียมดินปลูก เพาะเมล็ดพันธุ์ผัก ย๎ายกล๎า ปลูก ดูแลรักษา
เก็บเกี่ยว การจัดการผลผลิตผักเพื่อการจาหนําย การถนอมอาหารและการแปรรูป
โดยใช๎กระบวนการการคิด การฝึกทักษะปฏิบัติการปลู กพืช ผัก กระบวนการทางานตามขั้นตอน
กระบวนการกลุํม การแก๎ปัญหา รู๎จักใช๎เทคโนโลยีมาใช๎ในการทางานมีความรู๎และทักษะในการปลูกผัก
เพื่อให๎เห็นคุณคําของการทางานด๎วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมในอาชีพการเกษตร มีจิตสานึก
ในการทางาน และใช๎ทรัพยากรในการปฏิบัติอยํางประหยัดและคุ๎มคํา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. บอกความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของพืชผัก
2. บอกและอธิบายการจาแนกประเภทของพืชผัก
3. อธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเจริญเติบโตของพืชผัก
4. บอกถึงลักษณะที่ดีของเมล็ดพันธุ์ อธิบายขั้นตอนการเพาะพันธุ์ผักและปฏิบัติการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก
5. บอกการเลือกทาเลที่เหมาะสมตํอการทาสวนผักการเตรียมดินเพื่อการปลูกผักวิธีการย๎ายกล๎าผัก การ
ปลูกผัก และการปฏิบัติการย๎ายกล๎าและปลูกผักชนิดตําง ๆ
6. อธิบายวิธีการย๎ายกล๎าผัก การปลูกผัก และปฏิบัติการย๎ายกล๎าและปลูกผักชนิดตําง ๆได๎
7. บอกการดูแลรักษาพืชผักและปฏิบัติการดูแลพืชผัก
8. อธิบายถึงโรคและแมลงที่เกิดกับพืชผัก และการป้องกันกาจัดโรคและศัตรูของพืช
9. อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวผัก และการจัดการผลผลิตเพื่อการจาหนําย
10. บอกการถนอมอาหารแปรรูปผลผลิตจากพืชผัก

ตารางวิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา
ที่
1

2

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
บอกความหมาย
ความสาคัญและประโยชน์
ของพืชผัก

เนื้อหา
พืชผัก สํวนใหญํเป็นพืชที่มีอายุสั้น
เป็นพืชที่มีความสาคัญตํอการ
ดารงชีวิตและเป็นพืชเศรษฐกิจที่
สาคัญของประเทศ
-ความสาคัญของพืชผักด๎านตํางๆ
บอกและอธิบายการจาแนก การปลูกพืชผักในแตํละประเภท
ประเภทของพืชผัก
จาเป็นต๎องศึกษาลักษณะประจาพันธุ์
ของพืชผักในแตํละชนิดเพื่อการวาง

กิจกรรม
1.นักเรียนสรุป ความหมาย
ความสาคัญและประโยชน์ของ
พืชผักในด๎านตําง ๆ ได๎อยําง
ถูกต๎อง
1. นักเรียนสรุปการจาแนก
ประเภทของพืชตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดได๎อยํางถูกต๎อง

3

4

5

6

7

8

แผนการปลูกให๎เหมาะสมกับชนิด
และความต๎องการของตลาด
-การจาแนกประเภทของพืชผักตาม
หลักเกณฑ์ตําง ๆ
อธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชมีอยูํ
ตํอการเจริญเติบโตของ
หลายประการ ปัจจัยที่เหมาะสมตํอ
พืชผัก
การเจริญเติบโตจะทาให๎พืชที่ปลูกมี
การเจริญเติบโตที่ดี
- ดิน
- น้า
- แรํธาตุ
- แสง
- อากาศ
บอกถึงลักษณะที่ดีของเมล็ด เมล็ดพันธุ์ที่ดี การเพาะเมล็ดพันธุ์
พันธุ์ อธิบายขั้นตอนการ
อยํางถูกต๎องจะเป็นการลดต๎นทุนใน
เพาะพันธุ์ผักและปฏิบัติการ การเพาะปลูกและได๎ผลผลิตตรงกับ
เพาะเมล็ดพันธุ์ผัก
ความต๎องการ
-ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดี
-ปัจจัยในการงอกของเมล็ด
-วิธีการเพาะเมล็ด
-ปฏิบัติการเพาะเมล็ดพันธุ์
บอกการเลือกทาเลที่
บอกการเลือกทาเลที่เหมาะสมตํอ
เหมาะสมตํอการทาสวนผัก การทาสวนผักและการเตรียมดินเพื่อ
และการเตรียมดินเพื่อการ การปลูกผัก
ปลูกผัก

2.นักเรียนทาแบบทดสอบโดย
ผํานเกณฑ์ตามผลการเรียนรู๎
1.นักเรียนสรุปถึงปัจจัยในการ
เจริญเติบโตของพืชผักได๎อยําง
ถูกต๎อง
2.นักเรียนทา
แบบทดสอบโดยผํานเกณฑ์ตาม
ผลการเรียนรู๎

1.นักเรียนอธิบายถึงคุณลักษณะ
ที่ดีของเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยในการ
งอกของเมล็ดพันธุ์และวิธีการ
เพาะเมล็ดพันธุ์ผักได๎อยํางถูกต๎อง
2.นักเรียนปฏิบัติการเพาะเมล็ด
พันธุ์ผักได๎อยํางถูกต๎อง

1.นักเรียนบอกการเลือกทาเลที่
เหมาะสมในการปลูกผักได๎อยําง
ถูกต๎อง การย๎ายกล๎าผัก และ
วิธีการปลูกผักที่เหมาะสมกับชนิด
ของผักได๎
อธิบายวิธีการย๎ายกล๎าผัก
อธิบายวิธีการย๎ายกล๎าผัก การปลูก 1.อธิบายวิธีการย๎ายกล๎าผัก การ
การปลูกผัก และปฏิบัติการ ผัก
ปลูกผัก
ย๎ายกล๎าและปลูกผักชนิด
การปฏิบัติการย๎ายกล๎าและปลูกผัก 2.ปฏิบัติการเตรียมดิน การย๎าย
ตําง ๆได๎
ชนิดตําง ๆ ได๎
กล๎าผัก การปลุกผักตามชนิดของ
พืชผักได๎อยํางถูกต๎อง
บอกการดูแลรักษาพืชผัก
บอกการดูแลรักษาพืชผักและ
1.นักเรียนอธิบายการดูแลผัก
และปฏิบัติการดูแลพืชผัก ปฏิบัติการดูแลพืชผัก
หลังจากการปลูกได๎อยําถูกต๎อง
-การดูแลในเรื่องของ การให๎น้า การ เหมาะสม
ใสํปุ๋ย การทาค๎าง การตัดแตํงการ
2.นักเรียนปฏิบัติการดูแลผัก
พลางแสง
หลังจากการปลูกได๎อยําถูกต๎อง
การพรวนดิน
เหมาะสม
อธิบายถึงโรคและแมลงที่
อธิบายถึงโรคและแมลงที่เกิดกับ
1.นักเรียนอธิบายการดูแลผักใน

เกิดกับพืชผัก และการ
ป้องกันกาจัดโรคและศัตรู
ของพืช
9

อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวผัก
และการจัดการผลผลิตเพื่อ
การจาหนําย

10

บอกการถนอมอาหารแปร
รูปผลผลิตจากพืชผัก

ตัวชี้วัด/ผลการ
มาตรฐานการเรียนรู๎
เรียนรู๎
1
มาตรฐานที่ 1
ง 1.1
มาตรฐานที่ 4 ง 4.1
2
มาตรฐานที่ 1
ง 1.1
มาตรฐานที่ 4 ง 4.1
3
มาตรฐานที่ 1
ง 1.1
มาตรฐานที่ 4 ง 4.1
4
มาตรฐานที่ 1
ง 1.1
มาตรฐานที่ 4 ง 4.1
5
มาตรฐานที่ 1
ง 1.1
มาตรฐานที่ 4 ง 4.1
6-7
มาตรฐานที่ 1
ง 1.1
มาตรฐานที่ 4 ง 4.1
8-9
มาตรฐานที่ 1

พืชผัก และการป้องกันกาจัดโรคและ
ศัตรูของพืช
-โรค แมลง วัชพืช และการป้องกัน
กาจัด

เรื่องของโรคและแมลงได๎อยําง
ถูกต๎อง
2.นักเรียนปฏิบัติการดูแลผักใน
เรื่องของโรคและแมลงได๎อยําง
ถูกต๎อง
อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวผัก และการ 1.นักเรียนอธิบายวิธีการเก็บเกี่ยว
จัดการผลผลิตเพื่อการจาหนําย
พืชผักและการวิธีการจัดการ
-วิธีการเก็บเกี่ยวผัก
ผลผลิตผักเพื่อการจาหนํายได๎
-ขั้นตอนการจัดการผลผลิตหลังการ อยํางถูกต๎อง
เก็บเกี่ยว
2.นักเรียนปฏิบัติการเก็บเกี่ยวผัก
ได๎อยํางเหมาะสมกับชนิดของผัก
การถนอมอาหารแปรรูปผลผลิตจาก 1.นักเรียนอธิบายวิธีการถนอม
พืชผัก
อาหารและการแปรรูปพืชผักได๎
-การแปรรูป
-การถนอมอาหาร
กาหนดการจัดการเรียนรู้
ทดสอบ
กลางภาค
ปลายภาค
1

จานวนชั่วโมง

น้าหนักคะแนน

3

5

3

10

-

2

9

10

-

3

6

10

10

3

12

15

10

5

19

20

10

4

6

10

-

2

ง 1.1
มาตรฐานที่ 4 ง 4.1
รวม

80

30

20

หมายเหตุ น้าหนักคะแนน 80 คะแนน : สอบกลางภาค 30 คะแนน และคะแนน หนํวย 50 คะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา พืชผักทั่วไป
รหัสวิชา ง 30272
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชผัก เวลา 3 ชั่วโมง
------------------------------------------------------------------------------------------1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด(ผลการเรียนรู้)
ง 1.1 เข๎าใจการทางาน มีความคิดสร๎างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก๎ปัญหา ทักษะการทางานรํวมกันและทักษะการแสวงหาความรู๎ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การทางาน มีจิตสานึกในการทางานใช๎พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ง 4.1 เข๎าใจมีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์เห็นแนวทางในอาชีพ ใช๎เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา มี
คุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู๎
1.บอกความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของพืชผักได๎
2. ความคิดรวบยอด
พืชผักสํวนใหญํเป็นพืชที่มีอายุสั้นเป็นพืชที่มีความสาคัญตํอการดารงชีวิตและเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ
ของประเทศ
3.จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับความหมายของพืชผัก ความสาคัญและประโยชน์ของพืชผักใน
ด๎านตําง ๆ
3.2 ด้านทักษะ / กระบวนการ (P)
บอกและอธิบายความหมาย ความสาคัญประโยชน์ของพืชผักที่มีตํอชีวิตประจาวันและการพัฒนา
ประเทศได๎

3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีเจตคติและคุณสมบัติอันพึงประสงค์ คือ มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎อยูํอยํางพอเพียงมุํงมั่นในการ
ทางาน. รู๎รักสามัคคี
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและอธิบายถึงความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของพืชผัก ใน
ด๎านตําง ๆ ได๎ถูกต๎อง
4.การบูรณาการ
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ : หลักการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ : การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์
กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา : ความสาคัญของพืชผักในการรงชีวิต
กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : ประโยชน์ของพืชผักในด๎านตําง ๆ
5.สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ด้านความรู้ (K)
ตํางประเทศให๎นิยามของผักวํา ผักไมํจาเป็นต๎องเป็นพืชล๎มลุก อาจเป็นสํวนหนึ่งสํวนใดของพืชก็ได๎ แตํ
เป็นพืชที่ใช๎เป็นอาหาร มีความอํอนนุํมอวบน้า และต๎องไมํเป็นผลไม๎ที่มีรสหวาน และต๎องไมํเป็นเมล็ดพืชที่แกํ
แตํเมล็ดพืชที่แกํนี้เมื่อยังอํอนอยูํก็ใช๎เป็นอาหารได๎
ไทยให๎นิยามของผักวํา ผัก คือพืชล๎มลุกหรือสํวนหนึ่งสํวนใดของพืชล๎มลุกหรือพืชยืนต๎นที่นามา
ประกอบอาหารรับประทานได๎
5.2 ด้านทักษะ / กระบวนการ (P)
บอกและอธิบายความหมาย ความสาคัญประโยชน์ของพืชผักที่มีตํอชีวิตประจาวันและการพัฒนา
ประเทศได๎
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
1. มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎
2. อยูํอยํางพอเพียง
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน(ทักษะการคิด)
นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและอธิบายถึงความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของพืชผัก ใน
ด๎านตําง ๆได๎ถูกต๎อง
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1.นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาจากการศึกษา/ค๎นคว๎า เกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของพืชผัก
ตํอการดารงชีวิต และการพัฒนาประเทศได๎
2.นักเรียนสามารถบอก / อธิบายความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของพืชผักที่เกี่ยวข๎องกับ
ชีวิตประจาวันและการพัฒนาประเทศได๎อยํางถูกต๎อง

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน
1. สรุปเนื้อหาจาก
การศึกษาความหมาย
ความสาคัญและ
ประโยชน์ของพืชผัก

2. บอกและอธิบาย
ความหมาย
ความสาคัญ และ
ประโยชน์ของพืชผัก

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
สรุปเนื้อหาเรื่อง
ความหมาย
ความสาคัญและ
ประโยชน์ของ
พืชผักได๎อยําง
ถูกต๎อง
บอกและอธิบาย
ความหมาย
ความสาคัญ และ
ประโยชน์ของพืชผัก
ที่เกี่ยวข๎องกับ
ชีวิตประจาวันและ
การพัฒนาประเทศ
ได๎อยํางถูกต๎อง

ดี (3)

พอใช๎ (2)

สรุปเนื้อหาเรื่อง
ความหมาย
ความสาคัญและ
ประโยชน์ของ
พืชผักได๎

สรุปเนื้อหาเรื่อง
ความหมาย
ความสาคัญ
และ ประโยชน์ของ
พืชผักได๎บ๎างแตํไมํ
ครอบคลุม
บอกและอธิบาย
บอกและอธิบาย
ความหมาย
ความหมาย
ความสาคัญ และ ความสาคัญ และ
ประโยชน์ของพืชผัก ประโยชน์ของพืชผัก
ที่เกี่ยวข๎องกับ
ที่เกี่ยวข๎องกับ
ชีวิตประจาวันและ ชีวิตประจาวันและ
การพัฒนาประเทศ การพัฒนาประเทศ
ได๎
ได๎บ๎างแตํไมํ
ครอบคลุม

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ความสามารถและ
(จุดเน้น)
ทักษะ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
บอกและอธิบาย
บอกและอธิบาย
การจัดทาใบงาน
ใบงาน
ความหมาย
การทดสอบ
แบบทดสอบ
ความสาคัญ และ
ประโยชน์ของพืชผักได๎

ปรับปรุง (1)
สรุปเนื้อหาเรื่อง
ความหมาย
ความสาคัญและ
ประโยชน์ของ
พืชผักได๎น๎อยมาก
บอกและอธิบาย
ความหมาย
ความสาคัญ และ
ประโยชน์ของ
พืชผักที่เกี่ยวข๎อง
กับชีวิตประจาวัน
และการพัฒนา
ประเทศได๎น๎อย
มาก
เกณฑ์การ
ประเมิน
สรุปใบงานได๎
ถูกต๎องและ
ทดสอบผําน
เกณฑ์การทดสอบ

6.กิจกรรมการเรียนรู้
1.กิจกรรมนาสูํการเรียนรู๎
พูดคุยกับนักเรียนถามนักเรียนวําที่บ๎านของใครบ๎างที่ประกอบอาชีพด๎านการเกษตรโดยการปลูกผัก ใน
การปลูกผักนั้นเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม
2. กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
1) สุํมนักเรียนในชั้นเรียนประมาณ 3- 5 คน บอกถึงความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์
ของพืชผัก ตามความเข๎าใจของนักเรียน

2) จดคาตอบของนักเรียนแตํละคนไว๎ จากนั้นให๎นักเรียนในชั้นชํวยกันสรุปเนื้อหาจากการ
รํวมกันคิด ครูชํวยอธิบายเพิ่มเติม และบันทึกเนื้อหาลงในใบสรุปการเรียนการสอนประจาหนํวย
3. กิจกรรมรวบยอด
นักเรียนสามารถสรุปความเรื่องความหมายความสาคัญ และประโยชน์ของพืชผักได๎ และ
สามารถบอก / อธิบาย ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของการเกษตรที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจาวันและ
การพัฒนาประเทศได๎อยํางถูกต๎อง
4.กิจกรรมเสนอแนะ
7.สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนงานเกษตร
2. ใบงาน / ใบสรุปเนื้อหา
3.ห๎องเรียน ICT
4.หนังสือการปลูกผัก
8.การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู๎สอน
3 ห่วง
ประเด็น
เนื้อหา
แหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
เวลา
การจัดกิจกรรม
การประเมินผล
เงื่อนไขความรู้

ความพอประมาณ
มีความเหมาะสมกับ
ผู๎เรียน
สามารถใช๎แหลํงเรียนรู๎ได๎
อยํางเหมาะสม

มีเหตุผล

เนื้อหาทีใ่ ช๎สอนมีความ
ถูกต๎องเหมาะสม
ใช๎แหลํงเรียนรู๎อยําง
คุ๎มคําในแหลํงเรียนรู๎ที่มี
อยูํ
ใช๎สื่ออุปกรณ์ในการสอน ใช๎สื่ออยํางเหมาะสมใน
อยํางคุ๎มคํา
สร๎างองค์ความรู๎
มีความเหมาะสมกับ
ใช๎เวลาในการสอนอยําง
เนื้อหา
คุ๎มคํา
มีความกระชับและเข๎าใจ สร๎างองค์ความรู๎ที่ดีและ
งํายในการเรียน
เข๎าใจได๎งําย
การประเมินมีความ
ใช๎แบบประเมินผลที่
เหมาะสมกับเนื้อหา
เหมาะสมกับเนื้อหา
มีความสอดคล๎องกับ
การสร๎างองค์ความรู๎ที่
เนื้อหาและมีความ
ถูกต๎องให๎กับนักเรียน
เหมาะสม

มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
เนื้อหามีความเหมาะสม
ในการจัดการสอน
ใช๎แหลํงเรียนรู๎อยําง
หลากหลายในการสร๎าง
องค์ความรู๎ให๎กับผู๎เรียน
มีสื่อการเรียนรู๎อยําง
หลากหลาย
เหมาะสมกับกับผู๎เรียน
และการสร๎างองค์ความรู๎
มีความกระชับและ
เหมาะสม
การประเมินผลมีความ
หลากหลาย
การนาองค์ความรู๎ที่ได๎รับ
ไปใช๎ชีวิตประจาวันอยําง
ถูกต๎อง

เงื่อนไขคุณธรรม

มีความรักในการ
ประกอบอาชีพที่สุจริต

มีเจตคติที่ดีตํอการ
ประกอบอาชีพ

มีการประกอบอาชีพที่
สุจริตและมีความรักใน
อาชีพ

8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
นักเรียนสามารถเรียนรู๎ในเนื้อหา
การเรียนอยํางเหมาะสมกับเวลา
และใช๎แหลํงเรียนรู๎ในการเรียน
อยํางเหมาะสม
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
นักเรียนศึกษาเนื้อหาการเรียนได๎ นักเรียนสามารถนาองค์ความรู๎ที่
อยํางมีถูกต๎องมีความรอบคอบและ ได๎รับไปใช๎ในการดาเนินชีวิตอยําง
มีเหตุผลในการสร๎างองค์ความรู๎
ถูกต๎อง
ตามผลการเรียนรู๎
นักเรียนสามารถบอกและอธิบายความหมาย ความสาคัญ และ
ประโยชน์ของพืชผักที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจาวันและการพัฒนาประเทศ
ได๎อยํางถูกต๎อง
นักเรียนมีความ ใฝ่เรียนรู๎ มุํงมั่นในการทางาน มีความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานด๎วยความซื่อสัตย์

9.การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง... สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
การประยุกต์ใช๎
สามารถนาความรู๎ที่ การใช๎องค์ความรู๎ การสืบทอดและ
ทรัพยากรที่มีอยูํ
ได๎รับไปปรับปรุง
ในการดูแลรักษา อนุรักษ์ประเพณี
ความรู้
อยํางคุ๎มคํา
พัฒนาตนเองและ สิ่งแวดล๎อมด๎านตําง วัฒนธรรมในการ
ชุมชน
ๆให๎อยูํในความ
ประกอบอาชีพให๎
สมดุลเหมาะสม
คงอยูํ
มีการวางแผนการ รู๎จักการอยูํรํวมกัน การรํวมกันดูแล
มีการสืบทอด
ทักษะ
ใช๎ทรัพยากรอยําง การรํวมแรงรํวมใจ สิ่งแวดล๎อมให๎อยูํใน ประเพณี
คุ๎มคํา
ในการทางาน
สภาพที่สมดุล
วัฒนธรรม
รู๎จักการวาง
รู๎รักความสามัคคี รู๎รักษาสิ่งแวดล๎อม การสืบทอด
ค่านิยม
แผนการดาเนินชีวิต และการอยูํรํวมกัน ให๎คงอยูํ
ประเพณีวัฒนธรรม
ไมํยึดตามวัตถุนิยม อยํางมีความสุข
เป็นสิ่งที่ดี

10.ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
ลงชื่อ………………………………………………..............
(นายกาธร สังข์มา)
ความคิดเห็นของหัวหน้างานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
ลงชื่อ………………………………………………..............
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
ลงชื่อ………………………………………………..............
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………………………………………………..............
(นายศักดา ภุมรินทร์)

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู๎
ผู๎ที่ผํานตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู๎
มีจานวน……………………………………คน คิดเป็นร๎อยละ…………………………………………………………………………
ผู๎ที่ไมํผํานตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู๎
มีจานวน……………………………………คน คิดเป็นร๎อยละ………………………………………………………………………..
1………………………....................................สาเหตุ……………………………………………………………...........................
2……………………….....................................สาเหตุ........……………………………………………………………....................
แนวทางแก๎ปัญหา……………………………..................…………………………………………………………………....................
ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได๎แกํ
1………………………………………………........................ 2……………………………………………………….....................
แนวทางการพัฒนา/สํงเสริม
ผู๎เรียนได๎รับความรู๎(K)……………………….........……………………………………………………………...................................
ผู๎เรียนเกิดทักษะกระบวนการ(P)…………........………………………………………………………………...............................
ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม(A).................…………………………………………………………………....................
ผู๎เรียนมีทักษะการคิด…………………………………………………………………………………….............................................
ผู๎เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง……………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
ปัญหาอุปสรรค (ถ๎ามี) …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
ข๎อเสนอแนะ (ถ๎ามี)……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ……………………………………………….....................
(นางสาวจาปี
เอกฉันท์)
ครูผู๎สอน
วันที…่ ………เดือน………………………….พ.ศ...........

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา พืชผักทั่วไป
รหัสวิชา ง 30272
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประเภทของพืชผัก เวลา 3 ชั่วโมง
------------------------------------------------------------------------------------------1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
ง 1.1 เข๎าใจการทางาน มีความคิดสร๎างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก๎ปัญหา ทักษะการทางานรํวมกันและทักษะการแสวงหาความรู๎ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การทางาน มีจิตสานึกในการทางานใช๎พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ง 4.1 เข๎าใจมีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์เห็นแนวทางในอาชีพ ใช๎เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา มี
คุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู๎
2.บอกและอธิบายการจาแนกประเภทของพืชผักได๎
2. ความคิดรวบยอด
การจาแนกประเภทของพืชผักสามารถใช๎หลักเกณฑ์ตํางๆในการจัดจาแนกได๎หลายวิธี การเรียนรู๎ชนิด
และประเภทของพืชผักจะทาให๎สามารถวางแผนการปลูกพืชผักได๎อยํางเหมาะสมและตรงตามความต๎องการของ
ผู๎ปลูกและผู๎บริโภคหรือการตลาด
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ตําง ๆที่ใช๎ในการจาแนกชนิดและประเภทของ
พืชผัก
3.2 ด้านทักษะ / กระบวนการ (P)
บอกและอธิบายหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ตําง ๆที่ใช๎ในการจาแนกชนิดและประเภทของพืชผัก
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีเจตคติและคุณสมบัติอันพึงประสงค์ คือ มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎อยูํอยํางพอเพียงมุํงมั่นในการ
ทางาน. รู๎รักสามัคคี
4.การบูรณาการ
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ : หลักเกณฑ์ที่ใช๎ในการจัดจาแนกพืชผัก
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ : การเขียนชื่อผัก
กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์: การวาดภาพพืชผัก
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)

5.1 ด้านความรู้ (K)
รู๎และเข๎าใจการจัดจาแนกประเภทของการจัดทาสวนผัก และการจัดจาแนกประเภทของ
พืชผักตามหลักเกณฑ์ตําง ๆ
- การจาแนกประเภทของการทาสวนผักตามหลักสากล
- การจาแนกพืชผักตามฤดูกาลเพาะปลูก
- การจาแนกพืชผักตามอายุของพืชผัก
- การจาแนกพืชผักตามลักษณะการนาไปใช๎ประโยชน์
- การจาแนกพืชผักตามวิธีการเพาะปลูก
- การจาแนกพืชผักตามหลักพฤกษศาสตร์
5.2 ด้านทักษะ / กระบวนการ (P)
บอกและอธิบายถึงการจัดจาแนกการทาสวนผักตามหลักสากล และการจัดจาแนกประเภทของพืชผัก
ตามหลักเกณฑ์ตําง ๆ เชํน การจัดจาแนกประเภทของพืชผักตามหลักพฤกษศาสตร์ การจาแนกพืชผักตามอายุ
ของผัก การจาแนกพืชผักตามฤดูกาลเพาะปลูก การจาแนกพืชผักตามความต๎องการความชื้น การจาแนกพืชผัก
ตามลักษณะการนาไปใช๎ประโยชน์
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎

อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการทางาน

รู๎รักสามัคคี

5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและอธิบายถึงหลักเกณฑ์ที่ใช๎ในการจัดจาแนกชนิดและประเภทของ
พืชผักได๎อยํางถูกต๎อง
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาจากการศึกษา/ค๎นคว๎า เกี่ยวกับการจาแนกประเภทของการจัดทาสวน
ผักและการจาแนกประเภทของผักตามหลักเกณฑ์ตําง ๆได๎
2.นักเรียนสามารถบอก / อธิบายเกี่ยวกับการจาแนกประเภทของการจัดทาสวนผักและการจาแนก
ประเภทของพืชผักตามหลักเกณฑ์ตําง ๆได๎
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน

ดีมาก (4)
1. บอกและอธิบายการ บอกและอธิบายการ
จาแนกประเภทของ
จาแนกประเภทของ
พืชผักได๎
พืชผักได๎อยําง
ถูกต๎อง

ระดับคุณภาพ
ดี (3)
บอกและอธิบายการ
จาแนกประเภทของ
พืชผักได๎แตํไมํ
ครอบคลุมเนื้อหา
ทั้งหมด

พอใช๎ (2)
บอกและอธิบายการ
จาแนกประเภทของ
พืชผักได๎บ๎าง
แตํไมํครอบคลุม

ปรับปรุง (1)
บอกและอธิบาย
การจาแนก
ประเภทของพืชผัก
ได๎น๎อยมาก

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ความสามารถและ
(จุดเน้น)
ทักษะ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
บอกและอธิบายการ บอกและอธิบาย
การจัดทาใบงาน
ใบงาน
จาแนกประเภทของ
การทดสอบ
แบบทดสอบ
พืชผักได๎

เกณฑ์การ
ประเมิน
สรุปใบงานได๎
ถูกต๎องและ
ทดสอบผําน
เกณฑ์การทดสอบ

6.กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมนาสูํการเรียน
พูดคุยกับนักเรียนถามนักเรียนวําในการจัดจาแนกประเภทของการจัดทาสวนผัก และการ
จาแนกประเภทของพืชผักนั้นสามารถจาแนกโดยใช๎หลักเกณฑ์ใดได๎บ๎าง เพื่อฟังความคิดเห็นของนักเรียน
2. กิจกรรมที่ชํวยพัฒนาผู๎เรียน
1) จัดนักเรียนออกเป็นกลุํม ๆ ละ 3-5 คน ให๎นักเรียนรํวมกันระดมความคิดวําในการจัด
จาแนกประเภทของพืชผักนั้น สามารถใช๎หลักเกณฑ์ใดบ๎างเป็นตัวกาหนด และให๎นักเรียนเขียนอธิบายความคิด
นั้นพร๎อมยกตัวอยํางพืชผักด๎วย
2) จากการระดมความคิดของกลุํมให๎นักเรียนแตํละกลุํมสํงตัวแทนออกมานาเสนอความคิด
ของกลุํม พร๎อมให๎นักเรียนในชั้นจดความคิดเห็นของแตํละกลุํมที่แตกตํางกันไว๎ นักเรียนและครูชํวยกันสรุป
เนื้อหาการจาแนกประเภทของพืชผัก
3. กิจกรรมรวบยอด
นักเรียนทุกคนสามารถบอก และอธิบายถึงการจัดจาแนกประเภทของการจัดทาสวนผัก และ
การจาแนกประเภทของพืชผักตามหลักเกณฑ์ตําง ๆ ได๎อยํางถูกต๎อง
4.กิจกรรมเสนอแนะ
7.สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนงานเกษตร
2. ใบงาน / ใบสรุปเนื้อหา
3.ห๎องเรียน ICT
4.หนังสือการปลูกผัก
8.การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู๎สอน

3 ห่วง
ประเด็น
เนื้อหา
แหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
เวลา
การจัดกิจกรรม
การประเมินผล
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

ความพอประมาณ
มีความเหมาะสมกับ
ผู๎เรียน
สามารถใช๎แหลํงเรียนรู๎ได๎
อยํางเหมาะสม

มีเหตุผล

เนื้อหาทีใ่ ช๎สอนมีความ
ถูกต๎องเหมาะสม
ใช๎แหลํงเรียนรู๎อยําง
คุ๎มคําในแหลํงเรียนรู๎ที่มี
อยูํ
ใช๎สื่ออุปกรณ์ในการสอน ใช๎สื่ออยํางเหมาะสมใน
อยํางคุ๎มคํา
สร๎างองค์ความรู๎
มีความเหมาะสมกับ
ใช๎เวลาในการสอนอยําง
เนื้อหา
คุ๎มคํา
มีความกระชับและเข๎าใจ สร๎างองค์ความรู๎ที่ดีและ
งํายในการเรียน
เข๎าใจได๎งําย
การประเมินมีความ
ใช๎แบบประเมินผลที่
เหมาะสมกับเนื้อหา
เหมาะสมกับเนื้อหา
มีความสอดคล๎องกับ
การสร๎างองค์ความรู๎ที่
เนื้อหาและมีความ
ถูกต๎องให๎กับนักเรียน
เหมาะสม
มีความรักในการ
มีเจตคติที่ดีตํอการ
ประกอบอาชีพที่สุจริต
ประกอบอาชีพ

มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
เนื้อหามีความเหมาะสม
ในการจัดการสอน
ใช๎แหลํงเรียนรู๎อยําง
หลากหลายในการสร๎าง
องค์ความรู๎ให๎กับผู๎เรียน
มีสื่อการเรียนรู๎อยําง
หลากหลาย
เหมาะสมกับกับผู๎เรียน
และการสร๎างองค์ความรู๎
มีความกระชับและ
เหมาะสม
การประเมินผลมีความ
หลากหลาย
การนาองค์ความรู๎ที่ได๎รับ
ไปใช๎ชีวิตประจาวันอยําง
ถูกต๎อง
มีการประกอบอาชีพที่
สุจริตและมีความรักใน
อาชีพ

.
2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
นักเรียนสามารถเรียนรู๎ในเนื้อหา
การเรียนอยํางเหมาะสมกับเวลา
และใช๎แหลํงเรียนรู๎ในการเรียน
อยํางเหมาะสม
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
นักเรียนศึกษาเนื้อหาการเรียนได๎ นักเรียนสามารถนาองค์ความรู๎ที่
อยํางมีถูกต๎องมีความรอบคอบและ ได๎รับไปใช๎ในการดาเนินชีวิตอยําง
มีเหตุผลในการสร๎างองค์ความรู๎
ถูกต๎อง
ตามผลการเรียนรู๎
นักเรียนสามารถบอก / อธิบายเกี่ยวกับการจาแนกประเภทของการ
จัดทาสวนผักและการจาแนกประเภทของพืชผักตามหลักเกณฑ์ตําง ๆได๎
นักเรียนมีความ ใฝ่เรียนรู๎ มุํงมั่นในการทางาน มีความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานด๎วยความซื่อสัตย์

9.การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง... สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
การประยุกต์ใช๎
สามารถนาความรู๎ที่ การใช๎องค์ความรู๎ การสืบทอดและ
ทรัพยากรที่มีอยูํ
ได๎รับไปปรับปรุง
ในการดูแลรักษา อนุรักษ์ประเพณี
ความรู้
อยํางคุ๎มคํา
พัฒนาตนเองและ สิ่งแวดล๎อมด๎านตําง วัฒนธรรมในการ
ชุมชน
ๆให๎อยูํในความ
ประกอบอาชีพให๎
สมดุลเหมาะสม
คงอยูํ
มีการวางแผนการ รู๎จักการอยูํรํวมกัน การรํวมกันดูแล
มีการสืบทอด
ทักษะ
ใช๎ทรัพยากรอยําง การรํวมแรงรํวมใจ สิ่งแวดล๎อมให๎อยูํใน ประเพณี
คุ๎มคํา
ในการทางาน
สภาพที่สมดุล
วัฒนธรรม
รู๎จักการวาง
รู๎รักความสามัคคี รู๎รักษาสิ่งแวดล๎อม การสืบทอด
ค่านิยม
แผนการดาเนินชีวิต และการอยูํรํวมกัน ให๎คงอยูํ
ประเพณีวัฒนธรรม
ไมํยึดตามวัตถุนิยม อยํางมีความสุข
เป็นสิ่งที่ดี

10.ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………….…..………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…..………………………………..
ลงชื่อ………………………………………………..............
(นายกาธร สังข์มา)
ความคิดเห็นของหัวหน้างานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
ลงชื่อ………………………………………………..............
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
ลงชื่อ………………………………………………..............
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)

ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………………..............
(นายศักดา ภุมรินทร์)
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู๎
ผู๎ที่ผํานตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู๎
มีจานวน……………………………………คน คิดเป็นร๎อยละ…………………………………………………………………………
ผู๎ที่ไมํผํานตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู๎
มีจานวน……………………………………คน คิดเป็นร๎อยละ…………………………………………………………………………
1………………………....................................สาเหตุ……………………………………………………………................................
2……………………….....................................สาเหตุ........…………………………………………………………….......................
แนวทางแก๎ปัญหา……………………………..................…………………………………………………………………......................
ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได๎แกํ
1………………………………………………........................ 2………………………………………………………...........................
แนวทางการพัฒนา/
สํงเสริม……………………………………………………………………………………….....................................…………………………
…………………………………………………………………………………………......................………………………………………………
ผู๎เรียนได๎รับความรู๎(K)……………………….........……………………………………………………………...................................
ผู๎เรียนเกิดทักษะกระบวนการ(P)…………........………………………………………………………………...............................
ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม(A).................…………………………………………………………………....................
ผู๎เรียนมีทักษะการคิด…………………………………………………………………………………….............................................
ผู๎เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง……………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
ปัญหาอุปสรรค (ถ๎ามี)……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

ข๎อเสนอแนะ (ถ๎ามี)………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………….....................
(นางสาวจาปี
เอกฉันท์)
ครูผู๎สอน
วันที…่ ………เดือน………………………….พ.ศ...........

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา พืชผักทั่วไป
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

รหัสวิชา ง 30272

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโตของพืชผัก เวลา 9 ชั่วโมง
------------------------------------------------------------------------------------------1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
ง 1.1 เข๎าใจการทางาน มีความคิดสร๎างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก๎ปัญหา ทักษะการทางานรํวมกันและทักษะการแสวงหาความรู๎ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การทางาน มีจิตสานึกในการทางานใช๎พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ง 4.1 เข๎าใจมีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์เห็นแนวทางในอาชีพ ใช๎เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา มี
คุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู๎
3.อธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเจริญเติบโตของพืชผักได๎
2. ความคิดรวบยอด
ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชผักเป็นการศึกษาสภาวะแวดล๎อมที่เหมาะสมกับการวางแผนการปลูก
พืชผักแตํละชนิด เนื่องจากปัจจัยบางอยํางมีผลตํอการเจริญเติบโตของพืชผักที่แตกตํางกันในแตํละชนิดของผัก
และปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชผักมีอยูํหลายประการ การจัดการปัจจัยที่เหมาะสมตํอการเจริญเติบโตจะ
ทาให๎พืชที่ปลูกมีการเจริญเติบโตที่ดี
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับปัจจัยตําง ๆ ที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของพืชผัก
3.2 ด้านทักษะ / กระบวนการ (P)
บอกและอธิบายถึงปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชผักได๎อยํางถูกต๎อง
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีเจตคติและคุณสมบัติอันพึงประสงค์ คือ มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎อยูํอยํางพอเพียงมุํงมั่นในการ
ทางาน. รู๎รักสามัคคี
4.การบูรณาการ
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ :ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ : การเขียนปัจจัยตํางๆ
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ด้านความรู้ (K)
ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชมีอยูํหลายประการ ปัจจัยที่เหมาะสมตํอการเจริญเติบโตจะทาให๎พืชที่ปลูกมีการ
เจริญเติบโตที่ดซี ึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการเจริญเติบโตของพืช ได๎แกํ
- ดิน
- น้า
- แรํธาตุ

- แสง
- อากาศ
5.2 ด้านทักษะ / กระบวนการ (P)
บอกและอธิบายถึงการปัจจัยที่มีความสาคัญตํอการเจริญเติบโตของพืชผักแตํละชนิดได๎
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎

อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการทางาน

รู๎รักสามัคคี

5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจและอธิบายถึงปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชผักได๎อยํางถูกต๎อง
เหมาะสมกับชนิดของพืชผัก
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาจากการศึกษา/ค๎นคว๎า เกี่ยวกับสภาพของดิน น้า อากาศ แรํธาตุหรือ
ธาตุอาหาร แสง และอุณหภูมิที่ผลตํอการเจริญเติบโตของพืชผักโดยทั่วไปและพืชผักที่เลือกปลูกได๎
2.นักเรียนสามารถบอก / อธิบายเกี่ยวกับสภาพของดิน น้า อากาศ แรํธาตุหรือธาตุอาหาร แสง
และอุณหภูมิที่ผลตํอการเจริญเติบโตของพืชผักโดยทั่วไปและพืชผักที่เลือกปลูกได๎

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน
บอกและอธิบาย
เกี่ยวกับสภาพของดิน
น้า อากาศ แรํธาตุ
หรือธาตุอาหาร แสง
และอุณหภูมิที่ผลตํอ
การเจริญเติบโตของ
พืชผักโดยทั่วไปและ
พืชผักที่เลือกปลูก

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช๎ (2)

ปรับปรุง (1)

บอกและอธิบาย
สภาพของดิน น้า
อากาศ แรํธาตุ
หรือธาตุอาหาร
แสง และอุณหภูมิ
ที่ผลตํอการ
เจริญเติบโตของ
พืชผักโดยทั่วไป
และพืชผักที่เลือก
ปลูกได๎อยํางถูกต๎อง

บอกและอธิบาย
สภาพของดิน น้า
อากาศ แรํธาตุหรือ
ธาตุอาหาร แสง
และอุณหภูมิที่ผลตํอ
การเจริญเติบโตของ
พืชผักโดยทั่วไปและ
พืชผักที่เลือกปลูกได๎
แตํไมํครอบคลุม
เนื้อหาทั้งหมด

บอกและอธิบาย
สภาพของดิน น้า
อากาศ แรํธาตุ
หรือธาตุอาหาร
แสง และอุณหภูมิ
ที่ผลตํอการ
เจริญเติบโตของ
พืชผักโดยทั่วไป
และพืชผักที่เลือก
ปลูกได๎บ๎างแตํไมํ
ครอบคลุม

บอกและอธิบาย
สภาพของดิน น้า
อากาศ แรํธาตุหรือ
ธาตุอาหาร แสง
และอุณหภูมิที่ผลตํอ
การเจริญเติบโตของ
พืชผักโดยทั่วไปและ
พืชผักที่เลือกปลูกได๎
น๎อยมาก

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ความสามารถและ
(จุดเน้น)
ทักษะ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
บอกและอธิบาย
บอกและอธิบาย
การจัดทาใบงาน
ใบงาน
เกี่ยวกับสภาพของดิน
การทดสอบ
แบบทดสอบ
น้า อากาศ แรํธาตุ
หรือธาตุอาหาร แสง
และอุณหภูมิที่ผลตํอ
การเจริญเติบโตของ
พืชผักโดยทั่วไปและ
พืชผักที่เลือกปลูก

เกณฑ์การ
ประเมิน
สรุปใบงานได๎
ถูกต๎องและ
ทดสอบผําน
เกณฑ์การทดสอบ

6.กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมนาสูํการเรียน
พูดคุยกับนักเรียนโดยการถามนักเรียนวําปัจจัยใดบ๎างที่มีผลทาให๎พืชผักเจริญเติบโต แล๎วจดคาตอบของ
นักเรียนไว๎
2. กิจกรรมที่ชํวยพัฒนาผู๎เรียน
1) จัดนักเรียนออกเป็นกลุํม ๆ ละ 3-5 คน ให๎นักเรียนแตํละกลุํมศึกษาหาข๎อมูลเกี่ยวกับดิน น้า
อากาศ แรํธาตุหรือธาตุอาหาร แสง และอุณหภูมิ เกี่ยวข๎องกับการเจริญเติบโตของพืชผักอยํางไร
2) จากการศึกษาหาข๎อมูลให๎นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันโดยการนาข๎อมูลของแตํละกลุํมเวียนศึกษา
พร๎อมบันทึกการศึกษาของแตํละกลุํมลงในสมุด
3. กิจกรรมรวบยอด
นักเรียนทุกคนสามารถบอก และอธิบายถึงสภาพของดิน น้า อากาศ แรํธาตุหรือธาตุอาหาร
แสง และอุณหภูมิที่ผลตํอการเจริญเติบโตของพืชผักโดยทั่วไปและพืชผักที่เลือกปลูกได๎
4.กิจกรรมเสนอแนะ
7.สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนงานเกษตร
2. ใบงาน / ใบสรุปเนื้อหา
3.ห๎องเรียน ICT
4.หนังสือการปลูกผัก
8.การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง

ความพอประมาณ

ประเด็น
เนื้อหา
แหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
เวลา
การจัดกิจกรรม
การประเมินผล
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

มีความเหมาะสมกับ
ผู๎เรียน
สามารถใช๎แหลํงเรียนรู๎ได๎
อยํางเหมาะสม

มีเหตุผล

เนื้อหาทีใ่ ช๎สอนมีความ
ถูกต๎องเหมาะสม
ใช๎แหลํงเรียนรู๎อยําง
คุ๎มคําในแหลํงเรียนรู๎ที่มี
อยูํ
ใช๎สื่ออุปกรณ์ในการสอน ใช๎สื่ออยํางเหมาะสมใน
อยํางคุ๎มคํา
สร๎างองค์ความรู๎
มีความเหมาะสมกับ
ใช๎เวลาในการสอนอยําง
เนื้อหา
คุ๎มคํา
มีความกระชับและเข๎าใจ สร๎างองค์ความรู๎ที่ดีและ
งํายในการเรียน
เข๎าใจได๎งําย
การประเมินมีความ
ใช๎แบบประเมินผลที่
เหมาะสมกับเนื้อหา
เหมาะสมกับเนื้อหา
มีความสอดคล๎องกับ
การสร๎างองค์ความรู๎ที่
เนื้อหาและมีความ
ถูกต๎องให๎กับนักเรียน
เหมาะสม
มีความรักในการ
มีเจตคติที่ดีตํอการ
ประกอบอาชีพที่สุจริต
ประกอบอาชีพ

มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
เนื้อหามีความเหมาะสม
ในการจัดการสอน
ใช๎แหลํงเรียนรู๎อยําง
หลากหลายในการสร๎าง
องค์ความรู๎ให๎กับผู๎เรียน
มีสื่อการเรียนรู๎อยําง
หลากหลาย
เหมาะสมกับกับผู๎เรียน
และการสร๎างองค์ความรู๎
มีความกระชับและ
เหมาะสม
การประเมินผลมีความ
หลากหลาย
การนาองค์ความรู๎ที่ได๎รับ
ไปใช๎ชีวิตประจาวันอยําง
ถูกต๎อง
มีการประกอบอาชีพที่
สุจริตและมีความรักใน
อาชีพ

8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
นักเรียนสามารถเรียนรู๎ในเนื้อหา
การเรียนอยํางเหมาะสมกับเวลา
และใช๎แหลํงเรียนรู๎ในการเรียน
อยํางเหมาะสม
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
นักเรียนศึกษาเนื้อหาการเรียนได๎ นักเรียนสามารถนาองค์ความรู๎ที่
อยํางมีถูกต๎องมีความรอบคอบและ ได๎รับไปใช๎ในการดาเนินชีวิตอยําง
มีเหตุผลในการสร๎างองค์ความรู๎
ถูกต๎อง
ตามผลการเรียนรู๎
นักเรียนสามารถบอก / อธิบายเกี่ยวกับสภาพของดิน น้า อากาศ แรํ
ธาตุหรือธาตุอาหาร แสง และอุณหภูมิที่ผลตํอการเจริญเติบโตของ
พืชผักโดยทั่วไปและพืชผักที่เลือกปลูกได๎
นักเรียนมีความ ใฝ่เรียนรู๎ มุํงมั่นในการทางาน มีความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานด๎วยความซื่อสัตย์

9.การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง... สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
การประยุกต์ใช๎
สามารถนาความรู๎ที่ การใช๎องค์ความรู๎ การสืบทอดและ
ทรัพยากรที่มีอยูํ
ได๎รับไปปรับปรุง
ในการดูแลรักษา อนุรักษ์ประเพณี
ความรู้
อยํางคุ๎มคํา
พัฒนาตนเองและ สิ่งแวดล๎อมด๎านตําง วัฒนธรรมในการ
ชุมชน
ๆให๎อยูํในความ
ประกอบอาชีพให๎
สมดุลเหมาะสม
คงอยูํ
มีการวางแผนการ รู๎จักการอยูํรํวมกัน การรํวมกันดูแล
มีการสืบทอด
ทักษะ
ใช๎ทรัพยากรอยําง การรํวมแรงรํวมใจ สิ่งแวดล๎อมให๎อยูํใน ประเพณี
คุ๎มคํา
ในการทางาน
สภาพที่สมดุล
วัฒนธรรม
รู๎จักการวาง
รู๎รักความสามัคคี รู๎รักษาสิ่งแวดล๎อม การสืบทอด
ค่านิยม
แผนการดาเนินชีวิต และการอยูํรํวมกัน ให๎คงอยูํ
ประเพณีวัฒนธรรม
ไมํยึดตามวัตถุนิยม อยํางมีความสุข
เป็นสิ่งที่ดี
10.ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………….…..………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…..………………………………..
ลงชื่อ………………………………………………..............
(นายกาธร สังข์มา)
ความคิดเห็นของหัวหน้างานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
ลงชื่อ………………………………………………..............
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)

ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..

ลงชื่อ………………………………………………..............
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………………..............
(นายศักดา ภุมรินทร์)
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู๎
ผู๎ที่ผํานตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู๎
มีจานวน……………………………………คน คิดเป็นร๎อยละ…………………………………………………………………………
ผู๎ที่ไมํผํานตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู๎
มีจานวน……………………………………คน คิดเป็นร๎อยละ…………………………………………………………………………
1………………………....................................สาเหตุ……………………………………………………………................................
2……………………….....................................สาเหตุ........…………………………………………………………….......................
แนวทางแก๎ปัญหา……………………………..................…………………………………………………………………......................
ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได๎แกํ
1………………………………………………........................ 2………………………………………………………...........................
แนวทางการพัฒนา/
สํงเสริม……………………………………………………………………………………….....................................…………………………
…………………………………………………………………………………………......................………………………………………………
ผู๎เรียนได๎รับความรู๎(K)……………………….........……………………………………………………………...................................
ผู๎เรียนเกิดทักษะกระบวนการ(P)…………........………………………………………………………………...............................
ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม(A).................…………………………………………………………………....................
ผู๎เรียนมีทักษะการคิด…………………………………………………………………………………….............................................
ผู๎เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง……………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ปัญหาอุปสรรค (ถ๎ามี)……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

ข๎อเสนอแนะ (ถ๎ามี)………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………….....................
(นางสาวจาปี
เอกฉันท์)
ครูผู๎สอน
วันที…่ ………เดือน………………………….พ.ศ...........

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา พืชผักทั่วไป
รหัสวิชา ง 30272
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เมล็ดพันธุ์และการเพาะเมล็ด เวลา 6 ชั่วโมง
------------------------------------------------------------------------------------------1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
ง 1.1 เข๎าใจการทางาน มีความคิดสร๎างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก๎ปัญหา ทักษะการทางานรํวมกันและทักษะการแสวงหาความรู๎ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การทางาน มีจิตสานึกในการทางานใช๎พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ง 4.1 เข๎าใจมีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์เห็นแนวทางในอาชีพ ใช๎เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา มี
คุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู๎
บอกถึงลักษณะที่ดีของเมล็ดพันธุ์ อธิบายขั้นตอนการเพาะพันธุ์ผักและปฏิบัติการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก
2. ความคิดรวบยอด
เมล็ดพันธุ์ที่ดีเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ควรนามาทาการเพาะปลูกมากที่สุดเนื่องจากจะได๎ต๎นพันธุ์ผักที่มีคุณภาพ
ดีในการปลูกผักและการเพาะเมล็ดพันธุ์อยํางถูกต๎องจะเป็นการนลดต๎นทุนในการเพาะปลูกและได๎ผลผลิตตรงกับ
ความต๎องการ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
รู๎ถึงลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดี วิธีการและขั้นตอนการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักและปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการ
งอกของเมล็ดพันธุ์
3.2 ด้านทักษะ / กระบวนการ (P)
อธิบายถึงลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดี วิธีการ ขั้นตอนการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักและปฏิบัติการเพาะเมล็ด
พันธุ์ผักได๎อยํางถูกต๎อง

3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีเจตคติและคุณสมบัติอันพึงประสงค์ คือ มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎อยูํอยํางพอเพียงมุํงมั่นในการ
ทางาน. รู๎รักสามัคคี
4.การบูรณาการ
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ :คุณสมบัติที่ดีของเมล็ดพันธุ์,สํวนประกอบของเมล็ดพันธุ์
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ : การเขียนสํวนประกอบของเมล็ดพันธุ์
กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ด้านความรู้ (K)
ลักษณะของสํวนประกอบของเมล็ดพันธุ์โดยทั่วไปจะประกอบไปด๎วยสํวนสาคัญอยูํ 3 สํวน และคุณสมบัติที่ดี
ของเมล็ดพันธุ์มีหลายประการซึ่งถ๎านาเมล็ดพันธุ์ที่ดีไปทาการเพาะอยํางถูกวิธีจะสามารถลดต๎นทุนในการปลูก
พืชผักได๎
5.2 ด้านทักษะ / กระบวนการ (P)
นักเรียนสามารถบอกและอธิบายสํวนประกอบของเมล็ดพันธุ์ ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดีและวิธีการ
เพาะเมล็ดพันธ์ได๎อยํางถูกต๎อง
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รู๎รักสามัคคี
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)

สามารถบอกและอธิบายสํวนประกอบของเมล็ดพันธุ์ ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดีและวิธีการเพาะเมล็ด
พันธ์ได๎อยํางถูกต๎อง
ชิ้นงานหรือภาระงาน
นักเรียนสามารถบอก / อธิบายถึงสํวนประกอบของเมล็ดพันธุ์ ลักษณะที่ดีของเมล็ดพันธุ์ วิธีการ
ขั้นตอนการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก
ชิ้นงาน
1) ปฏิบัติการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักที่นักเรียนเลือกปลูกได๎

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน
บอกถึงลักษณะที่ดีของ
เมล็ดพันธุ์ อธิบาย
ขั้นตอนการเพาะพันธุ์
ผักและปฏิบัติการเพาะ
เมล็ดพันธุ์ผักได๎

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช๎ (2)

ปรับปรุง (1)

บอกถึงลักษณะที่ดี
ของเมล็ดพันธุ์
อธิบายขั้นตอนการ
เพาะพันธุ์ผักและ
ปฏิบัติการเพาะ
เมล็ดพันธุ์ผักได๎

บอกถึงลักษณะที่ดี
ของเมล็ดพันธุ์
อธิบายขั้นตอนการ
เพาะพันธุ์ผักและ
ปฏิบัติการเพาะ
เมล็ดพันธุ์ผักได๎แตํ
ไมํครอบคลุมเนื้อหา
ทั้งหมด

บอกถึงลักษณะที่ดี
ของเมล็ดพันธุ์
อธิบายขั้นตอนการ
เพาะพันธุ์ผักและ
ปฏิบัติการเพาะ
เมล็ดพันธุ์ผักได๎

บอกถึงลักษณะที่ดี
ของเมล็ดพันธุ์
อธิบายขั้นตอนการ
เพาะพันธุ์ผักและ
ปฏิบัติการเพาะ
เมล็ดพันธุ์

ได๎บ๎างแตํไมํ
ครอบคลุม

ผักได๎ได๎น๎อยมาก

ได๎อยํางถูกต๎อง

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ความสามารถและ
(จุดเน้น)
ทักษะ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
บอกถึงลักษณะที่ดีของ บอกและอธิบาย
การจัดทาใบงาน
ใบงาน
เมล็ดพันธุ์ อธิบาย
การทดสอบ
แบบทดสอบ
ขั้นตอนการเพาะพันธุ์
การปฏิบัติงาน
ผลงาน/ชิ้นงาน
ผักและปฏิบัติการ
เพาะเมล็ดพันธุ์ผักได๎

เกณฑ์การ
ประเมิน
สรุปใบงานได๎
ถูกต๎องและ
ทดสอบผําน
เกณฑ์การทดสอบ

6.กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมนาสูํการเรียน
นาตัวอยํางเมล็ดพันธุ์ผักให๎นักเรียนดูแล๎ว แล๎วถามนักเรียนเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ผักที่ดีควรมีลักษณะ
อยํางไร

2. กิจกรรมที่ชํวยพัฒนาผู๎เรียน
1) จากการศึกษาตัวอยํางจริงของเมล็ดพันธุ์ให๎นักเรียนแตํละคนบันทึกความคิดเกี่ยวกับลักษณะที่ดีของ
เมล็ดพันธุ์ของแตํละคนวํามีอยํางไรบ๎าง แล๎วชํวยกันสรุปเนื้อหาลงในสมุด
2) นักเรียนศึกษาวิธีการขั้นตอนการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักและปัจจัยการงอกของเมล็ดจากใบความรู๎
3) แบํงนักเรียนออกเป็นกลุํมปฏิบัติการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักที่นักเรียนเลือกปลูกอยํางน๎อย 3 ชนิด
3. กิจกรรมรวบยอด
นักเรียนสามารถบอก และอธิบายถึงลักษณะที่ดีของเมล็ดพันธุ์ ขั้นตอนการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักปัจจัยการ
งอกของเมล็ดและปฏิบัติการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักได๎
กิจกรรมเสนอแนะ
7.สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนงานเกษตร
2. ใบงาน / ใบสรุปเนื้อหา
3. ห๎องเรียน ICT
4. หนังสือการปลูกพืชผัก
8.การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง
ประเด็น
เนื้อหา
แหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์

ความพอประมาณ
มีความเหมาะสมกับ
ผู๎เรียน
สามารถใช๎แหลํงเรียนรู๎ได๎
อยํางเหมาะสม

มีเหตุผล

เนื้อหาทีใ่ ช๎สอนมีความ
ถูกต๎องเหมาะสม
ใช๎แหลํงเรียนรู๎อยําง
คุ๎มคําในแหลํงเรียนรู๎ที่มี
อยูํ
ใช๎สื่ออุปกรณ์ในการสอน ใช๎สื่ออยํางเหมาะสมใน
อยํางคุ๎มคํา
สร๎างองค์ความรู๎

มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
เนื้อหามีความเหมาะสม
ในการจัดการสอน
ใช๎แหลํงเรียนรู๎อยําง
หลากหลายในการสร๎าง
องค์ความรู๎ให๎กับผู๎เรียน
มีสื่อการเรียนรู๎อยําง
หลากหลาย

เวลา
การจัดกิจกรรม
การประเมินผล
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

มีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา
มีความกระชับและเข๎าใจ
งํายในการเรียน
การประเมินมีความ
เหมาะสมกับเนื้อหา
มีความสอดคล๎องกับ
เนื้อหาและมีความ
เหมาะสม
มีความรักในการ
ประกอบอาชีพที่สุจริต

ใช๎เวลาในการสอนอยําง
คุ๎มคํา
สร๎างองค์ความรู๎ที่ดีและ
เข๎าใจได๎งําย
ใช๎แบบประเมินผลที่
เหมาะสมกับเนื้อหา
การสร๎างองค์ความรู๎ที่
ถูกต๎องให๎กับนักเรียน
มีเจตคติที่ดีตํอการ
ประกอบอาชีพ

เหมาะสมกับกับผู๎เรียน
และการสร๎างองค์ความรู๎
มีความกระชับและ
เหมาะสม
การประเมินผลมีความ
หลากหลาย
การนาองค์ความรู๎ที่ได๎รับ
ไปใช๎ชีวิตประจาวันอยําง
ถูกต๎อง
มีการประกอบอาชีพที่
สุจริตและมีความรักใน
อาชีพ

8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
นักเรียนสามารถเรียนรู๎ในเนื้อหา
การเรียนอยํางเหมาะสมกับเวลา
และใช๎แหลํงเรียนรู๎ในการเรียน
อยํางเหมาะสม
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
นักเรียนศึกษาเนื้อหาการเรียนได๎ นักเรียนสามารถนาองค์ความรู๎ที่
อยํางมีถูกต๎องมีความรอบคอบและ ได๎รับไปใช๎ในการดาเนินชีวิตอยําง
มีเหตุผลในการสร๎างองค์ความรู๎
ถูกต๎อง
ตามผลการเรียนรู๎
นักเรียนสามารถบอก และอธิบายถึงลักษณะที่ดีของเมล็ดพันธุ์ ขั้นตอน
การเพาะเมล็ดพันธุ์ผักปัจจัยการงอกของเมล็ดและปฏิบัติการเพาะเมล็ด
พันธุ์ผักได๎
นักเรียนมีความ ใฝ่เรียนรู๎ มุํงมั่นในการทางาน มีความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานด๎วยความซื่อสัตย์

9.การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง... สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
การประยุกต์ใช๎
สามารถนาความรู๎ที่ การใช๎องค์ความรู๎ การสืบทอดและ

ทรัพยากรที่มีอยูํ
อยํางคุ๎มคํา

ทักษะ
ค่านิยม

ได๎รับไปปรับปรุง
พัฒนาตนเองและ
ชุมชน

ในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล๎อมด๎านตําง
ๆให๎อยูํในความ
สมดุลเหมาะสม
มีการวางแผนการ รู๎จักการอยูํรํวมกัน การรํวมกันดูแล
ใช๎ทรัพยากรอยําง การรํวมแรงรํวมใจ สิ่งแวดล๎อมให๎อยูํใน
คุ๎มคํา
ในการทางาน
สภาพที่สมดุล
รู๎จักการวาง
รู๎รักความสามัคคี รู๎รักษาสิ่งแวดล๎อม
แผนการดาเนินชีวิต และการอยูํรํวมกัน ให๎คงอยูํ
ไมํยึดตามวัตถุนิยม อยํางมีความสุข

อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมในการ
ประกอบอาชีพให๎
คงอยูํ
มีการสืบทอด
ประเพณี
วัฒนธรรม
การสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม
เป็นสิ่งที่ดี

10.ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………….…..………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…..………………………………..
ลงชื่อ………………………………………………..............
(นายกาธร สังข์มา)
ความคิดเห็นของหัวหน้างานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
ลงชื่อ………………………………………………..............
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
ลงชื่อ………………………………………………..............
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)

ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………………..............
(นายศักดา ภุมรินทร์)
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู๎
ผู๎ที่ผํานตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู๎
มีจานวน……………………………………คน คิดเป็นร๎อยละ…………………………………………………………………………
ผู๎ที่ไมํผํานตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู๎
มีจานวน……………………………………คน คิดเป็นร๎อยละ…………………………………………………………………………
1………………………....................................สาเหตุ……………………………………………………………................................
2……………………….....................................สาเหตุ........…………………………………………………………….......................
แนวทางแก๎ปัญหา……………………………..................…………………………………………………………………......................
ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได๎แกํ
1………………………………………………........................ 2………………………………………………………...........................
แนวทางการพัฒนา/
สํงเสริม……………………………………………………………………………………….....................................…………………………
ผู๎เรียนได๎รับความรู๎(K)……………………….........……………………………………………………………...................................
ผู๎เรียนเกิดทักษะกระบวนการ(P)…………........………………………………………………………………...............................
ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม(A).................…………………………………………………………………....................
ผู๎เรียนมีทักษะการคิด…………………………………………………………………………………….............................................
ผู๎เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง……………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ปัญหาอุปสรรค (ถ๎ามี)……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
ข๎อเสนอแนะ (ถ๎ามี)………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………….....................
(นางสาวจาปี
เอกฉันท์)
ครูผู๎สอน

วันที…่ ………เดือน………………………….พ.ศ...........

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา พืชผักทั่วไป
รหัสวิชา ง 30272
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การจัดทาสวนผัก เวลา 12 ชั่วโมง
------------------------------------------------------------------------------------------1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
ง 1.1 เข๎าใจการทางาน มีความคิดสร๎างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก๎ปัญหา ทักษะการทางานรํวมกันและทักษะการแสวงหาความรู๎ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การทางาน มีจิตสานึกในการทางานใช๎พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ง 4.1 เข๎าใจมีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์เห็นแนวทางในอาชีพ ใช๎เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา มี
คุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู๎
บอกการเลือกทาเลที่เหมาะสมตํอการทาสวนผักและการเตรียมดินเพื่อการปลูกผักได๎

อธิบายวิธีการย๎ายและการปฏิบัติการย๎ายกล๎าและปลูกผักชนิดตําง ๆ ได๎
2. ความคิดรวบยอด
การเลือกทาเลที่เหมาะสมในการจัดทาสวนผักเป็นการเลือกพื้นที่ที่ปลูกผัก การเลือกทาเลที่เหมาะสม
และการเตรียมดินที่ดี จะสามารถทาให๎ผักที่ปลูกมีการเจริญเติบโตได๎อยํางดี และสามารถจัดจาหนํายพืชผักได๎
อยํางรวดเร็วปลอดภัย
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
รู๎และเข๎าใจในการเลือกสถานที่และทาเลที่เหมาะสม การเตรียมดินที่ดี การย๎ายกล๎าผัก และการ
ปลูกผักที่ดีและเหมาะสมกับชนิดของผัก จะสามารถทาให๎ผักมีการเจริญเติบโตได๎อยํางปกติ

3.2 ด้านทักษะ / กระบวนการ (P)
อธิบายและปฏิบัติการเลือกสถานที่และทาเล การเตรียมดิน การย๎ายกล๎าผัก และการปลูกผัก
ที่เหมาะสมกับชนิดของผักได๎
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีเจตคติและคุณสมบัติอันพึงประสงค์ คือ มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎อยูํอยํางพอเพียงมุํงมั่นในการ
ทางาน. รู๎รักสามัคคี
4.การบูรณาการ
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ :คุณสมบัติของดินที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ด้านความรู้ (K)
การเลือกทาเลหรือการเลือกพื้นที่ที่ปลูกผัก ที่การเตรียมดิน การย๎ายกล๎าผัก และการปลูกผักอยํางถูกวิธี
ที่เหมาะสมกับชนิดของผัก
5.2 ด้านทักษะ / กระบวนการ (P)
อธิบายและปฏิบัติการเลือกสถานที่และทาเล การเตรียมดิน การย๎ายกล๎าผัก และการปลูกผัก
ที่เหมาะสมกับชนิดของผักได๎
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รู๎รักสามัคคี
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
บอกการเลือกทาเลที่เหมาะสมตํอการทาสวนผักการเตรียมดินเพื่อการปลูกผักวิธีการย๎ายกล๎าผัก การปลูกผัก
และการปฏิบัติการย๎ายกล๎าและปลูกผักชนิดตําง ๆ
ชิ้นงานหรือภาระงาน
นักเรียนสามารถอธิบายถึงวิธีการเตรียมดินเพื่อการปลูกผัก

ชิ้นงาน
1.นักเรียนปฏิบัติการเตรียมดินเพื่อการปลูกผัก
2. นักเรียนปฏิบัติการย๎ายกล๎าผัก และปลูกผักได๎อยํางน๎อย 3 ชนิด
3. นักเรียนแตํละกลุํมจัดทารายงานเกี่ยวกับพืชผักที่นักเรียนปลูกกลุํมละ 1 เลํม พร๎อมการนาเสนอหน๎าชั้น
เรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช๎ (2)

ปรับปรุง (1)

บอกการเลือกทาเลที่
เหมาะสมตํอการทา
สวนผักและการเตรียม
ดินเพื่อการปลูกผักได๎

บอกการเลือกทาเล
ที่เหมาะสมตํอการ
ทาสวนผักและการ
เตรียมดินเพื่อการ
ปลูกผักได๎อยําง
ถูกต๎อง

บอกการเลือกทาเล
ที่เหมาะสมตํอการ
ทาสวนผักและการ
เตรียมดินเพื่อการ
ปลูกผักเพื่อได๎

บอกการเลือกทาเล
ที่เหมาะสมตํอการ
ทาสวนผักและการ
เตรียมดินเพื่อการ
ปลูกผักได๎ได๎บ๎างแตํ
ไมํครอบคลุม

บอกการเลือก
ทาเลที่เหมาะสม
ตํอการทาสวนผัก
และการเตรียมดิน
เพื่อการปลูกผักได๎
น๎อยมาก

อธิบายวิธีการย๎ายและ
การปฏิบัติการย๎ายกล๎า
และปลูกผักชนิดตําง ๆ
ได๎

อธิบายวิธีการย๎าย
และการปฏิบัติการ
ย๎ายกล๎าและปลูก
ผักชนิดตําง ๆได๎
อยํางถูกต๎อง

อธิบายวิธีการย๎าย
และการปฏิบัติการ
ย๎ายกล๎าและปลูก
ผักชนิดตําง ๆ ได๎

อธิบายวิธีการย๎าย
และการปฏิบัติการ
ย๎ายกล๎าและปลูก
ผักชนิดตําง ๆ ได๎
ได๎บ๎างแตํไมํ
ครอบคลุม

อธิบายวิธีการย๎าย
และการปฏิบัติการ
ย๎ายกล๎าและปลูก
ผักชนิดตําง ๆ ได๎
น๎อยมาก

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ความสามารถและ
(จุดเน้น)
ทักษะ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
บอกการเลือกทาเลที่ บอกและอธิบาย
การจัดทาใบงาน
ใบงาน
เหมาะสมตํอการทา
การทดสอบ
แบบทดสอบ
สวนผักและการเตรียม
การปฏิบัติงาน
ผลงาน/ชิ้นงาน
ดินเพื่อการปลูกผักได๎
อธิบายวิธีการย๎ายและ
การปฏิบัติการย๎าย
กล๎าและปลูกผักชนิด
ตําง ๆ ได๎

เกณฑ์การ
ประเมิน
สรุปใบงานได๎
ถูกต๎องและ
ทดสอบผําน
เกณฑ์การทดสอบ

6.กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมนาสูํการเรียน
ถามนักเรียนในชั้นวําในการเตรียมดินเพื่อการปลูกผักนักเรียนคิดวํามีขั้นตอนการเตรียมดิน
อยํางไรบ๎าง เพื่อให๎ดินนั้นเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของผักมากที่สุด
2. กิจกรรมที่ชํวยพัฒนาผู๎เรียน
1) นักเรียนศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับการปฏิบัติการเตรียมดินวิธีการย๎ายกล๎าผัก และการปลูกผัก
วํามีวิธีการอยํางไรบ๎าง
2) ให๎นักเรียนแตํละกลุํมปฏิบัติการเตรียมดินเพื่อการปลูกผัก ปฏิบัติการย๎ายกล๎าผัก และ
ปฏิบัติการปลูกผักอยํางน๎อย 3 ชนิด
3. กิจกรรมรวบยอด
นักเรียนสามารถบอกถึงวิธีการเตรียมดินสาหรับการปลูกผัก ปฏิบัติการเตรียมดินเพื่อการปลูก
ผัก การย๎ายกล๎าผักและปฏิบัติการปลูกผักได๎
4.กิจกรรมเสนอแนะ
7.สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนงานเกษตร
2. ใบงาน / ใบสรุปเนื้อหา
3. ห๎องเรียน ICT
4. หนังสือการปลูกพืชผัก
5. แปลงปลูกผักของโรงเรียน
8.การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู๎สอน
3 ห่วง
ประเด็น
เนื้อหา
แหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์

ความพอประมาณ
มีความเหมาะสมกับ
ผู๎เรียน
สามารถใช๎แหลํงเรียนรู๎ได๎
อยํางเหมาะสม

มีเหตุผล

เนื้อหาทีใ่ ช๎สอนมีความ
ถูกต๎องเหมาะสม
ใช๎แหลํงเรียนรู๎อยําง
คุ๎มคําในแหลํงเรียนรู๎ที่มี
อยูํ
ใช๎สื่ออุปกรณ์ในการสอน ใช๎สื่ออยํางเหมาะสมใน
อยํางคุ๎มคํา
สร๎างองค์ความรู๎

มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
เนื้อหามีความเหมาะสม
ในการจัดการสอน
ใช๎แหลํงเรียนรู๎อยําง
หลากหลายในการสร๎าง
องค์ความรู๎ให๎กับผู๎เรียน
มีสื่อการเรียนรู๎อยําง
หลากหลาย

เวลา
การจัดกิจกรรม
การประเมินผล
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

มีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา
มีความกระชับและเข๎าใจ
งํายในการเรียน
การประเมินมีความ
เหมาะสมกับเนื้อหา
มีความสอดคล๎องกับ
เนื้อหาและมีความ
เหมาะสม
มีความรักในการ
ประกอบอาชีพที่สุจริต

ใช๎เวลาในการสอนอยําง
คุ๎มคํา
สร๎างองค์ความรู๎ที่ดีและ
เข๎าใจได๎งําย
ใช๎แบบประเมินผลที่
เหมาะสมกับเนื้อหา
การสร๎างองค์ความรู๎ที่
ถูกต๎องให๎กับนักเรียน
มีเจตคติที่ดีตํอการ
ประกอบอาชีพ

เหมาะสมกับกับผู๎เรียน
และการสร๎างองค์ความรู๎
มีความกระชับและ
เหมาะสม
การประเมินผลมีความ
หลากหลาย
การนาองค์ความรู๎ที่ได๎รับ
ไปใช๎ชีวิตประจาวันอยําง
ถูกต๎อง
มีการประกอบอาชีพที่
สุจริตและมีความรักใน
อาชีพ

8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
นักเรียนสามารถเรียนรู๎ในเนื้อหา
การเรียนอยํางเหมาะสมกับเวลา
และใช๎แหลํงเรียนรู๎ในการเรียน
อยํางเหมาะสม
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
นักเรียนศึกษาเนื้อหาการเรียนได๎ นักเรียนสามารถนาองค์ความรู๎ที่
อยํางมีถูกต๎องมีความรอบคอบและ ได๎รับไปใช๎ในการดาเนินชีวิตอยําง
มีเหตุผลในการสร๎างองค์ความรู๎
ถูกต๎อง
ตามผลการเรียนรู๎
บอกการเลือกทาเลที่เหมาะสมตํอการทาสวนผักและการเตรียมดินเพื่อ
การปลูกผักได๎
อธิบายวิธีการย๎ายและการปฏิบัติการย๎ายกล๎าและปลูกผักชนิดตําง ๆ ได๎
นักเรียนมีความ ใฝ่เรียนรู๎ มุํงมั่นในการทางาน มีความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานด๎วยความซื่อสัตย์

9.การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง... สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
การประยุกต์ใช๎
สามารถนาความรู๎ที่ การใช๎องค์ความรู๎ การสืบทอดและ
ทรัพยากรที่มีอยูํ
ได๎รับไปปรับปรุง
ในการดูแลรักษา อนุรักษ์ประเพณี
ความรู้
อยํางคุ๎มคํา
พัฒนาตนเองและ สิ่งแวดล๎อมด๎านตําง วัฒนธรรมในการ
ชุมชน
ๆให๎อยูํในความ
ประกอบอาชีพให๎
สมดุลเหมาะสม
คงอยูํ
มีการวางแผนการ รู๎จักการอยูํรํวมกัน การรํวมกันดูแล
มีการสืบทอด
ทักษะ
ใช๎ทรัพยากรอยําง การรํวมแรงรํวมใจ สิ่งแวดล๎อมให๎อยูํใน ประเพณี

ค่านิยม

คุ๎มคํา
รู๎จักการวาง
แผนการดาเนินชีวิต
ไมํยึดตามวัตถุนิยม

ในการทางาน
สภาพที่สมดุล
รู๎รักความสามัคคี รู๎รักษาสิง่ แวดล๎อม
และการอยูํรํวมกัน ให๎คงอยูํ
อยํางมีความสุข

วัฒนธรรม
การสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม
เป็นสิ่งที่ดี

10.ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………….…..………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…..………………………………..
ลงชื่อ………………………………………………..............
(นายกาธร สังข์มา)
ความคิดเห็นของหัวหน้างานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
ลงชื่อ………………………………………………..............
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
ลงชื่อ………………………………………………..............
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)

ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………………..............
(นายศักดา ภุมรินทร์)
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

ผลการเรียนรู๎
ผู๎ที่ผํานตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู๎
มีจานวน……………………………………คน คิดเป็นร๎อยละ………………………………………………………………………………
ผู๎ที่ไมํผํานตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู๎
มีจานวน……………………………………คน คิดเป็นร๎อยละ………………………………………………………………………………
1………………………....................................สาเหตุ……………………………………………………………................................
2……………………….....................................สาเหตุ........…………………………………………………………….......................
แนวทางแก๎ปัญหา……………………………..................…………………………………………………………………......................
ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได๎แกํ
1………………………………………………........................ 2………………………………………………………...........................
แนวทางการพัฒนา/
สํงเสริม……………………………………………………………………………………….....................................…………………………
ผู๎เรียนได๎รับความรู๎(K)……………………….........……………………………………………………………...................................
ผู๎เรียนเกิดทักษะกระบวนการ(P)…………........………………………………………………………………...............................
ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม(A).................…………………………………………………………………....................
ผู๎เรียนมีทักษะการคิด…………………………………………………………………………………….............................................
ผู๎เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง……………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
ปัญหาอุปสรรค (ถ๎ามี)……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
ข๎อเสนอแนะ (ถ๎ามี)………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………….....................
(นางสาวจาปี
เอกฉันท์)
ครูผู๎สอน
วันที…่ ………เดือน………………………….พ.ศ...........

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา พืชผักทั่วไป
รหัสวิชา ง 30272
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การปฏิบัติบารุงรักษา เวลา 19 ชั่วโมง
------------------------------------------------------------------------------------------1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
ง 1.1 เข๎าใจการทางาน มีความคิดสร๎างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก๎ปัญหา ทักษะการทางานรํวมกันและทักษะการแสวงหาความรู๎ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การทางาน มีจิตสานึกในการทางานใช๎พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ง 4.1 เข๎าใจมีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์เห็นแนวทางในอาชีพ ใช๎เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา มี
คุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู๎
บอกการดูแลรักษาพืชผักและปฏิบัติการดูแลพืชผัก
อธิบายถึงโรคและแมลงที่เกิดกับพืชผัก และการป้องกันกาจัดโรคและศัตรูของพืช
2. ความคิดรวบยอด
การปฏิบัติดูแลพืชผักหลังจากการปลูกในเรื่องตําง ๆ ในเวลาที่เหมาะสมกับชํวงอายุของพืชผัก จะ
สามารถทาให๎ผักที่ปลูกเจริญเติบโตได๎อยํางปกติ เป็นการลดต๎นทุนการปลูกผักได๎เป็นอยํางดี
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
รู๎และเข๎าใจในการปฏิบัติดูแลรักษาพืชผักในเรื่องตําง ๆ หลังจากการปลูกผักได๎อยํางเหมาะสมกับ
อายุและชนิดของผัก
3.2 ด้านทักษะ / กระบวนการ (P)

อธิบายและปฏิบัติการดูแลรักษาพืชผักในเรื่องตําง ๆ หลังจากการปลูกผักได๎อยํางเหมาะสมกับอายุและ
ชนิดของผัก
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีเจตคติและคุณสมบัติอันพึงประสงค์ คือ มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎อยูํอยํางพอเพียงมุํงมั่นในการ
ทางาน. รู๎รักสามัคคี
4.การบูรณาการ
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ :การใช๎ยา ปุ๋ย ในการดูแลรักษาพืชผักอยํางปลอดภัย
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ด้านความรู้ (K)
การปฏิบัติดูแลรักษาพืชผักหลังการปลูกในเรื่องของการให๎น้า การใสํปุ๋ย การพรวนดิน การทาค๎าง
การตัดแตํง โรคและแมลง และการป้องกันกาจัดโรคและแมลง
5.2 ด้านทักษะ / กระบวนการ (P)
อธิบายและปฏิบัติดูแลรักษาพืชผักหลังการปลูกในเรื่องของการให๎น้า การใสํปุ๋ย การพรวนดิน การทา
ค๎าง การเด็ดยอด การตัดแตํง โรคและแมลง และการป้องกันกาจัดโรคและแมลงได๎
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎

อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการทางาน

รู๎รักสามัคคี

5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
อธิบายและปฏิบัติการดูแลรักษาพืชผักในเรื่องตําง ๆ หลังจากการปลูกผักได๎อยํางเหมาะสมกับอายุและ
ชนิดของผัก
ชิ้นงานหรือภาระงาน
นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับการดูแลรักษาพืชผักหลังจากการปลูก ในเรื่องตําง ๆ
ดังนี้ การให๎น้า การใสํปุ๋ย การพรวนดิน การเด็ดยอดและการตัดแตํงกิ่ง การทาค๎างการป้องกันกาจัด
ศัตรูพืช โรค แมลงและวัชพืช
ชิ้นงาน
นักเรียนปฏิบัติการดูแลรักษาพืชผักที่ปลูกในเรื่องตําง ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทาให๎พืชผักมีการ
เจริญเติบโตได๎อยํางปกติและมีคุณภาพ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช๎ (2)

ปรับปรุง (1)

บอกการดูแลรักษา
พืชผักและปฏิบัติการ
ดูแลพืชผักได๎

บอกการดูแลรักษา
พืชผักและ
ปฏิบัติการดูแล
พืชผักได๎อยําง
ถูกต๎อง

บอกการดูแลรักษา
พืชผักและ
ปฏิบัติการดูแล
พืชผักได๎

บอกการดูแลรักษา
พืชผักและ
ปฏิบัติการดูแล
พืชผักได๎บ๎างแตํไมํ
ครอบคลุม

บอกการดูแลรักษา
พืชผักและ
ปฏิบัติการดูแล
พืชผักได๎น๎อยมาก

อธิบายถึงโรคและ
แมลงที่เกิดกับพืชผัก
และการป้องกันกาจัด
โรคและศัตรูของพืชได๎

อธิบายถึงโรคและ
แมลงที่เกิดกับ
พืชผัก และการ
ป้องกันกาจัดโรค
และศัตรูของพืชได๎
ได๎อยํางถูกต๎อง

อธิบายถึงโรคและ
แมลงที่เกิดกับ
พืชผัก และการ
ป้องกันกาจัดโรค
และศัตรูของพืชได๎

อธิบายถึงโรคและ
แมลงที่เกิดกับ
พืชผัก และการ
ป้องกันกาจัดโรค
และศัตรูของพืชได๎
แตํไมํครอบคลุม

อธิบายถึงโรคและ
แมลงที่เกิดกับ
พืชผัก และการ
ป้องกันกาจัดโรค
และศัตรูของพืช
ได๎น๎อยมาก

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ความสามารถและ
(จุดเน้น)
ทักษะ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
บอกการดูแลรักษา
บอกและอธิบาย
การจัดทาใบงาน
ใบงาน
พืชผักและปฏิบัติการ
การทดสอบ
แบบทดสอบ
ดูแลพืชผักได๎
การปฏิบัติงาน
ผลงาน/ชิ้นงาน
อธิบายถึงโรคและ
แมลงที่เกิดกับพืชผัก
และการป้องกันกาจัด
โรคและศัตรูของพืชได๎

เกณฑ์การ
ประเมิน
สรุปใบงานได๎
ถูกต๎องและ
ทดสอบผําน
เกณฑ์การทดสอบ

6.กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมนาสูํการเรียน
ถามนักเรียนในชั้นวําหลังจากที่นักเรียนปลูกผักแล๎ว จะมีวิธีการดูแลรักษาพืชผักในเรื่องใดบ๎าง
ที่จะทาให๎พืชผักที่เราปลูกเจริญเติบโตได๎อยํางปกติ
2. กิจกรรมที่ชํวยพัฒนาผู๎เรียน

1) นักเรียนศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับการดูแลรักษาพืชผักชนิดตําง ๆ โดยเฉพาะพืชผักที่นักเรียน
เลือกปลูก
2) ให๎นักเรียนศึกษาใบความรู๎เกี่ยวกับการปฏิบัติดูแลพืชผัก และศึกษาจากรายงานของแตํละ
กลุํมโดยเฉพาะพืชผักที่นักเรียนเลือกปลูก
3. กิจกรรมรวบยอด
นักเรียนสามารถบอกถึงการปฏิบัติการดูแลรักษาพืชและปฏิบัติการดูแลรักษาพืชผักที่นักเรียน
ปลูกให๎เจริญงอกงามได๎ตามปกติ
4.กิจกรรมเสนอแนะ
7.สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนงานเกษตร
2. ใบงาน / ใบสรุปเนื้อหา
3. ห๎องเรียน ICT
4. หนังสือการปลูกพืชผัก
5. แปลงปลูกผักของโรงเรียน
8.การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู๎สอน
3 ห่วง
ประเด็น
เนื้อหา
แหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
เวลา
การจัดกิจกรรม
การประเมินผล

ความพอประมาณ
มีความเหมาะสมกับ
ผู๎เรียน
สามารถใช๎แหลํงเรียนรู๎ได๎
อยํางเหมาะสม

มีเหตุผล

เนื้อหาทีใ่ ช๎สอนมีความ
ถูกต๎องเหมาะสม
ใช๎แหลํงเรียนรู๎อยําง
คุ๎มคําในแหลํงเรียนรู๎ที่มี
อยูํ
ใช๎สื่ออุปกรณ์ในการสอน ใช๎สื่ออยํางเหมาะสมใน
อยํางคุ๎มคํา
สร๎างองค์ความรู๎
มีความเหมาะสมกับ
ใช๎เวลาในการสอนอยําง
เนื้อหา
คุ๎มคํา
มีความกระชับและเข๎าใจ สร๎างองค์ความรู๎ที่ดีและ
งํายในการเรียน
เข๎าใจได๎งําย
การประเมินมีความ
ใช๎แบบประเมินผลที่
เหมาะสมกับเนื้อหา
เหมาะสมกับเนื้อหา

มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
เนื้อหามีความเหมาะสม
ในการจัดการสอน
ใช๎แหลํงเรียนรู๎อยําง
หลากหลายในการสร๎าง
องค์ความรู๎ให๎กับผู๎เรียน
มีสื่อการเรียนรู๎อยําง
หลากหลาย
เหมาะสมกับกับผู๎เรียน
และการสร๎างองค์ความรู๎
มีความกระชับและ
เหมาะสม
การประเมินผลมีความ
หลากหลาย

เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

มีความสอดคล๎องกับ
เนื้อหาและมีความ
เหมาะสม
มีความรักในการ
ประกอบอาชีพที่สุจริต

การสร๎างองค์ความรู๎ที่
ถูกต๎องให๎กับนักเรียน
มีเจตคติที่ดีตํอการ
ประกอบอาชีพ

การนาองค์ความรู๎ที่ได๎รับ
ไปใช๎ชีวิตประจาวันอยําง
ถูกต๎อง
มีการประกอบอาชีพที่
สุจริตและมีความรักใน
อาชีพ

8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
นักเรียนสามารถเรียนรู๎ในเนื้อหา
การเรียนอยํางเหมาะสมกับเวลา
และใช๎แหลํงเรียนรู๎ในการเรียน
อยํางเหมาะสม
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
นักเรียนศึกษาเนื้อหาการเรียนได๎ นักเรียนสามารถนาองค์ความรู๎ที่
อยํางมีถูกต๎องมีความรอบคอบและ ได๎รับไปใช๎ในการดาเนินชีวิตอยําง
มีเหตุผลในการสร๎างองค์ความรู๎
ถูกต๎อง
ตามผลการเรียนรู๎
บอกการดูแลรักษาพืชผักและปฏิบัติการดูแลพืชผัก และอธิบายถึงโรค
และแมลงที่เกิดกับพืชผัก และการป้องกันกาจัดโรคและศัตรูของพืช
นักเรียนมีความ ใฝ่เรียนรู๎ มุํงมั่นในการทางาน มีความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานด๎วยความซื่อสัตย์

9.การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง... สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
การประยุกต์ใช๎
สามารถนาความรู๎ที่ การใช๎องค์ความรู๎ การสืบทอดและ
ทรัพยากรที่มีอยูํ
ได๎รับไปปรับปรุง
ในการดูแลรักษา อนุรักษ์ประเพณี
ความรู้
อยํางคุ๎มคํา
พัฒนาตนเองและ สิ่งแวดล๎อมด๎านตําง วัฒนธรรมในการ
ชุมชน
ๆให๎อยูํในความ
ประกอบอาชีพให๎
สมดุลเหมาะสม
คงอยูํ
มีการวางแผนการ รู๎จักการอยูํรํวมกัน การรํวมกันดูแล
มีการสืบทอด
ทักษะ
ใช๎ทรัพยากรอยําง การรํวมแรงรํวมใจ สิ่งแวดล๎อมให๎อยูํใน ประเพณี
คุ๎มคํา
ในการทางาน
สภาพที่สมดุล
วัฒนธรรม
รู๎จักการวาง
รู๎รักความสามัคคี รู๎รักษาสิ่งแวดล๎อม การสืบทอด
ค่านิยม
แผนการดาเนินชีวิต และการอยูํรํวมกัน ให๎คงอยูํ
ประเพณีวัฒนธรรม
ไมํยึดตามวัตถุนิยม อยํางมีความสุข
เป็นสิ่งที่ดี

10.ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………….…..………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…..………………………………..
ลงชื่อ………………………………………………..............
(นายกาธร สังข์มา)
ความคิดเห็นของหัวหน้างานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
ลงชื่อ………………………………………………..............
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
ลงชื่อ………………………………………………..............
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………………..............
(นายศักดา ภุมรินทร์)
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู๎
ผู๎ที่ผํานตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู๎
มีจานวน……………………………………คน คิดเป็นร๎อยละ…………………………………………………………………………
ผู๎ที่ไมํผํานตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู๎
มีจานวน……………………………………คน คิดเป็นร๎อยละ…………………………………………………………………………
1………………………....................................สาเหตุ……………………………………………………………................................

2……………………….....................................สาเหตุ........…………………………………………………………….......................
แนวทางแก๎ปัญหา……………………………..................…………………………………………………………………......................
ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได๎แกํ
1………………………………………………........................ 2………………………………………………………...........................
แนวทางการพัฒนา/
สํงเสริม……………………………………………………………………………………….....................................…………………………
…………………………………………………………………………………………......................………………………………………………
ผู๎เรียนได๎รับความรู๎(K)……………………….........……………………………………………………………...................................
ผู๎เรียนเกิดทักษะกระบวนการ(P)…………........………………………………………………………………...............................
ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม(A).................…………………………………………………………………....................
ผู๎เรียนมีทักษะการคิด…………………………………………………………………………………….............................................
ผู๎เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง……………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ปัญหาอุปสรรค (ถ๎ามี)……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
ข๎อเสนอแนะ (ถ๎ามี)………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………….....................
(นางสาวจาปี
เอกฉันท์)
ครูผู๎สอน
วันที…่ ………เดือน………………………….พ.ศ...........

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา พืชผักทั่วไป
รหัสวิชา ง 30272
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7เรื่อง การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิต เวลา 6 ชั่วโมง
------------------------------------------------------------------------------------------1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
ง 1.1 เข๎าใจการทางาน มีความคิดสร๎างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก๎ปัญหา ทักษะการทางานรํวมกันและทักษะการแสวงหาความรู๎ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การทางาน มีจิตสานึกในการทางานใช๎พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ง 4.1 เข๎าใจมีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์เห็นแนวทางในอาชีพ ใช๎เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา มี
คุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพ
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู๎
อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวผัก และการจัดการผลผลิตเพื่อการจาหนํายได๎
บอกการถนอมอาหารแปรรูปผลผลิตจากพืชผักได๎
2. ความคิดรวบยอด
การเก็บเกี่ยวพืชผักเพื่อนาไปใช๎ประโยชน์มีการเก็บเกี่ยวผักในระยะตําง ๆ ซึ่งการเก็บเกี่ยวผักบางชนิด
ต๎องเก็บเกี่ยวอยํางระมัดระวัง เนื่องจากพืชผักบางชนิดสามารถเก็บเกี่ยวได๎หลายครั้งในการ 1 ฤดูการปลูก และ
นอกจากนี้การปฏิบัติการหลังเก็บเกี่ยวผักในรูปผักสด การแปรรูป หรือการถนอมอาหาร ให๎ถึงมือผู๎บริโภคอยําง
อยํางรวดเร็วและปลอดภัยจะทาให๎ได๎ผักที่มีคุณภาพดีและมีความคุ๎มคํา
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
รู๎และเข๎าใจในการเก็บเกี่ยวผักชนิดตําง ๆ และสามารถปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวผักในรูปของผัก
สด การแปรรูป หรือการถนอมอาหาร

3.2 ด้านทักษะ / กระบวนการ (P)

อธิบายและปฏิบัติการเก็บเกี่ยวผักชนิดตําง ๆ และสามารถปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวผักในรูปของผัก
สด การแปรรูป หรือการถนอมอาหารจากผักได๎
3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีเจตคติและคุณสมบัติอันพึงประสงค์ คือ มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎อยูํอยํางพอเพียงมุํงมั่นในการ
ทางาน. รู๎รักสามัคคี
4.การบูรณาการ
กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ :การยืดอายุของผักหลังการเก็บเกี่ยวในรูปแบบตําง ๆ
กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพละศึกษา :สารอาหารที่มีอยูํในผัก
5. สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ)
5.1 ด้านความรู้ (K)
การเก็บเกี่ยวผักเพื่อการนาไปใช๎ประโยชน์ตามความต๎องการ การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อนาผัก
สูํมือผู๎บริโภคในรูปแบบตํางๆ ตามความต๎องการของผู๎บริโภค
5.2 ด้านทักษะ / กระบวนการ (P)
อธิบายและปฏิบัติการเก็บเกี่ยวผักชนิดตําง ๆ และสามารถปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวผักในรูปของผัก
สด การแปรรูป หรือการถนอมอาหารจากผักได๎
5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการทางาน รู๎รักสามัคคี
5.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
นักเรียนสามารถบอกถึงวิธีการเก็บเกี่ยวผักเพื่อการนาไปใช๎ประโยชน์และปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว
ผักให๎ถึงมือผู๎บริโภคในรูปแบบตําง ๆ
ชิ้นงานหรือภาระงาน
นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับผักชนิดตําง ๆ การจัดการผลผลิตและการถนอมอาหาร การ
แปรรูปผัก
ชิ้นงาน
นักเรียนสามารถปฏิบัติการเก็บเกี่ยวพืชผักและจัดการผลผลิตที่นักเรียนปลูกได๎อยํางเหมาะสม และสามารถ
ปฏิบัติการถนอมอาหารหรือแปรรูปผลผลิตเกี่ยวกับผักได๎อยํางน๎อย 1 ชนิด

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช๎ (2)

ปรับปรุง (1)

อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยว
ผัก และการจัดการ
ผลผลิตเพื่อการ
จาหนํายได๎

อธิบายวิธีการเก็บ
เกี่ยวผัก และการ
จัดการผลผลิตเพื่อ
การจาหนํายได๎

อธิบายวิธีการเก็บ
เกี่ยวผัก และการ
จัดการผลผลิตเพื่อ
การจาหนํายได๎

อธิบายวิธีการเก็บ
เกี่ยวผัก และการ
จัดการผลผลิตเพื่อ
การจาหนํายได๎บ๎าง
แตํไมํครอบคลุม

อธิบายวิธีการเก็บ
เกี่ยวผัก และการ
จัดการผลผลิตเพื่อ
การจาหนํายได๎
น๎อยมาก

บอกการถนอม
อาหารแปรรูป
ผลผลิตจากพืชผัก
ได๎

บอกการถนอม
อาหารแปรรูป
ผลผลิตจากพืชผัก
ได๎ แตํไมํครอบคลุม

บอกการถนอม
อาหารแปรรูป
ผลผลิตจากพืชผัก
ได๎ น๎อยมาก

อยํางถูกต๎อง
บอกการถนอมอาหาร
แปรรูปผลผลิตจาก
พืชผักได๎

บอกการถนอม
อาหารแปรรูป
ผลผลิตจากพืชผัก
ได๎อยํางถูกต๎อง

วิธีการวัดและประเมินผล
ประเด็นการประเมิน ความสามารถและ
(จุดเน้น)
ทักษะ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยว บอกและอธิบาย
การจัดทาใบงาน
ใบงาน
ผัก และการจัดการ
การทดสอบ
แบบทดสอบ
ผลผลิตเพื่อการ
การปฏิบัติงาน
ผลงาน/ชิ้นงาน
จาหนํายได๎
บอกการถนอม
อาหารแปรรูปผลผลิต
จากพืชผักได๎

เกณฑ์การ
ประเมิน
สรุปใบงานได๎
ถูกต๎องและ
ทดสอบผําน
เกณฑ์การทดสอบ

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมนาสูํการเรียน
นาตัวอยํางผลผลิตจากผักที่ได๎จากการเก็บเกี่ยวผักประมาณ 10 ชนิดมาให๎นักเรียนดูแล๎วให๎
นักเรียนพิจารณาวําการเก็บเกี่ยวผักแตํละชนิดมีวิธีการเก็บเกี่ยวอยํางไรบ๎าง
2. กิจกรรมที่ชํวยพัฒนาผู๎เรียน
1) นักเรียนจัดทาใบงานเกี่ยวกับหลักการ วิธีการเก็บเกี่ยวพืชผักจากตัวอยํางที่นักเรียนดู
2) นาใบงานสํงครูและนักเรียนและครูชํวยกันสรุปเรื่องวิธีการเก็บเกี่ยวพืชผัก
3) จัดกลุํมนักเรียนออกเป็นกลุํมหมอบหมายให๎นักเรียนศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการแปร
รูป ถนอมอาหารเกี่ยวกับพืชผักมากลุํมละ 1 ชนิด พร๎อมนาผลงานสํงครูผู๎สอน
4) ครูตรวจผลงานและสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการแปรรูป การถนอมอาหารเพิ่มเติม

3. กิจกรรมรวบยอด
นักเรียนสามารถบอกถึงหลักการ วิธีการเก็บเกี่ยวพืชผัก การแปรรูปและการถนอมอาหาร
เกี่ยวกับพืชผักและปฏิบัติการเก็บเกี่ยวพืชผัก แปรรูปหรือถนอมอาหารเกี่ยวกับพืชผักได๎อยํางน๎อย 1 ชนิด
4.กิจกรรมเสนอแนะ
7.สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนงานเกษตร
2. ใบงาน / ใบสรุปเนื้อหา
3. ห๎องเรียน ICT
4. หนังสือการปลูกพืชผัก
5. แปลงปลูกผักของโรงเรียน
8.การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง
ประเด็น
เนื้อหา
แหล่งเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
เวลา
การจัดกิจกรรม
การประเมินผล
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

ความพอประมาณ
มีความเหมาะสมกับ
ผู๎เรียน
สามารถใช๎แหลํงเรียนรู๎ได๎
อยํางเหมาะสม

มีเหตุผล

เนื้อหาทีใ่ ช๎สอนมีความ
ถูกต๎องเหมาะสม
ใช๎แหลํงเรียนรู๎อยําง
คุ๎มคําในแหลํงเรียนรู๎ที่มี
อยูํ
ใช๎สื่ออุปกรณ์ในการสอน ใช๎สื่ออยํางเหมาะสมใน
อยํางคุ๎มคํา
สร๎างองค์ความรู๎
มีความเหมาะสมกับ
ใช๎เวลาในการสอนอยําง
เนื้อหา
คุ๎มคํา
มีความกระชับและเข๎าใจ สร๎างองค์ความรู๎ที่ดีและ
งํายในการเรียน
เข๎าใจได๎งําย
การประเมินมีความ
ใช๎แบบประเมินผลที่
เหมาะสมกับเนื้อหา
เหมาะสมกับเนื้อหา
มีความสอดคล๎องกับ
การสร๎างองค์ความรู๎ที่
เนื้อหาและมีความ
ถูกต๎องให๎กับนักเรียน
เหมาะสม
มีความรักในการ
มีเจตคติที่ดีตํอการ
ประกอบอาชีพที่สุจริต
ประกอบอาชีพ

มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
เนื้อหามีความเหมาะสม
ในการจัดการสอน
ใช๎แหลํงเรียนรู๎อยําง
หลากหลายในการสร๎าง
องค์ความรู๎ให๎กับผู๎เรียน
มีสื่อการเรียนรู๎อยําง
หลากหลาย
เหมาะสมกับกับผู๎เรียน
และการสร๎างองค์ความรู๎
มีความกระชับและ
เหมาะสม
การประเมินผลมีความ
หลากหลาย
การนาองค์ความรู๎ที่ได๎รับ
ไปใช๎ชีวิตประจาวันอยําง
ถูกต๎อง
มีการประกอบอาชีพที่
สุจริตและมีความรักใน
อาชีพ

8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
นักเรียนสามารถเรียนรู๎ในเนื้อหา
การเรียนอยํางเหมาะสมกับเวลา
และใช๎แหลํงเรียนรู๎ในการเรียน
อยํางเหมาะสม
เงื่อนไขความรู้
เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
นักเรียนศึกษาเนื้อหาการเรียนได๎ นักเรียนสามารถนาองค์ความรู๎ที่
อยํางมีถูกต๎องมีความรอบคอบและ ได๎รับไปใช๎ในการดาเนินชีวิตอยําง
มีเหตุผลในการสร๎างองค์ความรู๎
ถูกต๎อง
ตามผลการเรียนรู๎
อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวผัก และการจัดการผลผลิตเพื่อการจาหนํายและ
บอกการถนอมอาหารแปรรูปผลผลิตจากพืชผักได๎
นักเรียนมีความ ใฝ่เรียนรู๎ มุํงมั่นในการทางาน มีความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานด๎วยความซื่อสัตย์

9.การประเมินผลลัพท์ (KPA) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
อยู่อย่างพอเพียง... สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
วัด
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
การประยุกต์ใช๎
สามารถนาความรู๎ที่ การใช๎องค์ความรู๎ การสืบทอดและ
ทรัพยากรที่มีอยูํ
ได๎รับไปปรับปรุง
ในการดูแลรักษา อนุรักษ์ประเพณี
ความรู้
อยํางคุ๎มคํา
พัฒนาตนเองและ สิ่งแวดล๎อมด๎านตําง วัฒนธรรมในการ
ชุมชน
ๆให๎อยูํในความ
ประกอบอาชีพให๎
สมดุลเหมาะสม
คงอยูํ
มีการวางแผนการ รู๎จักการอยูํรํวมกัน การรํวมกันดูแล
มีการสืบทอด
ทักษะ
ใช๎ทรัพยากรอยําง การรํวมแรงรํวมใจ สิ่งแวดล๎อมให๎อยูํใน ประเพณี
คุ๎มคํา
ในการทางาน
สภาพที่สมดุล
วัฒนธรรม
รู๎จักการวาง
รู๎รักความสามัคคี รู๎รักษาสิ่งแวดล๎อม การสืบทอด
ค่านิยม
แผนการดาเนินชีวิต และการอยูํรํวมกัน ให๎คงอยูํ
ประเพณีวัฒนธรรม
ไมํยึดตามวัตถุนิยม อยํางมีความสุข
เป็นสิ่งที่ดี

10.ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………….…..………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…..………………………………..
ลงชื่อ………………………………………………..............

(นายกาธร สังข์มา)
ความคิดเห็นของหัวหน้างานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
ลงชื่อ………………………………………………..............
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)

ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………..
ลงชื่อ………………………………………………..............
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)

ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………………..............
(นายศักดา ภุมรินทร์)
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู๎
ผู๎ที่ผํานตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู๎
มีจานวน……………………………………คน คิดเป็นร๎อยละ…………………………………………………………………………
ผู๎ที่ไมํผํานตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู๎
มีจานวน……………………………………คน คิดเป็นร๎อยละ…………………………………………………………………………
1………………………....................................สาเหตุ……………………………………………………………................................
2……………………….....................................สาเหตุ........…………………………………………………………….......................
แนวทางแก๎ปัญหา……………………………..................…………………………………………………………………......................
ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได๎แกํ
1………………………………………………........................ 2………………………………………………………...........................

แนวทางการพัฒนา/
สํงเสริม……………………………………………………………………………………….....................................…………………………
…………………………………………………………………………………………......................………………………………………………
ผู๎เรียนได๎รับความรู๎(K)……………………….........……………………………………………………………...................................
ผู๎เรียนเกิดทักษะกระบวนการ(P)…………........………………………………………………………………...............................
ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม(A).................…………………………………………………………………....................
ผู๎เรียนมีทักษะการคิด…………………………………………………………………………………….............................................
ผู๎เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง……………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ปัญหาอุปสรรค (ถ๎ามี)……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
ข๎อเสนอแนะ (ถ๎ามี)………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………………………………………….....................
(นางสาวจาปี
เอกฉันท์)
ครูผู๎สอน
วันที…่ ………เดือน………………………….พ.ศ...........

