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คู่มือการจัดการเรียนรู้
หลักสู ตรท้ องถิน่ เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6

..................................
แนวคิด
ตามความ มาตรา 27 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กาหนด
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็ นไทย ความเป็ นพลเมืองที่ดีของชาติ การ
ดารงชี วิตการประกอบอาชี พตลอดจนการศึกษาต่อ และให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทาสาระของ
หลักสู ตรตามวัตถุ ประสงค์ที่กาหนดในส่ วนที่เกี่ยวกับสภาพปั ญหาในชุ มชนและสังคม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อเป็ นสมาชิ กที่ดีของครอบครัว ชุ มชน สังคม และประเทศชาติ
ซึ่ งหมายถึง สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุ มชนท้องถิ่ น
และผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพื่ อนามาสู่ ก ารแก้ปัญหาและความต้องการของสั งคม และนาภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่นเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งของการจัดการศึกษาด้วย
หลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ เป็ นรู ปแบบของการพัฒนาการเรี ยนรู้เพื่อ
สร้างองค์ความรู ้ มีเป้ าหมายมุ่งที่รูปแบบของการพัฒนาการเรี ยนรู ้จากสภาพแวดล้อมรอบตัว จาก
สภาพภูมิทศั น์ในโรงเรี ยน วิธีการแก้ปัญหา และการปรับปรุ งดัดแปลงสวนจากเค้าโครงสวนเดิม
จนสามารถวิเคราะห์และสั งเคราะห์ เป็ นองค์ความรู้ ของตนเองได้ พัฒนาความสามารถในการ
ปฏิ บ ตั ิ จริ ง สามารถวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ เพื่ อการปฏิ บ ตั ิ จริ ง จนเกิ ด ความช านาญและนาไป
ประยุก ต์ใ ช้ไ ด้ใ นทุ ก สถานการณ์ พัฒนาความสามารถของการอยู่ร่ วมกัน เป็ นผูม้ ี คุ ณธรรม
จริ ยธรรมด้วยการมีความเชื่ อ และตระหนัก ว่ามนุ ษย์ทุกคนต้องร่ วมมือกัน พึ่งพาอาศัยกันและอยู่
ด้วยกันอย่างมีความสุ ข และเป็ นการเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีชีวิตที่งอกงาม
ปรับปรุ งบุคลิกภาพอย่างมัน่ ใจ เน้นการมีเหตุผลและมีวสิ ัยทัศน์
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หลักการ
เพื่อจัดหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือให้สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีการพัฒนาทั้งด้านร่ างกาย
สติปัญญา อารมณ์ สังคม รู ้จกั ตนเอง และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงกาหนดหลักการของ
หลักสู ตรดังนี้
1) เป็ นหลักสู ตรที่เสริ มสร้างศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ความสามารถพัฒนาตนเอง
ไปสู่ การบริ หารจัดการที่เป็ นมาตรฐาน
2) เป็ นไปตามหลักการทางานในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อนาไปสู่ การปฏิ บตั ิงาน
เพื่อให้เกิ ดองค์ความรู ้ และทักษะการทางาน การจัดการ และการทางานเป็ นกลุ่ ม โดยได้นาเอา
ความรู ้เรื่ องการจัดสวน ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม และการออกแบบเทคโนโลยีมาบริ หารจัดการพัฒนา
บริ เ วณโรงเรี ย นให้ส วยงาม โดยใช้เ ทคนิ ค หลากหลายรู ป แบบน ามาผสมผสานกัน ได้แ ก่
กระบวนการกลุ่ม การฝึ กคิด การแก้ปัญหา การเน้นกระบวนการ และการเรี ยนแบบร่ วมมือ ทั้งนี้
มุ่งหวังให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งจากความสนใจ อยากรู้ อยากเรี ยนของผูเ้ รี ยนเอง โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหา
3) ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อค้นหาคาตอบด้วยตนเอง เป็ นการเรี ยนรู ้
ที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรงกับแหล่งความรู ้เบื้องต้น
4) ผูเ้ รี ยนสามารถสรุ ปความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งความรู ้ที่ผเู ้ รี ยนได้มาไม่จาเป็ นต้องตรงกับ
ตารา แต่ผสู ้ อนจะสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรี ยนรู ้ และปรับปรุ งความรู้ที่
ได้ให้สมบูรณ์

จุดมุ่งหมาย
หลักสู ตรท้ องถิ่นฉบับนี้ มุ่งจัดการศึกษาให้ ผ้ ูเรี ยนมีความรู้ และคุณลักษณะดังนี้
1) เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรงและแหล่งความรู ้
เบื้องต้นจากความสนใจของนักเรี ยน จนสามารถนามาสรุ ปความรู ้ดว้ ยตนเองได้
2) เพื่อให้ผเู้ รี ยนตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยการออกแบบและ
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้สวยงามและมีคุณค่า
3) เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิงานอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้และทักษะการทางาน
การจัดการ การแสวงหาความรู้ เลื อกใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานและ
การทางานเป็ นกลุ่ม
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4) เพื่อพัฒนาความสามารถของการอยู่ร่วมกัน เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรมด้วยการมี
ความเชื่ อ และตระหนัก ว่า มนุ ษ ย์ทุ ก คนต้องร่ ว มมื อ กัน พึ่ ง พาอาศัย กัน และอยู่ด้ว ยกันอย่า งมี
ความสุ ข และเป็ นการเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีชีวิตที่งอกงาม ปรับปรุ ง
บุคลิกภาพอย่างมัน่ ใจ มีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ ขยัน อดทน รักการทางาน ประหยัด อดออม
ตรงต่อเวลา เอื้ อเฟื้ อ และมี วินัยในการทางาน

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ มุง่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีสมรรถนะสาคัญตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. อยูอ่ ย่างพอเพียง
3. ซื่อสัตย์สุจริ ต
4. มุ่งมัน่ ในการทางาน
5. มีวนิ ยั
6. รักความเป็ นไทย
7. ใฝ่ เรี ยนรู้
8. มีจิตสาธารณะ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดสวน หลักการออกแบบจัดสวน การจัดตกแต่งสวน
สารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานการจัดสวนในท้องถิ่น ออกแบบจัดสวนจากเค้าโครงสวนเดิมใน
พื้นที่กาหนดได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ถ่ายทอดแบบแปลนสวนเป็ นภาพร่ างสองมิติ มีความคิด
สร้างสรรค์ ในการเลือกและใช้วสั ดุอุปกรณ์จดั สวนที่เหมาะสมกับแบบและสภาพพื้นที่ ปฏิบตั ิงาน
จัดสวนในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ ดูแลรักษา ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานและเผยแพร่ สู่สาธารณชนได้
อย่างเหมาะสม
โดยใช้กระบวนการทางาน กระบวนการจัดการ กระบวนการทางานร่ วมกัน กระบวนการ
แก้ปัญหาในการทางาน กระบวนการเทคโนโลยี
เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ สามารถสร้ างผลงานอย่างสร้ างสรรค์ มี ทกั ษะการทางาน
ร่ วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม
และลักษณะนิ สัยในการทางาน ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยู่อย่างพอเพียง รั กความเป็ นไทย มี จิตสาธารณะ ใช้
พลังงาน ทรัพยากรในการทางานอย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความรู ้พ้นื ฐานการจัดสวนได้อย่างถูกต้อง
2. สารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานการจัดสวนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
3. อธิ บายหลักการออกแบบจัดสวน และออกแบบจัดสวนในพื้นที่กาหนดให้ได้อย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์
4. อธิ บายการจัดตกแต่งสวน วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบตั ิงานจัดสวนและปฏิบตั ิงานจัด
สวนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
5. สรุ ปประเมินผลและเผยแพร่ ผลงานการจัดตกแต่งสวนได้อย่างเหมาะสม

สาระสาคัญ
สวนสวยด้วยสองมือ เป็ นการจัดสวนที่เกิดจากการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดตกแต่ง
สวนและพัฒนางานด้วยตัวของนักเรี ยนเอง โดยใช้ขอ้ มูลความรู้จากการศึกษาค้นคว้า การสารวจ
ข้อมูลการจัดสวนในท้องถิ่น การศึกษาดูงาน แล้วนามาวิเคราะห์พ้นื ที่และออกจัดสวน จัดตกแต่ง
สวนโดยใช้วสั ดุอุปกรณ์ พันธุ์ไม้ที่เป็ นเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น เช่น พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืช
สมุนไพร เครื่ องมือ เครื่ องใช้ที่เกิดจากภูมิปัญญามาใช้ในการจัดสวนเพื่อให้เกิดคุณค่าทั้งด้านความ
งามและประโยชน์ใช้สอย
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โครงสร้ างหลักสู ตร
1. เนือ้ หาของหลักสู ตร
เนื้อหาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรท้องถิ่นฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่ อง สวนสวยด้วย
สองมือ ชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นโนนหันวิทยายน สังกัดองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด
ขอนแก่น อาเภอชุ มแพ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี โดยการ
นาข้อมูลท้องถิ่น แหล่งเรี ยนรู ้ วิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่ น เข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้
2. หน่ วยการเรียนรู้
หน่วยการเรี ยนรู ้ในหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ แบ่งออกเป็ น 5 หน่วย
ตามขั้นตอนการสอนด้วยกระบวนการแก้ปัญหา ดังนี้
1. สารวจข้อมูลพื้นฐาน (ขั้นสังเกตรับรู ้และเข้าใจปั ญหา)
จานวน 8 ชัว่ โมง
2. สร้างแรงบันดาลใจ (ขั้นคิดหาทางเลือก)
จานวน 4 ชัว่ โมง
3. ร่ วมมือกันออกแบบ (ขั้นเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหา) จานวน 12 ชัว่ โมง
4. สร้างเรื่ องราวในสวน (ขั้นดาเนินการแก้ปัญหา)
จานวน 12 ชัว่ โมง
5. ประชาสัมพันธ์สู่มวลชน (ขั้นประเมินผลและสรุ ปผล)
จานวน 4 ชัว่ โมง
การจัดทาสาระการเรี ยนรู ้อิงมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการดารงชีวติ
และครอบครัว มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 ดังนี้
1. อธิบายวิธีการทางานเพื่อการดารงชีวิต
2. สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะการทางานร่ วมกัน
3. มีทกั ษะการจัดการในการทางาน
4. มีทกั ษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
5. มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวติ
6. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน
7. ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืน เพื่อการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม
3. เวลาเรียน
หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ จัดการเรี ยนการสอนในภาคเรี ยนที่ 1 โดยใช้
เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชัว่ โมง รวมจานวน 40 ชัว่ โมง
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แนวดาเนินการใช้ หลักสู ตร
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ หลักสู ตรระยะสั้น ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้
บรรลุเป้ าหมาย ควรดาเนิ นการดังนี้
1. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ ได้จดั
เวลาเรี ยนไว้ 40 ชัว่ โมง เรี ยนรู ้ท้ งั ทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
2. ครู ผสู ้ อนควรมีความรู ้ ความเข้าใจในเนื้ อหาและการจัดการเรี ยนรู ้ หรื อเชิ ญวิทยากร
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้
3. ครู ผสู้ อนต้องสอดแทรกคุณธรรมอันเป็ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น ความขยัน
ความอดทน ความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจและความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ มีทกั ษะ
กระบวนการทางาน มีทกั ษะการทางานร่ วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้

การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอน ซึ่ งมี ความสาคัญต่อการนาหลักสู ตรสู่
การปฏิ บตั ิ หลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ เป็ นหลักสู ตรที่ มุ่งเน้นการจัดการเรี ยนรู ้
เพื่อพัฒนานักเรี ย นทุ กคนให้มีค วามรู ้ และทัก ษะการทางาน การจัดการและกระบวนการกลุ่ ม
รวมทั้งเจตคติที่ดีในการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม จึงดาเนินการตามหลักการ ดังนี้
1. หลักการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถตามจุดมุ่งหมายและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่ กาหนดไว้ในหลักสู ตรท้องถิ่ น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมื อ โดยยึดหลักว่า
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและเชื่ อว่าทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ตอ้ งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและตามวัย
2. กระบวนการเรียนรู้
การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รี ยนจะต้องอาศัยกระบวนการเรี ยนรู้แบบ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง กระบวนการ
ปฏิบตั ิ กระบวนการจัดการ ซึ่ งกระบวนการเหล่านี้ เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยนควร
ได้รับการฝึ กฝน เพราะจะสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
3. การออกแบบการเรียนรู้
ครู ผสู ้ อนต้องศึกษามาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั สมรรถนะที่ สาคัญของผูเ้ รี ยน จาก
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวย
ด้วยสองมือ แล้วดาเนินการวิเคราะห์หลักสู ตร แล้วจึงพิจารณาออกแบบการเรี ยนรู้โดยเลือกใช้วิธี
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สอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญหลายรู ปแบบ ที่ เน้นอย่างชัดเจนคื อรู ปแบบกระบวนการแก้ปัญหา
และการเรี ยนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู้ การใช้สื่อ/แหล่งเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
ได้พฒั นาตามศักยภาพและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
4. บทบาทผู้สอนและผู้เรียน
ในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง
สวนสวยด้วยสองมือ ทั้งผูส้ อนและผูเ้ รี ยนควรมีบทบาทดังนี้
4.1 บทบาทของครู
1) สร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจในกิจกรรม
การเรี ยนการสอน กระตุน้ ให้นกั เรี ยนวางแผนการทางานด้วยตนเอง ทางานโดยใช้กระบวนการ
ทางานอย่าง มีข้ นั ตอน มีการประเมินผลการทางานและปรับปรุ งแก้ไขงาน
2) ให้คาแนะนาเพิ่มเติมในสิ่ งที่นกั เรี ยนบกพร่ อง ให้คาชมเชยเมื่อนักเรี ยน
กระทาในสิ่ งที่ถูกต้อง เพราะสิ่ งเหล่านี้จะเป็ นแรงเสริ มให้นกั เรี ยนมีกาลังใจและเกิดความเชื่อมัน่
ในตนเองมากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะนักเรี ยนที่เรี ยนช้าและนักเรี ยนที่มีพฤติกรรมในทางที่ดีข้ ึน
3) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ครบถ้วน สมบูรณ์ตามที่แผนการจัดการเรี ยนรู้
กาหนด โดยเน้นการปฏิบตั ิงานแบบโครงงานเป็ นส่ วนใหญ่
4) หลีกเลี่ยงการตาหนิ หรื อใช้ถอ้ ยคาที่ทาให้นกั เรี ยนเกิดความท้อถอย
5) ตรวจสอบการฝึ กปฏิบตั ิในการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแล้วแจ้งผลให้
นักเรี ยนทราบเป็ นรายบุคคลหลังเรี ยนจบแต่ละแผนทุกครั้งเพื่อเป็ นการเสริ มแรงให้นกั เรี ยนเกิด
กาลังใจที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมครั้งต่อ ๆ ไป
6) เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามข้อสงสัยอย่างเป็ นกันเองและสรุ ปเนื้อหา
7) ในกรณี ที่นกั เรี ยนมีขอ้ สรุ ปไม่ชดั เจนหรื อมีขอ้ บกพร่ องตามจุดประสงค์ให้ครู
เพิ่มเติมส่ วนนั้นให้กบั นักเรี ยน
8) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานทั้งในและนอกเวลาเรี ยน
9) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบตรงต่อเวลาขยัน ซื่ อสัตย์ ประหยัด อดออม
มุ่งมัน่ อดทน พฤติกรรมนักเรี ยนมีแนวโน้มที่จะพัฒนาพฤติกรรมตามที่มุ่งหวังเอาไว้
4.2 บทบาทของนักเรียน
1) สนใจกระตือรื อร้นในการเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอนทุกครั้ง ทุกขั้นตอน
2) พยายามปฏิบตั ิงานจัดและดูแลรักษาทั้งในและนอกเวลาเรี ยนอย่างสม่าเสมอ
3) ใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิงานทุกขั้นตอนการทางาน โดยคานึงถึง
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกทางานด้วยความสามัคคี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
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4) ศึกษาการจัดสวนจากแหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสม่าเสมอ
5) ซักถามและขอคาเสนอแนะเพิ่มเติมจากครู เกี่ยวกับการจัดสวน
6) ศึกษาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ http://www.kruaree.in.th

สื่ อ/แหล่งการเรียนรู้
สื่ อ/แหล่งการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
1) เอกสารประกอบการเรี ยนรู้
2) บทเรี ยนสาเร็ จรู ป
3) วีดีทศั น์
4) สื่ อจากของจริ ง, รู ปภาพ,
5) แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนท้องถิ่น
6) ใบความรู้
7) ใบงาน
8) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
9) เว็บไซต์ http://www.kruaree.in.th

การวัดและการประเมินผล
การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน ตามหลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ
เป็ นการประเมินเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนซึ่ งอยู่ในกระบวนการเรี ยนจัดการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนดาเนิ นการเป็ น
ปกติในการจัดการเรี ยนการสอน ใช้เทคนิ คการประเมินตามสภาพจริ ง (Authentic Assessment)
เช่น การซักถาม การสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน การตรวจและประเมินผลงานนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
และรายกลุ่ม การมใช้แบบทดสอยวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เป็ นต้น โดยผูส้ อนเป็ นผูป้ ระเมิน
และเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นประเมิ นตนเอง การประเมิ นเป็ นการตรวจสอบว่าผูเ้ รี ยนมี พ ฒ
ั นาการ
ความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ อันเป็ นผลมาจากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนหรื อไม่ และมาก
น้อยเพียงใด นอกจากนี้ยงั เป็ นข้อมูลให้ผสู ้ อนใช้ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนของตนด้วย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล มีดงั นี้
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
4. แบบประเมินชิ้นงาน
5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ในการประเมินการเรี ยนการสอน ครู ผสู ้ อนจะประเมินระหว่างสอนและเมื่อจบแต่ละ
แผนการจัดการเรี ยนรู้
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โครงสร้ างรายวิชา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ
เวลา 40 ชัว่ โมง

วิชาเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6

ชื่อหน่วยการ
เรี ยนรู้

ผลการเรี ยนรู้

สาระการเรี ยนรู้

เวลา
(ชัว่ โมง)

1
สารวจข้อมูล
พื้นฐาน

1
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2
สร้างแรงบันดาลใจ
3
ร่ วมมือกัน
ออกแบบ

2

ความเป็ นมาของการจัดสวน
ประเภท ชนิดและรู ปแบบของสวน
พันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์การจัดสวน
การเตรี ยมพื้นที่จดั สวน
การสารวจข้อมูลท้องถิ่น
ศึกษาดูงาน
องค์ประกอบศิลป์ การออกแบบจัดสวน
หลักการออกแบบจัดสวน
การออกแบบจัดสวน
ปรับปรุ งแบบแปลนสวน
การคานวณค่าใช้จ่าย

น้ าหนัก
คะแนน
(35)
4

4

4

10
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4
สร้างเรื่ องราวใน
สวน

4

การจัดตกแต่งสวน
โครงงานสวนสวยด้วยสองมือ
การเตรี ยมพื้นที่
การจัดวางองค์ประกอบหลัก
การจัดวางองค์ประกอบรอง
การจัดวางองค์ประกอบเสริ ม
การเก็บงาน

14

15

5
ประชาสัมพันธ์สู่
มวลชน

5

การสรุ ปประเมินผล
การนาเสนอผลงาน

4

4

รวม

40

35

3
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แผนการประเมิลผล

ก่อนกลาง
ภาค
กลางภาค

ผลการเรี ยนรู้

น้ าหนักคะแนน(35)
ระหว่างภาค

1
1. อธิ บายความรู ้พ้นื ฐานการจัดสวนได้อย่าง
สารวจข้อมูล
ถูกต้อง
พื้นฐาน
2
2. สารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานการจัดสวน
สร้างแรงบันดาลใจ
ในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
3
3. อธิบายหลักการออกแบบจัดสวน และออกแบบ
ร่ วมมือกัน
จัดสวนในพื้นที่กาหนดให้ได้อย่างมี ความคิด
ออกแบบ
สร้างสรรค์

4

4
สร้างเรื่ องราวใน
สวน

15

4. อธิ บายการจัดตกแต่งสวน วิเคราะห์และวาง
แผนการปฏิบตั ิงานจัดสวนและปฏิบตั ิงานจัด
สวนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้อย่าง
เหมาะสม
5
5. สรุ ปประเมินผลและเผยแพร่ ผลงานการจัด
ประชาสัมพันธ์สู่
ตกแต่งสวนได้อย่างเหมาะสม
มวลชน

รวม

4
8

4

35

ปลายภาค

ชื่อหน่วย
การเรี ยนรู้

วิชาเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6

หลังกลางภาค

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ
เวลา 40 ชัว่ โมง
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รายละเอียดการใช้ คู่มอื การจัดการเรียนรู้ หลักสู ตรท้ องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
ขั้นก่ อนใช้ ค่ ูมือ
ก่อนใช้คูม่ ือการจัดการเรี ยนรู ้หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ ครู ควรปฏิบตั ิ
ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดส่ วนประกอบของคู่มือการจัดการเรี ยนรู ้หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวน
สวยด้วยสองมือ เพื่อทาความเข้าใจในแต่ละส่ วนว่ามีสาระสาคัญอะไร มีจุดเน้นอะไร เป็ นการ
เตรี ยมความพร้อมของครู ดังนี้
1.1 แผนการจัดการเรี ยนรู้
1) วัตถุประสงค์ในการใช้คู่มือการจัดการเรี ยนรู ้หลักสู ตรท้องถิ่น เรื่ อง สวนสวย
ด้วยสองมือ
2) วิเคราะห์หลักสู ตร
3) รายละเอียดของแผนการจัดการเรี ยนรู้
4) กาหนดการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
5) ปฏิทินการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้
6) บทบาทของครู
7) บทบาทของนักเรี ยน
8) ภาคผนวก
รายละเอียดของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่บรรจุในแต่ละแผน
1) ผังมโนทัศน์
2) จานวนชัว่ โมงที่ใช้สอนในแต่ละครั้ง
3) ผลการเรี ยนรู้
4) จุดประสงค์การเรี ยนรู้
5) สื่ อ/แหล่งการเรี ยนรู ้
6) กิจกรรมการเรี ยนรู ้
7) การวัดผลและการประเมินผล
8) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
1) คาชี้แจง
2) ตารางรายการสังเกตพฤติกรรมแต่ละครั้ง
3) ตารางสรุ ปผลการสังเกต
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1.3 แบบประเมินผลงานภาคปฏิบตั ิ
1) คาชี้แจง
2) ตารางรายการพฤติกรรมที่ใช้ประเมิน
3) ตารางสรุ ปผลการประเมิน
2. เตรี ยมกิ จกรรมการเรี ยนการสอนจากที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หรื อ
จากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมของครู
3. จัดเตรี ยมสื่ อตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ให้พร้ อมและเพียงพอกับจานวน
นักเรี ยนและจาเป็ นต้องใช้ในแต่ละครั้ง
4. เตรี ยมเครื่ องมือวัดผลประเมินผลที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เช่น แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน แบบตรวจใบงาน แบบประเมินผลงาน
ภาคปฏิบตั ิ เป็ นต้น
5. เตรี ยมกิจกรรมเพิ่มเติมจากข้อเสนอแนะหรื อจัดกิจกรรมเพิ่มเติมในลักษณะเดียวกัน
ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั สภาพและความพร้อมของโรงเรี ยน
ขั้นระหว่างการใช้ แผนการจัดการเรี ยนรู้
ระหว่างการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้ครู ปฏิบตั ิดงั นี้
1. ทดสอบก่อนใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3. ใช้ส่ื อการเรี ยนการสอนตามที่กาหนดไว้ เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบ
ซื่ อสั ตย์ ขยัน อดทน รั ก การทางาน ประหยัด อดออม ตรงต่ อเวลา เอื้ อเฟื้ อ และมี วินัย ในการ
ทางาน
4. บันทึกการวัดผลประเมินผล ตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ขอ้ 6.
5. สรุ ปผลการเรี ยนการสอนให้ตรงตามสาระสาคัญที่ต้ งั ไว้ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้
หลังการใช้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ให้ ครู ปฏิบัติดังนี้
1. ทดสอบหลังเรี ยนหลังการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยแบบทดสอบหลังเรี ยน
2. สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ ขยัน อดทน รักการทางาน ประหยัด
อดออม ตรงต่ อเวลา เอื้ อเฟื้ อ และมี วินัย ในการทางาน ด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
3. นาข้อมูลจากการวัดผลประเมินผล ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ บันทึกหลังการสอน
4. ถ้าพบปั ญหาหรื ออุปสรรคใด ๆ ระหว่างสอน ให้บนั ทึกไว้ ต่อจากผลการสอนพร้อมกับ
เสนอแนะวิธีแก้ไข สิ่ งที่ควรปรับปรุ ง เพื่อให้ปรับปรุ งหลักสู ตรท้องถิ่นให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
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ปฏิทินการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
สั ปดาห์ ที่ หน่ วยที่
1

1

1

1

2

1

เวลา
เรียน

กิจกรรม

เครื่องมือ

2 ชัว่ โมง ตามแผนการจัด - แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1
การเรี ยนรู้ที่ 1 - วีดิทศั น์
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงานที่ 1.1
- ใบงานที่ 1.2
- ภาพประกอบการสอน
- แบบทดสอบก่อนเรี ยน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
- แบบตรวจใบงาน
2 ชัว่ โมง ตามแผนการจัด - แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 2
การเรี ยนรู้ที่ 2 - เอกสารประกอบการสอน
- ใบงานที่ 1.3
- ภาพประกอบการสอน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
- แบบตรวจใบงาน
2 ชัว่ โมง ตามแผนการจัด - แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 3
การเรี ยนรู้ที่ 3 - บทเรี ยนสาเร็ จรู ป
- ใบงานที่ 1.4
- ภาพประกอบการสอน
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- แหล่งเรี ยนรู ้สวนในโรงเรี ยน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
- แบบตรวจใบงาน

14

ปฏิทินการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
สั ปดาห์
ที่
2

หน่ วยที่ เวลาเรียน

กิจกรรม

1

2 ชัว่ โมง ตามแผนการจัด
การเรี ยนรู้ที่ 4

3

2

2 ชัว่ โมง ตามแผนการจัด
การเรี ยนรู้ที่ 5

3

2

2 ชัว่ โมง ตามแผนการจัด
การเรี ยนรู้ที่ 6

4

2

2 ชัว่ โมง ตามแผนการจัด
การเรี ยนรู้ที่ 7

เครื่องมือ
-

แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4
บทเรี ยนสาเร็ จรู ป
ใบงานที่ 1.5
แหล่งเรี ยนรู ้อินเตอร์ เน็ต ห้องสมุด
ครู เกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
แบบตรวจใบงาน
แบบทดสอบหลังเรี ยน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 5
ใบงานที่ 2.1
ใบงานที่ 2.2
แหล่งเรี ยนรู ้วดั หลวงพ่อโต ตลาด
ด่านเกวียน ตลาดบ้านโคกกรวด
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
- แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 6
- ใบงานที่ 2.3
- ใบงานที่ 2.4
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
- วิทยากรท้องถิ่น
- แหล่งเรี ยนรู ้สวนในโรงเรี ยน
- แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 7
- วีดีทศั น์
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงานที่ 3.1
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
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ปฏิทินการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
สั ปดาห์ ที่ หน่ วยที่
4
3

เวลาเรียน
2 ชัว่ โมง

กิจกรรม
ตามแผนการจัด
การเรี ยนรู้ที่ 8

5

3

2 ชัว่ โมง

ตามแผนการจัด
การเรี ยนรู้ที่ 9

5

3

2 ชัว่ โมง

ตามแผนการจัด
การเรี ยนรู้ที่ 10

6

3

2 ชัว่ โมง

ตามแผนการจัด
การเรี ยนรู้ที่ 11

-

เครื่องมือ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 8
วีดีทศั น์
เอกสารประกอบการสอน
ใบงานที่ 3.2
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
แบบตรวจใบงานแบบฝึ ก
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 9
แบบฝึ กที่ 1-5
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
แบบตรวจใบงานกิจกรรม
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 10
แบบฝึ กที่ 6-8
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
แบบตรวจใบงานแบบฝึ ก
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 11
เอกสารประกอบการสอน
ใบงานที่ 3.2
ใบงานที่ 3.3
ภาพประกอบการสอน 2 ภาพ
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
แบบตรวจใบงาน
แบบทดสอบ
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ปฏิทินการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
สั ปดาห์ ที่ หน่ วยที่ เวลาเรียน
6
4
2 ชัว่ โมง

กิจกรรม
ตามแผนการจัด
การเรี ยนรู้ที่ 12

7

4

2 ชัว่ โมง

ตามแผนการจัด
การเรี ยนรู้ที่ 13

7

4

2 ชัว่ โมง

ตามแผนการจัด
การเรี ยนรู้ที่ 14

8

4

2 ชัว่ โมง

ตามแผนการจัด
การเรี ยนรู้ที่ 15

เครื่องมือ
- แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 12
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงานที่ 4.1
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
- แบบตรวจใบงาน
- แบบประเมินผลงานภาคปฏิบตั ิ
- แบบทดสอบ
- แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 13
- วีดีทศั น์
- เอกสารประกอบการสอน
- ใบงานที่ 4.2
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
- แบบตรวจใบงาน
- แบบประเมินผลงานภาคปฏิบตั ิ
- แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 14
- ใบงานที่ 4.3
- แบบแปลนสวน
- อุปกรณ์การเตรี ยมพื้นที่
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
- แบบประเมินผลงานภาคปฏิบตั ิ
- แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 15
- ใบงานที่ 4.4
- แบบแปลนสวน
- อุปกรณ์การทาบ่อน้ า น้ าตก
- ไม้ยนื ต้น และอุปกรณ์การปลูก
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
- แบบประเมินผลงานภาคปฏิบตั ิ
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ปฏิทินการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
สั ปดาห์ ที่ หน่ วยที่ เวลาเรียน
8
4
2 ชัว่ โมง

กิจกรรม
ตามแผนการจัด
การเรี ยนรู้ที่ 16

9

4

2 ชัว่ โมง

ตามแผนการจัด
การเรี ยนรู้ที่ 17

9

4

2 ชัว่ โมง

ตามแผนการจัด
การเรี ยนรู้ที่ 18

เครื่องมือ
- แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 16
- ใบงานที่ 4.5
- อุปกรณ์การจัดสวน
- ไม้พมุ่ ไม้คลุมดิน หิน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
- แบบตรวจใบงาน
- แบบประเมินผลงานภาคปฏิบตั ิ
- แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 17
- ใบงานที่ 4.6
- อุปกรณ์การจัดสวน
- กรวด ตุก๊ ตาจัดสวน และ
วัสดุอื่น ๆ
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
- แบบตรวจใบงาน
- แบบประเมินผลงานภาคปฏิบตั ิ
- แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 18
- ใบงานที่ 4.7
- อุปกรณ์การจัดสวน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
- แบบตรวจใบงาน
- แบบประเมินผลงานภาคปฏิบตั ิ
- แบบทดสอบ

18

ปฏิทินการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
สั ปดาห์ ที่ หน่ วยที่ เวลาเรียน
9
5
2 ชัว่ โมง

กิจกรรม
ตามแผนการจัด
การเรี ยนรู้ที่ 19

10

ตามแผนการจัด
การเรี ยนรู้ที่ 20

5

2 ชัว่ โมง

-

เครื่องมือ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 19
เอกสารประกอบการสอน
ใบงานที่ 5.1
ใบงานที่ 5.2
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
แบบตรวจใบงาน
แบบทดสอบ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 20
ป้ ายนิทรรศการ
แบบแปลนสวน
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
แบบประเมินผลงานภาคปฏิบตั ิ
แบบทดสอบ
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ผังมโนทัศน์
หลักสู ตรท้ องถิน่ เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
การเตรียมพื้นที่จัด
สวน

สารวจข้อมูลท้องถิน่

พันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์

ศึกษาดูงาน
ประเภท ชนิดและ
รูปแบบ
ความรู้พื้นฐาน

การนาเสนอและ
เผยแพร่

การสรุป
ประเมินผล

2.สร้
2.สร้ าางแรง
งแรง
บับันนดาลใจ
ดาลใจ

1.ส
1.สารวจข้
ารวจข้ออมูมูลล
พืพืนน้้ ฐาน
ฐาน

5. ประชาสั มพันธ์
สู่ มวลชน

สวนสวย
ด้ วยสองมือ

องค์ประกอบศิลป์ใน
การออกแบบจัดสวน
หลักการ
ออกแบบจัดสวน

4.สร้
4.สร้ าางเรื
งเรื่่อองราว
งราว
ในสวน
ในสวน

การจัดตกแต่ง
สวน
โครงงานสวนสวย
ด้วยสองมือ

การเขียนแบบ
แปลนสวน

3.ร่
3.ร่ ววมมื
มมืออกักันน
ออกแบบ
ออกแบบ

การออกแบบ
จัดสวน
การเก็บงาน

การจัด
องค์ประกอบเสริม

การเตรียมพื้นที่

การจัด
องค์ประกอบรอง
การจัด
องค์ประกอบหลัก
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ภาคผนวก

21

ผังมโนทัศน์
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้พนื้ ฐานการจัดสวน

1.ความหมาย
ของการจัดสวน

2. ความสาคัญ
ของการจัดสวน

3. ประวัติ
การจัดสวน

1.ความรู้พื้นฐาน
การจัดสวน

1.ประเภทการ
จัดสวน

2.ประเภท ชนิดและ
รูปแบบของสวน

สารวจ
ข้อมูลพื้นฐาน

3.ชนิดของสวน

2. รูปแบบการ
จัดสวน

4.การเตรียมพื้นที่
จัดสวน

1. การคานวณ
ค่าใช้จ่าย

3.พันธุ์ไม้และวัสดุ
อุปกรณ์การจัดสวน
2. การประเมิน
ราคาจัดสวน
1.พันธุ์ไม้ที่ใช้ใน
การจัดสวน

3.การเลือกใช้พันธุ์
ไม้และวัสดุอุปกรณ์
2. วัสดุอุปกรณ์
การจัดสวน
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 ชื่ อหน่ วย สารวจข้ อมูลพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ง30236 รายวิชา การจัดสวน เวลา 4 ชั่วโมง/สั ปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
หลักสู ตรท้ องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ

เวลา 4 ชั่วโมง
รวม 80 ชั่วโมง
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
เวลา 40 ชั่วโมง

1. กาหนดเป้าหมายการเรียนรู้
1.1 ผลการเรียนรู้
อธิ บายความรู ้พ้นื ฐานการจัดสวนได้อย่างถูกต้อง
1.2 สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดสวนให้ประโยชน์ท้ งั ด้านการใช้พ้นื ที่ให้เป็ นประโยชน์ ความงามของสวนสามารถ
ช่วยจรรโลงจิตใจ และช่วยชดเชยความเครี ยดของมนุ ษย์ที่เกิ ดจากความเจริ ญด้านวัตถุ ช่ วยให้
มนุ ษย์ดารงชี วิตได้อย่างมีความสุ ข การจัดสวนมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มายาวนานและมีการ
พัฒนาขึ้น เรื่ อย ๆ ตามความเจริ ญทางด้านเทคโนโลยี
การจัดสวนที่นิยมจัดกันทัว่ ไปในปั จจุบนั แบ่งออกเป็ น 4 รู ปแบบ คือ การจัดสวนประดิษฐ์
สวนธรรมชาติ สวนจินตนาการ และสวนนามธรรม ซึ่ งเป็ นต้นแบบของการจัดสวนทัว่ โลก
การศึกษาความรู ้พ้ืนฐานการออกแบบจัดสวนให้เข้าใจจะช่วยให้การออกแบบจัดสวน
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถออกแบบจัดสวนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ แนวคิด สภาพแวดล้อม และ
ผูค้ นที่อาศัยโดยรอบ โดยการสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ทกั ษะการทางาน
ร่ วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะในการแสวงหาความรู ้ มีคุณธรรม
และลักษณะนิสัยในการทางาน
1.3 สาระการเรี ยนรู้
1.3.1 ด้ านความรู้
1) ความสาคัญของการออกแบบจัดสวน
2) ความเป็ นมาของการจัดสวน
3) ประเภท ชนิดและรู ปแบบการจัดสวน
4) พันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์การจัดสวน
5) การเตรี ยมพื้นที่จดั สวน
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1.3.2 ด้ านทักษะกระบวนการ
1) ทักษะการทางานร่ วมกัน เป็ นการทางานกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ความสุ ข ทางานอย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึ กหลักการทางานกลุ่ม
2) ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า
รวบรวม สังเกต สารวจ และบันทึก
1.4 ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
√ ความสามารถในการสื่ อสาร
: การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การนาเสนอผลงาน
√ ความสามารถในการคิด
: การทาแผนที่ความคิด
√ ความสามารถในการแก้ปัญหา
: การเปรี ยบเทียบพันธุ์ไม้ การวางแผนเตรี ยมพื้นที่
√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
: การทางานรวมกลุ่ม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี :
1.5 ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.5.1 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ตามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
√ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ √ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ซื่ อสัตย์สุจริ ต √ มุ่งมัน่ ในการทางาน
√ มีวน
ิ ยั
√ รักความเป็ นไทย √ ใฝ่ เรี ยนรู ้
√ มีจิตสาธารณะ
1.5.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
√ นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
1.6 ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
√ การอ่าน
: เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
√ การคิดวิเคราะห์ : ทาใบงาน
√ การเขียน
: ทาใบงาน
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2. การวัดและการประเมินผล
ผู้ประเมิน
√ ครู ผสู ้ อน

วิธีการ
ตรวจแบบทดสอบ
ตรวจแผนที่ความคิด
การนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

นักเรี ยน

เพื่อน

เครื่องมือ
แบบทดสอบ
แบบตรวจแผนที่ความคิด
แบบประเมินการนาเสนอ
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

ผูป้ กครอง

เกณฑ์ การให้ คะแนน
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 70
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง สารวจข้อมูลพื้นฐาน
เรื่องที่ 1 ความเป็ นมาของการจัดสวน

เวลา 2 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ 1-2
ขั้นที่ 1 ขั้นสั งเกต
1. ครู นาภาพตัวอย่างสวนลักษณะต่าง ๆ มาให้นกั เรี ยนดูแล้วถามคาถามนักเรี ยนว่า
นักเรี ยนคิดว่าสวนในแต่ละภาพมีความสัมพันธ์กบั ความเป็ นอยูข่ องมนุษย์อย่างไร และให้
ประโยชน์อย่างไร โดยให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
2. ครู อธิ บายให้นกั เรี ยนฟังว่าการทางานศิลปะทุกแขนงต้องมีการออกแบบ การจัดสวน
ก็ตอ้ งใช้หลักศิลปะในการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ความเป็ นอยู่ และ
สภาพแวดล้อม
3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน จากนั้นเลือกหัวหน้ากลุ่ม และแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
4. ครู นาภาพการจัดสวนให้นกั เรี ยนศึกษากลุ่มละ 1 ภาพ โดยตั้งข้อสังเกตไว้ดงั นี้
4.1 การจัดสวนในภาพมีวตั ถุประสงค์เพื่ออะไร
4.2 นักเรี ยนคิดว่าการจัดสวนมีความสาคัญต่อการดารงชี วติ อย่างไร
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ขั้นสอน
5. นักเรี ยนรวมกลุ่มเดิม (จากเรื่ องที่ 1) ชมวีดีทศั น์ เรื่ อง ความสาคัญของการจัดสวน แล้ว
ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมมือกันทาแผนที่ความคิด เรื่ อง ความสาคัญของการจัดสวน ตามใบงานที่
1.1 โดยให้เลือกรู ปแบบได้อย่างอิสระ
6. ครู ช้ ีแจงให้นกั เรี ยนทุกคนคานึงถึงความสาเร็ จของกลุ่ม โดยอาศัยความร่ วมมือ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน นักเรี ยน ที่เรี ยนเก่งต้องช่วยเหลือนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนหรื อเรี ยนช้ากว่า
7. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนอื่นให้
ซักถามและให้ขอ้ เสนอแนะ
8. นักเรี ยนศึกษาเอกสารประกอบการสอน เรื่ อง ความเป็ นมาของการจัดสวน และทา
ใบงานที่ 1.2
9. ครู ตรวจคาตอบจากใบงาน และนาคะแนนของนักเรี ยนแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันเป็ น
คะแนนของกลุ่ม จากนั้นครู ประกาศชมเชยกลุ่มที่มีคะแนนสู งสุ ด
ขั้นสรุ ป
นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้ เรื่ อง ความรู ้พ้นื ฐานการจัดสวน โดยครู เป็ นผูต้ รวจสอบความ
ถูกต้อง และอธิ บายเพิม่ เติมในส่ วนที่บกพร่ อง
เรื่องที่ 2 ประเภท ชนิดและรู ปแบบการจัดสวน

เวลา 2 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ 3-4
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู นาภาพสวน 4 รู ปแบบมาให้นกั เรี ยนดู แล้วใช้คาถามกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสังเกตข้อ
แตกต่างและจุดเด่นของสวนแต่ละภาพ ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
2. ครู ใช้คาถามกระตุน้ ให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้ารู ปแบบของสวนที่นิยมจัดกันทัว่ โลก
ขั้นสอน
3. นักเรี ยนรวมกลุ่มเดิม (จากเรื่ องที่ 1) ครู ช้ ีแจงให้นกั เรี ยนทุกคนคานึงถึงความสาเร็ จของ
กลุ่ม โดยอาศัยความร่ วมมือช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน นักเรี ยนที่เรี ยนเก่งต้องช่วยเหลือนักเรี ยนที่
เรี ยนอ่อนหรื อเรี ยนช้ากว่า
4. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาเอกสารประกอบการสอน เรื่ อง ประเภท ชนิ ดและรู ปแบบของ
สวน ที่ครู แจกให้ แล้วร่ วมกันอภิปรายความรู ้ที่ได้จากการศึกษาจนทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรงกัน
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5. นักเรี ยนร่ วมมือกันในกลุ่มทาใบงานที่ 1.3 เรื่ อง ชนิดของสวน และนาส่ งครู
6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มเลือกศึกษารู ปแบบการจัดสวนในประเภทอาเซี ยนกลุ่มละ 1 ประเทศ
โดยไม่ให้ซ้ ากัน อภิปรายกันในกลุ่มและบันทึกลงในแบบบันทึก
7. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการศึกษาที่หน้าชั้นเรี ยน กลุ่มละ 3 นาที โดยเปิ ดให้
นักเรี ยนอื่นแสดงความคิดเห็น
ขั้นสรุ ป
นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้ เรื่ อง ประเภท ชนิ ดและรู ปแบบของสวน โดยครู เป็ นผู ้
ตรวจสอบความถูกต้อง และอธิ บายเพิม่ เติมในส่ วนที่บกพร่ อง
เรื่องที่ 3 พันธุ์ไม้ และวัสดุอุปกรณ์ การจัดสวน

เวลา 2 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ 5-6
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในคาบเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. นาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยการนาภาพการจัดสวนให้นกั เรี ยนดู จานวน 2 ภาพ แล้ว
ซักถามนักเรี ยนดังต่อไปนี้
2.1 นักเรี ยนรู ้จกั พันธุ์ไม้ในภาพหรื อไม่ พันธุ์ไม้ในภาพสามารถนามาปลูกในท้องถิ่น
ได้หรื อไม่
2.2 นักเรี ยนคิดว่ามีความจาเป็ นหรื อไม่อย่างไร ที่ตอ้ งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไม้
ก่อนการจัดสวน
2.3 การจะจัดสวนให้สาเร็ จเหมือนในภาพนักเรี ยนต้องใช้คุณธรรมอะไรบ้าง
2.4 ถ้าต้องการให้สวนที่จดั สวยงาม มีคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรี ยนสามารถประยุกต์ใช้พืชในท้องถิ่นชนิดใดได้บา้ ง
3. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปความจาเป็ นในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัด
สวน
ขั้นสอน
4. นักเรี ยนแบ่งเป็ นกลุ่มย่อยออกเป็ น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มให้มีความสามารถคละกัน ครู
แนะนาการเรี ยนรู้แบบ L.T. แนะนาเกี่ยวกับระเบียบของกลุ่ม บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม
นักเรี ยนเลือกประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม
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5. นักเรี ยนปฏิบตั ิงานในกลุ่มย่อยตามใบงานที่ 1.4 เรื่ อง การสารวจพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัด
สวนในโรงเรี ยน โดยการสารวจพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดสวนหน้าอาคารเรี ยนและบันทึกลงในใบงาน
6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มอภิปรายสรุ ปผลการศึกษาและนาเสนอผลการสารวจพันธุ์ไม้ที่ใช้ใน
การจัดสวนในโรงเรี ยนและกลุ่มละ 2 นาที
7. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลการเตรี ยมพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดสวนจากแหล่งเรี ยนรู้
ประกอบดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 ศึกษาเรื่ อง ประเภทพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดสวน จากบทเรี ยนสาเร็ จรู ป
กลุ่มที่ 2 ศึกษาเรื่ อง หลักการเลือกใช้พนั ธุ์ไม้ในการจัดสวน จากเอกสารประกอบการสอน
กลุ่มที่ 3 ศึกษาเรื่ อง พืชผักสวนครัวที่นามาประยุกต์ใช้ในการจัดสวนจากห้องสมุด
กลุ่มที่ 4 ศึกษาเรื่ อง พืชสมุนไพรในท้องถิ่นที่นามาประยุกต์ใช้ในการจัดสวนจาก
ห้องอินเตอร์เน็ต
โดยใช้เวลากลุ่มละประมาณ 20 นาที
8. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรี ยน โดยใช้เวลากลุ่มละ 2 นาที
ขั้นสรุ ป
9. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปข้อมูลเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
เรื่องที่ 4 การเตรียมพืน้ ทีจ่ ัดสวน

เวลา 2 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ 7-8
ขั้นนา
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในคาบเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. นักเรี ยนดูภาพการจัดสวนจานวน 2 ภาพ หลังจากนั้น ครู นานักเรี ยนสนทนาซักถาม
โดยสุ่ มเลือกนักเรี ยนประมาณ 3 คน ตอบคาถามต่อไปนี้
- นักเรี ยนมองเห็นความแตกต่างของพื้นที่สวนในภาพสองภาพหรื อไม่ อย่างไร
- นักเรี ยนคิดว่าการเตรี ยมพื้นที่จดั สวนล่วงหน้ามีความจาเป็ นในการจัด ตกแต่งสวน
หรื อไม่อย่างไร
3. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปความจาเป็ นในการศึกษาเรื่ องการเตรี ยมพื้นที่ในการจัดสวน
ขั้นสอน
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4. นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนสาเร็ จรู ป เรื่ อง การเตรี ยมพื้นที่ในการจัดสวน โดยใช้เวลา 20
นาที แล้วร่ วมกันสรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับการเตรี ยมพื้นที่ ในการจัดสวนลงในสมุดจดงาน โดยใช้เวลา
ประมาณ 5 นาที
5. นักเรี ยนปฏิบตั ิงานกลุ่มตามกลุ่มปฏิบตั ิงานที่แบ่งไว้แล้ว ปฏิบตั ิงานตามใบงานที่ 1.5
เรื่ อง แผนงานการเตรี ยมพื้นที่ โดยการนาแบบแปลนสวนของกลุ่มมาอภิปรายระดมสมองเพื่อ
วางแผนการเตรี ยมพื้นที่ และการปรับปรุ งดิน โดยปฏิบตั ิงานในสถานที่จริ ง โดยใช้เวลา 20 นาที และ
แนะนาให้ปฏิบตั ิงานให้เสร็ จเรี ยบร้อยโดยใช้เวลานอกเวลาเรี ยน และนาเสนอในคาบเรี ยนต่อไป
ขั้นสรุ ป
6. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปความรู ้และแผนการปฏิบตั ิงานเตรี ยมพื้นที่ในการจัดสวน
โดยนัดหมายให้ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ และสามัคคี ให้แล้ว
เสร็ จภายใน 3 สัปดาห์
4. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
4.1 สื่ อการเรี ยนรู้
1) เอกสารประกอบการสอน เรื่ อง ความเป็ นมาของการจัดสวน
2) เอกสารประกอบการสอน เรื่ อง ประเภท ชนิดและรู ปแบบการจัดสวน
3) วีดีทศั น์ประกอบการสอน เรื่ อง ความสาคัญของการจัดสวน
4) บทเรี ยนสาเร็ จรู ป เรื่ อง พันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์ การจัดสวน
5) เอกสารประกอบการสอน เรื่ อง การประเมินราคาการจัดสวน
6) ภาพประกอบการสอน จานวน 10 ภาพ
7) ใบงานที่ 1.1 เรื่ อง แผนที่ความคิด
8) ใบงานที่ 1.2 เรื่ อง ความเป็ นมาของการจัดสวน
9) ใบงานที่ 1.3 เรื่ อง ชนิดการจัดสวน
10) ใบงานที่ 1.4 เรื่ อง การสารวจข้อมูลพันธุ์ไม้ในโรงเรี ยน
11) ใบงานที่ 1.5 เรื่ อง แผนงานการเตรี ยมพื้นที่
4.2 แหล่ งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.kruaree.in.th
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แผนการจัดการเรียนรู้หลักสู ตรท้ องถิน่ เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
หน่ วยการเรียนรู้ เรื่อง สารวจข้ อมูลพืน้ ฐาน เวลา 8 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ผู้สอน นางอารี ราชสาร
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ในหน่ วยการเรียนรู้นี้ 4 แผน
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แผนการจัดการเรียนรู้หลักสู ตรท้ องถิน่ เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
รหัสวิชา ง30236 ชื่อวิชา การจัดสวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรื่อง สารวจข้ อมูลพืน้ ฐาน
เวลา 8 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1 เรื่อง ความรู้ พนื้ ฐานการจัดสวน
เวลา 2 ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้
อธิ บายความรู ้พ้นื ฐานการจัดสวนได้อย่างถูกต้อง
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
2.1 บอกความสาคัญของการจัดสวนได้อย่างถูกต้อง
2.2 บอกประวัติการจัดสวนประเทศของประเทศต่าง ๆได้อย่างถูกต้อง
2.3 บอกความเป็ นมาของการจัดสวนไทยได้อย่างถูกต้อง
3. สาระสาคัญ
ความรู ้พ้ืนฐานการออกแบบจัดสวนเป็ นการวางแผนสร้างรู ปแบบให้เกิดความสัมพันธ์ท้ งั
ประโยชน์ใช้สอย ความงามให้เข้ากับวัสดุวิธีการ และเป็ นการกาหนดความสาเร็ จของงานจัดสวน
อีกด้วย
การจัดสวนให้ประโยชน์ท้ งั ด้านการใช้พ้ืนที่ให้เป็ นประโยชน์ ความงามของสวนสามารถ
ช่วยจรรโลงจิตใจ และช่วยชดเชยความเครี ยดของมนุ ษย์ที่เกิ ดจากความเจริ ญด้านวัตถุ ช่ วยให้
มนุ ษย์ดารงชี วิตได้อย่างมีความสุ ข การจัดสวนมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มายาวนานและมีการ
พัฒนาขึ้น เรื่ อย ๆ ตามความเจริ ญทางด้านเทคโนโลยี
4. สาระการเรี ยนรู้
4.1 ด้ านความรู้
1) ความสาคัญของการจัดสวน
2) ประวัติการจัดสวนของประเทศต่าง ๆ
3) ความเป็ นมาของการจัดสวนในประเทศไทย
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4.2 ด้ านทักษะกระบวนการ
1) ทักษะการทางานร่ วมกัน เป็ นการทางานกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
ทางานอย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึ กหลักการทางานกลุ่ม
2) ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
สังเกต สารวจ และบันทึก
4.3 ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
√ ความสามารถในการสื่ อสาร
: การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การนาเสนอผลงาน
√ ความสามารถในการคิด
: การทาใบงาน
ความสามารถในการแก้ปัญหา :
√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
: การทางานรวมกลุ่ม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี :
4.4 ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.4.1 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
√ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ √ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ซื่ อสัตย์สุจริ ต √ มุ่งมัน่ ในการทางาน
√ มีวน
ิ ยั
√ รักความเป็ นไทย √ ใฝ่ เรี ยนรู ้
√ มีจิตสาธารณะ
4.4.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
√ นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
4.5 ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
√ การอ่าน
: เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
√ การคิดวิเคราะห์ : ทาใบงาน
√ การเขียน
: ทาใบงาน
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1-2
ทดสอบก่อนเรี ยนโดยแบบทดสอบแบบปรนัย จานวน 40ข้อ ใช้เวลา 30 นาที
ขั้นที่ 1 ขั้นสั งเกต
10. ครู นาภาพตัวอย่างสวนลักษณะต่าง ๆ มาให้นกั เรี ยนดูแล้วถามคาถามนักเรี ยนว่า
นักเรี ยนคิดว่าสวนในแต่ละภาพมีความสัมพันธ์กบั ความเป็ นอยูข่ องมนุษย์อย่างไร และให้
ประโยชน์อย่างไร โดยให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
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11. ครู อธิ บายให้นกั เรี ยนฟังว่าการทางานศิลปะทุกแขนงต้องมีการออกแบบ การจัดสวน
ก็ตอ้ งใช้หลักศิลปะในการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ความเป็ นอยู่ และ
สภาพแวดล้อม
12. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน จากนั้นเลือกหัวหน้ากลุ่ม และแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
13. ครู นาภาพการจัดสวนให้นกั เรี ยนศึกษากลุ่มละ 1 ภาพ โดยตั้งข้อสังเกตไว้ดงั นี้
4.1 การจัดสวนในภาพมีวตั ถุประสงค์เพื่ออะไร
4.2 นักเรี ยนคิดว่าการจัดสวนมีความสาคัญต่อการดารงชี วติ อย่างไร
ขั้นสอน
14. นักเรี ยนรวมกลุ่มเดิม (จากเรื่ องที่ 1) ชมวีดีทศั น์ เรื่ อง ความสาคัญของการจัดสวน แล้ว
ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมมือกันทาแผนที่ความคิด เรื่ อง ความสาคัญของการจัดสวน ตามใบงานที่
1.1 โดยให้เลือกรู ปแบบได้อย่างอิสระ
15. ครู ช้ ีแจงให้นกั เรี ยนทุกคนคานึงถึงความสาเร็ จของกลุ่ม โดยอาศัยความร่ วมมือ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน นักเรี ยน ที่เรี ยนเก่งต้องช่วยเหลือนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนหรื อเรี ยนช้ากว่า
16. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนอื่นให้
ซักถามและให้ขอ้ เสนอแนะ
17. นักเรี ยนศึกษาเอกสารประกอบการสอน เรื่ อง ความเป็ นมาของการจัดสวน และทาใบ
งานที่ 1.2
18. ครู ตรวจคาตอบจากใบงาน และนาคะแนนของนักเรี ยนแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันเป็ น
คะแนนของกลุ่ม จากนั้นครู ประกาศชมเชยกลุ่มที่มีคะแนนสู งสุ ด
ขั้นสรุ ป
นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้ เรื่ อง ความรู ้พ้นื ฐานการจัดสวน โดยครู เป็ นผูต้ รวจสอบความ
ถูกต้อง และอธิ บายเพิ่มเติมในส่ วนที่บกพร่ อง
6. สื่ อ/แหล่ งการเรี ยนรู้
6.1 สื่ อการเรี ยนรู้
1) เอกสารประกอบการสอน เรื่ อง ความเป็ นมาของการจัดสวน
2) วีดีทศั น์ประกอบการสอน เรื่ อง ความสาคัญของการจัดสวน
3) ภาพประกอบการสอน จานวน 6 ภาพ
4) ใบงานที่ 1.1 เรื่ อง แผนที่ความคิด ความสาคัญของการจัดสวน
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5) ใบงานที่ 1.2 เรื่ อง ประวัติการจัดสวน
6.2 แหล่ งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.kruaree.in.th
7. การวัดและการประเมินผล
ผู้ประเมิน
√ ครู ผสู้ อน
วิธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ประเมินแผนที่ความคิด
ตรวจใบงานที่ 1.2
การนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล

นักเรี ยน

เพื่อน

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
แบบประเมินแผนที่ความคิด
ตรวจใบงานที่ 1.2
แบบประเมินการนาเสนอ
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานรายบุคคล

ผูป้ กครอง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 70
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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หลักสู ตรท้ องถิ่น
ใบงานที่ 1.1
ใช้ เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที
เรื่อง ความสาคัญของการจัดสวน ชื่ อผู้สอน นางอารี ราชสาร
เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
กลุ่มที่..................................
สมาชิก 1.....................................................
5...........................................................
2......................................................
6..........................................................
3......................................................
7..........................................................
4......................................................
8.........................................................
คาชี้แจง ให้ นักเรียนใช้ เวลา 30 นาที ในการทากิจกรรมดังต่ อไปนี้
1. นักเรี ยนแบ่งออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 6-8 คน เลือกประธาน รองประธานและเลขานุการ
2. ให้นกั เรี ยนอภิปรายในกลุ่ม เรื่ อง ความสาคัญของการจัดสวน
3. สรุ ปผลการอภิปรายโดยสร้างเป็ นผังความคิดลงในใบงานและบนแผ่นกระดาษที่แจกให้
แล้วส่ งตัวแทนออกไปรายงานผลหน้าชั้น โดยใช้เวลากลุ่มละประมาณ 3 นาที
ผลการปฏิบัติงาน
1. ชื่อประธาน............................................................................................. .
2. ชื่อรองประธาน.......................................................................................
3. ชื่อเลขานุการ...................................................................................... ...
ผังความคิดเรื่อง ความสาคัญของการจัดสวน
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หลักสู ตรท้ องถิ่น
เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ

ใบงานที่ 1.2
ใช้ เวลาปฏิบัติงาน 10 นาที
เรื่อง ความเป็ นมาของการจัดสวน ชื่ อผู้สอน นางอารี ราชสาร

ชื่อนักเรี ยน...................................................ชั้น.....................เลขที่.................
คาชี้แจง ให้ นักเรียนบอกลักษณะเฉพาะของสวนต่ าง ๆ ที่กาหนดให้
1. สวนแห่งกรุ งบาบิโลเนี ย ...................................................................................................
2. สวนในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ประเทศอินเดีย ...............................................................
3. สวนมงโกล .......................................................................................................................
4. สวนฟาโรห์ในอียปิ ต์............................................................................................................
5. สวนโรมัน .......................................................................................................................
6. สวนจีน .. .......................................................................................................................
7. สวนญี่ปุ่น .......................................................................................................................
8. สวนสมัยสุ โขทัย .................................................................................................................
9. สวนในพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ .................................................................................
10. สวนในวัดพระแก้ว .............................................................................................................
11. สวนในสมัย 50-100 ปี ที่แล้ว ..........................................................................................
............................................................................................................................................
12. ถะมอ .................................................................................................................................
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หลักสู ตรท้ องถิ่น
เฉลยใบงานที่ 1.2
ใช้ เวลาปฏิบัติงาน 10 นาที
เรื่อง ความเป็ นมาของการจัดสวน ชื่ อผู้สอน นางอารี ราชสาร
เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
ชื่อนักเรี ยน...................................................ชั้น.....................เลขที่.................
คาชี้แจง ให้ นักเรียนบอกลักษณะเฉพาะของสวนต่ าง ๆ ที่กาหนดให้
1. สวนแห่งกรุ งบาบิโลเนี ย เป็ นสวนลอยที่สร้างขึ้นบนปราสาทแต่ละชั้น
2. สวนในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ประเทศอินเดีย ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาตามขอบถนน
3. สวนมงโกล มักจัดสวนพักผ่อนตามริ มแม่น้ า เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม ปลูกไม้ดอกที่มีกลิ่นหอม
4. สวนฟาโรห์ในอียปิ ต์ นิยมจัดเพื่อบวงสรวงเทพยดา
5. สวนโรมัน ส่ วนมากเป็ นสวนจินตนาการ มีน้ าพุ รู ปปั้ นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
6. สวนจีน จัดประดับสวนด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนและเป็ นการจัดโดยได้ความคิดมาจาก
ธรรมชาติ นิยมจัดทาเป็ นเนินดินสู ง ต่า มีสะพานทอดโค้งข้ามลาธาร ข้ามเกาะ ปลูกต้นหลิว
ไผ่ หรื อสน
7. สวนญี่ปุ่น เป็ นการจาลองแบบมาจากธรรมชาติ โดยจัดไว้ให้ใกล้บา้ นมากที่สุดหรื อเป็ น
ส่ วนหนึ่งของตัวบ้าน ประกอบด้วย แม่น้ า ลาธาร น้ าตก ทะเลสาป ภูเขาก้อนหิ นและต้นไม้
8. สวนสมัยสุ โขทัย นิยมปลูกไม้ผล เช่น หมาก ตาล มะขาม มะม่วง
9. สวนในพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็ นลักษณะสวนประดิษฐ์ ได้รับแบบแปลน
จากประเทศฝรั่งเศส
10. สวนในวัดพระแก้ว เป็ นลักษณะสวนจินตนาการ ตัดแต่งต้นไม้เป็ นรู ปทรงต่าง ๆ
11. สวนในสมัย 50-100 ปี ที่แล้ว นิยมทาเป็ นวงเวียนหน้าบ้าน สวนส่ วนมากจัดเป็ นสวน
ประดิษฐ์ อาจจะมีน้ าพุกลางวงเวียน
12. ถะมอ คือสวนภูเขาจาลองที่ได้แบบอย่างมาจากประเทศจีน
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แผนการจัดการเรียนรู้หลักสู ตรท้ องถิน่ เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
รหัสวิชา ง30236 ชื่อวิชา การจัดสวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรื่อง สารวจข้ อมูลพืน้ ฐาน
เวลา 8 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่อง ประเภท ชนิดและรู ปแบบการจัดสวน
เวลา 2 ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้
อธิ บายความรู ้พ้นื ฐานการจัดสวนได้อย่างถูกต้อง
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
2.1 บอกประเภทการจัดสวนได้อย่างถูกต้อง
2.2 บอกชนิดของสวนได้อย่างถูกต้อง
2.3 บอกรู ปแบบการจัดสวนได้อย่างถูกต้อง
3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การศึกษาความรู ้พ้นื ฐานการจัดสวนเกี่ยวกับความเป็ นมา ความสาคัญ ประเภทชนิ ดและ
รู ปแบบของสวน การเลือกใช้พนั ธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์การจัดสวนและการเตรี ยมพื้นที่จดั สวน ทา
ให้นกั เรี ยนเข้าใจ สามารถนาไปออกแบบ วางแผนและปฏิบตั ิงานจัดสวนได้อย่างเหมาะสม
4. สาระการเรี ยนรู้
4.1 ด้ านความรู้
1) ประเภทการจัดสวน
2) ชนิดของสวน
3) รู ปแบบการจัดสวน
4.2 ด้ านทักษะกระบวนการ
1) ทักษะการทางานร่ วมกัน เป็ นการทางานกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
ทางานอย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึ กหลักการทางานกลุ่ม
2) ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
สังเกต สารวจ และบันทึก
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4.3 ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
√ ความสามารถในการสื่ อสาร
: การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การนาเสนอผลงาน
√ ความสามารถในการคิด
: การทาใบงาน
ความสามารถในการแก้ปัญหา
:
√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
: การทางานรวมกลุ่ม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี :
4.4 ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.4.1 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
√ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ √ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ซื่ อสัตย์สุจริ ต √ มุ่งมัน่ ในการทางาน
√ มีวน
ิ ยั
√ รักความเป็ นไทย √ ใฝ่ เรี ยนรู ้
√ มีจิตสาธารณะ
4.4.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
√ นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
4.5 ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
√ การอ่าน
: เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
√ การคิดวิเคราะห์ : ทาใบงาน
√ การเขียน
: ทาใบงาน
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู นาภาพสวน 4 รู ปแบบมาให้นกั เรี ยนดู แล้วใช้คาถามกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสังเกตข้อ
แตกต่างและจุดเด่นของสวนแต่ละภาพ ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
2. ครู ใช้คาถามกระตุน้ ให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้ารู ปแบบของสวนที่นิยมจัดกันทัว่ โลก
ขั้นสอน
3. นักเรี ยนรวมกลุ่มเดิม (จากเรื่ องที่ 1) ครู ช้ ีแจงให้นกั เรี ยนทุกคนคานึงถึงความสาเร็ จของ
กลุ่ม โดยอาศัยความร่ วมมือช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน นักเรี ยนที่เรี ยนเก่งต้องช่วยเหลือนักเรี ยนที่
เรี ยนอ่อนหรื อเรี ยนช้ากว่า
4. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาเอกสารประกอบการสอน เรื่ อง ประเภท ชนิ ดและรู ปแบบ
ของสวน ที่ครู แจกให้ แล้วร่ วมกันอภิปรายความรู ้ที่ได้จากการศึกษาจนทุกคนมีความเข้าใจที่
ถูกต้อง ตรงกัน
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5. นักเรี ยนร่ วมมือกันในกลุ่มทาใบงานที่ 1.3 เรื่ อง ชนิดการจัดสวน และนาส่ งครู
6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มเลือกศึกษารู ปแบบการจัดสวนในประเภทอาเซี ยนกลุ่มละ 1 ประเทศ
โดยไม่ให้ซ้ ากัน อภิปรายกันในกลุ่มและบันทึกลงในแบบบันทึก
7. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการอภิปรายกลุ่มที่หน้าชั้นเรี ยน กลุ่มละ 3 นาที โดยเปิ ด
ให้นกั เรี ยนอื่นแสดงความคิดเห็น
ขั้นสรุ ป
8. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้ เรื่ อง ประเภท ชนิ ดและรู ปแบบของสวน โดยครู เป็ นผู ้
ตรวจสอบความถูกต้อง และอธิ บายเพิม่ เติมในส่ วนที่บกพร่ อง
6. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
6.1 สื่ อการเรี ยนรู้
1) เอกสารประกอบการสอน เรื่ อง ประเภท ชนิดและรู ปแบบการจัดสวน
2) ภาพประกอบการสอน จานวน 4 ภาพ
3) ใบงานที่ 1.3 เรื่ อง ชนิดการจัดสวน
6.2 แหล่ งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.kruaree.in.th
7. การวัดและการประเมินผล
ผู้ประเมิน
√ ครู ผสู้ อน
วิธีการ
ตรวจใบงานที่ 1.3
การนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล

นักเรี ยน

เพื่อน

เครื่องมือ
ตรวจใบงานที่ 1.3
แบบประเมินการนาเสนอ
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานรายบุคคล

ผูป้ กครอง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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หลักสู ตรท้ องถิ่น
เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ

ใบงานที่ 1.3
เรื่อง ประเภท ชนิดและรู ปแบบ
การจัดสวน

ใช้ เวลาในการปฏิบัติ 10 นาที
สอนโดย นางอารี ราชสาร

ชื่อ.............................................................ชั้น..........……..................เลขที่...................................
ให้ นักเรียนบอกลักษณะเด่ นของสวนแต่ ละชนิด
1. สวนหิน............................................................................................................................…
2. สวนกรวด.............................................................................................................................
3. สวนทะเลทราย.....................................................................................................................
4. สวนน้ า.................................................................................................................................
5. สวนแขวน............................................................................................................................
6. สวนดาดฟ้ า..................................................................................................................……
7. สวนพรรณไม้.......................................................................................................................
8. สวนภูเขา..............................................................................................................................
9. สวนผนัง...............................................................................................................................
10 . สวนที่ราบ............................................................................................................................
11. สวนสมุนไพร.............................................................................................................……
12. สวนหย่อม..........................................................................................................................
13. สวนกระถาง..................................................... ..........................................................……
14. สวนสาธารณะ..........................................................................................................…..…

15. สวนสุ ขภาพ................................................................................................................……
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หลักสู ตรท้ องถิ่น
เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ

เฉลยใบงานที่ 1.3
ใช้ เวลาในการปฏิบัติ 10 นาที
เรื่อง ประเภท ชนิดและรู ปแบบ สอนโดย นางอารี ราชสาร
การจัดสวน

ให้ นักเรียนบอกลักษณะเด่ นของสวนแต่ ละชนิด
1. สวนหิ น คือการจัดสวนไม้ประดับที่มีกอ้ นหิ นเป็ นองค์ประกอบสาคัญ
2. สวนกรวด คือการจัดสวนไม้ประดับที่มีกรวดเป็ นองค์ประกอบสาคัญ
3. สวนทะเลทราย ลอกเลียนแบบธรรมชาติของทะเลทราย ต้นไม้เป็ นพวก ปาล์ม อากาเว่
กระบองเพชร
4. สวนน้ า ประกอบด้วยธารน้ า สระน้ า บ่อน้ าพุ หรื อน้ าตก เป็ นสาคัญ อาจมีตน้ ไม้หรื อ
ไม่มีก็ได้
5. สวนแขวน คือการปลูกต้นไม้ใส่ กระถางแขวนตามชายคา ระเบียง กันสาด หรื อซุ ม้
6. สวนดาดฟ้ า เป็ นการจัดสวนบริ เวณดาดฟ้ า ชานเรื อนหรื อระเบียงบ้าน
7. สวนพรรณไม้ คือสวนที่นาต้นไม้ที่มีขนาด รู ปทรง สี สัน และใบแตกต่างกันมาปลูกรวมกัน
โดยใช้หลักศิลปะในการจัด
8. สวนภูเขา สวนที่ตกแต่งเป็ นภูเขา หิ น ผา ถ้ า เป็ นส่ วนประกอบ
9. สวนผนัง เป็ นการปลูกต้นไม้บนกาแพง เขื่อน คันดิน ให้ตน้ ไม้ยอ้ ยห้อยลงมาในแนวตั้ง
10 . สวนที่ราบ เป็ นการจัดสวนบนพื้นที่ราบ ส่ วนมากเป็ นลักษณะสวนประดิษฐ์
11. สวนสมุนไพร เป็ นการจัดสวนที่ปลูกและตกแต่งด้วยพืชสมุนไพร
12. สวนหย่อม เป็ นการจัดสวนที่มีองค์ประกอบของหิ น ต้นไม้และวัสดุตกแต่งในบริ เวณเนื้ อที่
ของสนามหรื อรอบตัวอาคาร
13. สวนกระถาง เป็ นการจัดสวนโดยใช้ไม้กระถาง ส่ วนมากจัดในงานนิทรรศการ
14. สวนสาธารณะ คือสวนที่มีเนื้อที่เปิ ดโล่ง มีเนื้ อที่ค่อนข้างมาก แบ่งประโยชน์ใช้สอยได้
หลายอย่าง เน้นวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
15. สวนสุ ขภาพ คล้ายสวนสาธารณะ แต่มีส่วนใช้สอยเพื่อออกกาลังกาย
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แผนการจัดการเรียนรู้หลักสู ตรท้ องถิน่ เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
รหัสวิชา ง30236 ชื่อวิชา การจัดสวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรื่อง สารวจข้ อมูลพืน้ ฐาน
เวลา 8 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 3 เรื่อง พันธุ์ไม้ และวัสดุอุปกรณ์ การจัดสวน
เวลา 2 ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้
อธิ บายความรู ้พ้นื ฐานการจัดสวนได้อย่างถูกต้อง
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
2.1 จาแนกพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดสวนได้อย่างถูกต้อง
2.2 จาแนกวัสดุอุปกรณ์การจัดสวนได้อย่างถูกต้อง
3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ก่อนการลงมือจัดสวนต้องมีการเตรี ยมพันธุ์ไม้ วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนลงมือ
ปฏิบตั ิงานการเลือกพันธุ์ไม้เป็ นหัวใจสาคัญในการจัดสวน เพราะพันธุ์ไม้เป็ นสิ่ งมีชีวิต มีการ
เจริ ญเติบโต ต้องการสภาพแวดล้อมเฉพาะตัว มีการเสื่ อมโทรม ล้มตายตามธรรมชาติ การเลือก
ชนิดของพืชเพื่อการจัดสวนจึงจาเป็ นต้องพิจารณาประเภท ความต้องการสภาพแวดล้อม การปลูก
ร่ วมกับพืชชนิ ดอื่น การดูแลรักษา รู ปลักษณ์ที่เข้ากับบรรยากาศและเนื้ อหาของสวนหรื อภูมิสถาปั ตย์
อื่น
4. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
4.1 ด้ านความรู้
1) พันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
2) วัสดุอุปกรณ์การจัดสวน
4.2 ด้ านทักษะกระบวนการ
1) ทักษะการทางานร่ วมกัน เป็ นการทางานกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
ทางานอย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึ กหลักการทางานกลุ่ม
2) ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
สังเกต สารวจ และบันทึก
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4.3 ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
√ ความสามารถในการสื่ อสาร
: การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การนาเสนอผลงาน
√ ความสามารถในการคิด
: การทาใบงาน
ความสามารถในการแก้ปัญหา
:
√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
: การทางานรวมกลุ่ม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี :
4.4 ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.4.1 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
√ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ √ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ซื่ อสัตย์สุจริ ต √ มุ่งมัน่ ในการทางาน
√ มีวน
ิ ยั
√ รักความเป็ นไทย √ ใฝ่ เรี ยนรู ้
√ มีจิตสาธารณะ
4.4.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
√ นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
4.5 ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
√ การอ่าน
: เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
√ การคิดวิเคราะห์ : ทาใบงาน
√ การเขียน
: ทาใบงาน
5. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ชั่วโมงที่ 5-6
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในคาบเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. นาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยการนาภาพการจัดสวนให้นกั เรี ยนดู จานวน 2 ภาพ แล้ว
ซักถามนักเรี ยนดังต่อไปนี้
2.1 นักเรี ยนรู ้จกั พันธุ์ไม้ในภาพหรื อไม่ พันธุ์ไม้ในภาพสามารถนามาปลูกใน
ท้องถิ่นได้หรื อไม่
2.2 นักเรี ยนคิดว่ามีความจาเป็ นหรื อไม่อย่างไร ที่ตอ้ งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไม้
ก่อนการจัดสวน
2.3 การจะจัดสวนให้สาเร็ จเหมือนในภาพนักเรี ยนต้องใช้คุณธรรมอะไรบ้าง
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2.4 ถ้าต้องการให้สวนที่จดั สวยงาม มีคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรี ยนสามารถประยุกต์ใช้พืชในท้องถิ่นชนิดใดได้บา้ ง
3. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปความจาเป็ นในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไม้และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสวน
ขั้นสอน
4. นักเรี ยนแบ่งเป็ นกลุ่มย่อยออกเป็ น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มให้มีความสามารถคละกัน ครู
แนะนาการเรี ยนรู้แบบ L.T. แนะนาเกี่ยวกับระเบียบของกลุ่ม บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม
นักเรี ยนเลือกประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม
5. นักเรี ยนปฏิบตั ิงานในกลุ่มย่อยตามใบงานที่ 1.4 เรื่ อง การสารวจพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัด
สวนในโรงเรี ยน โดยการสารวจพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดสวนหน้าอาคารเรี ยนและบันทึกลงในใบงาน
6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มอภิปรายสรุ ปผลการศึกษาและนาเสนอผลการสารวจพันธุ์ไม้ที่ใช้ใน
การจัดสวนในโรงเรี ยนและกลุ่มละ 2 นาที
7. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลการเตรี ยมพันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์การจัดสวนจาก
แหล่งเรี ยนรู ้ประกอบดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 ศึกษาเรื่ อง ประเภทพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดสวน จากบทเรี ยนสาเร็ จรู ป
กลุ่มที่ 2 ศึกษาเรื่ อง หลักการเลือกใช้พนั ธุ์ไม้ในการจัดสวน จากเอกสารในห้องวิชา
กลุ่มที่ 3 ศึกษาเรื่ อง พืชในท้องถิ่นที่นามาประยุกต์ใช้ในการจัดสวนจากการ
สัมภาษณ์บุคลากรในโรงเรี ยน
กลุ่มที่ 4 ศึกษาเรื่ อง วัสดุอุปกรณ์การจัดสวนจากเอกสารประกอบการสอน
โดยใช้เวลากลุ่มละประมาณ 20 นาที
8. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการศึกษาหน้าชั้นเรี ยน โดยใช้เวลากลุ่มละ 2 นาที
ขั้นสรุ ป
9. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปข้อมูลเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
6. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
6.1 สื่ อการเรี ยนรู้
1) บทเรี ยนสาเร็ จรู ป เรื่ อง พันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
2) เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง วัสดุอุปกรณ์การจัดสวน
3) ภาพประกอบการสอน จานวน 4 ภาพ
4) ใบงานที่ 1.4 เรื่ อง การสารวจพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดสวนในโรงเรี ยน
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6.2 แหล่ งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.kruaree.in.th
7. การวัดและการประเมินผล
ผู้ประเมิน
√ ครู ผสู้ อน
วิธีการ
ตรวจใบงานที่ 1.4
การนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

นักเรี ยน

เพื่อน

เครื่องมือ
ตรวจใบงานที่ 1.4
แบบประเมินการนาเสนอ
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

ผูป้ กครอง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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หลักสู ตรท้ องถิ่น
เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ

ใบงานที่ 1.4
ใช้ เวลาปฏิบัติงาน 10 นาที
การสารวจพันธุ์ไม้ ทใี่ ช้ ในการจัดสวน สอนโดย นางอารี ราชสาร
ในโรงเรียน
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 4 กลุ่ม และให้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้
1. สารวจรายชื่อพันธุ์ไม้ที่พบในสวนหน้าอาคารเรี ยน สังเกตขนาดของพันธุ์ไม้ สภาพพื้นที่ที่พบ
แล้วบันทึกลงในตาราง
2. อภิปรายในกลุ่มเพื่อสรุ ปสิ่ งที่ตอ้ งศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดสวน
3. ตัวแทนกลุ่มออกไปนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน โดยใช้เวลากลุ่มละ 2 นาที
ผลการสารวจพันธุ์ไม้
ลาดับที่

ชื่อพันธุ์ไม้

ขนาด

จุดเด่นของพันธุ์ไม้

สภาพพื้นที่ที่พบ
ความต้องการ
สภาพของ
แสง
ดิน
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แผนการจัดการเรียนรู้หลักสู ตรท้ องถิน่ เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
รหัสวิชา ง30236 ชื่อวิชา การจัดสวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรื่อง สารวจข้ อมูลพืน้ ฐาน
เวลา 8 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 4 เรื่อง การเตรียมพืน้ ทีจ่ ัดสวน
เวลา 2 ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้
อธิ บายความรู ้พ้นื ฐานการจัดสวนได้อย่างถูกต้อง
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
2.1 อธิ บายการเตรี ยมพื้นที่จดั สวนได้อย่างถูกต้อง
2.2 วางแผนการเตรี ยมพื้นที่และปรับปรุ งดินให้เหมาะกับแบบแปลนสวนได้
3. สาระสาคัญ
การเตรี ยมพื้นที่ในการจัดสวน ต้องคานึงถึงหลัก 3 ประการ คือ 1) ดินฟ้ าอากาศ 2)
บริ เวณ 3) สิ่ งก่อสร้าง การศึกษาเรื่ องการเตรี ยมพื้นที่จดั สวนให้เข้าใจจะช่วยอานวยความสะดวกใน
การจัดสวน สามารถจัดสวนได้ง่าย สวยงาม และสมบูรณ์
4. สาระการเรี ยนรู้
4.1 ด้ านความรู้
1) การเตรี ยมพื้นที่จดั สวน
2) การวางแผนการเตรี ยมพื้นที่
4.2 ด้ านทักษะกระบวนการ
1) ทักษะการทางานร่ วมกัน เป็ นการทางานกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
ทางานอย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึ กหลักการทางานกลุ่ม
2) ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
สังเกต สารวจ และบันทึก
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4.3 ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
√ ความสามารถในการสื่ อสาร
: การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การนาเสนอผลงาน
√ ความสามารถในการคิด
: การทาใบงาน
√ ความสามารถในการแก้ปัญหา
: การวางแผนเตรี ยมพื้นที่
√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
: การทางานรวมกลุ่ม
√ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี : การออกแบบและจัดทาหนังสื อทามือ
4.4 ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.4.1 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
√ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ √ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ซื่ อสัตย์สุจริ ต √ มุ่งมัน่ ในการทางาน
√ มีวน
ิ ยั
√ รักความเป็ นไทย √ ใฝ่ เรี ยนรู ้
√ มีจิตสาธารณะ
4.4.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
√ นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
4.5 ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
√ การอ่าน
: บทเรี ยนสาเร็ จรู ป
√ การคิดวิเคราะห์ : ทาใบงาน
√ การเขียน
: ทาใบงาน
5. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ชั่วโมงที่ 7-8
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในคาบเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. นักเรี ยนดูภาพการจัดสวนจานวน 2 ภาพ หลังจากนั้น ครู นานักเรี ยนสนทนาซักถาม
โดยสุ่ มเลือกนักเรี ยนประมาณ 3 คน ตอบคาถามต่อไปนี้
- นักเรี ยนมองเห็นความแตกต่างของพื้นที่สวนในภาพสองภาพหรื อไม่ อย่างไร
- นักเรี ยนคิดว่าการเตรี ยมพื้นที่จดั สวนล่วงหน้ามีความจาเป็ นในการจัด ตกแต่งสวน
หรื อไม่อย่างไร
4. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปความจาเป็ นในการศึกษาเรื่ องการเตรี ยมพื้นที่ในการจัด
สวน
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ขั้นสอน
5. นักเรี ยนศึกษาบทเรี ยนสาเร็ จรู ป เรื่ อง การเตรี ยมพื้นที่ในการจัดสวน โดยใช้เวลา 20
นาที แล้วร่ วมกันสรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับการเตรี ยมพื้นที่ ในการจัดสวนลงในสมุดจดงาน โดยใช้เวลา
ประมาณ 5 นาที
6. นักเรี ยนปฏิบตั ิงานกลุ่มตามกลุ่มปฏิบตั ิงานที่แบ่งไว้แล้ว ปฏิบตั ิงานตามใบงานที่ 1.5
เรื่ อง แผนงานการเตรี ยมพื้นที่ โดยการนาแบบแปลนสวนของกลุ่มมาอภิปรายระดมสมองเพื่อ
วางแผนการเตรี ยมพื้นที่ และการปรับปรุ งดิน โดยปฏิบตั ิงานในสถานที่จริ ง โดยใช้เวลา 20 นาที และ
แนะนาให้ปฏิบตั ิงานให้เสร็ จเรี ยบร้อยโดยใช้เวลานอกเวลาเรี ยน และนาเสนอในคาบเรี ยนต่อไป
ขั้นสรุ ป
7. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปความรู ้และแผนการปฏิบตั ิงานเตรี ยมพื้นที่ในการจัดสวน
โดยนัดหมายให้ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ และสามัคคี ให้แล้ว
เสร็ จภายใน 3 สัปดาห์
8. นักเรี ยนแบบทดสอบหลังเรี ยนด้วยแบบทดสอบชุดที่ 1 แบบปรนัย จานวน 20 ข้อ ใช้
เวลา 30 นาที
6. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
6.1 สื่ อการเรี ยนรู้
1) บทเรี ยนสาเร็ จรู ป เรื่ อง การเตรี ยมพื้นที่
2) ใบงานที่ 1.5 เรื่ อง แผนงานการเตรี ยมพื้นที่
6.2 แหล่ งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.kruaree.in.th
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7. การวัดและการประเมินผล
ผู้ประเมิน
√ ครู ผสู้ อน
วิธีการ
ตรวจแบบทดสอบหลังเรี ยน
ตรวจใบงานที่ 1.5
การนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล

นักเรี ยน

เพื่อน

เครื่องมือ
แบบทดสอบหลังเรี ยน
ตรวจใบงานที่ 1.5
แบบประเมินการนาเสนอ
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานรายบุคคล

ผูป้ กครอง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 70
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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ใช้เวลาปฏิบตั ิงาน 20 นาที
หลักสู ตรท้ องถิ่น
ใบงานที่ 1.5
เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
เรื่อง แผนงานการเตรียมพืน้ ที่ สอนโดย นางอารี ราชสาร
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนวางแผนการเตรี ยมพื้นที่ และการปรับปรุ งดินในบริ เวณสวนให้เหมาะสมกับ
แบบแปลนสวน
วัน เดือน ปี
แผนการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มที.่ ....................
สมาชิก 1......................................................................................................ประธาน
2.....................................................................................................รองประธาน
3.....................................................................................................เลขานุการ
4.....................................................................................................
5.....................................................................................................
6......................................................................................................
7.....................................................................................................
8.....................................................................................................
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 ชื่อหน่ วย สารวจข้ อมูลพืน้ ฐาน
คาชี้แจง แบบทดสอบมีจานวน 20 ข้ อ 20 คะแนน ใช้ เวลาทาแบบทดสอบ 30 นาที
คาสั่ ง จงเลือกคาตอบทีถ่ ูกที่สุดเพียงคาตอบเดียวแล้ วกากบาทลงในกระดาษคาตอบ
1. สวนไม้ประดับที่เก่าแก่ที่สุดที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือที่ใด
ก. สวนลอยแห่งอียปิ ต์
ข. สวนลอยแห่งกรุ งทรอย
ค. สวนลอยแห่งนครเมกกะ
ง. สวนลอยแห่งกรุ งบาบิโลเนีย
2. สวนใดที่นิยมจัดเป็ นสวนน้ าพุ
ก. สวนญี่ปุ่น
ข. สวนอิตาลี
ค. สวนฝรั่งเศส
ง. สวนอังกฤษ
3. สวนมงโกล นิยมใช้ไม้ดอกชนิดใดในการจัดสวน
ก. ลิลลี่
ข. กุหลาบ
ค. แอสเตอร์
ง. ซ่อนกลิ่นฝรั่ง
4. ถะมอ หมายถึงข้อใด
ก. ตะเกียงหิ น
ข. เก๋ งจีน ตุก๊ ตาหิ น
ค. สวนภูเขาจาลอง
ง. การนาน้ าพุมาจัดสวน
5. ไทยได้รับอิทธิพลการจัดสวนแบบ ถะมอ จากที่ใด
ก. ประเทศจีน
ข. ประเทศญี่ปุ่น
ค. ประเทศอิตาลี
ง. ประเทศฝรั่งเศส
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6. ไทยเริ่ มรับอิทธิ พลการจัดสวนแบบ ถะมอ เข้ามาในสมัยใด
ก. สุ โขทัย
ข. อยุธยา
ค. รัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น
ง. รัตนโกสิ นทร์ ตอนปลาย
7. หลักฐานทางประวัติเกี่ยวกับการจัดสวนไทยที่เก่าแก่ที่สุดคือ ปรากฏในสมัยใด
ก. พ่อขุนศรี อินทราทิตย์
ข. พ่อขุนผาเมือง
ค. พ่อขุนรามคาแหง
ง. พระเขาอู่ทอง
8. สวนประเภทใด นิยมจัดเป็ นสวนน้ าชา
ก. สวนแบบจีน
ข. สวนแบบญี่ปุ่น
ค. สวนแบบไทย
ง. สวนแบบตะวันตก
9. สวนประเภทใดนิยมจัดแบบสวนประดิษฐ์
ก. สวนแบบจีน
ข. สวนแบบญี่ปุ่น
ค. สวนแบบไทย
ง. สวนแบบตะวันตก
10. สวนทะเลทราย นิยมประดับด้วยพืชชนิดใด
ก. โมก เตยหอม ปรง
ข. ปาล์ม อากาเว่ แคคตัส
ค. วาสนา เข็มสามสี พลับพลึงด่าง
ง. แกลดดิโอลัส เฮลิโคเนีย เบิร์ดออฟพาราไดส์
11. สวนแห่งกรุ งบาบิโลเนีย เป็ นสวนชนิ ดใด
ก. สวนลอย
ข. สวนพรรณไม้
ค. สวนกระถาง
ง. สวนทะเลทราย
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12. ดิสนียแ์ ลนด์ สวนสนุกที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในโลก เป็ นสวนชนิดใด
ก. สวนหิน
ข. สวนน้ า
ค. สวนสุ ขภาพ
ง. สวนสาธารณะ
13. สวนรู ปแบบใดนิยมสร้างเพื่อเพิ่มความโอ่อ่าสง่างามให้กบั อาคาร
ก. สวนประดิษฐ์
ข. สวนธรรมชาติ
ค. สวนนามธรรม
ง. สวนจินตนาการ
14. สวนนามธรรมเน้นการจัดแบบใด
ก. เลียนแบบธรรมชาติ
ข. เน้นเส้น สี ตามแบบศิลปะสมัยใหม่
ค. เน้นเรื่ องราวตามจินตนาการ
ง. เน้นประโยชน์ใช้สอยและจุดประสงค์
15. วัสดุชนิดใดเป็ นเอกลักษณ์การจัดสวนญี่ปุ่น
ก. ตะเกียงหิ น
ข. รู ปปั้ นกามเทพ
ค. ฤาษีดดั ตน
ง. น้ าพุกลางสวน
16. พืชชนิดใดนิยมจัดเป็ นเอกลักษณ์ของสวนไทย
ก. หลิว
ข. ไผ่
ค. สน
ง. ข่อย
17. สวนที่เน้นจุดเด่นที่องค์ประกอบของสวนที่บอกถึงเรื่ องราวต่าง ๆ คือสวนรู ปแบบใด
ก. สวนประดิษฐ์
ข. สวนธรรมชาติ
ค. สวนนามธรรม
ง. สวนจินตนาการ
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18. สวนอังกฤษมีจุดเด่นที่การเลือกใช้พรรณไม้ชนิ ดใด
ก. ไม้ดดั
ข. ไม้ดอก
ค. แคคตัส
ง. ไม้ผล
19. สวนบาหลี มักจะเน้นจุดเด่นที่ส่วนใดของสวน
ก. ก้อนหิ น
ข. พรรณไม้
ค. รู ปปั้ น
ง. น้ าตก
20. สวนบริ เวณหน้าเสาธงของโรงเรี ยน จัดเป็ นสวนประเภทใด
ก. สวนประดิษฐ์
ข. สวนธรรมชาติ
ค. สวนนามธรรม
ง. สวนจินตนาการ
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
หลักสู ตรท้ องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 ชื่อหน่ วย สารวจข้ อมูลพืน้ ฐาน

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ข้อถูก
ง
ข
ง
ค
ก
ข
ค
ข
ง
ข

ข้อที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ข้อถูก
ก
ง
ก
ข
ก
ง
ค
ข
ค
ก
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ผังมโนทัศน์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 เรื่อง สร้ างแรงบันดาลใจ

2. พันธุ์ไม้

3. วัสดุอุปกรณ์

1.รูปแบบการจัดสวน

1.สารวจข้ อมูล
ท้ องถิ่น

สร้ างแรง
บันดาลใจ

2.วิเคราะห์ ข้อมูล
ความรู้
3.ประยุกต์ใช้งาน
2. เปรียบเทียบ

1.วิเคราะห์
มุมสวน
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2
ชื่อหน่ วย สร้ างแรงบันดาลใจ
รหัสวิชา ง30236 รายวิชา การจัดสวน เวลา 4 ชั่วโมง/สั ปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
หลักสู ตรท้องถิ่นเรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ

เวลา 4 ชั่วโมง
รวม 80 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
เวลา 40 ชั่วโมง

1. กาหนดเป้าหมายการเรียนรู้
1.1 ผลการเรียนรู้
สารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานการจัดสวนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
1.2 สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดตกแต่งสวนให้มีคุณค่า โดยการนาวัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสม มีเรื่ องราวน่าสนใจ และมีประโยชน์ใช้สอย ผูจ้ ดั ต้องสื บค้นข้อมูลความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้
ที่หลากหลาย ให้เพียงพอที่จะเกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบจัดสวนให้เหมาะสม สวยงามและมีคุณค่า
1.3 สาระการเรี ยนรู้
1.3.1 ด้ านความรู้
1) คุณค่าภูมิปัญญาไทยและแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น
2) การวิเคราะห์มุมสวน
3) แนวคิดจากการศึกษาดูงานจัดสวน
1.3.2 ด้ านทักษะกระบวนการ
1) ทักษะการทางานร่ วมกัน เป็ นการทางานกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ความสุ ข ทางานอย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึ กหลักการทางานกลุ่ม
2) ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า
รวบรวม สังเกต สารวจ และบันทึก
1.4 ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
√ ความสามารถในการสื่ อสาร
: การนาเสนอผลงาน
√ ความสามารถในการคิด
: การวิเคราะห์มุมสวน
√ ความสามารถในการแก้ปัญหา
: การเปรี ยบเทียบพันธุ์ไม้
√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
: การทางานรวมกลุ่ม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี :
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1.5 ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.5.1 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ตามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
√ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ √ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ซื่ อสัตย์สุจริ ต √ มุ่งมัน่ ในการทางาน
√ มีวน
ิ ยั
√ รักความเป็ นไทย √ ใฝ่ เรี ยนรู ้
√ มีจิตสาธารณะ
1.5.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
√ นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
1.6 ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
√ การอ่าน
: เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
√ การคิดวิเคราะห์ : ทาใบงาน
√ การเขียน
: ทาใบงาน
2. การวัดและการประเมินผล
ผู้ประเมิน
√ ครู ผสู้ อน
วิธีการ
ตรวจใบงานที่ 2.1
การนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

นักเรี ยน

เพื่อน

เครื่องมือ
แบบตรวจใบงานที่ 2.1
แบบประเมินการนาเสนอ
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

ผูป้ กครอง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องที่ 1 สารวจข้ อมูลท้ องถิ่น

เวลา 2 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ 9-10
ขั้นที่ 1 ขั้นสั งเกต
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ครู ฉายภาพการประกวดสวนในงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2553 และ
2554 ให้นกั เรี ยนดูหน้าชั้นเรี ยนทีละภาพ หลังจากนั้นครู นานักเรี ยนสนทนาซักถาม โดยสุ่ มเลือก
นักเรี ยนประมาณ 3 คน ตอบคาถามต่อไปนี้
- นักเรี ยนเห็นคุณค่าอะไรบ้างจากสวนที่เห็นในภาพ
- นักเรี ยนคิดว่าจะใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการจัด
สวนได้อย่างไรบ้าง
- นักเรี ยนคิดว่าแหล่งเรี ยนรู ้เรื่ องการจัดสวนในท้องถิ่นมีที่ใดบ้าง
3. นักเรี ยนศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาไทย
นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขั้นที่ 2 วางแผนปฏิบัติ
4. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันวางแผนการทางาน และกาหนดหน้าที่ของเพื่อนในกลุ่มในการ
ทาใบงานที่ 2.1 เรื่ อง การวิเคราะห์มุมสวน โดยกาหนดให้นกั เรี ยนวางแผนการศึกษาข้อมูลใน
ประเด็นที่กาหนด
ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ
5. นักเรี ยนแต่ละคนในกลุ่มเลือกมุมสวนในโรงเรี ยน และฝึ กวิเคราะห์มุมสวนตาม
ประเด็นที่กาหนดในใบงาน
ขั้นที่ 4 พัฒนาความรู้ ความเข้ าใจ
6. นักเรี ยนแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันอภิปรายคาตอบของตนเองในใบงานที่ 2.1 ให้เพื่อน
ในกลุ่มฟัง แล้วให้เพื่อนในกลุ่มเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
7. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
ขั้นที่ 5 สรุ ป
8. นักเรี ยนแต่ละคนในกลุ่มช่วยกันแก้ไข เพิ่มเติม และตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน
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9. ครู นดั หมายการศึกษาดูงานโดยกาหนดสถานที่ศึกษาดูงานการจัดสวนที่วดั หลวงพ่อโต
อ.สี คิ้ว จ.นครราชสี มา ตลาดด่านเกวียน และตลาดพันธุ์ไม้บา้ นโคกกรวด และมอบหมายให้
นักเรี ยนวิเคราะห์มุมสวนที่ตนเองชอบลงในใบงานที่ 2.2 นาส่ งครู หลังกลับจากศึกษาดูงาน

เรื่องที่ 2 ศึกษาดูงาน

เวลา 2 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ 11-12
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ครู นาสนทนาทบทวนความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน
ขั้นสอน
3. นักเรี ยนแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยตามกลุ่มปฏิบตั ิงาน ครู แนะนาการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยใช้
เทคนิค L.T. โดยการร่ วมมือกันกาหนดรู ปแบบของสวน จากการใช้สถานที่จริ งในการปฏิบตั ิงาน
และประยุกต์ใช้พนั ธุ์ไม้ในท้องถิ่นและวัสดุอุปกรณ์การจัดสวนที่มีในชุมชน
4. ครู ช้ ีแจงให้นกั เรี ยนทุกคนคานึงถึงความสาเร็ จของกลุ่ม โดยอาศัยความร่ วมมือช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกัน นักเรี ยน ที่เรี ยนเก่งต้องช่วยเหลือนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนหรื อเรี ยนช้ากว่า
5. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันอภิปรายความรู ้ที่ได้จากการศึกษาจนทุกคนมีความเข้าใจที่
ถูกต้อง ตรงกัน แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมมือกันวางแผนการจัดสวน
6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนอื่นให้
ซักถามและให้ขอ้ เสนอแนะ
7. วิทยากรท้องถิ่นที่มีประสบการณ์การจัดสวน คือ นายเจริ ญชัย ล่ามสมบัติ รอง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโนนหันวิทยายน ให้ความรู ้ เรื่ อง การออกแบบจัดสวนให้มีคุณค่าด้วย
ภูมิปัญญาไทย
8. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มทาใบงานที่ 2.4 เรื่ อง การประยุกต์ใช้พนั ธุ์ไม้ พร้อมแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบในการเตรี ยมพันธุ์ไม้
ขั้นสรุ ป
8. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้จากการศึกษาดูงานและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ โดยครู
เป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง และอธิ บายเพิ่มเติมในส่ วนที่บกพร่ อง

62

9. ครู แนะนาให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิม่ เติมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรี ยนรู ้
อินเตอร์เน็ต แล้วสรุ ปลงในแบบฟอร์มโครงการ
4. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
4.1 สื่ อการเรี ยนรู้
1) ใบงานที่ 2.1 เรื่ อง การวิเคราะห์มุมสวนในโรงเรี ยน
2) ใบงานที่ 2.2 เรื่ อง การสื บค้นข้อมูลพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น
3) ใบงานที่ 2.3 เรื่ อง การวิเคราะห์แนวคิดจากมุมสวน
4) ใบงานที่ 2.4 เรื่ อง การประยุกต์ใช้พนั ธุ์ไม้
4.2 แหล่ งการเรียนรู้
1) วัดหลวงพ่อโต
2) ตลาดด่านเกวียน
3) ตลาดพันธุ์ไม้บา้ นโคกกรวด
4) ห้องสมุด
5) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.kruaree.in.th
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แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสู ตรท้ องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สร้ างแรงบันดาลใจ เวลา 4 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ผู้สอน นางอารี ราชสาร
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ในหน่ วยการเรียนรู้นี้ 2 แผน
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แผนการจัดการเรียนรู้หลักสู ตรท้ องถิน่ เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
รหัสวิชา ง30236 ชื่อวิชา การจัดสวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 เรื่อง สร้ างแรงบันดาลใจ
เวลา 4 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 5 เรื่อง สารวจข้ อมูลท้องถิ่น
เวลา 2 ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้
สารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานการจัดสวนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
วิเคราะห์มุมสวนในโรงเรี ยนได้
3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดตกแต่งสวนให้มีคุณค่า โดยการนาวัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสม มีเรื่ องราวน่าสนใจ และมีประโยชน์ใช้สอย ผูจ้ ดั ต้องสื บค้นข้อมูลความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้
ที่หลากหลาย ให้เพียงพอที่จะเกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบจัดสวนให้เหมาะสม สวยงามและมีคุณค่า
4. สาระการเรียนรู้
4.1 ด้ านความรู้
การมุมสวนในโรงเรี ยน
4.2 ด้ านทักษะกระบวนการ
1) ทักษะการทางานร่ วมกัน เป็ นการทางานกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
ทางานอย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึ กหลักการทางานกลุ่ม
2) ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
สังเกต สารวจ และบันทึก
4.3 ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
√ ความสามารถในการสื่ อสาร
: การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การนาเสนอผลงาน
√ ความสามารถในการคิด
: การทาใบงาน
√ ความสามารถในการแก้ปัญหา
: การวิเคราะห์มุมสวน
√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
: การทางานรวมกลุ่ม
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ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี :
4.4 ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.4.1 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
√ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ √ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ซื่ อสัตย์สุจริ ต √ มุ่งมัน่ ในการทางาน
√ มีวน
ิ ยั
√ รักความเป็ นไทย √ ใฝ่ เรี ยนรู ้
√ มีจิตสาธารณะ
4.4.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
√ นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
4.5 ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
√ การอ่าน
: เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
√ การคิดวิเคราะห์ : ทาใบงาน
√ การเขียน
: ทาใบงาน
5. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ชั่วโมงที่ 9-10
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ครู ฉายภาพการประกวดสวนในงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2553 และ
2554 ให้นกั เรี ยนดูหน้าชั้นเรี ยนทีละภาพ หลังจากนั้นครู นานักเรี ยนสนทนาซักถาม โดยสุ่ มเลือก
นักเรี ยนประมาณ 3 คน ตอบคาถามต่อไปนี้
- นักเรี ยนเห็นคุณค่าอะไรบ้างจากสวนที่เห็นในภาพ
- นักเรี ยนคิดว่าจะใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการจัด
สวนได้อย่างไรบ้าง
- นักเรี ยนคิดว่าแหล่งเรี ยนรู ้เรื่ องการจัดสวนในท้องถิ่นมีที่ใดบ้าง
3. นักเรี ยนศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาไทย
นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขั้นสอน
4. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันวางแผนการทางาน และกาหนดหน้าที่ของเพื่อนในกลุ่มในการ
ทาใบงานที่ 2.1 เรื่ อง การวิเคราะห์มุมสวน โดยกาหนดให้นกั เรี ยนวางแผนการศึกษาข้อมูลใน
ประเด็นที่กาหนด
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5. นักเรี ยนแต่ละคนในกลุ่มเลือกมุมสวนในโรงเรี ยน และฝึ กวิเคราะห์มุมสวนตามประเด็น
ที่กาหนดในใบงาน
10. นักเรี ยนแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันอภิปรายคาตอบของตนเองในใบงานที่ 2.1 ให้เพื่อน
ในกลุ่มฟัง แล้วให้เพื่อนในกลุ่มเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง
11. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
ขั้นสรุ ป
12. นักเรี ยนแต่ละคนในกลุ่มช่วยกันแก้ไข เพิ่มเติม และตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน
13. ครู นดั หมายการศึกษาดูงานโดยกาหนดสถานที่ศึกษาดูงานการจัดสวนที่วดั หลวงพ่อโต
อ.สี คิ้ว จ.นครราชสี มา ตลาดด่านเกวียน และตลาดพันธุ์ไม้บา้ นโคกกรวด และมอบหมายให้
นักเรี ยนวิเคราะห์มุมสวนที่ตนเองชอบลงในใบงานที่ 2.2 นาส่ งครู หลังกลับจากศึกษาดูงาน
6. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
6.1 สื่ อการเรี ยนรู้
1) เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง สร้างแรงบันดาลใจ
2) ภาพประกอบการสอน จานวน 4 ภาพ
3) ใบงานที่ 2.1 เรื่ อง การวิเคราะห์มุมสวนในโรงเรี ยน
4) ใบงานที่ 2.2 เรื่ อง การสื บค้นข้อมูลพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น
6.2 แหล่ งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
http://www.kruaree.in.th
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7. การวัดและการประเมินผล
ผู้ประเมิน
√ ครู ผสู้ อน
วิธีการ
ตรวจใบงานที่ 2.1 และ 2.2
การนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล

นักเรี ยน

เพื่อน

เครื่องมือ
แบบตรวจใบงาน
แบบประเมินการนาเสนอ
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานรายบุคคล

ผูป้ กครอง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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หลักสู ตรท้ องถิ่น
ใบงานที่ 2.1
ใช้ เวลาปฏิบัติงาน 10 นาที
เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
วิเคราะห์ มุมสวนในโรงเรี ยน
สอนโดย นางอารี ราชสาร
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 4 กลุ่ม และให้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้
1. เลือกมุมสอนในบริ เวณโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนชอบแล้ววิเคราะห์มุมสวน ดังต่อไปนี้
1.1 สารวจรายชื่อพันธุ์ไม้ที่พบในสวน
1.2 สังเกตขนาดของพันธุ์ไม้ จุดเด่นของพันธุ์ไม้ สภาพพื้นที่ที่พบแล้วบันทึกลงในตาราง
2. วิเคราะห์มุมสวนตามตัวอย่างในใบงาน
3. ตัวแทนกลุ่มออกไปนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน โดยใช้เวลากลุ่มละ 2 นาที
ผลการสารวจพันธุ์ไม้ ในมุมสวน
สภาพพื้นที่ที่พบ
ลาดับ
ชื่อพันธุ์ไม้
ขนาด
จุดเด่นของพันธุ์
ความต้องการ สภาพของ
ที่
ไม้
แสง
ดิน
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ตัวอย่ างการเรียนรู้ จากสวน (สวนบ้ านครู อารี )
1. แนวคิดการออกแบบ
ก่อน : ต้องการแยกพื้นที่ให้เป็ นสัดส่วนจากบ้านหลังแรกและทางเข้าบ้าน
หลังที่สอง
2. การจัดพืน้ ทีภ่ ายในสวน
หลัง : พื้นที่เป็ นแนวยาวกั้นด้านข้างของบ้านหลังที่ 1 กับทางเข้าบ้านหลังที่ 2
ถูกแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็ น 3 ส่วน คือส่วนของฉากหลัง และส่วนที่วาง
ชุดม้าหิ นอ่อน 2 ที่ โดยมีฉากหลังสร้างความสัมพันธ์ของพื้นที่
3. โครงสร้ าง
จัดทาหลังคาจากระแนงไม้ 3 ชิ้น มุงด้วยซาแลนป้ องกันแสงแดด ตั้งชุดม้า
หิ นอ่อนสองชุด โดยมีระแนงไม้ก้ นั เป็ นฉาก ประดับด้วยกล้วยไม้และไม้
แขวน ปูพ้นื ด้วยหิ นกรวด ฉากหลังที่ใช้ก้ นั ระหว่างบ้านกับทางเข้าบ้าน
หลังที่สอง ใช้ตอไม้ที่มีความสูงแตกต่างกันตั้งแล้ววางด้วยแพงพวยสลับ
กับสับปะรดสี โดยมีร่มเงาจากต้นหมาก และต้นสารภีที่มีอยูแ่ ล้ว ส่วน
ต้นประยงค์ ได้ตดั แต่งทาเป็ นไม้ดดั ทาให้สามารถใช้พ้นื ที่เป็ นฉากกั้นได้
และยังใช้เป็ นมุมพักผ่อนเล็ก ๆ ได้ดว้ ย
4. ขอบเขตของโครงสร้ าง
ใช้ตอไม้ที่มีความสูงลดหลัน่ กันจัดวางอย่างมีจงั หวะ บนตอไม้ประดับ
ด้วยกรางแพวงพวยและสับปะรดสี สีสนั สวยงาม
5. การผสมผสานของวัสดุทใี่ ช้ ในสวน
กรวดทราย ช่วยให้พ้นื ที่ขนาดเล็กดูสว่างขึ้น ระแนงไม้ช่วยให้เกิดความ
เป็ นส่วนตัว
6. สัดส่ วน
สัดสวนและจังหวะของตอไม้ทาให้เกิดความรื่ นรมย์ ไม่ได้มีอิทธิพลต่อ
จากัดพื้นที่พกั ผ่อนแต่อย่างใด
7. สรุปรายละเอียด
สวนเล็ก ๆ ประดับไม้ระแนงสร้างความน่ารักให้กบั มุมพักผ่อน ระแนงไม้
นอกจากให้ร่มเงาแล้ว ยังสร้างความเป็ นสัดส่วนเหมาะสาหรับนัง่ พักผ่อน
การใช้ตอไม้ที่มีสดั ส่วนแตกต่างกัน จัดวางด้วยจังหวะที่เหมาะสม ประดับ
ด้วยพรรณไม้หลากสี ทาให้เกิดขอบเขต ที่ไม่จากัดจนเกินไป สามารถ
ทอดสายตาสู่มุมสวนตรงข้ามทางเข้าบ้านได้
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การเรี ยนรู้ จากสวนในโรงเรียน

1. แนวคิดการออกแบบ
ก่อน : .........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2. การจัดพืน้ ทีภ่ ายในสวน
หลัง : .........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. โครงสร้ าง……………………………………………………………………………………………….………
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ขอบเขตของโครงสร้ าง
……………………………………………………………………………………………….……….................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
5. การผสมผสานของวัสดุทใี่ ช้ ในสวน…………………………………………………………………….………
....................................................................................................................................................................................
6. สัดส่ วน................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
7. สรุปรายละเอียด
……………………………………………………………………………………………….……….......................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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หลักสู ตรท้ องถิ่น
เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ

ใบงานที่ 2.2
ใช้ เวลาปฏิบัติงาน 10 นาที
เรื่อง การสื บค้ นข้ อมูลพันธุ์ไม้ สอนโดย นางอารี ราชสาร
ในท้องถิ่น

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น 4 กลุ่ม ตามกลุ่มปฏิบตั ิงานเดิม และให้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้
1. แบ่งหน้าที่ให้สมาชิกกลุ่มไปสื บค้นข้อมูลพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรที่มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกับพันธุ์ไม้ที่พบในใบงานที่ 2.2 และสามารถนามาใช้จดั สวนเพื่อให้เกิดคุณค่า
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ จากแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอินเตอร์ เน็ต
2. นาความรู้ที่ได้จากการสื บค้นไปสร้างผังความคิด
3. ตัวแทนกลุ่มออกไปนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน โดยใช้เวลากลุ่มละ 2 นาที
สรุ ปผลการสื บค้ นข้ อมูล
ลาดับ
ที่

ชื่อพันธุ์ไม้
ในใบงานที่ 2.2

พืชในท้องถิ่นที่ใช้
จัดสวนแทนได้

คุณประโยชน์ที่ได้รับจากพืช
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ผังความคิด

ไม้
กลางแจ้ ง

ไม้ ในร่ ม
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กลุ่มที่............................
สมาชิก 1......................................................................................................ประธาน
2.....................................................................................................รองประธาน
3.....................................................................................................เลขานุการ
4.....................................................................................................
5.....................................................................................................
6......................................................................................................
7.....................................................................................................
8.....................................................................................................
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แผนการจัดการเรียนรู้หลักสู ตรท้ องถิน่ เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
รหัสวิชา ง30236 ชื่อวิชา การจัดสวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 เรื่อง สร้ างแรงบันดาลใจ
เวลา 4 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 6 เรื่อง ศึกษาดูงาน
เวลา 2 ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้
สารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานการจัดสวนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
วิเคราะห์แนวคิดจากการศึกษาดูงานจัดสวนได้
3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดตกแต่งสวนให้มีคุณค่า โดยการนาวัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสม มีเรื่ องราวน่ าสนใจ และมีประโยชน์ใช้สอย ผูจ้ ดั ต้องสื บค้นข้อมูลความรู ้ จากแหล่งเรี ยนรู ้
ที่หลากหลาย ให้เพียงพอที่ จะเกิ ดแรงบันดาลใจในการออกแบบจัดสวนให้เหมาะสม สวยงามและมี
คุณค่า
4. สาระการเรี ยนรู้
4.1 ด้ านความรู้
แนวคิดจากการศึกษาดูงานจัดสวน
4.2 ด้ านทักษะกระบวนการ
1) ทักษะการทางานร่ วมกัน เป็ นการทางานกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
ทางานอย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึ กหลักการทางานกลุ่ม
2) ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
สังเกต สารวจ และบันทึก
4.3 ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
√ ความสามารถในการสื่ อสาร
: การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม
√ ความสามารถในการคิด
: การทาใบงาน
√ ความสามารถในการแก้ปัญหา
: การวิเคราะห์มุมสวน
√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
: การทางานรวมกลุ่ม
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ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี :
4.4 ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.4.1 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
√ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ √ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ซื่ อสัตย์สุจริ ต √ มุ่งมัน่ ในการทางาน
√ มีวน
ิ ยั
√ รักความเป็ นไทย √ ใฝ่ เรี ยนรู ้
√ มีจิตสาธารณะ
4.4.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
√ นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
4.5 ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
√ การอ่าน
: อ่านใบงาน
√ การคิดวิเคราะห์ : ทาใบงาน
√ การเขียน
: ทาใบงาน
5. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ชั่วโมงที่ 11-12
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ครู นาสนทนาทบทวนความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน
ขั้นสอน
3. นักเรี ยนแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยตามกลุ่มปฏิบตั ิงาน ครู แนะนาการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยใช้
เทคนิค L.T. โดยการร่ วมมือกันกาหนดรู ปแบบของสวน จากการใช้สถานที่จริ งในการปฏิบตั ิงาน
และประยุกต์ใช้พนั ธุ์ไม้ในท้องถิ่นและวัสดุอุปกรณ์การจัดสวนที่มีในชุมชน
4. ครู ช้ ีแจงให้นกั เรี ยนทุกคนคานึงถึงความสาเร็ จของกลุ่ม โดยอาศัยความร่ วมมือช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกัน นักเรี ยน ที่เรี ยนเก่งต้องช่วยเหลือนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนหรื อเรี ยนช้ากว่า
5. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันอภิปรายความรู ้ที่ได้จากการศึกษาจนทุกคนมีความเข้าใจที่
ถูกต้อง ตรงกัน แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมมือกันวางแผนการจัดสวน
6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนอื่นให้
ซักถามและให้ขอ้ เสนอแนะ
7. วิทยากรท้องถิ่นที่มีประสบการณ์การจัดสวน คือ นายเจริ ญชัย ล่ามสมบัติ รอง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโนนหันวิทยายน
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8. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มศึกษาเอกสารประกอบการสอนเรื่ อง สร้างแรงบันดาลใจ แล้วร่ วมมือ
กันทาใบงานที่ 2.4 เรื่ อง การประยุกต์ใช้พนั ธุ์ไม้ พร้อมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการเตรี ยมพันธุ์ไม้
ขั้นสรุ ป
9. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้จากการศึกษาดูงานและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ โดยครู
เป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง และอธิ บายเพิ่มเติมในส่ วนที่บกพร่ อง
10. ครู แนะนาให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรี ยนรู ้
อินเตอร์เน็ต แล้วสรุ ปลงในแบบฟอร์มโครงการ
6. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
6.1 สื่ อการเรี ยนรู้
1) ใบงานที่ 2.3 เรื่ อง การวิเคราะห์แนวคิดจากมุมสวน
2) ใบงานที่ 2.4 เรื่ อง การประยุกต์ใช้พนั ธุ์ไม้
6.2 แหล่ งการเรียนรู้
1) วัดหลวงพ่อโต
2) ตลาดด่านเกวียน
3) ตลาดพันธุ์ไม้บา้ นโคกกรวด
4) ห้องสมุด
5) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.kruaree.in.th
7. การวัดและการประเมินผล
ผู้ประเมิน

√ ครู ผสู้ อน
วิธีการ

ตรวจใบงานที่ 2.3, 2.4
การนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางาน

นักเรี ยน

เพื่อน

เครื่องมือ

แบบตรวจใบงานที่ 2.3, 2.4
แบบประเมินการนาเสนอ
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

ผูป้ กครอง
เกณฑ์ การให้ คะแนน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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หลักสู ตรท้ องถิ่น
เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ

ใบงานที่ 2.3
เรื่อง การวิเคราะห์ แนวคิด
จากมุมสวน

ใช้ เวลาปฏิบัติงาน 40 นาที
สอนโดย นางอารี ราชสาร

คาชี้แจง ให้ นักเรียนเลือกมุมสวนจากแหล่ งเรียนรู้ ทคี่ รู นาไปศึกษาดูงาน แล้ ววิเคราะห์ มุมสวนใน
มุมทีน่ ักเรียนชอบมากทีส่ ุ ด โดยใช้ เวลา 40 นาที
การเรี ยนรู้ จากสวนวัดหลวงพ่ อโต อ.สี ควิ้ จ.นครราชสี มา
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1. แนวคิดการออกแบบ
ก่อน : ..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. การจัดพืน้ ทีภ่ ายในสวน
หลัง : ..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. โครงสร้ าง
……………………………………………………………………………………………….………
………………………………….........................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. ขอบเขตของโครงสร้ าง
……………………………………………………………………………………………….………
……………….....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. การผสมผสานของวัสดุทใี่ ช้ ในสวน
…………………………………………………………………………………………….………
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6. สั ดส่ วน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..
.............................................................................................................................................................
.......................
7. สรุ ป

79

หลักสู ตรท้ องถิ่น
ใบงานที่ 2.4
ใช้ เวลาปฏิบัติงาน 10 นาที
เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
เรื่อง การประยุกต์ ใช้ พนั ธุ์ไม้ สอนโดย นางอารี ราชสาร
ให้ นักเรียนกาหนดชื่ อพันธุ์ไม้ ทคี่ วรใช้ ในแบบแปลนสวนทีก่ าหนดให้
2

3

4

1

5
6

7

9
8

10

11

หมายเลข
1...........................................
3...........................................
5...........................................
7...........................................
9...........................................
11……………………………

2...........................................
4...........................................
6...........................................
8...........................................
10..........................................
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ให้ นักเรียนในกลุ่มร่ วมมือกันวางแผนงานการเตรี ยมพันธุ์ไม้ สาหรับจัดสวน
วัน เดือน ปี
ชื่ อพันธุ์ไม้
การจัดหา

กลุ่มที่.....................
สมาชิก 1......................................................................................................ประธาน
2.....................................................................................................รองประธาน
3.....................................................................................................เลขานุการ
4....................................................................................................
5....................................................................................................
6....................................................................................................
7....................................................................................................
8....................................................................................................

ผู้รับผิดชอบ
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หลักสู ตรท้ องถิ่น
เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ

ใบงานที่ 2.4
ใช้ เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที
เรื่อง การวิเคราะห์ คุณลักษณะของ สอนโดย นางอารี ราชสาร
นักจัดสวนด้ วยเอกลักษณ์ ท้องถิ่น
คาชี้แจง ให้ นักเรียนร่ วมมือกันในกลุ่มวิเคราะห์ คุณลักษณะของนักจัดสวนทีด่ ีทสี่ ามารถออกแบบ
และจัดตกแต่ งสวนด้ วยเอกลักษณ์ ท้องถิ่นได้ อย่ างเหมาะสมสวยงามและมีคุณค่ า
อาชีพนักจัดสวน คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องการออกแบบสวนในรู ปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานที่และ
ความต้องการของเจ้าของพื้นที่
ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนักจัดสวน ได้แก่ การออกแบบและการจัดวางองค์ประกอบของต้นไม้
และพรรณไม้
เอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น ได้แก่ คาขวัญจังหวัดขอนแก่น พรรณไม้ประเภทพืชผัก สมุนไพร ไม้ดอกไม้
ประดับในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ครกมอง เกวียน ขอนไม้ เครื่ องจักสานต่าง ๆ เป็ นต้น

1. คาขวัญประจาจังหวัดขอนแก่น คือ............................................................................................
....................................................................................................................................................
2. คุณลักษณะของนักจัดสวนด้วยเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น ที่ควรมีได้แก่
2.1 ด้านความรู ้ นักจัดสวนด้วยเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่นควรมีความรู ้เกี่ยวกับด้านใดบ้าง
1)..........................................................................................................................................
2)..........................................................................................................................................
3)..........................................................................................................................................
4)..........................................................................................................................................
2.2 ด้านลักษณะนิสัย นักจัดสวนด้วยเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่นควรมีลกั ษณะนิสัยอย่างไร
1)..........................................................................................................................................
2)..........................................................................................................................................
3)..........................................................................................................................................
4)..........................................................................................................................................
2.3 ด้านความคิด นักจัดสวนด้วยเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่นควรมีคณ
ุ ลักษณะด้ านความคิดอย่างไร
1)..........................................................................................................................................
2)..........................................................................................................................................
3)..........................................................................................................................................
4)..........................................................................................................................................
กลุ่มที่....................................................
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ผังมโนทัศน์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 เรื่อง ร่ วมมือกันออกแบบ

3.
ผิวสัมผัส

4.

1.เอกภาพ

สี

2.จังหวะ

5. พื้นที่
ว่าง

2. รูปร่างและรูปทรง
1.เส้น

3.สัดส่วน
4. ความ
กลมกลืน

6.ลวดลาย

1.องค์ประกอบศิลป์ใน
การออกแบบจัดสวน

2.หลักการออกแบบ
จัดสวน

ร่วมมือกัน
ออกแบบ
4.การประเมินราคา
การจัดสวน

1.การคานวณ
ค่าใช้จ่าย

1.สัญลักษณ์ใน
การออกแบบ
2. การประเมิน
ราคาจัดสวน

5.ความ
แตกต่าง

6.จุดเด่น

3.การออกแบบ
จัดสวน
2. ขั้นตอนการ
ออกแบบ

3.การออกแบบ
จัดสวน
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3
ชื่อหน่ วย ร่ วมมือกันออกแบบ
รหัสวิชา ง30236 รายวิชา การจัดสวน เวลา 4 ชั่ วโมง/สั ปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิ่นเรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ

เวลา 12 ชั่วโมง
รวม 80 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
เวลา 40 ชั่วโมง

1. กาหนดเป้าหมายการเรี ยนรู้
1.1 ผลการเรียนรู้
อธิ บายหลักการออกแบบจัดสวน และออกแบบจัดสวนในพื้นที่กาหนดให้ได้อย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์
1.2 สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การออกแบบจัดสวนเป็ นการนาความคิดสร้างสรรค์มาวางแผนเลือกสรรรู ปแบบและวัสดุ
ในการจัดสวนให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและช่วยให้เกิดความสวยงาม โดยคานึงถึง
องค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบและหลักการออกแบบ โดยนักออกแบบจะต้องมีความรู้ดา้ น
ศิลปะ การออกแบบ ด้านพันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์การจัดสวน ตลอดจนการดูแลรักษาสวน เพื่อให้
สวนคงความงามได้นานขึ้น
1.3 สาระการเรี ยนรู้
1.3.1 ด้ านความรู้
1) องค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวน
2) หลักการออกแบบจัดสวน
3) การเขียนแบบแปลนสวน
4) การออกแบบจัดสวน
5) การประเมินราคาการจัดสวน
1.3.2 ด้ านทักษะกระบวนการ
1) ทักษะการทางานร่ วมกัน เป็ นการทางานกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ความสุ ข ทางานอย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึ กหลักการทางานกลุ่ม
2) ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า 1.4
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1.4 ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
√ ความสามารถในการสื่ อสาร
: การเขียนแบบแปลนสวน การนาเสนอผลงาน
√ ความสามารถในการคิด
: ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบจัดสวน
√ ความสามารถในการแก้ปัญหา
: ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจัดสวน
√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
: การทางานรวมกลุ่ม
√ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
: การออกแบบจัดสวน
1.5 ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.5.1 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ตามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
√ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ √ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ซื่ อสัตย์สุจริ ต √ มุ่งมัน่ ในการทางาน
√ มีวน
ิ ยั
√ รักความเป็ นไทย √ ใฝ่ เรี ยนรู ้
มีจิตสาธารณะ
1.5.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
√ นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
1.6 ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
√ การอ่าน
: เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
√ การคิดวิเคราะห์ : ทาใบงาน
√ การเขียน
: ทาใบงาน
2. การวัดและการประเมินผล
ผู้ประเมิน

√ ครู ผสู้ อน

นักเรี ยน

เพื่อน

วิธีการ

เครื่องมือ

ทาแบบทดสอบ
ตรวจใบงานที่ 3.1-3.3
ตรวจแบบฝึ กที่ 1-8
การนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

ตรวจแบบทดสอบ
แบบตรวจใบงานที่ 3.1-3.3
แบบตรวจแบบฝึ กที่ 1-8
แบบประเมินการนาเสนอ
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

ผูป้ กครอง
เกณฑ์ การให้ คะแนน

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 70
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง ร่ วมมือกันออกแบบ
เรื่องที่ 1 องค์ ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวน

เวลา 2 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ 13-14
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. นักเรี ยนดูภาพแบบแปลนสวนและภาพสวนที่จดั ตามแบบแปลนทีละชุด จานวน 1 ชุด
โดยการฉายภาพผ่านเครื่ องโปรเจคเตอร์
2. สนทนาซักถามนักเรี ยนเกี่ยวกับภาพต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนดูโดยสุ่ มให้นกั เรี ยนตอบทีละคน
จากประเด็นคาถามต่อไปนี้
2.1 ภาพแบบแปลนสวนและสวนแต่ละชุดมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
2.2 นักเรี ยนมองเห็นองค์ประกอบสาคัญใดบ้างที่ควรพิจารณาลงในแบบแปลนสวน
2.3 นักเรี ยนคิดว่าการจัดสวนโดยไม่ออกแบบล่วงหน้าจะมีผลอย่างไร
2.4 นักเรี ยนคิดว่ามีความจาเป็ นหรื อไม่ที่จะต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการ
ออกแบบจัดสวน
3. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปความสาคัญของการออกแบบจัดสวน
ขั้นสอน
4. นักเรี ยนชมสื่ อประสม (Multimedia) เรื่ อง องค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวน
โดยใช้เวลา ประมาณ 12 นาที แล้วร่ วมกันอภิปรายสรุ ป
5. นักเรี ยนศึกษาเอกสารประกอบการสอน เรื่ อง องค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวน
ร่ วมกันทาแผนที่ความคิดสรุ ปองค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวน
ขั้นสรุ ป
6. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้ เรื่ อง องค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวน โดยครู
เป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง และอธิ บายเพิ่มเติมในส่ วนที่บกพร่ อง
7. นักเรี ยนและครู ช่วยกันประเมินผลการทางาน และพิจารณาว่าอะไรคือจุดเด่นของงาน
และอะไรคือสิ่ งที่ควรปรับปรุ ง
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เรื่องที่ 2 หลักออกแบบจัดสวน

เวลา 2 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ 15-16 (สอนที่หอ้ งคอมพิวเตอร์ )
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในคาบเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ครู นาภาพสวนมาให้นกั เรี ยนดูจานวน 4 ภาพ แล้วซักถามนักเรี ยนในเรื่ องต่อไปนี้
2.1 จากภาพสวน นักเรี ยนคิดว่าส่ วนใดมองเห็นได้ชดั เจนที่สุด
2.2 นักเรี ยนมีความรู ้สึกว่าสวนทั้งสองข้างมีน้ าหนักเท่ากันหรื อไม่ เพราะเหตุใด
2.3 นักเรี ยนคิดว่าการศึกษาเรื่ องหลักการออกแบบจัดสวนมีความจาเป็ นหรื อไม่
อย่างไรบ้าง
ขั้นสอน
3. นักเรี ยนชมสื่ อประสม (Multimedia) เรื่ อง หลักการออกแบบจัดสวน โดยใช้เวลา
ประมาณ 20 นาที ร่ วมกันสรุ ปเนื้อหา
4. นักเรี ยนศึกษาเอกสารประกอบการสอน เรื่ อง หลักการออกแบบจัดสวน ครู อธิบายและ
ยกตัวอย่างประกอบเพิ่มเติม แล้วให้นกั เรี ยนทาใบงานที่ 3.2
ขั้นสรุ ป
5. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้ เรื่ อง หลักการออกแบบจัดสวน โดยครู เป็ นผูต้ รวจสอบ
ความถูกต้อง และอธิ บายเพิ่มเติมในส่ วนที่บกพร่ อง
6. นักเรี ยนและครู ช่วยกันประเมินผลการทางาน และพิจารณาว่าอะไรคือจุดเด่นของงาน
และอะไรคือสิ่ งที่ควรปรับปรุ ง
เรื่องที่ 3 การเขียนแบบแปลนสวน

เวลา 2 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ 17-18
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในคาบเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ครู นาสนทนาทบทวนเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวนและหลักการ
ออกแบบจัดสวน

87

ขั้นสอน
3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน ตามกลุ่มปฏิบตั ิงานเดิม ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้จากแบบ
ฝึ กการออกแบบจัดสวน เรื่ อง การเขียนแบบแปลนสวน
4. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมมือกันทาใบงานกิจกรรมดังต่อไปนี้
ใบงานกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง การเขียนแบบแปลนสวน
ใบงานกิจกรรมที่ 2 เรื่ อง สัญลักษณ์ไม้ยนื ต้นและไม้พมุ่
ใบงานกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง สัญลักษณ์ไม้คลุมดิน
ใบงานกิจกรรมที่ 4 เรื่ อง สัญลักษณ์กอ้ นหิ น
ใบงานกิจกรรมที่ 5 เรื่ อง สัญลักษณ์ตอไม้
ขั้นสรุ ป
5. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน โดยใช้เวลากลุ่มละ 2-3
นาที ระหว่างการนาเสนอเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนอื่นแสดงความคิดเห็น
6. นักเรี ยนและครู ช่วยกันประเมินผลการทางาน และพิจารณาว่าอะไรคือจุดเด่นของงาน
และอะไรคือสิ่ งที่ควรปรับปรุ ง และนาส่ งใบงานให้ครู ตรวจ

เรื่องที่ 4 การออกแบบจัดสวน

เวลา 2 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ 19-20
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในคาบเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ครู นาสนทนาทบทวนเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวนและหลักการ
ออกแบบจัดสวน
ขั้นสอน
3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน ตามกลุ่มปฏิบตั ิงานเดิม ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้จากแบบ
ฝึ กการออกแบบจัดสวน เรื่ อง การออกแบบจัดสวนหย่อม และร่ วมมือกันทาใบงานดังต่อไปนี้
ใบงานกิจกรรมที่ 6 เรื่ อง การต่อเติมแบบแปลนสวน
ใบงานกิจกรรมที่ 7 เรื่ อง การออกแบบจัดสวน
ใบงานกิจกรรมที่ 8 เรื่ อง การปรับปรุ งแบบแปลนสวน
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ขั้นสรุ ป
4. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน โดยใช้เวลากลุ่มละ 2-3
นาที ระหว่างการนาเสนอเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนอื่นแสดงความคิดเห็น
5. นักเรี ยนและครู ช่วยกันประเมินผลการทางาน และพิจารณาว่าอะไรคือจุดเด่นของงาน
และอะไรคือสิ่ งที่ควรปรับปรุ ง และนาส่ งใบงานให้ครู ตรวจ

เรื่องที่ 5 การประเมินราคาการจัดสวน

เวลา 2 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ 21-22
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในคาบเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ครู นาสนทนาทบทวนเกี่ยวกับการเขียนแบบแปลนสวน และซักถามนักเรี ยนเกี่ยวกับ
ราคาของวัสดุอุปกรณ์และพันธุ์ไม้
ขั้นสอน
3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน ตามกลุ่มปฏิบตั ิงานเดิม ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้จาก
เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง การประเมินราคาจากแบบแปลนสวน และร่ วมมือกันฝึ ก
ประเมินราคาการจัดสวนตามใบงานที่ 3.2 เรื่ อง การประเมินราคาการจัดสวน
4. นักเรี ยนร่ วมมือกันตรวจสอบความถูกต้อง โดยครู อธิ บายเพิ่มเติม
5. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมมือกันประเมินราคาการจัดสวนจากแบบแปลนสวนของกลุ่ม
ตามใบงานที่ 3.3 เรื่ อง การประเมินราคาจากแบบแปลนสวน
ขั้นสรุ ป
6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน โดยใช้เวลากลุ่มละ 2-3
นาที ระหว่างการนาเสนอเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนอื่นแสดงความคิดเห็น
7. นักเรี ยนและครู ช่วยกันประเมินผลการทางาน และพิจารณาว่าอะไรคือจุดเด่นของงาน
และอะไรคือสิ่ งที่ควรปรับปรุ ง และนาส่ งใบงานให้ครู ตรวจ
นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง ร่ วมมือกันออกแบบ
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4. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
4.1 สื่ อการเรี ยนรู้
1) เอกสารประกอบการสอน เรื่ อง องค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวน
2) วีดีทศั น์ เรื่ อง องค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวน
3) เอกสารประกอบการสอน เรื่ อง หลักการออกแบบจัดสวน
4) วีดีทศั น์ เรื่ อง หลักการออกแบบจัดสวน
5) แบบฝึ กการออกแบบจัดสวน
6) เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง การประเมินราคาการจัดสวน
7) ในงานที่ 3.1 เรื่ อง การเขียนแบบแปลนสวน
8) ใบงานที่ 3.2 เรื่ อง การประเมินราคาการจัดสวน
9) ใบงานที่ 3.3 เรื่ อง การประเมินราคาจากแบบแปลนสวน
10) ใบงานกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง การเขียนแบบแปลนสวน
11) ใบงานกิจกรรมที่ 2 เรื่ อง สัญลักษณ์ไม้ยนื ต้นและไม้พมุ่
12) ใบงานกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง สัญลักษณ์ไม้คลุมดิน
13) ใบงานกิจกรรมที่ 4 เรื่ อง สัญลักษณ์กอ้ นหิ น
14) ใบงานกิจกรรมที่ 5 เรื่ อง สัญลักษณ์ตอไม้
15) ใบงานกิจกรรมที่ 6 เรื่ อง การต่อเติมแบบแปลนสวน
16) ใบงานกิจกรรมที่ 7 เรื่ อง การออกแบบจัดสวน
17) ใบงานกิจกรรมที่ 8 เรื่ อง การปรับปรุ งแบบแปลนสวน
4.2 แหล่ งการเรียนรู้
1) ห้อง E-Learning
2) มุมวิชาการ ห้องวิชาครู อารี
3) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
http://www.kruaree.in.th
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แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสู ตรท้ องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ร่ วมมือกันออกแบบ เวลา 12 ชั่วโมง
รหัสวิชา ง30236 รายวิชา การจัดสวน
จานวน 2 หน่ วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ผู้สอน นางอารี ราชสาร
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ในหน่ วยการเรียนรู้นี้ 6 แผน
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แผนการจัดการเรียนรู้หลักสู ตรท้ องถิน่ เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
รหัสวิชา ง30236 ชื่อวิชา การจัดสวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 เรื่อง ร่ วมมือกันออกแบบ
เวลา 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 7 เรื่อง องค์ ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวน
เวลา 2 ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้
อธิ บายหลักการออกแบบจัดสวน และออกแบบจัดสวนในพื้นที่กาหนดให้ได้อย่างมีความคิด
สร้างสรรค์
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
อธิบายองค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวนได้อย่างถูกต้อง
3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การออกแบบจัดสวนเป็ นการนาความคิดสร้างสรรค์มาวางแผนเลือกสรรรู ปแบบและวัสดุ
ในการจัดสวนให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและช่วยให้เกิดความสวยงาม โดยคานึงถึง
องค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบและหลักการออกแบบ โดยนักออกแบบจะต้องมีความรู้ดา้ น
ศิลปะ การออกแบบ ด้านพันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์การจัดสวน ตลอดจนการดูแลรักษาสวน เพื่อให้
สวนคงความงามได้นานขึ้น
4. สาระการเรี ยนรู้
4.1 ด้ านความรู้
อธิ บายองค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวนได้อย่างถูกต้อง
4.2 ด้ านทักษะกระบวนการ
1) ทักษะการทางานร่ วมกัน เป็ นการทางานกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
ทางานอย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึ กหลักการทางานกลุ่ม
2) ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
สังเกต สารวจ และบันทึก
4.3 ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
√ ความสามารถในการสื่ อสาร
: การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การนาเสนอผลงาน
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√ ความสามารถในการคิด

: แผนที่ความคิด
:
: การทางานรวมกลุ่ม
:

ความสามารถในการแก้ปัญหา
√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4.4 ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.4.1 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
√ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ √ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ซื่ อสัตย์สุจริ ต √ มุ่งมัน่ ในการทางาน
√ มีวน
ิ ยั
√ รักความเป็ นไทย √ ใฝ่ เรี ยนรู ้
√ มีจิตสาธารณะ
4.4.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
√ นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
4.5 ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
√ การอ่าน
: เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
√ การคิดวิเคราะห์ : ทาใบงาน
√ การเขียน
: ทาใบงาน
5. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ชั่วโมงที่ 13-14
นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนชุดที่ 3 เรื่ อง ร่ วมมือกันออกแบบ โดยใช้เวลา 20 นาที
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. นักเรี ยนดูภาพแบบแปลนสวนและภาพสวนที่จดั ตามแบบแปลนทีละชุด จานวน 1 ชุด
โดยการฉายภาพผ่านเครื่ องโปรเจ็คเตอร์
2. สนทนาซักถามนักเรี ยนเกี่ยวกับภาพต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนดูโดยสุ่ มให้นกั เรี ยนตอบทีละคน
จากประเด็นคาถามต่อไปนี้
2.1 ภาพแบบแปลนสวนและสวนแต่ละชุดมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
2.2 นักเรี ยนมองเห็นองค์ประกอบสาคัญใดบ้างที่ควรพิจารณาลงในแบบแปลนสวน
2.3 นักเรี ยนคิดว่าการจัดสวนโดยไม่ออกแบบล่วงหน้าจะมีผลอย่างไร
2.4 นักเรี ยนคิดว่ามีความจาเป็ นหรื อไม่ที่จะต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการ
ออกแบบจัดสวน
3. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปความสาคัญของการออกแบบจัดสวน
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ขั้นสอน
4. นักเรี ยนชมสื่ อประสม (Multimedia) เรื่ อง องค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวน
โดยใช้เวลา ประมาณ 12 นาที แล้วร่ วมกันอภิปรายสรุ ป
5. นักเรี ยนศึกษาเอกสารประกอบการสอน เรื่ อง องค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวน
ร่ วมกันทาแผนที่ความคิดสรุ ปองค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวน
ขั้นสรุ ป
6. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้ เรื่ อง องค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวน โดยครู
เป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง และอธิ บายเพิ่มเติมในส่ วนที่บกพร่ อง
7. นักเรี ยนและครู ช่วยกันประเมินผลการทางาน และพิจารณาว่าอะไรคือจุดเด่นของงาน
และอะไรคือสิ่ งที่ควรปรับปรุ ง
6. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
6.1 สื่ อการเรี ยนรู้
1) เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง องค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวน
2) วีดีทศั น์เรื่ อง องค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวน
3) ใบงานที่ 3.1 เรื่ อง องค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวน
6.2 แหล่ งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.kruaree.in.th
7. การวัดและการประเมินผล
ผู้ประเมิน
√ ครู ผสู้ อน
วิธีการ
ทาแบบทดสอบ
ตรวจใบงานที่ 3.1
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

นักเรี ยน

เพื่อน

เครื่องมือ
ตรวจแบบทดสอบ
แบบตรวจใบงานที่ 3.1
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

ผูป้ กครอง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 70
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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แผนการจัดการเรียนรู้หลักสู ตรท้ องถิน่ เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
รหัสวิชา ง30236 ชื่อวิชา การจัดสวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 เรื่อง ร่ วมมือกันออกแบบ
เวลา 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 8 เรื่อง หลักการออกแบบจัดสวน
เวลา 2 ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้
อธิ บายหลักการออกแบบจัดสวน และออกแบบจัดสวนในพื้นที่กาหนดให้ได้อย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
อธิ บายหลักการออกแบบจัดสวนได้อย่างถูกต้อง
3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การศึกษาองค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวนและหลักการออกแบบจัดสวนให้
เข้าใจ จะช่วยให้นกั เรี ยนสามารถออกแบบจัดสวนได้อย่างเหมาะสม
4. สาระการเรี ยนรู้
4.1 ด้ านความรู้
หลักการออกแบบจัดสวน
4.2 ด้ านทักษะกระบวนการ
1) ทักษะการทางานร่ วมกัน เป็ นการทางานกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
ทางานอย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึ กหลักการทางานกลุ่ม
2) ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
สังเกต สารวจ และบันทึก
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4.3 ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
√ ความสามารถในการสื่ อสาร
: การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การนาเสนอผลงาน
√ ความสามารถในการคิด
: การทาใบงาน
ความสามารถในการแก้ปัญหา
:
√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
: การทางานรวมกลุ่ม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี :
4.4 ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.4.1 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
√ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ √ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ซื่ อสัตย์สุจริ ต √ มุ่งมัน่ ในการทางาน
√ มีวน
ิ ยั
√ รักความเป็ นไทย √ ใฝ่ เรี ยนรู ้
√ มีจิตสาธารณะ
4.4.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
√ นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
4.5 ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
√ การอ่าน
: เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
√ การคิดวิเคราะห์ : ทาใบงาน
√ การเขียน
: ทาใบงาน
5. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ชั่วโมงที่ 15-16 (สอนที่หอ้ งคอมพิวเตอร์ )
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในคาบเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ครู นาภาพสวนมาให้นกั เรี ยนดูจานวน 4 ภาพ แล้วซักถามนักเรี ยนในเรื่ องต่อไปนี้
2.1 จากภาพสวน นักเรี ยนคิดว่าส่ วนใดมองเห็นได้ชดั เจนที่สุด
2.2 นักเรี ยนมีความรู ้สึกว่าสวนทั้งสองข้างมีน้ าหนักเท่ากันหรื อไม่ เพราะเหตุใด
2.3 นักเรี ยนคิดว่าการศึกษาเรื่ องหลักการออกแบบจัดสวนมีความจาเป็ นหรื อไม่
อย่างไรบ้าง
ขั้นสอน
3. นักเรี ยนชมสื่ อประสม (Multimedia) เรื่ อง หลักการออกแบบจัดสวน โดยใช้เวลา
ประมาณ 20 นาที ร่ วมกันสรุ ปเนื้อหา
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4. นักเรี ยนศึกษาเอกสารประกอบการสอน เรื่ อง หลักการออกแบบจัดสวน ครู อธิบายและ
ยกตัวอย่างประกอบเพิ่มเติม แล้วให้นกั เรี ยนทาใบงานที่ 3.2
ขั้นสรุ ป
5. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้ เรื่ อง หลักการออกแบบจัดสวน โดยครู เป็ นผูต้ รวจสอบ
ความถูกต้อง และอธิ บายเพิ่มเติมในส่ วนที่บกพร่ อง
6. นักเรี ยนและครู ช่วยกันประเมินผลการทางาน และพิจารณาว่าอะไรคือจุดเด่นของงาน
และอะไรคือสิ่ งที่ควรปรับปรุ ง
6. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
6.1 สื่ อการเรี ยนรู้
1) เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง หลักการออกแบบจัดสวน
2) วีดีทศั น์เรื่ อง หลักการออกแบบจัดสวน
3) ใบงานที่ 3.2 เรื่ อง หลักการออกแบบจัดสวน
6.2 แหล่ งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.kruaree.in.th
7. การวัดและการประเมินผล
ผู้ประเมิน
√ ครู ผสู้ อน
วิธีการ
ทาแบบทดสอบ
ตรวจใบงานที่ 3.2
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

นักเรี ยน

เพื่อน

เครื่องมือ
ตรวจแบบทดสอบ
แบบตรวจใบงานที่ 3.2
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

ผูป้ กครอง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 70
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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แผนการจัดการเรียนรู้หลักสู ตรท้ องถิน่ เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
รหัสวิชา ง30236 ชื่อวิชา การจัดสวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 เรื่อง ร่ วมมือกันออกแบบ
เวลา 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 9 เรื่อง การเขียนแบบแปลนสวน
เวลา 2 ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้
อธิ บายหลักการออกแบบจัดสวน และออกแบบจัดสวนในพื้นที่กาหนดให้ได้อย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
2.1 อธิ บายลักษณะการเขียนแบบแปลนสวนได้อย่างถูกต้อง
2.2 การเขียนแบบแปลนสวนได้อย่างถูกต้อง
2.3 เขียนสัญลักษณ์ไม้ยนื ต้นและไม้พมุ่ ได้อย่างถูกต้อง
2.4 เขียนสัญลักษณ์ไม้คลุมดินได้อย่างถูกต้อง
2.5 เขียนสัญลักษณ์กอ้ นหิ นได้อย่างถูกต้อง
2.6 เขียนสัญลักษณ์ตอไม้ได้อย่างถูกต้อง
3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การศึกษาขั้นตอนการออกแบบจัดสวนและการเขียนสัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบจัด
สวนจะช่วยให้แบบแปลนสวนมีความเหมาะสมสวยงามสามารถสื่ อความหมายได้ดียงิ่ ขึ้น
4. สาระการเรี ยนรู้
4.1 ด้ านความรู้
การเขียนแบบแปลนสวน
4.2 ด้ านทักษะกระบวนการ
1) ทักษะการทางานร่ วมกัน เป็ นการทางานกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
ทางานอย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึ กหลักการทางานกลุ่ม
2) ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
สังเกต สารวจ และบันทึก
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4.3 ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
√ ความสามารถในการสื่ อสาร
: การสนทนา การนาเสนอผลงาน
√ ความสามารถในการคิด
: การทาแบบฝึ ก
ความสามารถในการแก้ปัญหา
:
√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
: การทางานรวมกลุ่ม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี :
4.4 ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.4.1 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
√ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ √ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ซื่ อสัตย์สุจริ ต √ มุ่งมัน่ ในการทางาน
√ มีวน
ิ ยั
√ รักความเป็ นไทย √ ใฝ่ เรี ยนรู ้
√ มีจิตสาธารณะ
4.4.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
√ นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
4.5 ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
√ การอ่าน
: แบบฝึ กเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรื่ อง การออกแบบจัดสวน
√ การคิดวิเคราะห์ : ทาแบบฝึ ก
√ การเขียน
: ทาแบบฝึ ก
5. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ชั่วโมงที่ 17-18
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในคาบเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ครู นาสนทนาทบทวนเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวนและหลักการ
ออกแบบจัดสวน
ขั้นสอน
3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน ตามกลุ่มปฏิบตั ิงานเดิม ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้จากแบบ
ฝึ กการออกแบบจัดสวน เรื่ อง การเขียนแบบแปลนสวน
4. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมมือกันทาใบงานกิจกรรมดังต่อไปนี้
แบบฝึ กที่ 1 เรื่ อง การเขียนแบบแปลนสวน
แบบฝึ กที่ 2 เรื่ อง สัญลักษณ์ไม้ยนื ต้นและไม้พมุ่
แบบฝึ กที่ 3 เรื่ อง สัญลักษณ์ไม้คลุมดิน
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แบบฝึ กที่ 4 เรื่ อง สัญลักษณ์กอ้ นหิ น
แบบฝึ กที่ 5 เรื่ อง สัญลักษณ์ตอไม้
ขั้นสรุ ป
5. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน โดยใช้เวลากลุ่มละ 2-3
นาที ระหว่างการนาเสนอเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนอื่นแสดงความคิดเห็น
14. นักเรี ยนและครู ช่วยกันประเมินผลการทางาน และพิจารณาว่าอะไรคือจุดเด่นของงาน
และอะไรคือสิ่ งที่ควรปรับปรุ ง และนาส่ งใบงานให้ครู ตรวจ
6. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
6.1 สื่ อการเรี ยนรู้
แบบฝึ ก เรื่ อง การออกแบบจัดสวน
1) แบบฝึ กที่ 1 เรื่ อง การเขียนแบบแปลนสวน
2) แบบฝึ กที่ 2 เรื่ อง สัญลักษณ์ไม้ยนื ต้นและไม้พมุ่
3) แบบฝึ กที่ 3 เรื่ อง สัญลักษณ์ไม้คลุมดิน
4) แบบฝึ กที่ 4 เรื่ อง สัญลักษณ์กอ้ นหิ น
5) แบบฝึ กที่ 5 เรื่ อง สัญลักษณ์ตอไม้
6.2 แหล่ งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.kruaree.in.th
7. การวัดและการประเมินผล
ผู้ประเมิน
√ ครู ผสู้ อน
วิธีการ
ตรวจแบบฝึ กที่ 1-5
การนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

นักเรี ยน

เพื่อน

เครื่องมือ
แบบแบบฝึ กที่ 1-5
แบบประเมินการนาเสนอ
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

ผูป้ กครอง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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แผนการจัดการเรียนรู้หลักสู ตรท้ องถิน่ เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
รหัสวิชา ง30236 ชื่อวิชา การจัดสวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 เรื่อง ร่ วมมือกันออกแบบ
เวลา 8 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 10 เรื่อง การออกแบบจัดสวน
เวลา 2 ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้
อธิ บายหลักการออกแบบจัดสวน และออกแบบจัดสวนในพื้นที่กาหนดให้ได้อย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
2.1 ต่อเติมแบบแปลนสวนจากแบบแปลนที่กาหนดให้ได้อย่างสร้างสรรค์
2.2 ออกแบบจัดสวนในพื้นที่กาหนดได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทกั ษะการทางาน
3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบจัดสวน ให้มีคุณค่า สวยงาม ประหยัดและใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุม้ ค่า จะช่วยให้สามารถจัดสวนได้อย่างมีคุณค่า เกิดทักษะการจัดการและทักษะ
การทางานร่ วมกัน
4. สาระการเรี ยนรู้
2.1 ด้ านความรู้
2.1.1 การต่อเติมแบบแปลนสวน
2.1.2 การออกแบบจัดสวน
4.2 ด้ านทักษะกระบวนการ
1) ทักษะการทางานร่ วมกัน เป็ นการทางานกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
ทางานอย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึ กหลักการทางานกลุ่ม
2) ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
สังเกต สารวจ และบันทึก
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4.3 ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
√ ความสามารถในการสื่ อสาร
: การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การนาเสนอผลงาน
√ ความสามารถในการคิด
: การทาแบบฝึ ก
√ ความสามารถในการแก้ปัญหา
: การต่อเติมแบบแปลนสวน
√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
: การทางานรวมกลุ่ม
√ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี : การออกแบบจัดสวน
4.4 ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.4.1 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
√ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ √ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ซื่ อสัตย์สุจริ ต √ มุ่งมัน่ ในการทางาน
√ มีวน
ิ ยั
√ รักความเป็ นไทย √ ใฝ่ เรี ยนรู ้
√ มีจิตสาธารณะ
4.4.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
√ นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
4.5 ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
√ การอ่าน
: แบบฝึ กเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรื่ อง การออกแบบจัดสวน
√ การคิดวิเคราะห์ : ทาแบบฝึ ก
√ การเขียน
: ทาแบบฝึ ก
5. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ชั่วโมงที่ 19-20
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในคาบเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ครู นาสนทนาทบทวนเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบจัดสวนและหลักการ
ออกแบบจัดสวน
ขั้นสอน
3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน ตามกลุ่มปฏิบตั ิงานเดิม ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้จากแบบ
ฝึ กการออกแบบจัดสวน เรื่ อง การออกแบบจัดสวนหย่อม และร่ วมมือกันทาใบงานดังต่อไปนี้
แบบฝึ กที่ 6 เรื่ อง การต่อเติมแบบแปลนสวน
แบบฝึ กที่ 7 เรื่ อง การออกแบบจัดสวน
แบบฝึ กที่ 8 เรื่ อง การปรับปรุ งแบบแปลนสวน
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ขั้นสรุ ป
13. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน โดยใช้เวลากลุ่มละ 2-3
นาที ระหว่างการนาเสนอเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนอื่นแสดงความคิดเห็น
14. นักเรี ยนและครู ช่วยกันประเมินผลการทางาน และพิจารณาว่าอะไรคือจุดเด่นของงาน
และอะไรคือสิ่ งที่ควรปรับปรุ ง และนาส่ งใบงานให้ครู ตรวจ
นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง ร่ วมมือกันออกแบบ
6. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
6.1 สื่ อการเรี ยนรู้
แบบฝึ ก เรื่ อง การออกแบบจัดสวน
6.2 แหล่ งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.kruaree.in.th
7. การวัดและการประเมินผล
ผู้ประเมิน
√ ครู ผสู้ อน
วิธีการ
ตรวจแบบฝึ กที่ 6-8
การนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

นักเรี ยน

เพื่อน

เครื่องมือ
แบบตรวจแบบฝึ กที่ 6-8
แบบประเมินการนาเสนอ
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

ผูป้ กครอง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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แผนการจัดการเรียนรู้หลักสู ตรท้ องถิน่ เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
รหัสวิชา ง30236 ชื่อวิชา การจัดสวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 เรื่อง ร่ วมมือกันออกแบบ
เวลา 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 11 เรื่อง การประเมินราคาการจัดสวน
เวลา 2 ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้
อธิ บายหลักการออกแบบจัดสวน และออกแบบจัดสวนในพื้นที่กาหนดให้ได้อย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
2.1 คานวณค่าใช้จ่ายในการจัดสวนได้
2.2 ประเมินราคาจัดสวนจากแบบแปลนสวนได้
3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การประเมินราคาจากแบบแปลนสวนจะช่วยให้นกั เรี ยนสามารถคานวณค่าใช้จ่ายในการ
จัดสวนและกาหนดงบประมาณในการดาเนินการได้อย่างเหมาะสม ประหยัดและคุม้ ค่า
4. สาระการเรี ยนรู้
2.1 ด้ านความรู้
การประเมินราคาจากแบบแปลนสวน
4.2 ด้ านทักษะกระบวนการ
1) ทักษะการทางานร่ วมกัน เป็ นการทางานกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
ทางานอย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึ กหลักการทางานกลุ่ม
2) ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
สังเกต สารวจ และบันทึก
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4.3 ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
√ ความสามารถในการสื่ อสาร
: การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การนาเสนอผลงาน
√ ความสามารถในการคิด
: การทาใบงาน
√ ความสามารถในการแก้ปัญหา
: การประเมินราคาการจัดสวน
√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
: การทางานรวมกลุ่ม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี :
4.4 ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.4.1 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
√ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ √ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ซื่ อสัตย์สุจริ ต √ มุ่งมัน่ ในการทางาน
√ มีวน
ิ ยั
√ รักความเป็ นไทย √ ใฝ่ เรี ยนรู ้
√ มีจิตสาธารณะ
4.4.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
√ นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
4.5 ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
√ การอ่าน
: เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง การประเมินราคาการจัดสวน
√ การคิดวิเคราะห์ : ทาใบงาน
√ การเขียน
: ทาใบงาน
5. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ชั่วโมงที่ 21-22
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในคาบเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ครู นาสนทนาทบทวนเกี่ยวกับการเขียนแบบแปลนสวน และซักถามนักเรี ยนเกี่ยวกับ
ราคาของวัสดุอุปกรณ์และพันธุ์ไม้
ขั้นสอน
3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน ตามกลุ่มปฏิบตั ิงานเดิม ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้จาก
เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง การประเมินราคาจากแบบแปลนสวน และร่ วมมือกันฝึ ก
ประเมินราคาการจัดสวนตามใบงานที่ 3.2 เรื่ อง การประเมินราคาการจัดสวน
4. นักเรี ยนร่ วมมือกันตรวจสอบความถูกต้อง โดยครู อธิ บายเพิ่มเติม
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5. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมมือกันประเมินราคาการจัดสวนจากแบบแปลนสวนของกลุ่ม
ตามใบงานที่ 3.3 เรื่ อง การประเมินราคาจากแบบแปลนสวน
ขั้นสรุ ป
6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน โดยใช้เวลากลุ่มละ 2-3
นาที ระหว่างการนาเสนอเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนอื่นแสดงความคิดเห็น
7. นักเรี ยนและครู ช่วยกันประเมินผลการทางาน และพิจารณาว่าอะไรคือจุดเด่นของงาน
และอะไรคือสิ่ งที่ควรปรับปรุ ง และนาส่ งใบงานให้ครู ตรวจ
นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง ร่ วมมือกันออกแบบ
6. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
6.1 สื่ อการเรี ยนรู้
1) เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง การประเมินราคาจากแบบแปลนสวน
2) ใบงานที่ 3.2 เรื่ อง การประเมินราคาการจัดสวน
3) ใบงานที่ 3.3 เรื่ อง การประเมินราคาจากแบบแปลนสวน
6.2 แหล่ งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.kruaree.in.th
7. การวัดและการประเมินผล
ผู้ประเมิน
√ ครู ผสู้ อน
วิธีการ
ตรวจใบงานที่ 3.2-3.3
การนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

นักเรี ยน

เพื่อน

เครื่องมือ
แบบตรวจใบงานที่ 3.2-3.3
แบบประเมินการนาเสนอ
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

ผูป้ กครอง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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หลักสู ตรท้ องถิ่น
เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ

ใบงานที่ 3.2
เรื่อง การประเมินราคาการจัดสวน

ใช้ เวลาปฏิบัติ งาน 20 นาที
สอนโดย นางอารี ราชสาร

ชื่อนักเรี ยน…………………………………..ชั้น…………………….เลขที่………………..
คาสั่ ง ให้ นักเรียนสารวจราคาวัสดุอุปกรณ์ จากหนังสื อ วารสารในห้ องสมุด โดยใช้ เวลา 20 นาที
แล้วนามาคานวณค่ าใช้ จ่ายในการจัดสวนตามรายการดังต่ อไปนี้
1. วัสดุอุปกรณ์
1.1 หญ้า
จานวน 10 ตารางเมตร
1.2 ต้นโกสน
จานวน 30 ต้น
1.3 ต้นเฟิ ร์น
จานวน 5 กระถาง
1.4 หูปลาช่อน ถุงเล็ก
จานวน 100 ต้น
1.5 เทียนทอง ถุงเล็ก
จานวน 800 ต้น
1.6 ดอนย่า
จานวน 4 ต้น

การคานวณค่ าใช้ จ่ายและประเมินราคา
I. ราคาของพรรณไม้
หมายเลข

พรรณไม้

จานวน (ต้น)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รวม

ความสูงขนาด
(เมตร)

ราคาต้นละ
(บาท)

รวม (บาท)
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II. ราคาวัสดุและการก่อสร้างอื่น ๆ
วัสดุ

จานวน

ราคาหน่ วยละ
(บาท

รวม (บาท)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
รวมราคาวัสดุและการก่อสร้างอื่น ๆ
ค่าแรงวัสดุต่าง ๆ (Cost of Installation of Construction Materials)
ใช้ค่าแรงงาน ... วัน วันละ.........แรง ๆ ละ .......... บาท
...........บาท
V.
ค่าสนามหญ้า (ค่าหญ้าและค่าแรงปูหญ้า) (Cost of lawn Installation and Materials)
............ ตารางเมตร ๆ ละ........... บาท
............บาท
VI. รวมค่าวัสดุ และค่าติดตั้งทั้งหมด (Total)
............บาท
VII. ค่าแบบและกาไร 30 % (Fee for landscaping design)
.............บาท
VIII. รวมราคาการจัดสวนหรื อปรับปรุ งสวนทั้งหมด
.............บาท
(Total Cost Complete landscape Development)
IV.

โดย ...............................................................................
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หลักสู ตรท้ องถิ่น
เรื่อง สวนสวยด้ วยสอง
มือ

ใบงานที่ 3.3
เรื่อง การประเมินราคาจากแบบ
แปลนสวน

ใช้ เวลาปฏิบัติ งาน 20 นาที
สอนโดย นางอารี ราชสาร

คาสั่ ง ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มตามกลุ่มปฏิบตั ิการจัดสวน ประเมินราคาการจัดสวนตามแบบที่
นักเรี ยนได้จดั ทาไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 10 ซึ่งนักเรี ยนจะได้ปฏิบตั ิงานจริ ง โดยให้สารวจ
ราคาวัสดุอุปกรณ์จากร้านค้าจาหน่ายในท้องถิ่น

การคานวณค่ าใช้ จ่ายและประเมินราคา
I. ราคาของพรรณไม้
หมายเลข

พรรณไม้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รวม

จานวน (ต้น)

ความสูงขนาด
(เมตร)

ราคาต้นละ
(บาท)

รวม (บาท)
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II. ราคาวัสดุและการก่อสร้ างอืน่ ๆ
วัสดุ

จานวน

ราคาหน่ วยละ(บาท)

รวม (บาท)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
รวมราคาวัสดุและการก่อสร้างอื่น ๆ

ค่าแรงวัสดุต่าง ๆ (Cost of Installation of Construction Materials)
ใช้ค่าแรงงาน ... วัน วันละ.........แรง ๆ ละ .......... บาท
.........บาท
V.
ค่าสนามหญ้า (ค่าหญ้าและค่าแรงปูหญ้า) (Cost of lawn Installation and Materials)
............ ตารางเมตร ๆ ละ........... บาท
............บาท
VI. รวมค่าวัสดุ และค่าติดตั้งทั้งหมด (Total)
............บาท
VII. ค่าแบบและกาไร 30 % (Fee for landscaping design)
.............บาท
VIII. รวมราคาการจัดสวนหรื อปรับปรุ งสวนทั้งหมด
.............บาท
(Total Cost Complete landscape Development)
โดยกลุ่มที่.....................
สมาชิก 1......................................................................ประธาน
2......................................................................รองประธาน
3......................................................................เลขานุการ
4......................................................................
5....................................................................
6......................................................................
7....................................................................
8....................................................................
IV.
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แบบทดสอบ
ชุดที่ 3 เรื่อง ร่ วมมือกันออกแบบ
คาสั่ ง จงเลือกคาตอบทีถ่ ูกที่สุดเพียงคาตอบเดียวแล้ วกากบาทลงในกระดาษคาตอบ
1. การเขียนแบบแปลนสวนด้านข้าง ที่มีเฉพาะความกว้างกับความสู ง เรี ยกว่าอย่างไร
ก. แปลน
ข. รู ปตั้ง
ค. สามมิติ
ง. ทัศนียภาพ
2. องค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบในข้อใด ที่ทาให้เกิดขนาดและทิศทาง
ก. สี
ข. เส้น
ค. รู ปทรง
ง. ผิวสัมผัส
3. ข้อใดไม่จดั เป็ นองค์ประกอบศิลป์ ในการออกแบบ
ก. เส้น
ข. จังหวะ
ค. พื้นที่วา่ ง
ง. ผิวสัมผัส
4. กลุ่มสี ในข้อใดอยูใ่ นวรรณะเดียวกัน
ก. แดง เหลือง เขียว
ข. เขียว ส้ม น้ าเงิน
ค. ม่วง ขาว แดง
ง. เขียว ม่วง น้ าเงิน
5. บริ เวณว่างที่มีขนาดกว้าง จะให้ความรู ้สึกอย่างไร
ก. มัน่ คง แข็งแรง
ข. แออัด ไม่สบายใจ
ค. สบาย ปลอดโปร่ ง
ง. สว่าง สดใส ร่ าเริ ง
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6. เส้นที่ใช้ในการออกแบบจัดสวนมากที่สุด คือเส้นชนิดใด
ก. เส้นโค้ง
ข. เส้นทะแยง
ค. เส้นตั้งตรง
ง. เส้นแนวนอน
7. การปลูกต้นไม้ในลักษณะใดมีลกั ษณะเส้นที่เป็ นแบบแผน น่าเกรงขาม
ก. ปลูกหญ้าเป็ นพื้นสนามเรี ยบ
ข. ปลูกต้นตะโก ตัดแต่งเป็ นพุ่มกลม
ค. ปลูกต้นมะขามเทศ ตัดแต่งเป็ นแนวยาว
ง. ปลูกต้นสนเป็ นแถว จัดระยะห่างเท่า ๆ กัน
8. การตัดแต่งพุม่ ไม้เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมให้ความรู ้สึกอย่างไร
ก. มัน่ คง
ข. นุ่มนวล
ค. ตื่นเต้น
ง. เคลื่อนไหว
9. การปลูกต้นไม้ในลักษณะใดสามารถช่วยลดความกระด้างของสวนได้
ก. ปลูกต้นไม้เป็ นกลุ่ม
ข. ปลูกต้นไม้ตามขอบแนวถนน
ค. ปลูกต้นไม้เป็ นแนวโค้งไปมา
ง. ปลูกต้นไม้ลดหลัน่ ตามแนวระดับ
10. การปลูกพืชคลุมดินเป็ นบริ เวณกว้าง จะทาให้เกิดความรู ้สึกกว้างใหญ่ สงบนิ่ง ควรทาอย่างไร
เพื่อให้สวนน่าสนใจมากขึ้น
ก. ทาสระน้ ารู ปสี่ เหลี่ยม
ข. ตั้งเสาโคมไฟรู ปทรงสู ง
ค. ทาทางเดินโค้งไปโค้งมา
ง. ปลูกไม้พมุ่ เป็ นบริ เวณกว้าง
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ชื่อหน่ วย ร่ วมมือกันออกแบบ

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ข้อถูก
ค
ข
ข
ง
ค
ก
ค
ก
ค
ข
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ผังมโนทัศน์
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สร้ างเรื่องราวในสวน

1.การเตรียมหลุม
ปลูกต้นไม้

1.ความหมายและ
ความสาคัญ

2.การตัดสินใจ
เลือกโครงงาน

2.การกาจัดวัชพืช
3.การจัดวางก้อนหิน

1.การจัด
ตกแต่งสวน

4.การปลูกต้นไม้
5.การปูหญ้า
6.การปูทางเท้า

1.การเตรียมพืน้ ที่
2.การจัดวาง
องค์ประกอบหลัก

สร้างเรื่องราว
ในสวน

3. การปฏิบัติงาน
จัดสวน

3.การจัดวาง
องค์ประกอบรอง

2.เรียนรู้แบบ
โครงงาน

3.รูปแบบโครงงาน

5.การเก็บงาน
4.การจัดวาง
องค์ประกอบเสริม
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4
ชื่อหน่ วย สร้ างเรื่องราวในสวน
รหัสวิชา ง30236 รายวิชา การจัดสวน เวลา 4 ชั่วโมง/สั ปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิ่นเรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ

เวลา 12 ชั่วโมง
รวม 80 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
เวลา 40 ชั่วโมง

1. กาหนดเป้าหมายการเรียนรู้
1.1 ผลการเรียนรู้
อธิบายการจัดตกแต่งสวน วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบตั ิงานจัดสวนและปฏิบตั ิงานจัด
สวนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
1.2 สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การศึกษาความรู ้พ้ืนฐานการจัดตกแต่งสวนให้เข้าใจ และการสื บค้นข้อมูลพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น
นามาประยุกต์ใช้ในการจัดตกแต่งสวน จะช่วยให้สามารถสร้างผลงานการจัดสวนอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ โดยใช้ทกั ษะการทางานร่ วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน
การจัดตกแต่งสวนที่ถูกต้องตามหลักการจัดสวน มีการวางแผนการทางาน ดาเนินงานตาม
แผน สรุ ปประเมินผลการทางานอย่างเป็ นระบบจะทาให้ได้สวนที่สวยงาม มีคุณค่าและสมบูรณ์ ทา
ให้การดูแลรักษาสวนเป็ นไปได้ง่าย คงความสมบูรณ์และสวยงามได้นานยิง่ ขึ้น
1.3 สาระการเรี ยนรู้
1.3.1 ด้ านความรู้
1) การจัดตกแต่งสวนสวน
2) การวางแผนการปฏิบตั ิงานจัดสวน
3) การปฏิบตั ิงานจัดสวนโดยนาพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้งาน
1.3.2 ด้ านทักษะกระบวนการ
1) ทักษะการทางานร่ วมกัน เป็ นการทางานกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ความสุ ข ทางานอย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึ กหลักการทางานกลุ่ม
2) ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า
รวบรวม สังเกต สารวจ และบันทึก
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1.4 ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
√ ความสามารถในการสื่ อสาร
: การนาเสนอผลงาน
√ ความสามารถในการคิด
: การวางแผนจัดตกแต่งสวน
√ ความสามารถในการแก้ปัญหา
: การประยุกต์ใช้พนั ธุ์ไม้ในท้องถิ่น การจัด ตกแต่งสวน
√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
: การทางานรวมกลุ่ม
√ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
: การสร้างสรรค์ผลงานการจัดสวน
1.5 ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.5.1 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ตามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
√ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ √ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ซื่ อสัตย์สุจริ ต √ มุ่งมัน่ ในการทางาน
√ มีวน
ิ ยั
√ รักความเป็ นไทย √ ใฝ่ เรี ยนรู ้
มีจิตสาธารณะ
1.5.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
√ นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
1.6 ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
√ การอ่าน
: เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
√ การคิดวิเคราะห์ : การวางแผนการจัดตกแต่งสวน
√ การเขียน
: การวางแผนการจัดตกแต่งสวน บันทึกการปฏิบตั ิงาน
2. การวัดและการประเมินผล
ผู้ประเมิน
√ ครู ผสู้ อน
วิธีการ

ตรวจผลงานการจัดสวน
การนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล

นักเรี ยน

เพื่อน
เครื่องมือ

แบบตรวจผลงานการจัดสวน
แบบประเมินการนาเสนอ
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานรายบุคคล

ผูป้ กครอง
เกณฑ์ การให้ คะแนน

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง การจัดตกแต่งสวน
เรื่องที่ 1 การจัดตกแต่ งสวน

เวลา 2 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ 23-24
นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง สร้างเรื่ องราวในสวน
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ครู ฉายภาพสวนในบริ เวณโรงเรี ยนและสวนในวัดหลวงพ่อโต จ.นครราชสี มา ให้
นักเรี ยนดูหน้าชั้นเรี ยนทีละภาพ หลังจากนั้นครู นานักเรี ยนสนทนาซักถาม โดยสุ่ มเลือกนักเรี ยน
ประมาณ 3 คน ตอบคาถามต่อไปนี้
- จากภาพสวน นักเรี ยนคิดว่ามีความแตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร
- นักเรี ยนคิดว่าการจัดสวนในบริ เวณโรงเรี ยนมีความสาคัญหรื อไม่
- นักเรี ยนคิดว่าโรงเรี ยนจาเป็ นต้องจัดตกแต่งสวนบริ เวณใดบ้าง
3. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปความสาคัญของการจัดสวนในบริ เวณโรงเรี ยนและทบทวน
ความรู้เรื่ อง การจัดสวน
ขั้นสอน
4. ให้นกั เรี ยนชมสื่ อประสม (Multimedia) เรื่ อง การจัด ตกแต่งสวน โดยใช้เวลา ประมาณ
15 นาที
5. นักเรี ยนศึกษาเพิม่ เติมจากเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง การจัดตกแต่งสวน
โดยใช้เวลา ประมาณ 30 นาที
6. ครู อธิ บายเพิ่มเติมโดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนอภิปรายซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัด
ตกแต่งสวน
7. นักเรี ยนนาแบบแปลนสวนของกลุ่มมาวิเคราะห์หาทางเลือกในการจัดสวนให้เกิดคุณค่า
ด้วยการนาพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นและวัสดุอุปกรณ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการจัดตกแต่งสวน
โดยครู แจ้งให้ทราบว่ามีงบประมาณสนับสนุนจากโรงเรี ยนกลุ่มละ 5,000 บาท ให้นกั เรี ยนกาหนด
พันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์จดั สวนให้ละเอียด บันทึกผลการปฏิบตั ิงานในใบงานที่ 4.1
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ขั้นสรุ ป
7. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนอื่นให้
ซักถามและให้ขอ้ เสนอแนะ
8. ครู แนะนาให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรี ยนรู ้
อินเตอร์เน็ต เพื่อนามาสรุ ปลงในแบบฟอร์มโครงงาน

เรื่องที่ 2 โครงงานสวนสวยด้ วยสองมือ

เวลา 2 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ 25-26
ขั้นนา
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ครู นาสนทนาซักถามเกี่ยวกับข้อมูลที่นกั เรี ยนศึกษาในคาบเรี ยนที่แล้ว
ขั้นสอน
3. นักเรี ยนแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยตามกลุ่มปฏิบตั ิงาน ครู แนะนาการจัดกิจกรรมกลุ่มโดย
ใช้ เทคนิค L.T. และชี้แจงให้นกั เรี ยนทุกคนคานึงถึงความสาเร็ จของกลุ่ม โดยอาศัยความร่ วมมือ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน นักเรี ยน ที่เรี ยนเก่งต้องช่วยเหลือนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนหรื อเรี ยนช้ากว่า
4. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง เรี ยนรู ้แบบโครงงาน
ร่ วมกันอภิปรายความรู ้ที่ได้จากการศึกษาจนทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน แล้วให้นกั เรี ยน
แต่ละกลุ่มร่ วมมือกันเขียนแผนการปฏิบตั ิงานจัดสวนลงในแบบฟอร์ มโครงงานโดยกาหนดเวลา
ทางานตั้งแต่สัปดาห์ที่ 12-18
4. ขณะนักเรี ยนปฏิบตั ิงาน ครู คอยให้กาลังใจ ชี้แนะแนวทางจนปฏิบตั ิงานได้ถูกต้อง
หรื อ มัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน
5. เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบตั ิงานลงในแบบบันทึกการปฏิบตั ิงาน
ขั้นสรุ ป
6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานในชัว่ โมงเรี ยนนี้ และแผนการปฏิบตั ิงาน
ในชัว่ โมงเรี ยนต่อไป ที่หน้าชั้นเรี ยนทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม และในขณะที่แต่ละกลุ่มนาเสนอ
ผลงาน เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนกลุ่ม อื่น ๆ อภิปรายซักถาม วิพากษ์วจิ ารณ์ แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมหรื อเสนอแนวคิดได้อย่างกว้างขวางเพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
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7.
ครู แนะนาให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่จะปฏิบตั ิงานการเตรี ยมพื้นที่ใน
ชัว่ โมงเรี ยนต่อไปให้พร้อม

เรื่องที่ 3 การเตรียมพืน้ ที่

เวลา 2 ชั่วโมง

ชัว่ โมงที่ 27-28
ขั้นนา
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ทบทวนแผนการดาเนินงานของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม ที่เขียนไว้ในในแผนการปฏิบตั ิงาน
จัดสวน เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงานจัดสวนในชัว่ โมงที่ 27-28 นี้
ขั้นสอน
3. นักเรี ยนทุกกลุ่มลงมือปฏิบตั ิงานเตรี ยมพื้นที่จดั สวนตามแผนในบริ เวณที่รับผิดชอบ
4. ขณะนักเรี ยนปฏิบตั ิงาน ครู คอยให้กาลังใจ ชี้แนะแนวทางจนปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องหรื อ
มัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน
5. เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบตั ิงานลงในใบงานที่ 4.2 แบบบันทึกการปฏิบตั ิงาน
ขั้นสรุ ป
6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานในชัว่ โมงเรี ยนนี้ และแผนการปฏิบตั ิงานใน
ชัว่ โมงเรี ยนต่อไป ที่หน้าชั้นเรี ยนทีละกลุ่ม จนครบทุกกลุ่ม และในขณะที่แต่ละกลุ่มนาเสนอ
ผลงาน เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนกลุ่ม อื่น ๆ อภิปรายซักถาม วิพากษ์วจิ ารณ์ แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมหรื อเสนอแนวคิดได้อย่างกว้างขวางเพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
7. ครู แนะนาให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิงานเตรี ยมพื้นที่ให้เสร็ จเรี ยบร้อยโดยใช้เวลาว่าง
และวางแผนจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่จะปฏิบตั ิงานการจัดวางองค์ประกอบหลัก ได้แก่ บ่อน้ า สระน้ า
น้ าตก ไม้ยืนต้น ในชัว่ โมงเรี ยนต่อไปให้พร้อม
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เรื่องที่ 4 การจัดองค์ ประกอบหลัก

เวลา 2 ชั่วโมง

ชัว่ โมงที่ 29-30
ขั้นนา
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ทบทวนแผนการดาเนินงานของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม ที่เขียนไว้ในในแผนการปฏิบตั ิงาน
จัดสวน เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงานจัดสวนในชัว่ โมงที่ 29-30 นี้
3. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่จะปฏิบตั ิงานการจัดวางองค์ประกอบหลัก
ได้แก่ บ่อน้ า สระน้ า น้ าตก ไม้ยนื ต้น
ขั้นสอน
4. นักเรี ยนทุกกลุ่มลงมือปฏิบตั ิงานจัดสวนตามแผนในบริ เวณที่รับผิดชอบ ขณะนักเรี ยน
ปฏิบตั ิงาน ครู คอยให้กาลังใจ ชี้แนะแนวทางจนปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องหรื อ มัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน
5. เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบตั ิงานลงในใบงานที่ 3.2 แบบบันทึกการปฏิบตั ิงาน
ขั้นสรุ ป
6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานในชัว่ โมงเรี ยนนี้ และแผนการปฏิบตั ิงานใน
ชัว่ โมงเรี ยนต่อไป ที่หน้าชั้นเรี ยนทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม
และในขณะที่แต่ละกลุ่มนาเสนอ
ผลงาน เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนกลุ่ม อื่น ๆ อภิปรายซักถาม วิพากษ์วจิ ารณ์ แสดงความคิดเห็น
เพิม่ เติมหรื อเสนอแนวคิดได้อย่างกว้างขวางเพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
7. ครู แนะนาให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิงานจัดวางองค์ประกอบหลักให้เสร็ จเรี ยบร้อยโดย
ใช้เวลาว่างและวางแผนจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่จะปฏิบตั ิงานการจัดวางองค์ประกอบรอง
ได้แก่
ไม้พมุ่ ไม้คลุมดิน หิ น ตุก๊ ตา ในชัว่ โมงเรี ยนต่อไปให้พร้อม
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เรื่องที่ 5 การจัดองค์ ประกอบรอง

เวลา 2 ชั่วโมง

ชัว่ โมงที่ 31-32
ขั้นนา
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ทบทวนแผนการดาเนินงานของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม ที่เขียนไว้ในในแผนการปฏิบตั ิงาน
จัดสวน เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงานจัดสวนในชัว่ โมงที่ 31-32 นี้
3. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่จะปฏิบตั ิงานการจัดวางองค์ประกอบรอง
ได้แก่ ไม้พมุ่ ไม้คลุมดิน หิ น ตุก๊ ตา
ขั้นสอน
4. นักเรี ยนทุกกลุ่มลงมือปฏิบตั ิงานจัดสวนตามแผนในบริ เวณที่รับผิดชอบ ขณะนักเรี ยน
ปฏิบตั ิงาน ครู คอยให้กาลังใจ ชี้แนะแนวทางจนปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องหรื อ มัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน
5. เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบตั ิงานลงในใบงานที่ 3.2 แบบบันทึกการปฏิบตั ิงาน
ขั้นสรุ ป
6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานในชัว่ โมงเรี ยนนี้ และแผนการปฏิบตั ิงานใน
ชัว่ โมงเรี ยนต่อไป ที่หน้าชั้นเรี ยนทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม
และในขณะที่แต่ละกลุ่มนาเสนอ
ผลงาน เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนกลุ่มอื่น ๆ อภิปรายซักถาม วิพากษ์วจิ ารณ์ แสดงความคิดเห็น
เพิม่ เติมหรื อเสนอแนวคิดได้อย่างกว้างขวางเพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
7. ครู แนะนาให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิงานจัดวางองค์ประกอบรองให้เสร็ จเรี ยบร้อยโดย
ใช้เวลาว่างและวางแผนจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่จะปฏิบตั ิงานการจัดวางองค์ประกอบเสริ ม ได้แก่
ทางเท้า กรวด หญ้า ในชัว่ โมงเรี ยนต่อไปให้พร้อม
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เรื่องที่ 6 การจัดวางองค์ ประกอบเสริม

เวลา 2 ชั่วโมง

ชัว่ โมงที่ 33-34
ขั้นนา
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ทบทวนแผนการดาเนินงานของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม ที่เขียนไว้ในในแผนการปฏิบตั ิงาน
จัดสวน เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงานจัดสวนในชัว่ โมงที่ 33-34 นี้
3. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่จะปฏิบตั ิงานการจัดวางองค์ประกอบรอง
ได้แก่ ไม้พมุ่ ไม้คลุมดิน หิ น ตุก๊ ตา
ขั้นสอน
4. นักเรี ยนทุกกลุ่มลงมือปฏิบตั ิงานจัดสวนตามแผนในบริ เวณที่รับผิดชอบ ขณะนักเรี ยน
ปฏิบตั ิงาน ครู คอยให้กาลังใจ ชี้แนะแนวทางจนปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องหรื อ มัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน
5. เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบตั ิงานลงในใบงานที่ 3.2 แบบบันทึกการปฏิบตั ิงาน
ขั้นสรุ ป
6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานในชัว่ โมงเรี ยนนี้ และแผนการปฏิบตั ิงานใน
ชัว่ โมงเรี ยนต่อไป ที่หน้าชั้นเรี ยนทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม
และในขณะที่แต่ละกลุ่มนาเสนอ
ผลงาน เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนกลุ่มอื่น ๆ อภิปรายซักถาม วิพากษ์วจิ ารณ์ แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมหรื อเสนอแนวคิดได้อย่างกว้างขวางเพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
7. ครู แนะนาให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิงานจัดวางองค์ประกอบเสริ มให้เสร็ จเรี ยบร้อยโดย
ใช้เวลาว่างและวางแผนจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บรายละเอียดสวนในชัว่ โมงเรี ยนต่อไปให้
พร้อม
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เรื่องที่ 7 การเก็บงาน

เวลา 2 ชั่วโมง

ชัว่ โมงที่ 35-36
ขั้นนา
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ทบทวนแผนการดาเนินงานของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม ที่เขียนไว้ในในแผนการปฏิบตั ิงาน
จัดสวน เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงานจัดสวนในชัว่ โมงที่ 35-36 นี้
ขั้นสอน
3. นักเรี ยนทุกกลุ่มลงมือปฏิบตั ิงานเก็บรายละเอียดขอสนตามแผนในบริ เวณที่รับผิดชอบ
4. ขณะนักเรี ยนปฏิบตั ิงาน ครู คอยให้กาลังใจ ชี้แนะแนวทางจนปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องหรื อ
มัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน
5. เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบตั ิงานลงในใบงานที่ 3.2 แบบบันทึกการปฏิบตั ิงาน
ขั้นสรุ ป
6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานในชัว่ โมงเรี ยนนี้ และแผนการปฏิบตั ิงานใน
ชัว่ โมงเรี ยนต่อไป ที่หน้าชั้นเรี ยนทีละกลุ่ม จนครบทุกกลุ่ม และในขณะที่แต่ละกลุ่มนาเสนอ
ผลงาน เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนกลุ่มอื่น ๆ อภิปรายซักถาม วิพากษ์วจิ ารณ์ แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมหรื อเสนอแนวคิดได้อย่างกว้างขวางเพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
7. ครู แนะนาให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่จะจัดทาอุปกรณ์ประกอบการ
นาเสนอผลการปฏิบตั ิโดยนัดหมายที่ห้องโสตทัศนศึกษาในชัว่ โมงเรี ยนต่อไปให้พร้อม
นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ โดยใช้เวลา
20 นาที
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4. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
4.1 สื่ อการเรี ยนรู้
1) เอกสารประกอบการสอน เรื่ อง การจัดตกแต่งสวน
2) วีดีทศั น์ เรื่ อง การจัดตกแต่งสวน
3) เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง การเขียนโครงงาน
4) ใบงานที่ 4.1 เรื่ อง การวางแผนการจัดตกแต่งสวน
5) ใบงานที่ 4.2 เรื่ อง แบบฟอร์มโครงงาน
6) ใบงานที่ 4.3 เรื่ อง บันทึกการปฏิบตั ิงาน
7) ใบงานที่ 4.4 เรื่ อง บันทึกการปฏิบตั ิงาน
8) ใบงานที่ 4.5 เรื่ อง บันทึกการปฏิบตั ิงาน
9) ใบงานที่ 4.6 เรื่ อง บันทึกการปฏิบตั ิงาน
10) ใบงานที่ 4.7 เรื่ อง บันทึกการปฏิบตั ิงาน
11) อุปกรณ์การจัดสวน
4.2 แหล่ งการเรียนรู้
1) พื้นที่ปฏิบตั ิงานจัดสวนในบริ เวณโรงเรี ยน
2) ห้อง E-Learning
3) มุมวิชาการ ห้องวิชาครู อารี
4) ห้องสมุด
5) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.kruaree.in.th
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แผนการจัดการเรียนรู้หลักสู ตรท้ องถิน่ เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
รหัสวิชา ง30236 ชื่อวิชา การจัดสวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 เรื่อง สร้ างเรื่องราวในสวน
เวลา 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 12 เรื่อง การจัดสวน
เวลา 2 ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้
อธิ บายการจัดตกแต่งสวน วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบตั ิงานจัดสวนและปฏิบตั ิงานจัด
สวนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
การวางแผนการปฏิบตั ิงานจัดสวนได้อย่างถูกต้อง
3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การศึกษาความรู ้พ้ืนฐานการจัดตกแต่งสวนให้เข้าใจ และการสื บค้นข้อมูลพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น
นามาประยุกต์ใช้ในการจัดตกแต่งสวน จะช่วยให้สามารถสร้างผลงานการจัดสวนอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ โดยใช้ทกั ษะการทางานร่ วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน
4. สาระการเรี ยนรู้
4.1 ด้ านความรู้
การจัดตกแต่งสวน
4.2 ด้ านทักษะกระบวนการ
1) ทักษะการทางานร่ วมกัน เป็ นการทางานกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
ทางานอย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึ กหลักการทางานกลุ่ม
2) ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
สังเกต สารวจ และบันทึก
4.3 ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
√ ความสามารถในการสื่ อสาร
: การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การนาเสนอผลงาน
√ ความสามารถในการคิด
: การทาใบงาน
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ความสามารถในการแก้ปัญหา
:
√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
: การทางานรวมกลุ่ม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี :
4.4 ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.4.1 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
√ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ √ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ซื่ อสัตย์สุจริ ต √ มุ่งมัน่ ในการทางาน
√ มีวน
ิ ยั
√ รักความเป็ นไทย √ ใฝ่ เรี ยนรู ้
√ มีจิตสาธารณะ
4.4.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
√ นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
4.5 ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
√ การอ่าน
: เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
√ การคิดวิเคราะห์ : ทาใบงาน
√ การเขียน
: ทาใบงาน
5. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ชั่วโมงที่ 23-24
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่จะเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ครู ฉายภาพสวนในบริ เวณโรงเรี ยนและสวนในวัดหลวงพ่อโต จ.นครราชสี มา ให้
นักเรี ยนดูหน้าชั้นเรี ยนทีละภาพ หลังจากนั้นครู นานักเรี ยนสนทนาซักถาม โดยสุ่ มเลือกนักเรี ยน
ประมาณ 3 คน ตอบคาถามต่อไปนี้
- จากภาพสวน นักเรี ยนคิดว่ามีความแตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร
- นักเรี ยนคิดว่าการจัดสวนในบริ เวณโรงเรี ยนมีความสาคัญหรื อไม่
- นักเรี ยนคิดว่าโรงเรี ยนจาเป็ นต้องจัดตกแต่งสวนบริ เวณใดบ้าง
3. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปความสาคัญของการจัดสวนในบริ เวณโรงเรี ยนและทบทวน
ความรู้เรื่ อง การจัดสวน
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ขั้นสอน
4. ให้นกั เรี ยนชมวีดีทศั น์ เรื่ อง การจัด ตกแต่งสวน โดยใช้เวลา ประมาณ 15 นาที
5. นักเรี ยนศึกษาเพิม่ เติมจากเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง การจัดตกแต่งสวน
โดยใช้เวลา ประมาณ 30 นาที
6. ครู อธิ บายเพิ่มเติมโดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนอภิปรายซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัด
ตกแต่งสวน
7. นักเรี ยนนาแบบแปลนสวนของกลุ่มมาวิเคราะห์หาทางเลือกในการจัดสวนให้เกิดคุณค่า
ด้วยการนาพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นและวัสดุอุปกรณ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการจัดตกแต่งสวน
โดยครู แจ้งให้ทราบว่ามีงบประมาณสนับสนุนจากโรงเรี ยนกลุ่มละ 5,000 บาท ให้นกั เรี ยนกาหนด
พันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์จดั สวนให้ละเอียด บันทึกผลการปฏิบตั ิงานในใบงานที่ 4.1
ขั้นสรุ ป
8. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนอื่นให้
ซักถามและให้ขอ้ เสนอแนะ
9. ครู แนะนาให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรี ยนรู ้
อินเตอร์เน็ต เพื่อนามาสรุ ปลงในแบบฟอร์มโครงงาน
6. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
6.1 สื่ อการเรี ยนรู้
1) เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง การจัดตกแต่งสวน
2) ใบงานที่ 4.1 เรื่ อง การวางแผนการจัดตกแต่งสวน
6.2 แหล่งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.kruaree.in.th
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7. การวัดและการประเมินผล
ผู้ประเมิน
√ ครู ผสู้ อน
วิธีการ
ตรวจใบงานที่ 4.1
การนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

นักเรี ยน

เพื่อน

เครื่องมือ
แบบตรวจใบงานที่ 4.1
แบบประเมินการนาเสนอ
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

ผูป้ กครอง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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หลักสู ตรท้ องถิ่น
ใบงานที่ 4.1
ใช้ เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที
เรื่อง การวางแผนการปฏิบัติงาน ชื่ อผู้สอน นางอารี ราชสาร
เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
กลุ่มที่..................................
สมาชิก 1.....................................................
5...........................................................
2......................................................
6..........................................................
3......................................................
7..........................................................
4......................................................
8.........................................................
คาชี้แจง ให้ นักเรียนใช้ เวลา 30 นาที ในการทากิจกรรมดังต่ อไปนี้
1. ให้นกั เรี ยนแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม เลือกประธาน รองประธานและเลขานุการกลุ่ม
2. ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิการจัดสวนตามแผนการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยน
3. บันทึกผลการปฏิบตั ิงานทุกครั้งลงในบันทึกการปฏิบตั ิงาน
บันทึกผลการปฏิบตั ิงาน
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แผนการจัดการเรียนรู้หลักสู ตรท้ องถิน่ เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
รหัสวิชา ง30236 ชื่อวิชา การจัดสวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 เรื่อง สร้ างเรื่องราวในสวน
เวลา 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 13 เรื่อง การเขียนโครงงาน
เวลา 2 ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้
อธิ บายการจัดตกแต่งสวน วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบตั ิงานจัดสวนและปฏิบตั ิงานจัด
สวนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบตั ิงานจัดสวนได้
3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การทางานโดยใช้วธิ ี โครงงานเป็ นการทางานด้วยความร่ วมมือ มีการสื บค้นข้อมูลพื้นฐาน
การวางแผนการทางาน ดาเนิ นงานตามแผน สรุ ปประเมินผลการทางานอย่างเป็ นระบบ
4. สาระการเรี ยนรู้
4.1 ด้ านความรู้
วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบตั ิงานจัดสวน
4.2 ด้ านทักษะกระบวนการ
1) ทักษะการทางานร่ วมกัน เป็ นการทางานกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
ทางานอย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึ กหลักการทางานกลุ่ม
2) ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
สังเกต สารวจ และบันทึก
4.3 ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
√ ความสามารถในการสื่ อสาร
: การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การนาเสนอผลงาน
√ ความสามารถในการคิด
: การทาใบงาน
√ ความสามารถในการแก้ปัญหา
: การเขียนโครงการ
√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
: การทางานรวมกลุ่ม
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ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี :
4.4 ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.4.1 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
√ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ √ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ซื่ อสัตย์สุจริ ต √ มุ่งมัน่ ในการทางาน
√ มีวน
ิ ยั
√ รักความเป็ นไทย √ ใฝ่ เรี ยนรู ้
√ มีจิตสาธารณะ
4.4.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
√ นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
4.5 ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
√ การอ่าน
: เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
√ การคิดวิเคราะห์ : การเขียนโครงการ
√ การเขียน
: แบบฟอร์มโครงการ
5. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ชั่วโมงที่ 25-26
ขั้นนา
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ครู นาสนทนาซักถามเกี่ยวกับข้อมูลที่นกั เรี ยนศึกษาในคาบเรี ยนที่แล้ว
ขั้นสอน
3. นักเรี ยนแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยตามกลุ่มปฏิบตั ิงาน ครู แนะนาการจัดกิจกรรมกลุ่มโดย
ใช้ เทคนิค L.T. และชี้แจงให้นกั เรี ยนทุกคนคานึงถึงความสาเร็ จของกลุ่ม โดยอาศัยความร่ วมมือ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน นักเรี ยน ที่เรี ยนเก่งต้องช่วยเหลือนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนหรื อเรี ยนช้ากว่า
5. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง เรี ยนรู ้แบบโครงงาน
ร่ วมกันอภิปรายความรู ้ที่ได้จากการศึกษาจนทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน แล้วให้นกั เรี ยน
แต่ละกลุ่มร่ วมมือกันเขียนแผนการปฏิบตั ิงานจัดสวนลงในใบงานที่ 4.2 เรื่ อง แบบฟอร์ มโครงงาน
โดยกาหนดเวลาทางานตั้งแต่สัปดาห์ที่ 12-18
4. ขณะนักเรี ยนปฏิบตั ิงาน ครู คอยให้กาลังใจ ชี้แนะแนวทางจนปฏิบตั ิงานได้ถูกต้อง
หรื อ มัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน
5. เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบตั ิงานลงในแบบบันทึกการปฏิบตั ิงาน
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ขั้นสรุ ป
6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานในชัว่ โมงเรี ยนนี้ และแผนการปฏิบตั ิงาน
ในชัว่ โมงเรี ยนต่อไป ที่หน้าชั้นเรี ยนทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม และในขณะที่แต่ละกลุ่มนาเสนอ
ผลงาน เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนกลุ่ม อื่น ๆ อภิปรายซักถาม วิพากษ์วจิ ารณ์ แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมหรื อเสนอแนวคิดได้อย่างกว้างขวางเพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
7.
ครู แนะนาให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่จะปฏิบตั ิงานการเตรี ยมพื้นที่ใน
ชัว่ โมงเรี ยนต่อไปให้พร้อม
6. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
6.1 สื่ อการเรี ยนรู้
1) เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง เรี ยนรู้แบบโครงงาน
2) ใบงานที่ 4.2 เรื่ องแบบฟอร์มโครงงาน
6.2 แหล่ งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.kruaree.in.th
7. การวัดและการประเมินผล
ผู้ประเมิน
√ ครู ผสู้ อน
วิธีการ
ตรวจใบงานที่ 4.2
การนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

นักเรี ยน

เพื่อน

เครื่องมือ
แบบตรวจใบงานที่ 4.2
แบบประเมินการนาเสนอ
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

ผูป้ กครอง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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หลักสู ตรท้ องถิ่น
เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ

ใบงานที่ 4.2
เรื่อง แบบฟอร์ มโครงงาน

ใช้ เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที
ชื่ อผู้สอน นางอารี ราชสาร

1. ชื่อโครงงาน……………………………………………………………………………………
ประกอบการเรี ยน รายวิชา ……………………………………………..ชั้น………………..
ภาคเรี ยนที่………ปี การศึกษา………… โรงเรี ยน………………………………………………
2. ชื่ อผู้ทาโครงงาน
1………………………………………………….ห้อง…………..เลขที่……………..
2………………………………………………….ห้อง…………..เลขที่……………..
3………………………………………………….ห้อง…………..เลขที่……………..
4………………………………………………….ห้อง…………..เลขที่……………..
5………………………………………………….ห้อง…………..เลขที่……………..
6………………………………………………….ห้อง…………..เลขที่……………..
7………………………………………………….ห้อง…………..เลขที่……………..
8………………………………………………….ห้อง…………..เลขที่……………..
3. ชื่ อครู ทปี่ รึกษา……………………………………………..……………………………………
4. ความสาคัญของโครงงาน
……………………………………………………………….……………………………………
………………………………….…………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………
5. จุดมุ่งหมายในการทาโครงงาน
………………………….……………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………….………………………………
……………………………………….……………………………………………………………
………….……………………………………………………………………….…………………
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6. การศึกษาข้ อมูลจากโครงงาน
6.1 ข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลท้องถิ่น
………………………….……………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………….………………………………
……………………………………….……………………………………………………………
………….……………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………….……………………………………
6.2 ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ตารา
……………………………………………………………….……………………………………
………………………………….…………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………….………………………………
6.3 ข้อมูลจากการศึกษาแหล่งค้นคว้าอื่น เช่น ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หรื ออินเตอร์ เน็ต
…………………………….……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………….………………………………………………
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7. แผนการปฏิบัติงาน
วัน เดือน
เวลา
งานทีป่ ฏิบัติ
สถานที่
ปี
ปฏิบัติ
…………… ……………… …………………………………………
…………… ……………… …………………………………………
…………… ……………… ………….………………………………
…………… ……………… …………………………………………
……………. ….…………… …………………………….……………
…………… ……………… …………………………………………
…………… ……………… ………….………………………………
…………… ……………… …………………………………………
…………… ……………… …………………………………………
…………… ……………… …………………………………………
…………… …………….… ………….…………………………….…
…………… ……………… …………………………………………
……………. ……………… …………………………………………
…………… ……………… …………………………………………
…………… ……………… ………….………………………………
…………… ……………… …………………………………………
…………… ……………… …………………………………………
…………… ……….……… ………………………………….………
…………… ……………… ………….………………………………
…………… ……………… …………………………………………
…………… ……………… …………………………………………
…………… ……………… …………………………………………
…………… ……………… …………………………………………
…………… ……………… …………………………………………
…………… ….…………… …………………………………………
…………… ……………… …………………………………………
…………… ……………… …………………………………………

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

………………… ………………
………………… ………………
………………… ………………
………….……… ………………
………………… ….……………
………………… ………………
………………… ………………
………………… ………………
………………… ………………
…….…………… ………………
………………… …………….…
………………… ………………
………………… ………………
………………… ………………
…………………. ………………
………………… ………………
………………… ………………
………………… ……….………
………………… ………………
………………… ………………
…………….…… ………………
………………… ………………
………………… ………………
………………… ………………
………………… ….……………
………………… ………………
………………… ………………
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8. งบประมาณในการทาโครงงาน
ลาดับที่

รายการ

จานวน

จานวนเงิน
บาท
สต.

รวม
9. หน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง
…………….………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………
10. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
……….……………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อผูจ้ ดั ทา
1………………………………………….ประธานกลุ่ม
2………………………………………….รองประธานกลุ่ม
3………………………………………….เลขานุการ
4………………………………………….สมาชิก
5………………………....……………….สมาชิก
6………………………………………….สมาชิก
7………………………………………….สมาชิก
8………………….……………………….สมาชิก
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ใบความเห็น/คาแนะนาของครูที่ปรึกษาหลังจากตรวจโครงงานที่เสนอ
ชื่อโครงงาน………………………………………………………………………………………………
ชื่อผูท้ าโครงงาน (ระบุชื่อและหน้าที่ของสมาชิก)
1…………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………………………
6…………………………………………………………………………………………………
7…………………………………………………………………………………………………
8…………………………………………………………………………………………………
ดี

พอใช้

ต้ องปรับปรุง

จุดประสงค์ของโครงงาน
การเขียนแผนปฏิบตั ิงาน
การเขียนโครงงานโดยทัว่ ไป
ความเห็น /คาแนะนา
ดาเนินการตามโครงงานได้
สิ่ งที่ควรแก้ไข ปรับปรุ ง (ระบุหวั ข้อและคาแนะนา)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
เมื่อได้แก้ไขตามคาแนะนาแล้ว ดาเนินการตามโครงการได้
เมื่อได้แก้ไขตามคาแนะนาแล้ว เสนอมาอีกครั้ง (ภายในวันที่……………………………)
ลงชื่อ………………………………….….ครู ที่ปรึ กษา
(……………..…………………..)
วัน………….เดือน……………….พ.ศ…………
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แผนการจัดการเรียนรู้หลักสู ตรท้ องถิน่ เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
รหัสวิชา ง30236 ชื่อวิชา การจัดสวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 เรื่อง สร้ างเรื่องราวในสวน
เวลา 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 14 เรื่อง การเตรียมพืน้ ที่
เวลา 2 ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้
อธิ บายการจัดตกแต่งสวน วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบตั ิงานจัดสวนและปฏิบตั ิงานจัด
สวนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
2.1 ปฏิบตั ิงานเตรี ยมพื้นที่จดั สวนได้อย่างเหมาะสม
3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การปฏิบตั ิงานจัดสวนโดยการประยุกต์ใช้พนั ธุ์ไม้ในท้องถิ่นและวัสดุอุปกรณ์การจัดสวน
ที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยจะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน เกิดกระบวนการ
จัดการ กระบวนการกลุ่มและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
4. สาระการเรี ยนรู้
4.1 ด้ านความรู้
การเตรี ยมพื้นที่จดั สวน
4.2 ด้ านทักษะกระบวนการ
1) ทักษะการทางานร่ วมกัน เป็ นการทางานกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
ทางานอย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึ กหลักการทางานกลุ่ม
2) ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
สังเกต สารวจ และบันทึก
4.3 ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
√ ความสามารถในการสื่ อสาร
: การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การนาเสนอผลงาน
√ ความสามารถในการคิด
: การวางแผนการทางาน การปรับเปลี่ยนแผน
√ ความสามารถในการแก้ปัญหา
: การเตรี ยมพื้นที่จดั สวนตามแบบแปลนสวน
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√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ

: การทางานรวมกลุ่ม
:

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4.4 ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.4.1 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
√ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ √ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ซื่ อสัตย์สุจริ ต √ มุ่งมัน่ ในการทางาน
√ มีวน
ิ ยั
√ รักความเป็ นไทย √ ใฝ่ เรี ยนรู ้
√ มีจิตสาธารณะ
4.4.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
√ นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
4.5 ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
√ การอ่าน
: ใบงาน
√ การคิดวิเคราะห์ : การวางแผนการทางาน
√ การเขียน
: การบันทึกการปฏิบตั ิงาน
5. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ชัว่ โมงที่ 27-28
ขั้นนา
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ทบทวนแผนการดาเนินงานของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม ที่เขียนไว้ในในแผนการปฏิบตั ิงาน
จัดสวน เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงานจัดสวนในชัว่ โมงที่ 27-28 นี้
ขั้นสอน
3. นักเรี ยนทุกกลุ่มลงมือปฏิบตั ิงานเตรี ยมพื้นที่จดั สวนตามแผนในบริ เวณที่รับผิดชอบ
4. ขณะนักเรี ยนปฏิบตั ิงาน ครู คอยให้กาลังใจ ชี้แนะแนวทางจนปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องหรื อ
มัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน
5. เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบตั ิงานลงในใบงานที่ 4.3 แบบบันทึกการปฏิบตั ิงาน
ขั้นสรุ ป
6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานในชัว่ โมงเรี ยนนี้ และแผนการปฏิบตั ิงานใน
ชัว่ โมงเรี ยนต่อไป ที่หน้าชั้นเรี ยนทีละกลุ่ม จนครบทุกกลุ่ม และในขณะที่แต่ละกลุ่มนาเสนอ
ผลงาน เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนกลุ่ม อื่น ๆ อภิปรายซักถาม วิพากษ์วจิ ารณ์ แสดงความคิดเห็น
เพิม่ เติมหรื อเสนอแนวคิดได้อย่างกว้างขวางเพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
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7. ครู แนะนาให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิงานเตรี ยมพื้นที่ให้เสร็ จเรี ยบร้อยโดยใช้เวลาว่าง
และวางแผนจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่จะปฏิบตั ิงานการจัดวางองค์ประกอบหลัก ได้แก่ บ่อน้ า สระน้ า
น้ าตก ไม้ยืนต้น ในชัว่ โมงเรี ยนต่อไปให้พร้อม
6. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
6.1 สื่ อการเรี ยนรู้
1) แบบแปลนสวน
2) อุปกรณ์การเตรี ยมพื้นที่
3) ใบงานที่ 4.3 เรื่ อง บันทึกการปฏิบตั ิงาน
6.2 แหล่ งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.kruaree.in.th
7. การวัดและการประเมินผล
ผู้ประเมิน
√ ครู ผสู้ อน
วิธีการ
ประเมินด้านทักษะ
กระบวนการ
ประเมินกระบวนการทางาน
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

นักเรี ยน

เพื่อน

เครื่องมือ
แบบประเมินด้านทักษะ
กระบวนการ
แบบประเมินกระบวนการ
ทางาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

ผูป้ กครอง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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หลักสู ตรท้ องถิ่น
ใบงานที่ 4.3
ใช้ เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที
เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ เรื่อง การบันทึกการปฏิบัติงาน
ชื่ อผู้สอน นางอารี ราชสาร
การเตรี ยมพื้นที่
วัน เดือน ปี
รายการปฏิบตั ิ
ผลการปฏิบตั ิ
ผูป้ ฏิบตั ิ
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ………….…………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ….…………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
………….… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… …………………….………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ….…………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
ลงชื่อ.........................................................ประธาน
ลงชื่อ..........................................................รองประธาน
ลงชื่อ..........................................................สมาชิก ลงชื่อ......................................................สมาชิก
ลงชื่อ..........................................................สมาชิก ลงชื่อ......................................................สมาชิก
ลงชื่อ..........................................................สมาชิก ลงชื่อ......................................................สมาชิก
ลงชื่อ..................................................ครู ที่ปรึ กษา
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แผนการจัดการเรียนรู้หลักสู ตรท้ องถิน่ เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
รหัสวิชา ง30236 ชื่อวิชา การจัดสวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 เรื่อง สร้ างเรื่องราวในสวน
เวลา 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 15 เรื่อง การจัดวางองค์ ประกอบหลัก
เวลา 2 ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้
อธิ บายการจัดตกแต่งสวน วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบตั ิงานจัดสวนและปฏิบตั ิงานจัด
สวนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
สามารถปฏิบตั ิงานจัดสวนโดยการจัดวางองค์ประกอบหลักในสวนได้อย่างเหมาะสม
3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การปฏิบตั ิงานจัดสวนโดยการประยุกต์ใช้พนั ธุ์ไม้ในท้องถิ่นและวัสดุอุปกรณ์การจัดสวน
ที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยจะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน เกิดกระบวนการ
จัดการ กระบวนการกลุ่มและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
4. สาระการเรี ยนรู้
4.1 ด้ านความรู้
การจัดวางองค์ประกอบหลักในสวน
4.2 ด้ านทักษะกระบวนการ
1) ทักษะการทางานร่ วมกัน เป็ นการทางานกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
ทางานอย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึ กหลักการทางานกลุ่ม
2) ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
สังเกต สารวจ และบันทึก
4.3 ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
√ ความสามารถในการสื่ อสาร
: การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การนาเสนอผลงาน
√ ความสามารถในการคิด
: การวางแผนการทางาน การปรับเปลี่ยนแผน
√ ความสามารถในการแก้ปัญหา
: การจัดวางองค์ประกอบหลักตามแบบแปลนสวน
√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
: การทางานรวมกลุ่ม
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√ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี : การออกแบบการจัดวางองค์ประกอบหลัก
4.4 ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.4.1 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
√ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ √ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ซื่ อสัตย์สุจริ ต √ มุ่งมัน่ ในการทางาน
√ มีวน
ิ ยั
√ รักความเป็ นไทย √ ใฝ่ เรี ยนรู ้
√ มีจิตสาธารณะ
4.4.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
√ นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
4.5 ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
√ การอ่าน
: ใบงาน
√ การคิดวิเคราะห์ : การวางแผนการทางาน
√ การเขียน
: การบันทึกการปฏิบตั ิงาน
5. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ชัว่ โมงที่ 29-30
ขั้นนา
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ทบทวนแผนการดาเนินงานของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม ที่เขียนไว้ในในแผนการปฏิบตั ิงาน
จัดสวน เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงานจัดสวนในชัว่ โมงที่ 29-30 นี้
3. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่จะปฏิบตั ิงานการจัดวางองค์ประกอบหลัก
ได้แก่ บ่อน้ า สระน้ า น้ าตก ไม้ยนื ต้น
ขั้นสอน
4. นักเรี ยนทุกกลุ่มลงมือปฏิบตั ิงานจัดสวนตามแผนในบริ เวณที่รับผิดชอบ ขณะนักเรี ยน
ปฏิบตั ิงาน ครู คอยให้กาลังใจ ชี้แนะแนวทางจนปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องหรื อ มัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน
5. เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบตั ิงานลงในใบงานที่ 3.2 แบบบันทึกการปฏิบตั ิงาน
ขั้นสรุ ป
6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานในชัว่ โมงเรี ยนนี้ และแผนการปฏิบตั ิงานใน
ชัว่ โมงเรี ยนต่อไปที่หน้าชั้นเรี ยนทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม และในขณะที่แต่ละกลุ่มนาเสนอผลงาน
เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนกลุ่ม อื่น ๆ อภิปรายซักถาม วิพากษ์วจิ ารณ์ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรื อ
เสนอแนวคิดได้อย่างกว้างขวางเพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
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7. ครู แนะนาให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิงานจัดวางองค์ประกอบหลักให้เสร็ จเรี ยบร้อย
โดยใช้เวลาว่างและวางแผนจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่จะปฏิบตั ิงานการจัดวางองค์ประกอบรอง ได้แก่
ไม้พมุ่ ไม้คลุมดิน หิ น ตุก๊ ตา ในชัว่ โมงเรี ยนต่อไปให้พร้อม
6. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
6.1 สื่ อการเรี ยนรู้
1) แบบแปลนสวน
2) อุปกรณ์การจัดสวน
3) ไม้ยนื ต้น และอุปกรณ์การปลูก
4) ใบงานที่ 4.3 เรื่ อง บันทึกการปฏิบตั ิงาน
6.2 แหล่งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.kruaree.in.th
7. การวัดและการประเมินผล
ผู้ประเมิน
√ ครู ผสู้ อน
วิธีการ
ประเมินด้านทักษะกระบวนการ
ประเมินกระบวนการทางาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

นักเรี ยน

เพื่อน

เครื่องมือ
แบบประเมินด้านทักษะ
กระบวนการ
แบบประเมินกระบวนการ
ทางาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

ผูป้ กครอง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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หลักสู ตรท้ องถิ่น
ใบงานที่ 4.3
ใช้ เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที
เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ เรื่อง การบันทึกการปฏิบัติงาน
ชื่ อผู้สอน นางอารี ราชสาร
การเตรี ยมพื้นที่
วัน เดือน ปี
รายการปฏิบตั ิ
ผลการปฏิบตั ิ
ผูป้ ฏิบตั ิ
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ………….…………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ….…………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
………….… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… …………………….………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ….…………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
ลงชื่อ.........................................................ประธาน
ลงชื่อ..........................................................รองประธาน
ลงชื่อ..........................................................สมาชิก ลงชื่อ......................................................สมาชิก
ลงชื่อ..........................................................สมาชิก ลงชื่อ......................................................สมาชิก
ลงชื่อ..........................................................สมาชิก ลงชื่อ......................................................สมาชิก
ลงชื่อ..................................................ครู ที่ปรึ กษา
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แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสู ตรท้ องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
รหัสวิชา ง30236 ชื่อวิชา การจัดสวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 เรื่อง สร้ างเรื่องราวในสวน
เวลา 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 16 เรื่อง การจัดวางองค์ ประกอบรอง
เวลา 2 ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้
อธิ บายการจัดตกแต่งสวน วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบตั ิงานจัดสวนและปฏิบตั ิงานจัด
สวนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
ปฏิบตั ิงานจัดวางองค์ประกอบรองในสวนได้อย่างเหมาะสม
3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การปฏิบตั ิงานจัดสวนโดยการประยุกต์ใช้พนั ธุ์ไม้ในท้องถิ่นและวัสดุอุปกรณ์การจัดสวน
ที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยจะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน เกิดกระบวนการ
จัดการ กระบวนการกลุ่มและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
4. สาระการเรี ยนรู้
4.1 ด้ านความรู้
การจัดวางองค์ประกอบรองในสวน ได้แก่ ไม้พมุ่ ไม้คลุมดิน หิ น
4.2 ด้ านทักษะกระบวนการ
1) ทักษะการทางานร่ วมกัน เป็ นการทางานกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
ทางานอย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึ กหลักการทางานกลุ่ม
2) ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
สังเกต สารวจ และบันทึก
4.3 ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
√ ความสามารถในการสื่ อสาร
: การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การนาเสนอผลงาน
√ ความสามารถในการคิด
: การวางแผนการทางาน การปรับเปลี่ยนแผน
√ ความสามารถในการแก้ปัญหา
: การจัดวางองค์ประกอบรองตามแบบแปลนสวน
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√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ

: การทางานรวมกลุ่ม
: การออกแบบจัดวางองค์ประกอบรอง

√ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4.4 ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.4.1 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
√ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ √ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ซื่ อสัตย์สุจริ ต √ มุ่งมัน่ ในการทางาน
√ มีวน
ิ ยั
√ รักความเป็ นไทย √ ใฝ่ เรี ยนรู ้
√ มีจิตสาธารณะ
4.4.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
√ นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
4.5 ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
√ การอ่าน
: ใบงาน
√ การคิดวิเคราะห์ : การวางแผนการทางาน
√ การเขียน
: การบันทึกการปฏิบตั ิงาน
5. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ชัว่ โมงที่ 31-32
ขั้นนา
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ทบทวนแผนการดาเนินงานของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม ที่เขียนไว้ในในแผนการปฏิบตั ิงาน
จัดสวน เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงานจัดสวนในชัว่ โมงที่ 31-32 นี้
3. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่จะปฏิบตั ิงานการจัดวางองค์ประกอบรอง
ได้แก่ ไม้พมุ่ ไม้คลุมดิน หิ น
ขั้นสอน
4. นักเรี ยนทุกกลุ่มลงมือปฏิบตั ิงานจัดสวนตามแผนในบริ เวณที่รับผิดชอบ ขณะนักเรี ยน
ปฏิบตั ิงาน ครู คอยให้กาลังใจ ชี้แนะแนวทางจนปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องหรื อ มัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน
5. เลขานุ การกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบตั ิงานลงในใบงานที่ 4.3 แบบบันทึกการปฏิบตั ิงาน
ขั้นสรุ ป
6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานในชัว่ โมงเรี ยนนี้ และแผนการปฏิบตั ิงานใน
ชัว่ โมงเรี ยนต่อไป ที่หน้าชั้นเรี ยนทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม และในขณะที่แต่ละกลุ่มนาเสนอ
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ผลงาน เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนกลุ่ม อื่น ๆ อภิปรายซักถาม วิพากษ์วจิ ารณ์ แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมหรื อเสนอแนวคิดได้อย่างกว้างขวางเพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
7. ครู แนะนาให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิงานจัดวางองค์ประกอบรองให้เสร็ จเรี ยบร้อยโดย
ใช้เวลาว่างและวางแผนจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่จะปฏิบตั ิงานการจัดวางองค์ประกอบเสริ ม ได้แก่
ทางเท้า กรวด หญ้า ในชัว่ โมงเรี ยนต่อไปให้พร้อม
6. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
6.1 สื่ อการเรี ยนรู้
1) แบบแปลนสวน
2) อุปกรณ์การจัดสวน
3) ไม้พมุ่ ไม้คลุมดิน หิ น
4) ใบงานที่ 4.3 เรื่ อง บันทึกการปฏิบตั ิงาน
6.2 แหล่ งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.kruaree.in.th
7. การวัดและการประเมินผล
ผู้ประเมิน
√ ครู ผสู้ อน
วิธีการ
ประเมินด้านทักษะ
กระบวนการ
ประเมินกระบวนการทางาน
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

นักเรี ยน

เพื่อน

เครื่องมือ
แบบประเมินด้านทักษะ
กระบวนการ
แบบประเมินกระบวนการ
ทางาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

ผูป้ กครอง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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หลักสู ตรท้ องถิ่น
ใบงานที่ 4.3
ใช้ เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที
เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ เรื่อง การบันทึกการปฏิบัติงาน
ชื่ อผู้สอน นางอารี ราชสาร
การจัดวางองค์ประกอบหลัก
วัน เดือน ปี
รายการปฏิบตั ิ
ผลการปฏิบตั ิ
ผูป้ ฏิบตั ิ
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ………….…………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ….…………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
………….… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… …………………….………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ….…………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
ลงชื่อ.........................................................ประธาน
ลงชื่อ..........................................................รองประธาน
ลงชื่อ..........................................................สมาชิก ลงชื่อ......................................................สมาชิก
ลงชื่อ..........................................................สมาชิก ลงชื่อ......................................................สมาชิก
ลงชื่อ..........................................................สมาชิก ลงชื่อ......................................................สมาชิก
ลงชื่อ..................................................ครู ที่ปรึ กษา
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แผนการจัดการเรียนรู้หลักสู ตรท้ องถิน่ เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
รหัสวิชา ง30236 ชื่อวิชา การจัดสวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 เรื่อง สร้ างเรื่องราวในสวน
เวลา 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 17 เรื่อง การจัดวางองค์ ประกอบเสริม
เวลา 2 ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้
อธิ บายการจัดตกแต่งสวน วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบตั ิงานจัดสวนและปฏิบตั ิงานจัด
สวนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
ปฏิบตั ิงานจัดวางองค์ประกอบเสริ มในสวนได้อย่างเหมาะสม
3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การปฏิบตั ิงานจัดสวนโดยการประยุกต์ใช้พนั ธุ์ไม้ในท้องถิ่นและวัสดุอุปกรณ์การจัดสวน
ที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยจะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน เกิดกระบวนการ
จัดการ กระบวนการกลุ่มและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
4. สาระการเรี ยนรู้
2.1 ด้ านความรู้
จัดวางองค์ประกอบเสริ มในสวนได้แก่ กรวด ตุก๊ ตาจัดสวน และวัสดุอื่น ๆ
4.2 ด้ านทักษะกระบวนการ
1) ทักษะการทางานร่ วมกัน เป็ นการทางานกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
ทางานอย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึ กหลักการทางานกลุ่ม
2) ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
สังเกต สารวจ และบันทึก
4.3 ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
√ ความสามารถในการสื่ อสาร
: การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การนาเสนอผลงาน
√ ความสามารถในการคิด
: การวางแผนการทางาน การปรับเปลี่ยนแผน
√ ความสามารถในการแก้ปัญหา
: การจัดวางองค์ประกอบเสริ มตามแบบแปลนสวน
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√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ

: การทางานรวมกลุ่ม
:

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4.4 ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.4.1 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
√ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ √ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ซื่ อสัตย์สุจริ ต √ มุ่งมัน่ ในการทางาน
√ มีวน
ิ ยั
√ รักความเป็ นไทย √ ใฝ่ เรี ยนรู ้
√ มีจิตสาธารณะ
4.4.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
√ นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
4.5 ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
√ การอ่าน
: ใบงาน
√ การคิดวิเคราะห์ : การวางแผนการทางาน
√ การเขียน
: การบันทึกการปฏิบตั ิงาน
5. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ชัว่ โมงที่ 33-34
ขั้นนา
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ทบทวนแผนการดาเนินงานของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม ที่เขียนไว้ในในแผนการปฏิบตั ิงาน
จัดสวน เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงานจัดสวนในชัว่ โมงที่ 33-34 นี้
3. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่จะปฏิบตั ิงานการจัดวางองค์ประกอบเสริ ม
ได้แก่ กรวด ตุก๊ ตาจัดสวน และวัสดุอื่น ๆ
ขั้นสอน
4. นักเรี ยนทุกกลุ่มลงมือปฏิบตั ิงานจัดสวนตามแผนในบริ เวณที่รับผิดชอบ ขณะนักเรี ยน
ปฏิบตั ิงาน ครู คอยให้กาลังใจ ชี้แนะแนวทางจนปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องหรื อ มัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน
5. เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบตั ิงานลงในใบงานที่ 4.4 แบบบันทึกการปฏิบตั ิงาน
ขั้นสรุ ป
6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานในชัว่ โมงเรี ยนนี้ และแผนการปฏิบตั ิงานใน
ชัว่ โมงเรี ยนต่อไป ที่หน้าชั้นเรี ยนทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม และในขณะที่แต่ละกลุ่มนาเสนอ
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ผลงาน เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนกลุ่ม อื่น ๆ อภิปรายซักถาม วิพากษ์วจิ ารณ์ แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมหรื อเสนอแนวคิดได้อย่างกว้างขวางเพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
7. ครู แนะนาให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มปฏิบตั ิงานจัดวางองค์ประกอบเสริ มให้เสร็ จเรี ยบร้อยโดย
ใช้เวลาว่างและวางแผนจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บรายละเอียดสวนในชัว่ โมงเรี ยนต่อไปให้
พร้อม
6. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
6.1 สื่ อการเรี ยนรู้
1) แบบแปลนสวน
2) อุปกรณ์การจัดสวน
3) กรวด ตุก๊ ตาจัดสวน และวัสดุอื่น ๆ
4) ใบงานที่ 4.4 เรื่ อง บันทึกการปฏิบตั ิงาน
6.2 แหล่ งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.kruaree.in.th
7. การวัดและการประเมินผล
ผู้ประเมิน
√ ครู ผสู้ อน
วิธีการ
ประเมินด้านทักษะกระบวนการ
ประเมินกระบวนการทางาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

นักเรี ยน

เพื่อน

เครื่องมือ
แบบประเมินด้านทักษะ
กระบวนการ
แบบประเมินกระบวนการ
ทางาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

ผูป้ กครอง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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หลักสู ตรท้ องถิ่น
ใบงานที่ 4.5
ใช้ เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที
เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ เรื่อง การบันทึกการปฏิบัติงาน
ชื่ อผู้สอน นางอารี ราชสาร
การจัดวางองค์ประกอบรอง
วัน เดือน ปี
รายการปฏิบตั ิ
ผลการปฏิบตั ิ
ผูป้ ฏิบตั ิ
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ………….…………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ….…………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
………….… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… …………………….………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ….…………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
ลงชื่อ.........................................................ประธาน
ลงชื่อ..........................................................รองประธาน
ลงชื่อ..........................................................สมาชิก ลงชื่อ......................................................สมาชิก
ลงชื่อ..........................................................สมาชิก ลงชื่อ......................................................สมาชิก
ลงชื่อ..........................................................สมาชิก ลงชื่อ......................................................สมาชิก
ลงชื่อ..................................................ครู ที่ปรึ กษา
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แผนการจัดการเรียนรู้หลักสู ตรท้ องถิน่ เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
รหัสวิชา ง30236 ชื่อวิชา การจัดสวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 เรื่อง สร้ างเรื่องราวในสวน
เวลา 4 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 18 เรื่อง การเก็บงานก่อนส่ งมอบงาน
เวลา 2 ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้
อธิ บายการจัดตกแต่งสวน วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบตั ิงานจัดสวนและปฏิบตั ิงานจัด
สวนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
ปฏิบตั ิงานเก็บรายละเอียดก่อนส่ งมอบงานได้อย่างเหมาะสม
3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การปฏิบตั ิงานจัดสวนโดยการประยุกต์ใช้พนั ธุ์ไม้ในท้องถิ่นและวัสดุอุปกรณ์การจัดสวน
ที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยจะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน เกิดกระบวนการ
จัดการ กระบวนการกลุ่มและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
4. สาระการเรี ยนรู้
4.1 ด้ านความรู้
การเก็บงาน
4.2 ด้ านทักษะกระบวนการ
1) ทักษะการทางานร่ วมกัน เป็ นการทางานกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
ทางานอย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึ กหลักการทางานกลุ่ม
2) ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
สังเกต สารวจ และบันทึก
4.3 ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
√ ความสามารถในการสื่ อสาร
: การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การนาเสนอผลงาน
√ ความสามารถในการคิด
: การวางแผนการทางาน การปรับเปลี่ยนแผน
√ ความสามารถในการแก้ปัญหา
: การเก็บงานตามแบบแปลนสวน
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√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ

: การทางานรวมกลุ่ม
: การออกแบบจัดวางองค์ประกอบเสริ ม

√ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4.4 ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.4.1 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
√ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ √ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ซื่ อสัตย์สุจริ ต √ มุ่งมัน่ ในการทางาน
√ มีวน
ิ ยั
√ รักความเป็ นไทย √ ใฝ่ เรี ยนรู ้
√ มีจิตสาธารณะ
4.4.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
√ นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
4.5 ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
√ การอ่าน
: ใบงาน
√ การคิดวิเคราะห์ : การวางแผนการทางาน
√ การเขียน
: การบันทึกการปฏิบตั ิงาน
5. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ชัว่ โมงที่ 35-36
ขั้นนา
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ทบทวนแผนการดาเนินงานของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม ที่เขียนไว้ในในแผนการปฏิบตั ิงาน
จัดสวน เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงานจัดสวนในชัว่ โมงที่ 35-36 นี้
ขั้นสอน
3. นักเรี ยนทุกกลุ่มลงมือปฏิบตั ิงานเก็บรายละเอียดขอสนตามแผนในบริ เวณที่รับผิดชอบ
4. ขณะนักเรี ยนปฏิบตั ิงาน ครู คอยให้กาลังใจ ชี้แนะแนวทางจนปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องหรื อ
มัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน
5. เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบตั ิงานลงในใบงานที่ 4.6 แบบบันทึกการปฏิบตั ิงาน
ขั้นสรุ ป
6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานในชัว่ โมงเรี ยนนี้ และแผนการปฏิบตั ิงานใน
ชัว่ โมงเรี ยนต่อไป ที่หน้าชั้นเรี ยนทีละกลุ่ม จนครบทุกกลุ่ม และในขณะที่แต่ละกลุ่มนาเสนอ
ผลงาน เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนกลุ่ม อื่น ๆ อภิปรายซักถาม วิพากษ์วจิ ารณ์ แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมหรื อเสนอแนวคิดได้อย่างกว้างขวางเพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
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7. ครู แนะนาให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่จะจัดทาอุปกรณ์ประกอบการ
นาเสนอผลการปฏิบตั ิโดยนัดหมายที่ห้องโสตทัศนศึกษาในชัว่ โมงเรี ยนต่อไปให้พร้อม
8. นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ โดยใช้เวลา
20 นาที
6. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
6.1 สื่ อการเรี ยนรู้
1) แบบแปลนสวน
2) อุปกรณ์การจัดสวน
3) ใบงานที่ 4.6 เรื่ อง บันทึกการปฏิบตั ิงาน
6.2 แหล่ งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.kruaree.in.th
7. การวัดและการประเมินผล
ผู้ประเมิน
√ ครู ผสู้ อน
วิธีการ
การนาเสนอผลงาน
ประเมินด้านทักษะ
กระบวนการ
ประเมินกระบวนการทางาน
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

นักเรี ยน

เพื่อน

เครื่องมือ
แบบประเมินการนาเสนอ
แบบประเมินด้านทักษะ
กระบวนการ
แบบประเมินกระบวนการ
ทางาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

ผูป้ กครอง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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หลักสู ตรท้ องถิ่น
ใบงานที่ 4.7
ใช้ เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที
เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ เรื่อง การบันทึกการปฏิบัติงาน
ชื่ อผู้สอน นางอารี ราชสาร
การเก็บงาน
วัน เดือน ปี
รายการปฏิบตั ิ
ผลการปฏิบตั ิ
ผูป้ ฏิบตั ิ
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ………….…………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ….…………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
………….… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… …………………….………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
…………… ….…………………………………… …………………… ……………………
…………… ……………………………………… …………………… ……………………
ลงชื่อ.........................................................ประธาน
ลงชื่อ..........................................................รองประธาน
ลงชื่อ..........................................................สมาชิก ลงชื่อ......................................................สมาชิก
ลงชื่อ..........................................................สมาชิก ลงชื่อ......................................................สมาชิก
ลงชื่อ..........................................................สมาชิก ลงชื่อ......................................................สมาชิก
ลงชื่อ..................................................ครู ที่ปรึ กษา
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แบบทดสอบ
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 ชื่อหน่ วย สร้ างเรื่องราวในสวน
คาชี้แจง แบบทดสอบมีจานวน 20 ข้อ 20 คะแนน ใช้เวลาทาแบบทดสอบ 15 นาที
คาสั่ง จงเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียวแล้วกากบาทลงในกระดาษคาตอบ
1. พื้นที่ลุ่ม น้ าท่วมขังบ่อย ๆ ไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่ องน้ าได้ ควรปลูกพืชชนิดใด ?
ก. กก บัว ว่านน้ า
ข. เฟิ ร์น ปาล์ม โกสน
ค. แคคตัส อากาเว จันทร์ผา
ง. ลิ้นมังกร หมากเหลือง ซองออฟอินเดีย
2. พื้นที่แห้งแล้งมาก ควรปลูกพืชชนิดใด ?
ก. กก บัว ว่านน้ า
ข. เฟิ ร์น ปาล์ม โกสน
ค. แคคตัส อากาเว จันทร์ผา
ง. ลิ้นมังกร หมากเหลือง ซองออฟอินเดีย
3. ก่อนสารวจพื้นดินทรุ ดตัวที่เกิดจากโพรงดิน ควรทาอย่างไรก่อน ?
ก. ขุดดินทิ้งไว้ 1 วัน
ข. ย่อยดินให้ละเอียด
ค. รดน้ าทิง้ ไว้ 1 วัน
ง. ลูกกลิ้งทับดินให้แน่น
4. ดินในข้อใด ไม่จดั เป็ นดินดี ?
ก. ดินดาน
ข. ดินสวน
ค. ดินขุยไผ่
ง. ดินท้ องร่ องสวน
5. ใช้วสั ดุชนิดใด ใส่ ลงก้นหลุมปลูกพืชเพื่อช่วยลดความเป็ นกรดของดิน?
ก. ปูนขาว
ข. กัมมะถัน
ค. ดินสอพอง
ง. ฟอสเฟต
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6. ปุ๋ ยชนิดใดจาเป็ นต้องใช้ในการเตรี ยมดินก่อนปลูก ?
ก. ปุ๋ ยคอก
ข. ปุ๋ ยยูเรี ย
ค. ปุ๋ ยสู ตร 15-15-15
ง. ปุ๋ ยสู ตร 16-20-0
7. ดินชนิดใดไม่เหมาะในการปลูกพืช เพราะระบายน้ าได้ยาก
ก. ดินชั้นบน
ข. ดินชั้นล่าง
ค. ดินสวน
ง. ดินขุยไผ่
8. การปรับระดับดินในข้อใดควรคานึงถึงมากที่สุด ?
ก. ปรับให้พ้นื เสมอกัน
ข. ปรับดินเป็ นหลาย ๆ ชั้น
ค. ปรับซ่อมดินส่ วนที่ทรุ ด
ง. ปรับลาดเอียงไปท่อระบายน้ า
9. วัสดุใดช่วยในการปรับดินไม่ให้เกิดโพรงได้ละเอียดขึ้น ?
ก. น้ า
ข. แกลบ
ค. ทราย
ง. ปูนขาว
10. ส่ วนใหญ่นิยมใช้สิ่งใดกาหนดแนวในการปรับดิน ?
ก. จอบ
ข. ปูนขาว
ค. เชือกฟาง
ง. ลูกกลิ้ง
11. จะปรับระดับถนนและระดับสนาม อย่างไรจึงจะสวยงามที่สุด ?
ก. ถนนสู งกว่าสนาม
ข. สนามสู งกว่าถนน
ค. ปรับระดับให้สูงเท่ากัน
ง. ถนนผ่านจุดสู งสุ ดของสนาม
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12. ดินชั้นใด นิยมนามาจัดสวนมากที่สุด ?
ก. ดินชั้นบน
ข. ดินชั้นล่าง
ค. ชั้นกรวดหิ น
ง. ชั้นดินดาน
13. ลูกกลิ้ง ใช้ประโยชน์อย่างไร ?
ก. ทุบดิน
ข. ย่อยดิน
ค. ปรับดินให้เรี ยบ
ง. ปรับปรุ งดินให้มีคุณภาพ
14. การวางองค์ประกอบใดที่ควรวางเป็ นจุดแรก ?
ก. ไม้พมุ่
ข. ไม้ยนื ต้น
ค. กระถาง
ง. ตะเกียงหิ น
15. กลุ่มหิ นสองกลุ่ม ควรเชื่ อมต่อด้วยสิ่ งใด ?
ก. ไม้พมุ่
ข. ไม้คลุมดิน
ค. ตะเกียงหิ น
ง. ไม้ดอก
16. งานสุ ดท้ายก่อนส่ งมอบงานคืองานใด ?
ก. ปูหญ้า
ข. ปลูกไม้พมุ่
ค. วางก้อนหิ น
ง. ปลูกไม้คลุมดิน
17. สิ่ งใดช่วยในการระบายน้ าได้ดีที่สุด ?
ก. ปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับน้ า
ข. ไล่ระดับดินลาดเอียงไปยังท่อระบายน้ า
ค. ปรับระดับสนามให้ต่ากว่าระดับถนนเล็กน้อย
ง. ปลูกหญ้าคลุมสนามทัว่ บริ เวณเพื่อช่วยดูดซับน้ า
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18. ถ้าต้องการนาดินชั้นล่างมาปลูกพืช ควรปรับปรุ งด้วยวัสดุใด ?
ก. ปูนขาว
ข. ปุ๋ ยคอก
ค. แกลบดิบ
ง. แกลบเผา
19. หญ้าชนิ ดใดปลูกได้ดีในที่ร่ม ?
ก. หญ้าญี่ปุ่น
ข. หญ้านวลน้อย
ค. หญ้ามาเลเซีย
ง. หญ้าเบอร์มิวด้า
20. หิ นสี ใดไม่นิยมใช้ในการจัดสวน ?
ก. สี แดง
ข. สี ม่วง
ค. สี ขาว
ง. สี นา้ ตาล
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 ชื่อหน่ วย สร้ างเรื่องราวในสวน

ข้ อที่

ข้ อถูก

ข้ อที่

ข้ อถูก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก
ค
ค
ก
ก
ก
ข
ง
ก
ข

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ข
ก
ค
ข
ข
ก
ข
ข
ค
ค
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ผังมโนทัศน์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เรื่อง ประชาสั มพันธ์ สู่ มวลชน

1.

2. การทาบัญชี
รายรับรายจ่าย

บันทึกการ
ปฏิบัติงาน

3.การประเมินผล

1.การสรุป
ประเมินผล

ประชาสั มพันธ์
สู่ มวลชน

4.การเผยแพร่
ผลงาน
2.

บันทึกการ
ปฏิบัติงาน

3.การประเมินผล
2. การทาบัญชี
รายรับรายจ่าย
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5
ชื่ อหน่ วย ประชาสั มพันธ์ ส่ ู มวลชน
รหัสวิชา ง30236 รายวิชา การจัดสวน เวลา 4 ชั่วโมง/สั ปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
หลักสู ตรท้องถิ่นเรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ

เวลา 12 ชั่วโมง
รวม 80 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
เวลา 40 ชั่วโมง

1. กาหนดเป้าหมายการเรียนรู้
1.1 ผลการเรียนรู้
สรุ ปประเมินผลและเผยแพร่ ผลงานการจัดตกแต่งสวนได้อย่างเหมาะสม
1.2 สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การประกอบธุ รกิจการจัดสวนให้ประสบผลสาเร็ จได้น้ นั ต้องอาศัยปั จจัยที่สาคัญต่าง ๆ 3
ประการ คือ แบบแปลนสวนที่เหมาะสม วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม ผูจ้ ดั สวนมีความรู้และทักษะใน
การจัดสวนเพียงพอ และมีการจัดการดี
การจัดการในการประกอบธุ รกิจการจัดสวนที่ครบวงจรเป็ นการกระทาที่ครอบคลุมถึงการ
ที่ผจู ้ ดั สวนมีความรู ้ความชานาญเกี่ยวกับการออกแบบจัดสวนที่ถูกต้องตามหลักการจัดสวน การ
จัดวางองค์ประกอบที่เหมาะสม การรู้จกั เลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์และพรรณไม้ มีการวางแผนและ
ปฏิบตั ิตามแผน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลงานการจัดสวนเพื่อปรับปรุ งแก้ไขในการดาเนิ นงานให้
ประสบผลสาเร็ จและเจริ ญก้าวหน้า ข้อมูลที่จาเป็ นในการวิเคราะห์ผลงานนั้นเป็ นข้อมูลที่ได้มาจาก
การบันทึกการปฏิบตั ิงาน
1.3 สาระการเรี ยนรู้
1.3.1 ด้ านความรู้
สรุ ปประเมินผลและเผยแพร่ ผลการปฏิบตั ิงานจัดสวนได้อย่างเหมาะสม
1.3.2 ด้ านทักษะกระบวนการ
1) ทักษะการทางานร่ วมกัน เป็ นการทางานกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ความสุ ข ทางานอย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึ กหลักการทางานกลุ่ม
2) ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า
รวบรวม สังเกต สารวจ และบันทึก

164

1.4 ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
√ ความสามารถในการสื่ อสาร
: การนาเสนอผลงาน
√ ความสามารถในการคิด
: การสรุ ปประเมินผลการทางาน
√ ความสามารถในการแก้ปัญหา
: การจัดนิทรรศการ
√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
: การทางานรวมกลุ่ม
√ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
: การออกแบบนิทรรศการ
1.5 ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.5.1 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ตามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
√ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ √ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ซื่ อสัตย์สุจริ ต √ มุ่งมัน่ ในการทางาน
√ มีวน
ิ ยั
√ รักความเป็ นไทย √ ใฝ่ เรี ยนรู ้
มีจิตสาธารณะ
1.5.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
√ นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
1.6 ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
√ การอ่าน
: เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
√ การคิดวิเคราะห์ : ทาใบงาน
√ การเขียน
: ทาใบงาน
2. การวัดและการประเมินผล
ผู้ประเมิน
√ ครู ผสู้ อน
วิธีการ
ตรวจใบงานที่ 5.1

ประเมินการนิทรรศการ
การนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล

นักเรี ยน

เพื่อน

เครื่องมือ

ผูป้ กครอง

เกณฑ์ การให้ คะแนน
แบบตรวจใบงานที่ 5.1
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
แบบประเมินการจัดนิทรรศการ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
แบบประเมินการนาเสนอ
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
รายบุคคล
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3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องที่ 1 การสรุ ปประเมินผล

เวลา 2 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ 37-38
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ครู นาสนทนาซักถามเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานจัดสวน ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ
ขั้นสอน
3. นักเรี ยนแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยตามกลุ่มปฏิบตั ิงาน ครู แนะนาการจัดกิจกรรมกลุ่มโดย
ใช้ เทคนิค L.T. โดยการสรุ ปประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
4. ครู ช้ ีแจงให้นกั เรี ยนทุกคนคานึงถึงความสาเร็ จของกลุ่ม โดยอาศัยความร่ วมมือ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน นักเรี ยน ที่เรี ยนเก่งต้องช่วยเหลือนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนหรื อเรี ยนช้ากว่า
4. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง การ
ประเมินผลงานการจัดสวน อภิปรายความรู้ที่ได้จากการศึกษาจนทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรงกัน แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมมือกันจัดทาบันทึกการปฏิบตั ิงานตามใบงานที่ 5.1 และสรุ ป
ประเมินผลการจัดสวนในใบงานที่ 5.2
ขั้นสรุ ป
5. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนอื่นให้
ซักถามและให้ขอ้ เสนอแนะ
6. ครู แนะนาให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มวางแผนการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
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เรื่องที่ 2 การจัดนิทรรศการ

เวลา 2 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ 39-40
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ครู นาสนทนาซักถามเกี่ยวกับการเตรี ยมผลงานจัดนิทรรศการ ให้นกั เรี ยนแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ
ขั้นสอน
3. นักเรี ยนแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยตามกลุ่มปฏิบตั ิงาน ครู แนะนาการจัดกิจกรรมกลุ่มโดย
ใช้ เทคนิค L.T. โดยการนาภาพผลงานมาจัดป้ ายนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ ในงานนิทรรศการ
4. ครู ช้ ีแจงให้นกั เรี ยนทุกคนคานึงถึงความสาเร็ จของกลุ่ม โดยอาศัยความร่ วมมือ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน นักเรี ยน ที่เรี ยนเก่งต้องช่วยเหลือนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนหรื อเรี ยนช้ากว่า
5. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกัน จัดป้ ายนิทรรศการและแฟ้ มสะสมงานกลุ่ม เพื่อนาเผยแพร่
ในงานนิทรรศการถนนวิชาการ
ขั้นสรุ ป
6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนอื่นให้
ซักถามและให้ขอ้ เสนอแนะ
7. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานตามโครงการสวนสวยด้วยสองมือ โดยครู เป็ นผู ้
ตรวจสอบความถูกต้อง และอธิ บายเพิ่มเติมในส่ วนที่บกพร่ อง
8. ครู แนะนาให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิม่ เติมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรี ยนรู ้
อินเตอร์เน็ต แล้วสรุ ปลงในแบบฟอร์มโครงการ
4. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
4.1 สื่ อการเรี ยนรู้
1) เอกสารประกอบการเรี ยนรู้ เรื่ อง การประเมินผลการจัดสวน
2) ใบงานที่ 5.1 เรื่ อง บันทึกการปฏิบตั ิงาน
3) ใบงานที่ 5.2 เรื่ อง การสรุ ปประเมินผล
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4.2 แหล่ งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://www.kruaree.in.th
- เว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง

168

แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสู ตรท้ องถิ่น เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
รหัสวิชา ง30236 ชื่อวิชา การจัดสวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เรื่อง ประชาสั มพันธ์ ส่ ู มวลชน
เวลา 4 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 19 เรื่อง การสรุ ปประเมินผล
เวลา 2 ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้
สรุ ปประเมินผลและเผยแพร่ ผลงานการจัดตกแต่งสวนได้อย่างเหมาะสม
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
2.1 ทาบันทึกการปฏิบตั ิงานจัดสวนได้อย่างถูกต้อง
2.2 ทาบัญชีรายรับรายจ่ายในการจัดสวนได้อย่างถูกต้อง
2.3 สรุ ป ประเมินผลและนาเสนอผลงานการจัดสวนได้อย่างเหมาะสม
3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การสรุ ปประเมินผลการปฏิบตั ิงานจัดสวนที่ครบวงจรเป็ นการกระทาที่ครอบคลุมถึงการที่
ผูจ้ ดั สวนมีความรู ้ความชานาญเกี่ยวกับการออกแบบจัดสวนที่ถูกต้องตามหลักการจัดสวน การจัด
วางองค์ประกอบที่เหมาะสม การรู้จกั เลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์และพรรณไม้ มีการวางแผนและปฏิบตั ิ
ตามแผน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลงานการจัดสวนเพื่อปรับปรุ งแก้ไขในการดาเนิ นงานให้ประสบ
ผลสาเร็ จและเจริ ญก้าวหน้า ข้อมูลที่จาเป็ นในการวิเคราะห์ผลงานนั้นเป็ นข้อมูลที่ได้มาจากการ
บันทึกการปฏิบตั ิงาน
4. สาระการเรี ยนรู้
4.1 ด้ านความรู้
4.1 การบันทึกการปฏิบตั ิงาน
4.2 การทาบัญชี รายรับรายจ่ายในการจัดสวน
4.3 การสรุ ป ประเมินผลและนาเสนอผลงานการจัดสวน
4.2 ด้ านทักษะกระบวนการ
1) ทักษะการทางานร่ วมกัน เป็ นการทางานกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
ทางานอย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึ กหลักการทางานกลุ่ม
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2) ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
สังเกต สารวจ และบันทึก
1.4 ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
√ ความสามารถในการสื่ อสาร
: การนาเสนอผลงาน
√ ความสามารถในการคิด
: การสรุ ปประเมินผลการทางาน
√ ความสามารถในการแก้ปัญหา
: การสรุ ปประเมินผลการทางาน
√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
: การทางานรวมกลุ่ม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี :
1.5 ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.5.1 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ตามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
√ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ √ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ซื่ อสัตย์สุจริ ต √ มุ่งมัน่ ในการทางาน
√ มีวน
ิ ยั
√ รักความเป็ นไทย √ ใฝ่ เรี ยนรู ้
√ มีจิตสาธารณะ
1.5.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
√ นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
1.6 ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
√ การอ่าน
: เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
√ การคิดวิเคราะห์ : ทาใบงาน
√ การเขียน
: ทาใบงาน
5 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ชั่วโมงที่ 37-38
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ครู นาสนทนาซักถามเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานจัดสวน ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ
ขั้นสอน
3. นักเรี ยนแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยตามกลุ่มปฏิบตั ิงาน ครู แนะนาการจัดกิจกรรมกลุ่มโดย
ใช้ เทคนิค L.T. โดยการสรุ ปประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
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4. ครู ช้ ีแจงให้นกั เรี ยนทุกคนคานึงถึงความสาเร็ จของกลุ่ม โดยอาศัยความร่ วมมือ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน นักเรี ยน ที่เรี ยนเก่งต้องช่วยเหลือนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนหรื อเรี ยนช้ากว่า
7. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เรื่ อง การสรุ ป
ประเมินผลงาน อภิปรายความรู ้ที่ได้จากการศึกษาจนทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน แล้วให้
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมมือกันจัดทาบันทึกการปฏิบตั ิงานตามใบงานที่ 5.1 และสรุ ปประเมินผลการ
จัดสวนในใบงานที่ 5.2
ขั้นสรุ ป
8. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนอื่นให้
ซักถามและให้ขอ้ เสนอแนะ
9. ครู แนะนาให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มวางแผนการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
6. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
6.1 สื่ อการเรี ยนรู้
1) เอกสารประกอบการเรี ยนรู้ เรื่ อง การประเมินผลการจัดสวน
2) ใบงานที่ 5.1 เรื่ อง บันทึกการปฏิบตั ิงาน
3) ใบงานที่ 5.2 เรื่ อง การสรุ ปประเมินผล
6.2 แหล่ งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.kruaree.in.th
7. การวัดและการประเมินผล
ผู้ประเมิน
√ ครู ผสู้ อน
วิธีการ

ตรวจใบงานที่ 5.1และ 5.2
การนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

นักเรี ยน

เพื่อน
เครื่องมือ

ผูป้ กครอง
เกณฑ์ การให้ คะแนน

แบบตรวจใบงานที่ 5.1 และ 5.2 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
แบบประเมินการนาเสนอ
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ทางานกลุ่ม
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หลักสู ตรท้ องถิ่น
เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ

ใบงาน 5.1
บันทึกการปฏิบัติงาน

ใช้ เวลาในการปฏิบัติ 10 นาที
สอนโดย นางอารี ราชสาร

คาชี้แจง ให้ นักเรียนตอบคาถามในหัวข้ อต่ อไปนีม้ าพอเข้ าใจ
1. บอกวัตถุประสงค์ของการบันทึกการปฏิบตั ิงานการจัดสวนมาเป็ นข้อ ๆ
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. การจัดสวน ควรบันทึกข้อมูลอะไรบ้าง บอกมาเป็ นข้อ ๆ พร้อมทั้งอธิ บายแต่ละข้อมาพอเข้าใจ
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
3. สมุดบัญชีที่ใช้ในกิจการจัดสวนมีกี่ประเภทอะไรบ้าง
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
4. การจัดสวนเพื่อฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยนควรจะทาบัญชี อะไรบ้างและมีแบบฟอร์ มอย่างไร
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

ชื่อ..................................................ชั้น..............................เลขที่...................................
.
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หลักสู ตรท้ องถิ่น
เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ

ใบงาน 5.2
การสรุ ปประเมินผล

ใช้ เวลาในการปฏิบัติ 10 นาที
สอนโดย นางอารี ราชสาร

คาชี้แจง
1. นักเรี ยนนาเอาข้อมูลจากการจัดสวนเพื่อฝึ กปฏิบตั ิในแผนการสอนที่ 7 มาลง
บัญชี แล้วคิดกาไร ขาดทุนตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้
2. นักเรี ยนนาเอาสมุดบันทึกการปฏิบตั ิงานการจัดสวนเพื่อฝึ กปฏิบตั ิใน
แผนการสอนที่ 7 มาลอกลงในใบงานที่ 8.2 นี้ แล้วประเมินผลการจัดสวนโดยการ
วิเคราะห์จากงบกาไร ขาดทุนและผลงานการจัดสวน และวิเคราะห์จุดบกพร่ องจุดเด่น
ของการปฏิบตั ิงาน เสร็จแล้วจัดทาแฟ้ มสะสมงานเพื่อนาเสนอผลงานในสัปดาห์หน้า
บัญชีเงินสด
วัน เดือน ปี
ปี เดือน วันที่

รายการ

รายรับ
บาท สต.

รวมรับ-จ่าย
ยอดคงเหลือ

การคานวณค่ าใช้ จ่าย กาไร ขาดทุน
รายรับทั้งหมด
รายจ่ายทั้งหมด
กาไร = รายรับ-รายจ่าย

=
=
=

บาท
บาท
บาท

รายจ่าย
บาท สต.

คงเหลือ
บาท สต.
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บันทึกการปฏิบัติงานการจัดสวน
วัน เดือน ปี

ลักษณะงานที่ ผลงานทีไ่ ด้
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

ปัญหาและ
อุปสรรค

แนวทางแก้ไข ชื่อ
ปัญหาอุปสรรค ผู้ปฏิบัติงาน

การประเมินผลการจัดสวน
1. ผลการปฏิบตั ิงาน
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. จุดเด่นของการปฏิบตั ิงาน
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. จุดด้อยของการปฏิบตั ิงาน
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................

ชื่อ.........................................................ชั้น.......................เลขที่........................
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แผนการจัดการเรียนรู้หลักสู ตรท้ องถิน่ เรื่อง สวนสวยด้ วยสองมือ
รหัสวิชา ง30236 ชื่อวิชา การจัดสวน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เรื่อง ประชาสั มพันธ์ ส่ ู มวลชน
เวลา 4 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 20 เรื่อง การสรุ ปประเมินผล
เวลา 2 ชั่วโมง
1. ผลการเรียนรู้
สรุ ปประเมินผลและเผยแพร่ ผลงานการจัดตกแต่งสวนได้อย่างเหมาะสม
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
เผยแพร่ ผลการปฏิบตั ิงานจัดสวนในรู ปแบบนิทรรศการได้อย่างเหมาะสม
3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเผยแพร่ ผลงานการจัดสวนโดยการนาขั้นการทางานมาเรี ยบเรี ยงเพื่อนาเสนอใน
รู ปแบบของแฟ้ มสะสมงานและการจัดนิทรรศการจะช่วยให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในผล
การปฏิบตั ิงานตนเองและเกิดจิตสาธารณะในการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคมส่ วนรวม
4. สาระการเรี ยนรู้
4.1 ด้ านความรู้
การเผยแพร่ ผลการปฏิบตั ิงานจัดสวนในรู ปแบบนิทรรศการ
4.2 ด้ านทักษะกระบวนการ
1) ทักษะการทางานร่ วมกัน เป็ นการทางานกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
ทางานอย่างมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึ กหลักการทางานกลุ่ม
2) ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวิต ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
สังเกต สารวจ และบันทึก
1.4 ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
√ ความสามารถในการสื่ อสาร
: การนาเสนอผลงาน
√ ความสามารถในการคิด
: ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดนิทรรศการ
√ ความสามารถในการแก้ปัญหา
: การจัดนิทรรศการ
√ ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
: การทางานรวมกลุ่ม
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√ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

: การออกแบบนิทรรศการ

1.5 ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.5.1 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ตามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
√ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ √ อยูอ่ ย่างพอเพียง √ ซื่ อสัตย์สุจริ ต √ มุ่งมัน่ ในการทางาน
√ มีวน
ิ ยั
√ รักความเป็ นไทย √ ใฝ่ เรี ยนรู ้
√ มีจิตสาธารณะ
1.5.2 เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
√ นักเรี ยนเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
1.6 ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
√ การอ่าน
: แบบทดสอบหลังเรี ยน
√ การคิดวิเคราะห์ : การจัดนิทรรศการ การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
√ การเขียน
: การจัดนิทรรศการ
5. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ชั่วโมงที่ 39-40
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่จะเรี ยนในชัว่ โมงเรี ยนนี้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ครู นาสนทนาซักถามเกี่ยวกับการเตรี ยมผลงานจัดนิทรรศการ ให้นกั เรี ยนแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ
ขั้นสอน
3. นักเรี ยนแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยตามกลุ่มปฏิบตั ิงาน ครู แนะนาการจัดกิจกรรมกลุ่มโดย
ใช้ เทคนิค L.T. โดยการนาภาพผลงานมาจัดป้ ายนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ ในงานนิทรรศการ
9. ครู ช้ ีแจงให้นกั เรี ยนทุกคนคานึงถึงความสาเร็ จของกลุ่ม โดยอาศัยความร่ วมมือ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน นักเรี ยน ที่เรี ยนเก่งต้องช่วยเหลือนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนหรื อเรี ยนช้ากว่า
10. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกัน จัดป้ ายนิทรรศการและแฟ้ มสะสมงานกลุ่ม เพื่อนาเผยแพร่
ในงานนิทรรศการถนนวิชาการ
ขั้นสรุ ป
11. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนอื่นให้
ซักถามและให้ขอ้ เสนอแนะ
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12. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานตามโครงการสวนสวยด้วยสองมือ โดยครู เป็ นผู้
ตรวจสอบความถูกต้อง และอธิ บายเพิ่มเติมในส่ วนที่บกพร่ อง
13. ครู แนะนาให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรี ยนรู ้
อินเตอร์เน็ต แล้วสรุ ปลงในแบบฟอร์มโครงการ
นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง สวนสวยด้วยสองมือ จานวน 40 ข้อ ใช้เวลา 30
นาที
6. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
6.1 สื่ อการเรี ยนรู้
1) ป้ ายนิทรรศการ
2) แบบแปลนสวน
6.2 แหล่ งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ http://www.kruaree.in.th
7. การวัดและการประเมินผล
ผู้ประเมิน
√ ครู ผสู้ อน √ นักเรี ยน √ เพื่อน
วิธีการ
ประเมินผลงาน
ประเมินกระบวนการทางาน
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

เครื่องมือ
แบบประเมินผลงาน
แบบประเมินกระบวนการ
ทางาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

√ ผูป้ กครอง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
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แบบทดสอบ หน่ วยที่ 5 เรื่อง ประชาสั มพันธ์ ส่ ู มวลชน
คาชี้แจง จงเลือกคาตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ดเพียงคาตอบเดียวแล้ วกากบาทลงในกระดาษคาตอบ
1. ข้อใดเป็ นความสาคัญของการบันทึกข้อมูลการจัดสวน ?
ก. ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดสวน
ข. ช่วยความจาในการให้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง
ค. ช่วยในการวางแผนการลดต้นทุน เพิ่มรายได้และขยายกิจการ
ง. ถูกทุกข้อ
2. การจัดทาบัญชีประเภทใดเหมาะสาหรับกลุ่มบริ การจัดสวนรายย่อยมากที่สุด ?
ก. บัญชีรายรับ-รายจ่าย
ข. บัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้
ค. บัญชีทรัพย์สินถาวร
ง. บัญชีทรัพย์สินดาเนินการ
3. ข้อใดเป็ นต้นทุนคงที่ของการจัดสวน ?
ก. ค่าปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง
ข. ค่าแรงงาน ค่าน้ า ค่าไฟ
ค. ค่าแบบ
ง. ค่าพรรณไม้
4. ข้อใดเป็ นประโยชน์ของการประเมินผลการจัดสวน ?
ก. ทาให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความกระตือรื อร้น
ข. ทาให้ทราบข้อบกพร่ องหรื อความสาเร็ จของการจัดสวน
ค. ทาให้ปรับปรุ งแก้ไขการจัดสวนที่ปฏิบตั ิตลอดเวลา
ง. ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดเป็ นเหตุผลของการจดบันทึกจุดเด่นในการปฏิบตั ิการจัดสวน ?
ก. เพื่อปรับปรุ งงานการจัดสวนให้ดียงิ่ ขึ้น
ข. เพื่อนาไปขยายผลการจัดสวนให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น
ค. เพื่อนาไปเป็ นแบบอย่างที่จะปฏิบตั ิการจัดสวนครั้งต่อไปให้ดียงิ่ ขึ้น
ง. ถูกทุกข้อ
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6. เราจะทราบกาไร-ขาดทุนได้จากบัญชีประเภทใด ?
ก. บัญชีรายรับ-รายจ่าย
ข. บัญชีทรัพย์สิน
ค. บัญชีลูกหนี้
ง. บัญชีเจ้าหนี้
7. ในบัญชีเงินสด ในการปิ ดบัญชีทุกครั้งต้องทาอย่างไร ?
ก. ตีเส้นคู่ ช่องเงินคงเหลือ
ข. ตีเส้นคู่ช่องรายรับ-รายจ่าย
ค. เขียนคาว่าปิ ดบัญชี ในช่องรายการ
ง. เขียนคาว่าปิ ดบัญชีต่อท้ายช่องเงินคงเหลือ
8. ข้อมูลพื้นฐานในการบันทึกเกี่ยวกับพรรณไม้ ควรบันทึกเกี่ยวกับอะไรบ้าง ?
ก. ราคาพรรณไม้
ข. แหล่งที่มา
ค. ลักษณะของพรรณไม้
ง. ถูกทุกข้อ
9. ทรัพย์สินในข้อใด จัดเป็ นทรัพย์สินถาวร ?
ก. พรรณไม้
ข. รถตัดหญ้า
ค. หินที่ใช้ทาทางเท้า
ง. น้ าพุ
10. งบดุล ควรจัดทาเมื่อใด ?
ก. ก่อนเริ่ มดาเนินงาน
ข. ระหว่างดาเนินงาน
ค. เมื่อต้องการตรวจสอบกิจการ
ง. เมื่อเสร็ จการดาเนิ นงานแต่ละครั้ง
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 ชื่อหน่ วย ประชาสั มพันธ์ สู่ มวลชน
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ข้ อถูก
ก
ก
ข
ง
ง
ก
ข
ง
ข
ง

