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คู่มือการจดัการเรียนรู้  
หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
.................................. 

แนวคดิ 
ตามความ มาตรา 27 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ไดก้ าหนด

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การ
ด ารงชีวิตการประกอบอาชีพตลอดจนการศึกษาต่อ และให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจดัท าสาระของ
หลกัสูตรตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์พื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ซ่ึงหมายถึง สถานศึกษาตอ้งจดัการศึกษาให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ิน
และผูเ้รียนเป็นส าคญั เพื่อน ามาสู่การแก้ปัญหาและความต้องการของสังคม และน าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการศึกษาดว้ย 
   หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  เป็นรูปแบบของการพฒันาการเรียนรู้เพื่อ
สร้างองคค์วามรู้  มีเป้าหมายมุ่งท่ีรูปแบบของการพฒันาการเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มรอบตวั จาก
สภาพภูมิทศัน์ในโรงเรียน  วิธีการแกปั้ญหา และการปรับปรุงดดัแปลงสวนจากเคา้โครงสวนเดิม 
จนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ของตนเองได้  พฒันาความสามารถในการ
ปฏิบติัจริง  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการปฏิบติัจริง  จนเกิดความช านาญและน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์   พฒันาความสามารถของการอยู่ร่วมกัน  เป็นผูมี้คุณธรรม  
จริยธรรมดว้ยการมีความเช่ือ และตระหนกัว่ามนุษยทุ์กคนตอ้งร่วมมือกนั  พึ่งพาอาศยักนัและอยู่
ดว้ยกนัอยา่งมีความสุข  และเป็นการเรียนรู้เพื่อการพฒันาศกัยภาพของตนเองให้มีชีวิตท่ีงอกงาม  
ปรับปรุงบุคลิกภาพอยา่งมัน่ใจ เนน้การมีเหตุผลและมีวสิัยทศัน์  
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หลกัการ  
            เพื่อจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษา          
ขั้นพื้นฐานท่ีมุ่งเนน้การจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  เพื่อให้นกัเรียนไดมี้การพฒันาทั้งดา้นร่างกาย 
สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  รู้จกัตนเอง  และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ จึงก าหนดหลกัการของ
หลกัสูตรดงัน้ี 
                 1)  เป็นหลกัสูตรท่ีเสริมสร้างศกัยภาพของผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถพฒันาตนเอง
ไปสู่การบริหารจดัการท่ีเป็นมาตรฐาน  
                  2)  เป็นไปตามหลกัการท างานในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อน าไปสู่การปฏิบติังาน
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และทกัษะการท างาน การจดัการ และการท างานเป็นกลุ่ม  โดยได้น าเอา
ความรู้เร่ืองการจดัสวน ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม และการออกแบบเทคโนโลยีมาบริหารจดัการพฒันา
บริเวณโรงเรียนให้สวยงาม  โดยใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบน ามาผสมผสานกัน ได้แก่ 
กระบวนการกลุ่ม  การฝึกคิด  การแกปั้ญหา  การเนน้กระบวนการ  และการเรียนแบบร่วมมือ  ทั้งน้ี
มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากความสนใจ อยากรู้อยากเรียนของผูเ้รียนเอง  โดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหา   
       3)  ผูเ้รียนจะเป็นผูล้งมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง  เป็นการเรียนรู้
ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงกบัแหล่งความรู้เบ้ืองตน้   
              4) ผูเ้รียนสามารถสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  ซ่ึงความรู้ท่ีผูเ้รียนไดม้าไม่จ  าเป็นตอ้งตรงกบั
ต ารา  แต่ผูส้อนจะสนบัสนุนใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ และปรับปรุงความรู้ท่ี
ไดใ้หส้มบูรณ์ 
 

จุดมุ่งหมาย 
หลกัสูตรท้องถิ่นฉบับนี ้มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และคุณลกัษณะดังนี้ 
1) เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของผูเ้รียนในการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและแหล่งความรู้

เบ้ืองตน้จากความสนใจของนกัเรียน จนสามารถน ามาสรุปความรู้ดว้ยตนเองได ้
2) เพื่อใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงความส าคญัในการพฒันาคุณภาพชีวติโดยการออกแบบและ

พฒันาสภาพแวดลอ้มใหส้วยงามและมีคุณค่า 
3) เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์

สถานการณ์เพื่อน าไปสู่การปฏิบติังานอยา่งมีกลยทุธ์ เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้และทกัษะการท างาน  
การจดัการ  การแสวงหาความรู้  เลือกใช้เทคโนโลยแีละเทคโนโลยสีารสนเทศในการท างานและ 
การท างานเป็นกลุ่ม   
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4) เพื่อพฒันาความสามารถของการอยู่ร่วมกนั  เป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรมดว้ยการมี
ความเช่ือ และตระหนักว่ามนุษย์ทุกคนต้องร่วมมือกัน  พึ่ งพาอาศัยกันและอยู่ด้วยกันอย่างมี
ความสุข  และเป็นการเรียนรู้เพื่อการพฒันาศกัยภาพของตนเองให้มีชีวิตท่ีงอกงาม  ปรับปรุง
บุคลิกภาพอยา่งมัน่ใจ มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์  ขยนั  อดทน  รักการท างาน  ประหยดั  อดออม 
ตรงต่อเวลา  เอ้ือเฟ้ือ และมีวินัยในการท างาน   
 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้สมรรถนะส าคญัตาม
มาตรฐานการเรียนรู้จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  ไดแ้ก่  

1.  ความสามารถในการส่ือสาร    
2.  ความสามารถในการคิด     
3. ความสามารถในการแกปั้ญหา    
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ     
5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี    

 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ดงัน้ี 

1. รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์  
2. อยูอ่ยา่งพอเพียง    
3. ซ่ือสัตยสุ์จริต       
4. มุ่งมัน่ในการท างาน 
5.  มีวนิยั    
6.  รักความเป็นไทย    
7. ใฝ่เรียนรู้     
8. มีจิตสาธารณะ 
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ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการจดัสวน  หลกัการออกแบบจดัสวน  การจดัตกแต่งสวน 
ส ารวจและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานการจดัสวนในทอ้งถ่ิน  ออกแบบจดัสวนจากเคา้โครงสวนเดิมใน
พื้นท่ีก าหนดไดอ้ยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ ถ่ายทอดแบบแปลนสวนเป็นภาพร่างสองมิติ มีความคิด
สร้างสรรค ์ในการเลือกและใชว้สัดุอุปกรณ์จดัสวนท่ีเหมาะสมกบัแบบและสภาพพื้นท่ี ปฏิบติังาน
จดัสวนในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ดูแลรักษา  ประเมินผลการปฏิบติังานและเผยแพร่สู่สาธารณชนได้
อยา่งเหมาะสม  
 โดยใชก้ระบวนการท างาน กระบวนการจดัการ กระบวนการท างานร่วมกนั กระบวนการ
แกปั้ญหาในการท างาน  กระบวนการเทคโนโลย ี 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ มีทกัษะการท างาน
ร่วมกนั ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา และทกัษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม
และลกัษณะนิสัยในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ใช้
พลงังาน ทรัพยากรในการท างานอยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนืเพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายความรู้พื้นฐานการจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.  ส ารวจและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานการจดัสวนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.  อธิบายหลกัการออกแบบจดัสวน และออกแบบจดัสวนในพื้นท่ีก าหนดใหไ้ดอ้ยา่งมี    

               ความคิดสร้างสรรค ์ 
4.  อธิบายการจดัตกแต่งสวน วเิคราะห์และวางแผนการปฏิบติังานจดัสวนและปฏิบติังานจดั 
     สวนใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.  สรุปประเมินผลและเผยแพร่ผลงานการจดัตกแต่งสวนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

สาระส าคญั 
 สวนสวยดว้ยสองมือ เป็นการจดัสวนท่ีเกิดจากการศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบ จดัตกแต่ง
สวนและพฒันางานดว้ยตวัของนกัเรียนเอง  โดยใชข้อ้มูลความรู้จากการศึกษาคน้ควา้ การส ารวจ
ขอ้มูลการจดัสวนในทอ้งถ่ิน การศึกษาดูงาน  แลว้น ามาวิเคราะห์พื้นท่ีและออกจดัสวน  จดัตกแต่ง
สวนโดยใชว้สัดุอุปกรณ์ พนัธ์ุไมท่ี้เป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน เช่น พืชผกั ไมด้อกไมป้ระดบั พืช
สมุนไพร เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ี้เกิดจากภูมิปัญญามาใชใ้นการจดัสวนเพื่อให้เกิดคุณค่าทั้งดา้นความ
งามและประโยชน์ใชส้อย  
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โครงสร้างหลกัสูตร 
1.   เนือ้หาของหลกัสูตร 

       เน้ือหาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรทอ้งถ่ินฉบบัน้ี  ประกอบดว้ยเน้ือหาเร่ือง  สวนสวยดว้ย
สองมือ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนโนนหันวิทยายน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยการ
น าขอ้มูลทอ้งถ่ิน แหล่งเรียนรู้ วิทยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ 

2.  หน่วยการเรียนรู้ 
   หน่วยการเรียนรู้ในหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  แบ่งออกเป็น  5  หน่วย 

ตามขั้นตอนการสอนดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา ดงัน้ี 
     1.  ส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน (ขั้นสังเกตรับรู้และเขา้ใจปัญหา) จ านวน  8 ชัว่โมง 

 2.  สร้างแรงบนัดาลใจ (ขั้นคิดหาทางเลือก)   จ านวน  4 ชัว่โมง 
 3.  ร่วมมือกนัออกแบบ (ขั้นเลือกทางเลือกในการแกปั้ญหา)     จ านวน  12 ชัว่โมง 

     4.  สร้างเร่ืองราวในสวน (ขั้นด าเนินการแกปั้ญหา)  จ านวน  12 ชัว่โมง 
 5.  ประชาสัมพนัธ์สู่มวลชน (ขั้นประเมินผลและสรุปผล) จ านวน  4 ชัว่โมง 

     การจดัท าสาระการเรียนรู้อิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  สาระการด ารงชีวติ
และครอบครัว  มาตรฐานการเรียนรู้ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  ดงัน้ี 

 1.  อธิบายวธีิการท างานเพื่อการด ารงชีวิต 
2.  สร้างผลงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะการท างานร่วมกนั  
3.  มีทกัษะการจดัการในการท างาน 
4.  มีทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการท างาน 
5.  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวติ 
6.  มีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยในการท างาน 
7. ใชพ้ลงังาน ทรัพยากร ในการท างานอยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนื เพื่อการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 
3.  เวลาเรียน 
    หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ จดัการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1 โดยใช้

เวลาในการจดัการเรียนการสอนเป็นเวลา 10  สัปดาห์ สัปดาห์ละ  4 ชัว่โมง รวมจ านวน 40 ชัว่โมง 
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แนวด าเนินการใช้หลกัสูตร 
           จดักิจกรรมการเรียนรู้ หลกัสูตรระยะสั้น  ดงันั้นในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้
บรรลุเป้าหมาย  ควรด าเนินการดงัน้ี 
           1.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ไดจ้ดั
เวลาเรียนไว ้40 ชัว่โมง เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

  2.  ครูผูส้อนควรมีความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาและการจดัการเรียนรู้ หรือเชิญวทิยากร
ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ 
  3.  ครูผูส้อนตอ้งสอดแทรกคุณธรรมอนัเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เช่น ความขยนั 
ความอดทน ความรับผิดชอบ ความมีน ้าใจและความสามารถในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่  มีทกัษะ
กระบวนการท างาน มีทกัษะการท างานร่วมกนั และทกัษะการแสวงหาความรู้ 
 

การจัดการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนการสอน  ซ่ึงมีความส าคญัต่อการน าหลกัสูตรสู่

การปฏิบติั  หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นการจดัการเรียนรู้
เพื่อพฒันานักเรียนทุกคนให้มีความรู้ และทกัษะการท างาน  การจดัการและกระบวนการกลุ่ม 
รวมทั้งเจตคติท่ีดีในการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  จึงด าเนินการตามหลกัการ ดงัน้ี 

1.  หลกัการจัดการเรียนรู้  
การจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมายและคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ  โดยยึดหลกัว่า 
ผูเ้รียนเป็นส าคญัและเช่ือวา่ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและตามวยั 

2. กระบวนการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือกนัเรียนรู้ กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  กระบวนการ
ปฏิบติั  กระบวนการจดัการ  ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนควร
ไดรั้บการฝึกฝน  เพราะจะสามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้  บรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

3. การออกแบบการเรียนรู้ 
ครูผูส้อนตอ้งศึกษามาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั สมรรถนะท่ีส าคญัของผูเ้รียน จาก

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  และหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวย
ดว้ยสองมือ  แลว้ด าเนินการวิเคราะห์หลกัสูตร  แลว้จึงพิจารณาออกแบบการเรียนรู้โดยเลือกใชว้ิธี
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สอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัหลายรูปแบบ ท่ีเน้นอย่างชัดเจนคือรูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา   
และการเรียนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้  การใช้ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล เพื่อให้ผูเ้รียน
ไดพ้ฒันาตามศกัยภาพและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

4.  บทบาทผู้สอนและผู้เรียน 

ในการจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง 
สวนสวยดว้ยสองมือ ทั้งผูส้อนและผูเ้รียนควรมีบทบาทดงัน้ี 

4.1  บทบาทของครู 
1) สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจในกิจกรรม

การเรียนการสอน กระตุน้ให้นกัเรียนวางแผนการท างานดว้ยตนเอง ท างานโดยใชก้ระบวนการ
ท างานอยา่ง มีขั้นตอน  มีการประเมินผลการท างานและปรับปรุงแกไ้ขงาน 

2) ให้ค  าแนะน าเพิ่มเติมในส่ิงท่ีนกัเรียนบกพร่อง ให้ค  าชมเชยเม่ือนกัเรียน
กระท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นแรงเสริมให้นกัเรียนมีก าลงัใจและเกิดความเช่ือมัน่
ในตนเองมากยิง่ข้ึน  โดยเฉพาะนกัเรียนท่ีเรียนชา้และนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน 

3) จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหค้รบถว้น สมบูรณ์ตามท่ีแผนการจดัการเรียนรู้
ก าหนด  โดยเนน้การปฏิบติังานแบบโครงงานเป็นส่วนใหญ่ 

4) หลีกเล่ียงการต าหนิหรือใชถ้อ้ยค าท่ีท าให้นกัเรียนเกิดความทอ้ถอย 
5)  ตรวจสอบการฝึกปฏิบติัในการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแลว้แจง้ผลให้

นกัเรียนทราบเป็นรายบุคคลหลงัเรียนจบแต่ละแผนทุกคร้ังเพื่อเป็นการเสริมแรงใหน้กัเรียนเกิด
ก าลงัใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังต่อ ๆ ไป 
                 6)  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัยอยา่งเป็นกนัเองและสรุปเน้ือหา 
                  7)  ในกรณีท่ีนกัเรียนมีขอ้สรุปไม่ชดัเจนหรือมีขอ้บกพร่องตามจุดประสงคใ์หค้รู
เพิ่มเติมส่วนนั้นใหก้บันกัเรียน  
                  8)   ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานทั้งในและนอกเวลาเรียน 
                   9)   สังเกตพฤติกรรมความรับผดิชอบตรงต่อเวลาขยนั ซ่ือสัตย ์ประหยดั อดออม  
มุ่งมัน่  อดทน  พฤติกรรมนกัเรียนมีแนวโนม้ท่ีจะพฒันาพฤติกรรมตามท่ีมุ่งหวงัเอาไว ้

4.2   บทบาทของนักเรียน 
1)  สนใจกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนทุกคร้ัง ทุกขั้นตอน 

            2)  พยายามปฏิบติังานจดัและดูแลรักษาทั้งในและนอกเวลาเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
            3)  ใชก้ระบวนการกลุ่มในการปฏิบติังานทุกขั้นตอนการท างาน  โดยค านึงถึง
บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกท างานดว้ยความสามคัคี  ซ่ือสัตย ์ขยนั อดทน 
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4)  ศึกษาการจดัสวนจากแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งสม ่าเสมอ  
                         5)  ซกัถามและขอค าเสนอแนะเพิ่มเติมจากครูเก่ียวกบัการจดัสวน 

6)  ศึกษาเพิ่มเติมในเวบ็ไซต ์ http://www.kruaree.in.th 
 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
1) เอกสารประกอบการเรียนรู้ 

     2) บทเรียนส าเร็จรูป 
3) วดีีทศัน์ 

     4) ส่ือจากของจริง, รูปภาพ,  
5) แหล่งเรียนรู้ในชุมชนทอ้งถ่ิน 
6) ใบความรู้ 
7) ใบงาน 
8) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

     9) เวบ็ไซต ์ http://www.kruaree.in.th  
 

การวดัและการประเมนิผล 
          การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ตามหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  
เป็นการประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียนซ่ึงอยู่ในกระบวนการเรียนจดัการเรียนรู้  ผูส้อนด าเนินการเป็น
ปกติในการจดัการเรียนการสอน  ใช้เทคนิคการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  
เช่น การซกัถาม  การสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน การตรวจและประเมินผลงานนกัเรียนเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม  การมใช้แบบทดสอยวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นตน้  โดยผูส้อนเป็นผูป้ระเมิน
และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง การประเมินเป็นการตรวจสอบว่าผูเ้รียนมีพฒันาการ
ความกา้วหน้าในการเรียนรู้ อนัเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่  และมาก
นอ้ยเพียงใด  นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มูลใหผู้ส้อนใชป้รับปรุงการเรียนการสอนของตนดว้ย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผล มีดงัน้ี 
1.  แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
2. แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
4. แบบประเมินช้ินงาน 
5. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

          ในการประเมินการเรียนการสอน  ครูผูส้อนจะประเมินระหวา่งสอนและเม่ือจบแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้ 

http://www.kruaree.in.th/
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โครงสร้างรายวชิา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    วชิาเพิ่มเติม 
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง  สวนสวยดว้ยสองมือ     ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา 40 ชัว่โมง 

 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั
คะแนน 
(35)  

1 
 ส ารวจขอ้มูล

พื้นฐาน 

1 ความเป็นมาของการจดัสวน 
ประเภท ชนิดและรูปแบบของสวน 
พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์การจดัสวน 
การเตรียมพื้นท่ีจดัสวน 

8 4 

2 
สร้างแรงบนัดาลใจ 

2 การส ารวจขอ้มูลทอ้งถ่ิน 
ศึกษาดูงาน 

4 4 

3 
ร่วมมือกนั
ออกแบบ 

3 องคป์ระกอบศิลป์การออกแบบจดัสวน 
หลกัการออกแบบจดัสวน 
การออกแบบจดัสวน 
ปรับปรุงแบบแปลนสวน 
การค านวณค่าใชจ่้าย 

10 8 

4 
สร้างเร่ืองราวใน

สวน 
 

4 การจดัตกแต่งสวน 
โครงงานสวนสวยดว้ยสองมือ 
การเตรียมพื้นท่ี 
การจดัวางองคป์ระกอบหลกั 
การจดัวางองคป์ระกอบรอง 
การจดัวางองคป์ระกอบเสริม 
การเก็บงาน 

14 15 

5 
ประชาสัมพนัธ์สู่

มวลชน 

5 การสรุปประเมินผล 
การน าเสนอผลงาน 

4 4 

  รวม 40 35 
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แผนการประเมลิผล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                  วชิาเพิ่มเติม 
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง  สวนสวยดว้ยสองมือ                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา 40 ชัว่โมง 

 
 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ 

น ้าหนกัคะแนน(35) 
ระหวา่งภาค 

ปลายภาค 

ก่อ
นก

ลา
ง

ภา
ค 

กล
าง
ภา
ค 

หล
งัก
ลา
งภ
าค

 

1 
 ส ารวจขอ้มูล

พื้นฐาน 

1. อธิบายความรู้พื้นฐานการจดัสวนไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

4    

2 
สร้างแรงบนัดาลใจ 

2. ส ารวจและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานการจดัสวน 
   ในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4    

3 
ร่วมมือกนั
ออกแบบ 

3.  อธิบายหลกัการออกแบบจดัสวน และออกแบบ   
จดัสวนในพื้นท่ีก าหนดใหไ้ดอ้ยา่งมี ความคิด
สร้างสรรค ์

8    

4 
สร้างเร่ืองราวใน

สวน 
 

4.  อธิบายการจดัตกแต่งสวน วเิคราะห์และวาง
แผนการปฏิบติังานจดัสวนและปฏิบติังานจดั 
สวนใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

15    

5 
ประชาสัมพนัธ์สู่

มวลชน 

5.  สรุปประเมินผลและเผยแพร่ผลงานการจดั
ตกแต่งสวนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4    

รวม 35    
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รายละเอยีดการใช้คู่มอืการจัดการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิ่น  เร่ือง  สวนสวยด้วยสองมอื 
 ข้ันก่อนใช้คู่มือ 

  ก่อนใชคู้มื่อการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ครูควรปฏิบติั
ดงัน้ี 
                1.  ศึกษารายละเอียดส่วนประกอบของคู่มือการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวน
สวยดว้ยสองมือ เพื่อท าความเขา้ใจในแต่ละส่วนวา่มีสาระส าคญัอะไร  มีจุดเนน้อะไร  เป็นการ
เตรียมความพร้อมของครู ดงัน้ี 

1.1   แผนการจดัการเรียนรู้ 
1) วตัถุประสงคใ์นการใชคู้่มือการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง สวนสวย

ดว้ยสองมือ 
2) วเิคราะห์หลกัสูตร 
3) รายละเอียดของแผนการจดัการเรียนรู้ 
4) ก าหนดการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
5) ปฏิทินการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
6) บทบาทของครู 

  7)  บทบาทของนกัเรียน 
8) ภาคผนวก  

รายละเอียดของแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีบรรจุในแต่ละแผน 
1) ผงัมโนทศัน์ 
2) จ านวนชัว่โมงท่ีใชส้อนในแต่ละคร้ัง 
3) ผลการเรียนรู้ 
4) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
5) ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
6) กิจกรรมการเรียนรู้ 
7) การวดัผลและการประเมินผล 
8) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

   1.2    แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
                       1)  ค  าช้ีแจง 

2) ตารางรายการสังเกตพฤติกรรมแต่ละคร้ัง 
3) ตารางสรุปผลการสังเกต 
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1.3 แบบประเมินผลงานภาคปฏิบติั 
1)  ค  าช้ีแจง 
2)  ตารางรายการพฤติกรรมท่ีใชป้ระเมิน 
3)   ตารางสรุปผลการประเมิน 

2. เตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนจากท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ หรือ
จากการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมของครู 

3. จดัเตรียมส่ือตามท่ีระบุไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ ให้พร้อมและเพียงพอกบัจ านวน
นกัเรียนและจ าเป็นตอ้งใชใ้นแต่ละคร้ัง 

4.  เตรียมเคร่ืองมือวดัผลประเมินผลท่ีระบุไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ เช่น แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน  แบบตรวจใบงาน แบบประเมินผลงาน
ภาคปฏิบติั เป็นตน้ 

5. เตรียมกิจกรรมเพิ่มเติมจากขอ้เสนอแนะหรือจดักิจกรรมเพิ่มเติมในลกัษณะเดียวกนั  
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัสภาพและความพร้อมของโรงเรียน 
      ขั้นระหว่างการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
            ระหวา่งการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ใหค้รูปฏิบติัดงัน้ี 

1. ทดสอบก่อนใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
2. ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีระบุไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 
3. ใช้ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีก าหนดไว ้เพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบ 

ซ่ือสัตย ์ขยนั อดทน รักการท างาน ประหยดั อดออม ตรงต่อเวลา  เอ้ือเฟ้ือ และมีวินัย ในการ
ท างาน   

4. บนัทึกการวดัผลประเมินผล ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ขอ้ 6. 
5. สรุปผลการเรียนการสอนให้ตรงตามสาระส าคญัท่ีตั้งไวใ้นแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 

      หลงัการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูปฏิบัติดังนี้ 
1. ทดสอบหลงัเรียนหลงัการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์ ขยนั อดทน รักการท างาน ประหยดั  

อดออม ตรงต่อเวลา เอ้ือเฟ้ือ และมีวินัยในการท างาน ดว้ยแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
3. น าขอ้มูลจากการวดัผลประเมินผล ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ บนัทึกหลงัการสอน 
4. ถา้พบปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ระหวา่งสอน ใหบ้นัทึกไว ้ต่อจากผลการสอนพร้อมกบั

เสนอแนะวธีิแกไ้ข  ส่ิงท่ีควรปรับปรุง  เพื่อใหป้รับปรุงหลกัสูตรทอ้งถ่ินใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 
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ปฏิทินการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที ่ หน่วยที ่ เวลา
เรียน 

กจิกรรม เคร่ืองมอื 

1 1 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 1 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 
- วดิีทศัน์ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงานท่ี 1.1 
- ใบงานท่ี 1.2 
- ภาพประกอบการสอน 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-   แบบตรวจใบงาน 

1 1 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 2 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงานท่ี 1.3 
-   ภาพประกอบการสอน   
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-   แบบตรวจใบงาน 

2 1 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 3 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 
- บทเรียนส าเร็จรูป 
- ใบงานท่ี 1.4 
-   ภาพประกอบการสอน 
-   ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
-   แหล่งเรียนรู้สวนในโรงเรียน 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-   แบบตรวจใบงาน 
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ปฏิทินการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์
ที่ 

หน่วยที่ เวลาเรียน กจิกรรม เคร่ืองมือ 

2 1 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 4 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 
- บทเรียนส าเร็จรูป 
- ใบงานท่ี 1.5 
-   แหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต หอ้งสมุด 
-   ครูเกษตร ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-   แบบตรวจใบงาน 
-   แบบทดสอบหลงัเรียน 

3 2 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 5 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 
- ใบงานท่ี 2.1 
- ใบงานท่ี 2.2 
-   แหล่งเรียนรู้วดัหลวงพอ่โต ตลาด 
     ด่านเกวยีน ตลาดบา้นโคกกรวด 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

3 2 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 6 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 
-   ใบงานท่ี 2.3 
-   ใบงานท่ี 2.4 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-  วทิยากรทอ้งถ่ิน 
- แหล่งเรียนรู้สวนในโรงเรียน 

4 2 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 7 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 
- วดีีทศัน์ 
- เอกสารประกอบการสอน 
-  ใบงานท่ี 3.1 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
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ปฏิทินการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ เวลาเรียน กจิกรรม เคร่ืองมือ 
4 3 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 

การเรียนรู้ท่ี 8 
- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 
- วดีีทศัน์ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงานท่ี 3.2 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-   แบบตรวจใบงานแบบฝึก 

5 3 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 9 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 
- แบบฝึกท่ี 1-5 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-   แบบตรวจใบงานกิจกรรม 

5 3 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 10 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 
- แบบฝึกท่ี 6-8 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-   แบบตรวจใบงานแบบฝึก 

6 3 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 11 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 11 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงานท่ี 3.2 
- ใบงานท่ี 3.3 
-   ภาพประกอบการสอน 2  ภาพ 
-    แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-    แบบตรวจใบงาน 
-    แบบทดสอบ 
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ปฏิทินการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ เวลาเรียน กจิกรรม เคร่ืองมือ 
6 4 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 

การเรียนรู้ท่ี 12 
- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 12 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงานท่ี 4.1 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-   แบบตรวจใบงาน 
-   แบบประเมินผลงานภาคปฏิบติั 
-   แบบทดสอบ 

7 4 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 13 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 13 
- วดีีทศัน์ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงานท่ี 4.2 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-   แบบตรวจใบงาน 
-   แบบประเมินผลงานภาคปฏิบติั 

7 4 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 14 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 14 
- ใบงานท่ี 4.3 
-   แบบแปลนสวน 
- อุปกรณ์การเตรียมพื้นท่ี 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-  แบบประเมินผลงานภาคปฏิบติั 

8 4 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 15 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 15 
- ใบงานท่ี 4.4 
-   แบบแปลนสวน 
- อุปกรณ์การท าบ่อน ้า น ้าตก 
- ไมย้นืตน้ และอุปกรณ์การปลูก 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-  แบบประเมินผลงานภาคปฏิบติั 
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ปฏิทินการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ เวลาเรียน กจิกรรม เคร่ืองมือ 
8 4 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 

การเรียนรู้ท่ี 16 
- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 16 
- ใบงานท่ี 4.5 
-   อุปกรณ์การจดัสวน 
- ไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน หิน 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-   แบบตรวจใบงาน 
- แบบประเมินผลงานภาคปฏิบติั 

9 4 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 17 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 17 
- ใบงานท่ี 4.6 
-   อุปกรณ์การจดัสวน 
- กรวด ตุก๊ตาจดัสวน และ 
  วสัดุอ่ืน ๆ 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-  แบบตรวจใบงาน 
- แบบประเมินผลงานภาคปฏิบติั 

9 4 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 18 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 18 
- ใบงานท่ี 4.7 
-   อุปกรณ์การจดัสวน 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-  แบบตรวจใบงาน 
-  แบบประเมินผลงานภาคปฏิบติั 
-  แบบทดสอบ 
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ปฏิทินการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ เวลาเรียน กจิกรรม เคร่ืองมือ 
9 5 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 

การเรียนรู้ท่ี 19 
- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 19 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงานท่ี 5.1 
- ใบงานท่ี 5.2 
-    แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-    แบบตรวจใบงาน 
-    แบบทดสอบ 

10 5 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 20 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 20 
- ป้ายนิทรรศการ 
- แบบแปลนสวน 
-    แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-    แบบประเมินผลงานภาคปฏิบติั 
-    แบบทดสอบ 
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ผงัมโนทศัน์ 
หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ส ารวจข้อมูล 
พืน้ฐาน 

2.สร้างแรง 
บันดาลใจ 

3.ร่วมมือกนั
ออกแบบ 

สวนสวย 

ด้วยสองมือ 

4.สร้างเร่ืองราว 
ในสวน 

ประเภท ชนิดและ
รูปแบบ 

พันธ์ุไม้และวัสดุอุปกรณ์ 

ศึกษาดูงาน 

ส ารวจข้อมูลท้องถิน่ 

การจัด
องค์ประกอบหลัก 

การจัดตกแต่ง
สวน 

การเขียนแบบ
แปลนสวน 

หลักการ
ออกแบบจัดสวน 

 

องค์ประกอบศิลป์ใน
การออกแบบจัดสวน 

ความรู้พื้นฐาน 

5. ประชาสัมพนัธ์ 
สู่มวลชน 

การเตรียมพื้นที ่

โครงงานสวนสวย
ด้วยสองมือ 

การสรุป
ประเมินผล 

การน าเสนอและ
เผยแพร่ 

การเตรียมพื้นที่จัด
สวน 

การออกแบบ
จัดสวน 

การเก็บงาน 

การจัด
องค์ประกอบเสริม 

การจัด
องค์ประกอบรอง 

1.ส ารวจข้อมูล 
พืน้ฐาน 

2.สร้างแรง 
บันดาลใจ 

3.ร่วมมือกนั
ออกแบบ 

4.สร้างเร่ืองราว 
ในสวน 
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ภาคผนวก 
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ผงัมโนทศัน์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ความรู้พืน้ฐานการจดัสวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.ความรู้พื้นฐาน 
การจัดสวน 2.ประเภท ชนิดและ

รูปแบบของสวน 

3.พันธุ์ไม้และวัสดุ
อุปกรณ์การจัดสวน 

ส ารวจ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

3. ประวัติ 
การจัดสวน 

1.ความหมาย
ของการจัดสวน 

3.การเลือกใช้พันธุ์
ไม้และวัสดุอุปกรณ์ 

1.พันธุ์ไม้ที่ใช้ใน
การจัดสวน 

3.ชนิดของสวน 

1.ประเภทการ
จัดสวน 

2. รูปแบบการ
จัดสวน 

2. ความส าคัญ
ของการจัดสวน 

2. วัสดุอุปกรณ์
การจัดสวน 

4.การเตรียมพื้นที่ 
จัดสวน 

1. การค านวณ
ค่าใช้จ่าย 2. การประเมิน

ราคาจัดสวน 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่1 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1  ช่ือหน่วย   ส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน             เวลา  4  ช่ัวโมง 
รหัสวชิา ง30236  รายวชิา  การจัดสวน    เวลา 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์                         รวม  80  ช่ัวโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                      ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 
หลกัสูตรท้องถิ่น เร่ือง  สวนสวยด้วยสองมือ                     เวลา 40 ช่ัวโมง 
 
1.   ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
      1.1  ผลการเรียนรู้ 

 อธิบายความรู้พื้นฐานการจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 1.2   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การจดัสวนใหป้ระโยชน์ทั้งดา้นการใชพ้ื้นท่ีให้เป็นประโยชน์  ความงามของสวนสามารถ
ช่วยจรรโลงจิตใจ และช่วยชดเชยความเครียดของมนุษยท่ี์เกิดจากความเจริญดา้นวตัถุ  ช่วยให้
มนุษยด์ ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข  การจดัสวนมีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์มายาวนานและมีการ
พฒันาข้ึน   เร่ือย ๆ ตามความเจริญทางดา้นเทคโนโลยี  
          การจดัสวนท่ีนิยมจดักนัทัว่ไปในปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ การจดัสวนประดิษฐ ์ 
สวนธรรมชาติ  สวนจินตนาการ และสวนนามธรรม ซ่ึงเป็นตน้แบบของการจดัสวนทัว่โลก  
 การศึกษาความรู้พื้นฐานการออกแบบจดัสวนให้เขา้ใจจะช่วยใหก้ารออกแบบจดัสวน
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน สามารถออกแบบจดัสวนให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี แนวคิด สภาพแวดลอ้ม และ
ผูค้นท่ีอาศยัโดยรอบ โดยการสร้างผลงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ โดยใชท้กัษะการท างาน
ร่วมกนั ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา ทกัษะในการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม
และลกัษณะนิสัยในการท างาน  
 1.3   สาระการเรียนรู้ 
         1.3.1   ด้านความรู้ 
    1)  ความส าคญัของการออกแบบจดัสวน 
   2)  ความเป็นมาของการจดัสวน 
   3)  ประเภท ชนิดและรูปแบบการจดัสวน 
   4)  พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์การจดัสวน 
   5)  การเตรียมพื้นท่ีจดัสวน 
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  1.3.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
    1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
    2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ 
รวบรวม สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
 1.4  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การท าแผนท่ีความคิด 
√    ความสามารถในการแกปั้ญหา :  การเปรียบเทียบพนัธ์ุไม ้การวางแผนเตรียมพื้นท่ี 
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
      ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :    
 1.5   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    1.5.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    1.5.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 1.6  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      : เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
√   การคิดวเิคราะห์ : ท าใบงาน 
√   การเขียน    :   ท าใบงาน 
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2. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมนิ 
  √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 
ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบ เกณฑก์ารผา่นร้อยละ 70 
ตรวจแผนท่ีความคิด แบบตรวจแผนท่ีความคิด ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
การน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

 
3. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน 
 
เร่ืองที ่1  ความเป็นมาของการจัดสวน                                         เวลา  2  ช่ัวโมง 
 
ช่ัวโมงที ่1-2 
ขั้นที ่1  ขั้นสังเกต 

1. ครูน าภาพตวัอยา่งสวนลกัษณะต่าง ๆ  มาใหน้กัเรียนดูแลว้ถามค าถามนกัเรียนวา่ 
นกัเรียนคิดวา่สวนในแต่ละภาพมีความสัมพนัธ์กบัความเป็นอยูข่องมนุษยอ์ยา่งไร และให้
ประโยชน์อยา่งไร โดยใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 

2. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่การท างานศิลปะทุกแขนงตอ้งมีการออกแบบ  การจดัสวน
ก็ตอ้งใชห้ลกัศิลปะในการออกแบบเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความเป็นอยู ่และ
สภาพแวดลอ้ม 

3. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน จากนั้นเลือกหวัหนา้กลุ่ม และแบ่งหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบ 

4. ครูน าภาพการจดัสวนให้นกัเรียนศึกษากลุ่มละ 1 ภาพ  โดยตั้งขอ้สังเกตไวด้งัน้ี 
4.1  การจดัสวนในภาพมีวตัถุประสงคเ์พื่ออะไร  
4.2  นกัเรียนคิดวา่การจดัสวนมีความส าคญัต่อการด ารงชีวติอยา่งไร 
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ขั้นสอน 
5. นกัเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากเร่ืองท่ี 1) ชมวดีีทศัน์ เร่ือง ความส าคญัของการจดัสวน แลว้

ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัท าแผนท่ีความคิด เร่ือง ความส าคญัของการจดัสวน ตามใบงานท่ี 
1.1  โดยใหเ้ลือกรูปแบบไดอ้ยา่งอิสระ 

6. ครูช้ีแจงให้นกัเรียนทุกคนค านึงถึงความส าเร็จของกลุ่ม โดยอาศยัความร่วมมือ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั นกัเรียน   ท่ีเรียนเก่งตอ้งช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนหรือเรียนชา้กวา่ 

7. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนอ่ืนให้
ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะ  

8. นกัเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน เร่ือง ความเป็นมาของการจดัสวน และท า     
ใบงานท่ี 1.2 

9. ครูตรวจค าตอบจากใบงาน และน าคะแนนของนกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มมารวมกนัเป็น
คะแนนของกลุ่ม จากนั้นครูประกาศชมเชยกลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุด 
ข้ันสรุป 
  นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ เร่ือง ความรู้พื้นฐานการจดัสวน โดยครูเป็นผูต้รวจสอบความ
ถูกตอ้ง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีบกพร่อง 
 
เร่ืองที ่2  ประเภท ชนิดและรูปแบบการจัดสวน                                   เวลา 2  ช่ัวโมง 
 
ช่ัวโมงที ่3-4 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูน าภาพสวน 4 รูปแบบมาใหน้กัเรียนดู แลว้ใชค้  าถามกระตุน้ใหน้กัเรียนสังเกตขอ้
แตกต่างและจุดเด่นของสวนแต่ละภาพ ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 

2. ครูใชค้  าถามกระตุน้ให้นกัเรียนศึกษาคน้ควา้รูปแบบของสวนท่ีนิยมจดักนัทัว่โลก 
ขั้นสอน 

3. นกัเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากเร่ืองท่ี 1) ครูช้ีแจงให้นกัเรียนทุกคนค านึงถึงความส าเร็จของ
กลุ่ม โดยอาศยัความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั นกัเรียนท่ีเรียนเก่งตอ้งช่วยเหลือนกัเรียนท่ี
เรียนอ่อนหรือเรียนชา้กวา่ 

4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเอกสารประกอบการสอน เร่ือง ประเภท ชนิดและรูปแบบของ
สวน ท่ีครูแจกให ้แลว้ร่วมกนัอภิปรายความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาจนทุกคนมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 
ตรงกนั  
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5. นกัเรียนร่วมมือกนัในกลุ่มท าใบงานท่ี 1.3 เร่ือง ชนิดของสวน และน าส่งครู 
6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกศึกษารูปแบบการจดัสวนในประเภทอาเซียนกลุ่มละ 1 ประเทศ 

โดยไม่ใหซ้ ้ ากนั  อภิปรายกนัในกลุ่มและบนัทึกลงในแบบบนัทึก 
7. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการศึกษาท่ีหนา้ชั้นเรียน กลุ่มละ 3 นาที โดยเปิดให้

นกัเรียนอ่ืนแสดงความคิดเห็น 
ข้ันสรุป 
  นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ เร่ือง ประเภท ชนิดและรูปแบบของสวน โดยครูเป็นผู ้
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีบกพร่อง 
 
เร่ืองที ่3  พนัธ์ุไม้และวสัดุอุปกรณ์การจัดสวน                                      เวลา 2  ช่ัวโมง 
 
ช่ัวโมงที ่5-6 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในคาบเรียนน้ีให้นกัเรียนทราบ  
2. น าเขา้สู่บทเรียนโดยการน าภาพการจดัสวนให้นกัเรียนดู   จ  านวน  2  ภาพ   แลว้

ซกัถามนกัเรียนดงัต่อไปน้ี 
2.1  นกัเรียนรู้จกัพนัธ์ุไมใ้นภาพหรือไม่ พนัธ์ุไมใ้นภาพสามารถน ามาปลูกในทอ้งถ่ิน

ไดห้รือไม ่
                2.2  นกัเรียนคิดวา่มีความจ าเป็นหรือไม่อยา่งไร ท่ีตอ้งศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัพนัธ์ุไม ้
ก่อนการจดัสวน 

           2.3  การจะจดัสวนให้ส าเร็จเหมือนในภาพนกัเรียนตอ้งใชคุ้ณธรรมอะไรบา้ง 
           2.4  ถา้ตอ้งการใหส้วนท่ีจดัสวยงาม มีคุณค่าตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

นกัเรียนสามารถประยกุตใ์ชพ้ืชในทอ้งถ่ินชนิดใดไดบ้า้ง 
3. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความจ าเป็นในการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดั

สวน 
ขั้นสอน 
  4.   นกัเรียนแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มใหมี้ความสามารถคละกนั ครู
แนะน าการเรียนรู้แบบ L.T.  แนะน าเก่ียวกบัระเบียบของกลุ่ม บทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิกกลุ่ม  
นกัเรียนเลือกประธานกลุ่ม  รองประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม   
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5.   นกัเรียนปฏิบติังานในกลุ่มยอ่ยตามใบงานท่ี 1.4 เร่ือง การส ารวจพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดั
สวนในโรงเรียน  โดยการส ารวจพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวนหนา้อาคารเรียนและบนัทึกลงในใบงาน 

6.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายสรุปผลการศึกษาและน าเสนอผลการส ารวจพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้น     
การจดัสวนในโรงเรียนและกลุ่มละ 2 นาที 

7.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาขอ้มูลการเตรียมพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวนจากแหล่งเรียนรู้
ประกอบดงัต่อไปน้ี  
  กลุ่มท่ี 1   ศึกษาเร่ือง  ประเภทพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวน  จากบทเรียนส าเร็จรูป  
  กลุ่มท่ี 2  ศึกษาเร่ือง  หลกัการเลือกใชพ้นัธ์ุไมใ้นการจดัสวน จากเอกสารประกอบการสอน 
  กลุ่มท่ี 3  ศึกษาเร่ือง พืชผกัสวนครัวท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัสวนจากหอ้งสมุด 
  กลุ่มท่ี 4  ศึกษาเร่ือง พืชสมุนไพรในทอ้งถ่ินท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัสวนจาก 
                            หอ้งอินเตอร์เน็ต 
  โดยใชเ้วลากลุ่มละประมาณ 20 นาที 

8. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการศึกษาหนา้ชั้นเรียน โดยใชเ้วลากลุ่มละ 2 นาที 
ข้ันสรุป 

      9. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปขอ้มูลเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  
 
เร่ืองที ่4  การเตรียมพืน้ทีจั่ดสวน         เวลา 2  ช่ัวโมง 
 
ช่ัวโมงที ่7-8 
ขั้นน า 

  1.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในคาบเรียนน้ีใหน้กัเรียนทราบ  
 2.  นกัเรียนดูภาพการจดัสวนจ านวน 2 ภาพ  หลงัจากนั้น  ครูน านกัเรียนสนทนาซกัถาม  
โดยสุ่มเลือกนกัเรียนประมาณ  3  คน  ตอบค าถามต่อไปน้ี 

-  นกัเรียนมองเห็นความแตกต่างของพื้นท่ีสวนในภาพสองภาพหรือไม่ อยา่งไร 
-  นกัเรียนคิดวา่การเตรียมพื้นท่ีจดัสวนล่วงหนา้มีความจ าเป็นในการจดั ตกแต่งสวน

หรือไม่อยา่งไร 
 3.  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความจ าเป็นในการศึกษาเร่ืองการเตรียมพื้นท่ีในการจดัสวน 
ขั้นสอน 
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4.  นกัเรียนศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง การเตรียมพื้นท่ีในการจดัสวน  โดยใชเ้วลา  20  
นาที แลว้ร่วมกนัสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัการเตรียมพื้นท่ี ในการจดัสวนลงในสมุดจดงาน โดยใชเ้วลา
ประมาณ 5 นาที 

5.  นกัเรียนปฏิบติังานกลุ่มตามกลุ่มปฏิบติังานท่ีแบ่งไวแ้ลว้ ปฏิบติังานตามใบงานท่ี 1.5   
เร่ือง แผนงานการเตรียมพื้นท่ี โดยการน าแบบแปลนสวนของกลุ่มมาอภิปรายระดมสมองเพื่อ
วางแผนการเตรียมพื้นท่ี และการปรับปรุงดิน โดยปฏิบติังานในสถานท่ีจริง โดยใชเ้วลา 20 นาที  และ
แนะน าใหป้ฏิบติังานให้เสร็จเรียบร้อยโดยใชเ้วลานอกเวลาเรียน และน าเสนอในคาบเรียนต่อไป 
ข้ันสรุป 

6.   นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้และแผนการปฏิบติังานเตรียมพื้นท่ีในการจดัสวน
โดยนดัหมายใหป้ฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ ขยนั อดทน ประหยดั ซ่ือสัตย ์และสามคัคี  ใหแ้ลว้
เสร็จภายใน 3 สัปดาห์   
 
4. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 4.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง ความเป็นมาของการจดัสวน 
  2)  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง ประเภท ชนิดและรูปแบบการจดัสวน 
  3) วดีีทศัน์ประกอบการสอน เร่ือง ความส าคญัของการจดัสวน 
  4) บทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์การจดัสวน 
  5) เอกสารประกอบการสอน เร่ือง การประเมินราคาการจดัสวน 
  6) ภาพประกอบการสอน จ านวน 10 ภาพ 
  7) ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง แผนท่ีความคิด 
  8) ใบงานท่ี 1.2 เร่ือง ความเป็นมาของการจดัสวน 
  9)  ใบงานท่ี 1.3  เร่ือง ชนิดการจดัสวน 
  10) ใบงานท่ี 1.4  เร่ือง การส ารวจขอ้มูลพนัธ์ุไมใ้นโรงเรียน 
  11)  ใบงานท่ี 1.5 เร่ือง แผนงานการเตรียมพื้นท่ี 
 4.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
 

 

http://www.kruaree.in.th/
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แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน    เวลา 8 ช่ัวโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6  
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555 
ผู้สอน นางอารี  ราชสาร  
จ านวนแผนการจดัการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้นี ้4 แผน 
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แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
รหัสวชิา  ง30236   ช่ือวชิา การจัดสวน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2555 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1  เร่ือง ส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน               เวลา 8 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 1   เร่ือง ความรู้พืน้ฐานการจัดสวน              เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1. ผลการเรียนรู้ 

  อธิบายความรู้พื้นฐานการจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1  บอกความส าคญัของการจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2.2  บอกประวติัการจดัสวนประเทศของประเทศต่าง ๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2.3  บอกความเป็นมาของการจดัสวนไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

3.   สาระส าคัญ 
  ความรู้พื้นฐานการออกแบบจดัสวนเป็นการวางแผนสร้างรูปแบบให้เกิดความสัมพนัธ์ทั้ง
ประโยชน์ใช้สอย ความงามให้เขา้กบัวสัดุวิธีการ และเป็นการก าหนดความส าเร็จของงานจดัสวน
อีกดว้ย   
 การจดัสวนใหป้ระโยชน์ทั้งดา้นการใชพ้ื้นท่ีให้เป็นประโยชน์  ความงามของสวนสามารถ
ช่วยจรรโลงจิตใจ และช่วยชดเชยความเครียดของมนุษยท่ี์เกิดจากความเจริญดา้นวตัถุ  ช่วยให้
มนุษยด์ ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข  การจดัสวนมีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์มายาวนานและมีการ
พฒันาข้ึน   เร่ือย ๆ ตามความเจริญทางดา้นเทคโนโลยี  
 

4.  สาระการเรียนรู้  
 4.1  ด้านความรู้ 
  1)  ความส าคญัของการจดัสวน 
  2)  ประวติัการจดัสวนของประเทศต่าง ๆ 
  3)  ความเป็นมาของการจดัสวนในประเทศไทย 
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 4.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
  1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
  2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม 
สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
 4.3  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การท าใบงาน 
      ความสามารถในการแกปั้ญหา :   
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
       ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :    
 4.4   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    4.4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    4.4.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4.5  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      : เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
√   การคิดวเิคราะห์ : ท าใบงาน 
√   การเขียน    :   ท าใบงาน 
 
5. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที ่1-2 
  ทดสอบก่อนเรียนโดยแบบทดสอบแบบปรนยั จ านวน 40ขอ้ ใชเ้วลา 30 นาที 
ขั้นที ่1  ขั้นสังเกต 

10. ครูน าภาพตวัอยา่งสวนลกัษณะต่าง ๆ  มาใหน้กัเรียนดูแลว้ถามค าถามนกัเรียนวา่ 
นกัเรียนคิดวา่สวนในแต่ละภาพมีความสัมพนัธ์กบัความเป็นอยูข่องมนุษยอ์ยา่งไร และให้
ประโยชน์อยา่งไร โดยใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 
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11. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่การท างานศิลปะทุกแขนงตอ้งมีการออกแบบ  การจดัสวน
ก็ตอ้งใชห้ลกัศิลปะในการออกแบบเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความเป็นอยู ่และ
สภาพแวดลอ้ม 

12. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน จากนั้นเลือกหวัหนา้กลุ่ม และแบ่งหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบ 

13. ครูน าภาพการจดัสวนให้นกัเรียนศึกษากลุ่มละ 1 ภาพ  โดยตั้งขอ้สังเกตไวด้งัน้ี 
4.1  การจดัสวนในภาพมีวตัถุประสงคเ์พื่ออะไร  
4.2  นกัเรียนคิดวา่การจดัสวนมีความส าคญัต่อการด ารงชีวติอยา่งไร 

ขั้นสอน 
14. นกัเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากเร่ืองท่ี 1) ชมวดีีทศัน์ เร่ือง ความส าคญัของการจดัสวน แลว้

ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัท าแผนท่ีความคิด เร่ือง ความส าคญัของการจดัสวน ตามใบงานท่ี 
1.1  โดยใหเ้ลือกรูปแบบไดอ้ยา่งอิสระ 

15. ครูช้ีแจงให้นกัเรียนทุกคนค านึงถึงความส าเร็จของกลุ่ม โดยอาศยัความร่วมมือ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั นกัเรียน   ท่ีเรียนเก่งตอ้งช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนหรือเรียนชา้กวา่ 

16. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนอ่ืนให้
ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะ  

17. นกัเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน เร่ือง ความเป็นมาของการจดัสวน และท าใบ
งานท่ี 1.2 

18. ครูตรวจค าตอบจากใบงาน และน าคะแนนของนกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มมารวมกนัเป็น
คะแนนของกลุ่ม จากนั้นครูประกาศชมเชยกลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุด 
ข้ันสรุป 
  นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ เร่ือง ความรู้พื้นฐานการจดัสวน โดยครูเป็นผูต้รวจสอบความ
ถูกตอ้ง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีบกพร่อง 
 
6.   ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง ความเป็นมาของการจดัสวน 
  2) วดีีทศัน์ประกอบการสอน เร่ือง ความส าคญัของการจดัสวน 
  3) ภาพประกอบการสอน จ านวน 6 ภาพ 
  4) ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง แผนท่ีความคิด ความส าคญัของการจดัสวน 
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  5)  ใบงานท่ี 1.2  เร่ือง ประวติัการจดัสวน 
 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
 
7. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
  √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน เกณฑก์ารผา่นร้อยละ 70 
ประเมินแผนท่ีความคิด แบบประเมินแผนท่ีความคิด ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
ตรวจใบงานท่ี 1.2 ตรวจใบงานท่ี 1.2 ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
การน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kruaree.in.th/


34 
 

หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงานที่ 1.1 
เร่ือง ความส าคัญของการจัดสวน 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ช่ือผู้สอน นางอารี ราชสาร 
กลุ่มท่ี..................................  
สมาชิก  1..................................................... 5...........................................................  
          2...................................................... 6..........................................................  
          3...................................................... 7..........................................................  
          4...................................................... 8.........................................................          
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนใช้เวลา 30 นาที ในการท ากจิกรรมดังต่อไปนี้  
    1. นกัเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 6-8 คน เลือกประธาน รองประธานและเลขานุการ 
    2.  ใหน้กัเรียนอภิปรายในกลุ่ม เร่ือง ความส าคญัของการจดัสวน    
    3.  สรุปผลการอภิปรายโดยสร้างเป็นผงัความคิดลงในใบงานและบนแผน่กระดาษท่ีแจกให ้
แลว้ส่งตวัแทนออกไปรายงานผลหนา้ชั้น โดยใชเ้วลากลุ่มละประมาณ 3 นาที  
ผลการปฏิบัติงาน  
   1.  ช่ือประธาน............................................................................................. .  
   2.  ช่ือรองประธาน....................................................................................... 
   3.  ช่ือเลขานุการ...................................................................................... ... 
ผงัความคิดเร่ือง ความส าคัญของการจัดสวน 
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หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงานที่ 1.2 
 เร่ือง  ความเป็นมาของการจัดสวน 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน 10 นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ช่ือผู้สอน นางอารี ราชสาร 

ช่ือนกัเรียน...................................................ชั้น.....................เลขท่ี................. 
ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนบอกลกัษณะเฉพาะของสวนต่าง ๆ ที่ก าหนดให้  
   1.  สวนแห่งกรุงบาบิโลเนีย ................................................................................................... 
   2.  สวนในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ประเทศอินเดีย ...............................................................  
   3.  สวนมงโกล .......................................................................................................................  
   4.  สวนฟาโรห์ในอียปิต.์...........................................................................................................  
   5.  สวนโรมนั   .......................................................................................................................  
   6.  สวนจีน   ..  .......................................................................................................................  
   7.  สวนญ่ีปุ่น    .......................................................................................................................  
   8.  สวนสมยัสุโขทยั .................................................................................................................  
   9.  สวนในพระราชวงันารายณ์ราชนิเวศน์ .................................................................................  
  10.  สวนในวดัพระแกว้ .............................................................................................................  
  11.  สวนในสมยั  50-100  ปีท่ีแลว้ ..........................................................................................  
       ............................................................................................................................................  
  12.  ถะมอ .................................................................................................................................  
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หลกัสูตรท้องถิ่น เฉลยใบงานที่ 1.2 
เร่ือง  ความเป็นมาของการจัดสวน 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน 10 นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ช่ือผู้สอน นางอารี ราชสาร 
ช่ือนกัเรียน...................................................ชั้น.....................เลขท่ี................. 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนบอกลกัษณะเฉพาะของสวนต่าง ๆ ที่ก าหนดให้  
   1.  สวนแห่งกรุงบาบิโลเนีย   เป็นสวนลอยท่ีสร้างข้ึนบนปราสาทแต่ละชั้น 
   2.  สวนในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ประเทศอินเดีย   ปลูกตน้ไมใ้หร่้มเงาตามขอบถนน  
   3.  สวนมงโกล  มกัจดัสวนพกัผอ่นตามริมแม่น ้า เป็นรูปส่ีเหล่ียม ปลูกไมด้อกท่ีมีกล่ินหอม 
   4.  สวนฟาโรห์ในอียปิต ์นิยมจดัเพื่อบวงสรวงเทพยดา 
   5.  สวนโรมนั   ส่วนมากเป็นสวนจินตนาการ  มีน ้าพุ รูปป้ันเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
   6.  สวนจีน  จดัประดบัสวนดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจีนและเป็นการจดัโดยไดค้วามคิดมาจาก 
       ธรรมชาติ  นิยมจดัท าเป็นเนินดินสูง ต ่า มีสะพานทอดโคง้ขา้มล าธาร ขา้มเกาะ ปลูกตน้หลิว  
       ไผ ่หรือสน 
   7.  สวนญ่ีปุ่น    เป็นการจ าลองแบบมาจากธรรมชาติ โดยจดัไวใ้หใ้กลบ้า้นมากท่ีสุดหรือเป็น 
       ส่วนหน่ึงของตวับา้น ประกอบดว้ย แม่น ้า ล าธาร น ้าตก ทะเลสาป ภูเขากอ้นหินและตน้ไม ้
   8.  สวนสมยัสุโขทยั  นิยมปลูกไมผ้ล เช่น หมาก ตาล มะขาม มะม่วง 
   9.  สวนในพระราชวงันารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นลกัษณะสวนประดิษฐ์ ไดรั้บแบบแปลน 
       จากประเทศฝร่ังเศส 
  10.  สวนในวดัพระแกว้ เป็นลกัษณะสวนจินตนาการ ตดัแต่งตน้ไมเ้ป็นรูปทรงต่าง ๆ 
  11.  สวนในสมยั  50-100  ปีท่ีแลว้  นิยมท าเป็นวงเวยีนหนา้บา้น  สวนส่วนมากจดัเป็นสวน 
        ประดิษฐ์ อาจจะมีน ้าพุกลางวงเวยีน 
  12.  ถะมอ  คือสวนภูเขาจ าลองท่ีไดแ้บบอยา่งมาจากประเทศจีน 
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แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
รหัสวชิา  ง30236   ช่ือวชิา การจัดสวน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6  ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2555 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1  เร่ือง ส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน           เวลา 8 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 2   เร่ือง ประเภท ชนิดและรูปแบบการจัดสวน         เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1.   ผลการเรียนรู้ 

      อธิบายความรู้พื้นฐานการจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1  บอกประเภทการจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2.2  บอกชนิดของสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2.3  บอกรูปแบบการจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
3.   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การศึกษาความรู้พื้นฐานการจดัสวนเก่ียวกบัความเป็นมา ความส าคญั ประเภทชนิดและ
รูปแบบของสวน การเลือกใชพ้นัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์การจดัสวนและการเตรียมพื้นท่ีจดัสวน  ท า
ใหน้กัเรียนเขา้ใจ สามารถน าไปออกแบบ วางแผนและปฏิบติังานจดัสวนไดอ้ยา่งเหมาะสม       
 
4.  สาระการเรียนรู้  
 4.1  ด้านความรู้ 
  1)  ประเภทการจดัสวน 
  2)  ชนิดของสวน 
  3)  รูปแบบการจดัสวน 
 4.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
  1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
  2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม 
สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
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 4.3  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การท าใบงาน 
      ความสามารถในการแกปั้ญหา  :   
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
       ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :    
 4.4   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    4.4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    4.4.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4.5  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      : เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
√   การคิดวเิคราะห์ : ท าใบงาน 
√   การเขียน    :   ท าใบงาน 
 
5. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูน าภาพสวน 4 รูปแบบมาใหน้กัเรียนดู แลว้ใชค้  าถามกระตุน้ใหน้กัเรียนสังเกตขอ้
แตกต่างและจุดเด่นของสวนแต่ละภาพ ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 

2. ครูใชค้  าถามกระตุน้ให้นกัเรียนศึกษาคน้ควา้รูปแบบของสวนท่ีนิยมจดักนัทัว่โลก 
ขั้นสอน 

3. นกัเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากเร่ืองท่ี 1) ครูช้ีแจงให้นกัเรียนทุกคนค านึงถึงความส าเร็จของ
กลุ่ม โดยอาศยัความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั นกัเรียนท่ีเรียนเก่งตอ้งช่วยเหลือนกัเรียนท่ี
เรียนอ่อนหรือเรียนชา้กวา่ 

4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเอกสารประกอบการสอน เร่ือง ประเภท ชนิดและรูปแบบ  
ของสวน ท่ีครูแจกให ้แลว้ร่วมกนัอภิปรายความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาจนทุกคนมีความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้ง ตรงกนั  
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5. นกัเรียนร่วมมือกนัในกลุ่มท าใบงานท่ี 1.3 เร่ือง ชนิดการจดัสวน และน าส่งครู 
6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกศึกษารูปแบบการจดัสวนในประเภทอาเซียนกลุ่มละ 1 ประเทศ 

โดยไม่ใหซ้ ้ ากนั  อภิปรายกนัในกลุ่มและบนัทึกลงในแบบบนัทึก 
7. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่มท่ีหนา้ชั้นเรียน กลุ่มละ 3 นาที โดยเปิด

ใหน้กัเรียนอ่ืนแสดงความคิดเห็น 
ข้ันสรุป 

8. นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ เร่ือง ประเภท ชนิดและรูปแบบของสวน โดยครูเป็นผู ้
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีบกพร่อง 
 
6. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง ประเภท ชนิดและรูปแบบการจดัสวน 
  2)  ภาพประกอบการสอน จ านวน 4 ภาพ 
  3) ใบงานท่ี 1.3  เร่ือง ชนิดการจดัสวน 
 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
 
7. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
  √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 
ตรวจใบงานท่ี 1.3 ตรวจใบงานท่ี 1.3 ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
การน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

 
 
 
 

http://www.kruaree.in.th/
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หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงานที ่1.3 
เร่ือง   ประเภท ชนิดและรูปแบบ      

การจัดสวน 

ใช้เวลาในการปฏิบัติ 10 นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ สอนโดย  นางอารี  ราชสาร 

 

 
ช่ือ.............................................................ช้ัน..........……..................เลขที่................................... 
 
   ให้นักเรียนบอกลกัษณะเด่นของสวนแต่ละชนิด  
  1.  สวนหิน............................................................................................................................… 
  2.  สวนกรวด.............................................................................................................................  
  3.  สวนทะเลทราย.....................................................................................................................  
  4.  สวนน ้า.................................................................................................................................  
  5.  สวนแขวน............................................................................................................................  
  6.  สวนดาดฟ้า..................................................................................................................…… 
  7.  สวนพรรณไม.้......................................................................................................................  
  8.  สวนภูเขา..............................................................................................................................  
  9.  สวนผนงั...............................................................................................................................  
 10 . สวนท่ีราบ............................................................................................................................  
 11.  สวนสมุนไพร.............................................................................................................…… 
 12.  สวนหยอ่ม..........................................................................................................................  
 13.  สวนกระถาง..................................................... ..........................................................…… 
 14.  สวนสาธารณะ..........................................................................................................…..… 

 15.  สวนสุขภาพ................................................................................................................…… 
  
  
 
 
 
  
 



41 
 

หลกัสูตรท้องถิ่น เฉลยใบงานที ่1.3 
เร่ือง   ประเภท ชนิดและรูปแบบ   

การจัดสวน 

ใช้เวลาในการปฏิบัติ 10 นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ สอนโดย  นางอารี  ราชสาร 

 
       ให้นักเรียนบอกลกัษณะเด่นของสวนแต่ละชนิด  
  1.  สวนหิน  คือการจดัสวนไมป้ระดบัท่ีมีกอ้นหินเป็นองคป์ระกอบส าคญั 
  2.  สวนกรวด  คือการจดัสวนไมป้ระดบัท่ีมีกรวดเป็นองคป์ระกอบส าคญั 
  3.  สวนทะเลทราย ลอกเลียนแบบธรรมชาติของทะเลทราย ตน้ไมเ้ป็นพวก ปาลม์ อากาเว ่ 
      กระบองเพชร 
  4.  สวนน ้า ประกอบดว้ยธารน ้า สระน ้า บ่อน ้าพุ หรือน ้าตก เป็นส าคญั อาจมีตน้ไมห้รือ 
      ไม่มีก็ได ้ 
  5.  สวนแขวน คือการปลูกตน้ไมใ้ส่กระถางแขวนตามชายคา ระเบียง กนัสาด  หรือซุม้ 
  6.  สวนดาดฟ้า เป็นการจดัสวนบริเวณดาดฟ้า ชานเรือนหรือระเบียงบา้น 
  7.  สวนพรรณไม ้คือสวนท่ีน าตน้ไมท่ี้มีขนาด รูปทรง สีสัน และใบแตกต่างกนัมาปลูกรวมกนั 
      โดยใชห้ลกัศิลปะในการจดั  
  8.  สวนภูเขา  สวนท่ีตกแต่งเป็นภูเขา หิน ผา ถ ้า เป็นส่วนประกอบ 
  9.  สวนผนงั  เป็นการปลูกตน้ไมบ้นก าแพง เข่ือน คนัดิน ใหต้น้ไมย้อ้ยห้อยลงมาในแนวตั้ง 
10 . สวนท่ีราบ  เป็นการจดัสวนบนพื้นท่ีราบ  ส่วนมากเป็นลกัษณะสวนประดิษฐ ์ 
11.  สวนสมุนไพร เป็นการจดัสวนท่ีปลูกและตกแต่งดว้ยพืชสมุนไพร 
12.  สวนหยอ่ม เป็นการจดัสวนท่ีมีองคป์ระกอบของหิน ตน้ไมแ้ละวสัดุตกแต่งในบริเวณเน้ือท่ี 
       ของสนามหรือรอบตวัอาคาร 
 13.  สวนกระถาง  เป็นการจดัสวนโดยใชไ้มก้ระถาง ส่วนมากจดัในงานนิทรรศการ 
 14.  สวนสาธารณะ คือสวนท่ีมีเน้ือท่ีเปิดโล่ง มีเน้ือท่ีค่อนขา้งมาก  แบ่งประโยชน์ใชส้อยได ้
      หลายอยา่ง เนน้วตัถุประสงคเ์พื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ     
 15.  สวนสุขภาพ  คลา้ยสวนสาธารณะ แต่มีส่วนใชส้อยเพื่อออกก าลงักาย   
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แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
รหัสวชิา  ง30236   ช่ือวชิา การจัดสวน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2555 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1  เร่ือง ส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน             เวลา 8 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 3   เร่ือง พนัธ์ุไม้และวสัดุอุปกรณ์การจัดสวน          เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1.   ผลการเรียนรู้ 

 อธิบายความรู้พื้นฐานการจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1  จ  าแนกพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2.2  จ  าแนกวสัดุอุปกรณ์การจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
3.   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  ก่อนการลงมือจดัสวนตอ้งมีการเตรียมพนัธ์ุไม ้ วสัดุอุปกรณ์ใหพ้ร้อมก่อนลงมือ
ปฏิบติังานการเลือกพนัธ์ุไมเ้ป็นหวัใจส าคญัในการจดัสวน เพราะพนัธ์ุไมเ้ป็นส่ิงมีชีวิต   มีการ
เจริญเติบโต  ตอ้งการสภาพแวดลอ้มเฉพาะตวั มีการเส่ือมโทรม ลม้ตายตามธรรมชาติ  การเลือก
ชนิดของพืชเพื่อการจดัสวนจึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาประเภท ความตอ้งการสภาพแวดลอ้ม การปลูก
ร่วมกบัพืชชนิดอ่ืน การดูแลรักษา รูปลกัษณ์ท่ีเขา้กบับรรยากาศและเน้ือหาของสวนหรือภูมิสถาปัตย์
อ่ืน 
 
4.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
 4.1  ด้านความรู้ 
  1)  พนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวน 
  2)  วสัดุอุปกรณ์การจดัสวน 
 4.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
  1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
  2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม 
สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
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 4.3  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การท าใบงาน 
      ความสามารถในการแกปั้ญหา  :   
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
       ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :    
 4.4   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    4.4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    4.4.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4.5  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      : เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
√   การคิดวเิคราะห์ : ท าใบงาน 
√   การเขียน    :   ท าใบงาน 
 
5.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที ่5-6 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในคาบเรียนน้ีให้นกัเรียนทราบ  
2. น าเขา้สู่บทเรียนโดยการน าภาพการจดัสวนให้นกัเรียนดู   จ  านวน  2  ภาพ   แลว้

ซกัถามนกัเรียนดงัต่อไปน้ี 
2.1  นกัเรียนรู้จกัพนัธ์ุไมใ้นภาพหรือไม่ พนัธ์ุไมใ้นภาพสามารถน ามาปลูกใน

ทอ้งถ่ินไดห้รือไม่ 
               2.2  นกัเรียนคิดวา่มีความจ าเป็นหรือไม่อยา่งไร ท่ีตอ้งศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัพนัธ์ุไม ้
ก่อนการจดัสวน 

2.3  การจะจดัสวนใหส้ าเร็จเหมือนในภาพนกัเรียนตอ้งใชคุ้ณธรรมอะไรบา้ง 
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2.4  ถา้ตอ้งการใหส้วนท่ีจดัสวยงาม มีคุณค่าตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
นกัเรียนสามารถประยกุตใ์ชพ้ืชในทอ้งถ่ินชนิดใดไดบ้า้ง 

3. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความจ าเป็นในการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัพนัธ์ุไมแ้ละวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัสวน 
ขั้นสอน 
  4.   นกัเรียนแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มใหมี้ความสามารถคละกนั ครู
แนะน าการเรียนรู้แบบ L.T.  แนะน าเก่ียวกบัระเบียบของกลุ่ม บทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิกกลุ่ม  
นกัเรียนเลือกประธานกลุ่ม  รองประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม   

5.   นกัเรียนปฏิบติังานในกลุ่มยอ่ยตามใบงานท่ี 1.4 เร่ือง การส ารวจพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดั
สวนในโรงเรียน  โดยการส ารวจพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวนหนา้อาคารเรียนและบนัทึกลงในใบงาน 

6.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายสรุปผลการศึกษาและน าเสนอผลการส ารวจพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้น     
การจดัสวนในโรงเรียนและกลุ่มละ 2 นาที 

7.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาขอ้มูลการเตรียมพนัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์การจดัสวนจาก
แหล่งเรียนรู้ประกอบดงัต่อไปน้ี  
  กลุ่มท่ี 1   ศึกษาเร่ือง  ประเภทพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวน  จากบทเรียนส าเร็จรูป  
  กลุ่มท่ี 2  ศึกษาเร่ือง  หลกัการเลือกใชพ้นัธ์ุไมใ้นการจดัสวน จากเอกสารในห้องวชิา
  กลุ่มท่ี 3  ศึกษาเร่ือง พืชในทอ้งถ่ินท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัสวนจากการ 
                                 สัมภาษณ์บุคลากรในโรงเรียน 
  กลุ่มท่ี 4  ศึกษาเร่ือง วสัดุอุปกรณ์การจดัสวนจากเอกสารประกอบการสอน 
  โดยใชเ้วลากลุ่มละประมาณ 20 นาที 

8. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการศึกษาหนา้ชั้นเรียน โดยใชเ้วลากลุ่มละ 2 นาที 
ข้ันสรุป 

      9. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปขอ้มูลเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  
 
6. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)  บทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง พนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวน 
  2)  เอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง วสัดุอุปกรณ์การจดัสวน 
  3)  ภาพประกอบการสอน จ านวน 4 ภาพ 
  4)  ใบงานท่ี 1.4 เร่ือง การส ารวจพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวนในโรงเรียน 
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 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
 
7. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
  √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 
ตรวจใบงานท่ี 1.4 ตรวจใบงานท่ี 1.4 ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
การน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kruaree.in.th/
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หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงานที ่1.4 ใช้เวลาปฏิบัติงาน 10 นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ การส ารวจพนัธ์ุไม้ทีใ่ช้ในการจัดสวน 
ในโรงเรียน 

สอนโดย นางอารี  ราชสาร 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม และใหป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ี 
1.   ส ารวจรายช่ือพนัธ์ุไมท่ี้พบในสวนหนา้อาคารเรียน  สังเกตขนาดของพนัธ์ุไม ้ สภาพพื้นท่ีท่ีพบ
แลว้บนัทึกลงในตาราง 
2.  อภิปรายในกลุ่มเพื่อสรุปส่ิงท่ีตอ้งศึกษาเก่ียวกบัพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวน  
3.  ตวัแทนกลุ่มออกไปน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  โดยใชเ้วลากลุ่มละ 2 นาที 

ผลการส ารวจพนัธ์ุไม้ 

ล าดบัท่ี ช่ือพนัธ์ุไม ้ ขนาด จุดเด่นของพนัธ์ุไม ้
สภาพพ้ืนท่ีท่ีพบ 

ความตอ้งการ
แสง 

สภาพของ
ดิน 
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แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
รหัสวชิา  ง30236   ช่ือวชิา การจัดสวน          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2555 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1  เร่ือง ส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน             เวลา 8 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 4   เร่ือง การเตรียมพืน้ทีจั่ดสวน               เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1.   ผลการเรียนรู้ 

 อธิบายความรู้พื้นฐานการจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1  อธิบายการเตรียมพื้นท่ีจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2.2  วางแผนการเตรียมพื้นท่ีและปรับปรุงดินใหเ้หมาะกบัแบบแปลนสวนได ้
 
3.   สาระส าคัญ 

 การเตรียมพื้นท่ีในการจดัสวน ตอ้งค านึงถึงหลกั 3 ประการ คือ 1)  ดินฟ้าอากาศ  2)  
บริเวณ  3)  ส่ิงก่อสร้าง  การศึกษาเร่ืองการเตรียมพื้นท่ีจดัสวนใหเ้ขา้ใจจะช่วยอ านวยความสะดวกใน
การจดัสวน  สามารถจดัสวนไดง่้าย สวยงาม และสมบูรณ์ 
 
4.  สาระการเรียนรู้  
 4.1  ด้านความรู้ 
  1)  การเตรียมพื้นท่ีจดัสวน 
  2)  การวางแผนการเตรียมพื้นท่ี 
 4.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
  1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
  2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม 
สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
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 4.3  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การท าใบงาน 
√    ความสามารถในการแกปั้ญหา :  การวางแผนเตรียมพื้นท่ี 
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
√    ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :  การออกแบบและจดัท าหนงัสือท ามือ  
 4.4   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    4.4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    4.4.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4.5  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      : บทเรียนส าเร็จรูป 
√   การคิดวเิคราะห์ : ท าใบงาน 
√   การเขียน    :   ท าใบงาน 
 
5.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที ่7-8 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

  1.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในคาบเรียนน้ีใหน้กัเรียนทราบ  
 2.  นกัเรียนดูภาพการจดัสวนจ านวน 2 ภาพ  หลงัจากนั้น  ครูน านกัเรียนสนทนาซกัถาม  
โดยสุ่มเลือกนกัเรียนประมาณ  3  คน  ตอบค าถามต่อไปน้ี 

-  นกัเรียนมองเห็นความแตกต่างของพื้นท่ีสวนในภาพสองภาพหรือไม่ อยา่งไร 
-  นกัเรียนคิดวา่การเตรียมพื้นท่ีจดัสวนล่วงหนา้มีความจ าเป็นในการจดั ตกแต่งสวน

หรือไม่อยา่งไร 
 4.  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความจ าเป็นในการศึกษาเร่ืองการเตรียมพื้นท่ีในการจดั
สวน 
 



49 
 

ขั้นสอน 
5.  นกัเรียนศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง การเตรียมพื้นท่ีในการจดัสวน  โดยใชเ้วลา  20  

นาที แลว้ร่วมกนัสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัการเตรียมพื้นท่ี ในการจดัสวนลงในสมุดจดงาน โดยใชเ้วลา
ประมาณ 5 นาที 

6.  นกัเรียนปฏิบติังานกลุ่มตามกลุ่มปฏิบติังานท่ีแบ่งไวแ้ลว้ ปฏิบติังานตามใบงานท่ี 1.5   
เร่ือง แผนงานการเตรียมพื้นท่ี โดยการน าแบบแปลนสวนของกลุ่มมาอภิปรายระดมสมองเพื่อ
วางแผนการเตรียมพื้นท่ี และการปรับปรุงดิน โดยปฏิบติังานในสถานท่ีจริง โดยใชเ้วลา 20 นาที  และ
แนะน าใหป้ฏิบติังานให้เสร็จเรียบร้อยโดยใชเ้วลานอกเวลาเรียน และน าเสนอในคาบเรียนต่อไป 
ข้ันสรุป 

7.   นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้และแผนการปฏิบติังานเตรียมพื้นท่ีในการจดัสวน
โดยนดัหมายใหป้ฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ ขยนั อดทน ประหยดั ซ่ือสัตย ์และสามคัคี  ใหแ้ลว้
เสร็จภายใน 3 สัปดาห์   
      8.   นกัเรียนแบบทดสอบหลงัเรียนดว้ยแบบทดสอบชุดท่ี 1  แบบปรนยั  จ านวน 20 ขอ้ ใช้
เวลา 30 นาที  
 
6. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)  บทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง การเตรียมพื้นท่ี 
  2)  ใบงานท่ี 1.5 เร่ือง แผนงานการเตรียมพื้นท่ี 
 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kruaree.in.th/
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7.  การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
  √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 
ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน เกณฑก์ารผา่นร้อยละ 70 
ตรวจใบงานท่ี 1.5 ตรวจใบงานท่ี 1.5 ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
การน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
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หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงานที ่1.5 ใชเ้วลาปฏิบติังาน 20 นาที 
เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ เร่ือง  แผนงานการเตรียมพืน้ที่ สอนโดย นางอารี  ราชสาร 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนวางแผนการเตรียมพื้นท่ี และการปรับปรุงดินในบริเวณสวนใหเ้หมาะสมกบั
แบบแปลนสวน 

วนั เดือน ปี แผนการด าเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
กลุ่มที.่.................... 
สมาชิก 1......................................................................................................ประธาน 
 2.....................................................................................................รองประธาน 
 3.....................................................................................................เลขานุการ 
 4..................................................................................................... 
 5.....................................................................................................
 6...................................................................................................... 
 7..................................................................................................... 
 8..................................................................................................... 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
หน่วยการเรียนรู้ที ่1  ช่ือหน่วย  ส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน 

 
ค าช้ีแจง  แบบทดสอบมีจ านวน  20  ข้อ  20  คะแนน  ใช้เวลาท าแบบทดสอบ  30  นาที 
ค าส่ัง  จงเลอืกค าตอบทีถู่กที่สุดเพยีงค าตอบเดียวแล้วกากบาทลงในกระดาษค าตอบ  
1.  สวนไมป้ระดบัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีปรากฏในหลกัฐานทางประวติัศาสตร์คือท่ีใด 

ก.  สวนลอยแห่งอียปิต ์
ข.  สวนลอยแห่งกรุงทรอย 
ค.  สวนลอยแห่งนครเมกกะ 
ง.  สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลเนีย 

2.  สวนใดท่ีนิยมจดัเป็นสวนน ้าพุ 
ก.  สวนญ่ีปุ่น 
ข.  สวนอิตาลี 
ค.  สวนฝร่ังเศส 
ง.  สวนองักฤษ 

3.  สวนมงโกล  นิยมใชไ้มด้อกชนิดใดในการจดัสวน  
    ก.  ลิลล่ี        

ข.  กุหลาบ      
ค.  แอสเตอร์        
ง.  ซ่อนกล่ินฝร่ัง  

4.   ถะมอ  หมายถึงขอ้ใด  
    ก.  ตะเกียงหิน        

ข.  เก๋งจีน ตุก๊ตาหิน  
    ค.  สวนภูเขาจ าลอง       

ง.  การน าน ้าพุมาจดัสวน  
5.  ไทยไดรั้บอิทธิพลการจดัสวนแบบ ถะมอ จากท่ีใด  
    ก.  ประเทศจีน        

ข.  ประเทศญ่ีปุ่น  
    ค.  ประเทศอิตาลี       

ง.  ประเทศฝร่ังเศส  
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6.  ไทยเร่ิมรับอิทธิพลการจดัสวนแบบ ถะมอ เขา้มาในสมยัใด  
    ก.  สุโขทยั        

ข.  อยธุยา  
    ค.  รัตนโกสินทร์ตอนตน้     

ง.  รัตนโกสินทร์ตอนปลาย  
7.  หลกัฐานทางประวติัเก่ียวกบัการจดัสวนไทยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดคือ ปรากฏในสมยัใด 

ก.  พอ่ขนุศรีอินทราทิตย ์
ข.  พอ่ขนุผาเมือง 
ค.  พอ่ขนุรามค าแหง 
ง.  พระเขาอู่ทอง 

8.  สวนประเภทใด นิยมจดัเป็นสวนน ้าชา                                        
      ก.  สวนแบบจีน                           

ข.  สวนแบบญ่ีปุ่น                                                   
      ค.  สวนแบบไทย                         

ง.  สวนแบบตะวนัตก                                                
9.  สวนประเภทใดนิยมจดัแบบสวนประดิษฐ ์                                    
      ก.  สวนแบบจีน                            

ข.  สวนแบบญ่ีปุ่น                                                   
      ค.  สวนแบบไทย                           

ง.  สวนแบบตะวนัตก         
10.  สวนทะเลทราย นิยมประดบัดว้ยพืชชนิดใด                                   
      ก.  โมก เตยหอม ปรง                       

ข.  ปาลม์ อากาเว ่แคคตสั                                            
      ค.  วาสนา เขม็สามสี พลบัพลึงด่าง 

ง.  แกลดดิโอลสั เฮลิโคเนีย เบิร์ดออฟพาราไดส์                           
11.  สวนแห่งกรุงบาบิโลเนีย เป็นสวนชนิดใด  
      ก.  สวนลอย         

ข.  สวนพรรณไม ้
      ค.  สวนกระถาง                                 

ง.  สวนทะเลทราย 
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12.  ดิสนียแ์ลนด ์สวนสนุกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก เป็นสวนชนิดใด  
      ก.  สวนหิน          

ข.  สวนน ้า 
      ค.  สวนสุขภาพ          

ง.  สวนสาธารณะ 
13.  สวนรูปแบบใดนิยมสร้างเพื่อเพิ่มความโอ่อ่าสง่างามใหก้บัอาคาร  
      ก.  สวนประดิษฐ์         

ข.  สวนธรรมชาติ 
      ค.  สวนนามธรรม         

ง.  สวนจินตนาการ 
14.  สวนนามธรรมเนน้การจดัแบบใด  
      ก.  เลียนแบบธรรมชาติ         

ข.  เนน้เส้น สีตามแบบศิลปะสมยัใหม ่
      ค.  เนน้เร่ืองราวตามจินตนาการ       

ง.  เนน้ประโยชน์ใชส้อยและจุดประสงค์ 
15.  วสัดุชนิดใดเป็นเอกลกัษณ์การจดัสวนญ่ีปุ่น 
 ก.  ตะเกียงหิน 
 ข.  รูปป้ันกามเทพ 
 ค.  ฤาษีดดัตน 
 ง.  น ้าพุกลางสวน 
16.  พืชชนิดใดนิยมจดัเป็นเอกลกัษณ์ของสวนไทย 
 ก.  หลิว 
 ข.  ไผ ่
 ค.  สน 
 ง.  ข่อย 
17.  สวนท่ีเนน้จุดเด่นท่ีองคป์ระกอบของสวนท่ีบอกถึงเร่ืองราวต่าง ๆ คือสวนรูปแบบใด 
 ก.  สวนประดิษฐ์ 
 ข.  สวนธรรมชาติ 
 ค.  สวนนามธรรม 
 ง.  สวนจินตนาการ 
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18.  สวนองักฤษมีจุดเด่นท่ีการเลือกใชพ้รรณไมช้นิดใด 
 ก.  ไมด้ดั 
 ข.  ไมด้อก 
 ค.  แคคตสั 
 ง.  ไมผ้ล 
19.  สวนบาหลี  มกัจะเนน้จุดเด่นท่ีส่วนใดของสวน 
 ก.  กอ้นหิน 
 ข.  พรรณไม ้
 ค.  รูปป้ัน 
 ง.  น ้าตก 
20.  สวนบริเวณหนา้เสาธงของโรงเรียน จดัเป็นสวนประเภทใด 
 ก.  สวนประดิษฐ์ 
 ข.  สวนธรรมชาติ 
 ค.  สวนนามธรรม 
 ง.  สวนจินตนาการ 
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
  หลกัสูตรท้องถิ่น เร่ือง สวนสวยด้วยสองมอื  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1  ช่ือหน่วย  ส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน 
 
 

ขอ้ท่ี ขอ้ถูก  ขอ้ท่ี ขอ้ถูก 
1 ง  11 ก 
2 ข  12 ง 
3 ง  13 ก 
4 ค  14 ข 
5 ก  15 ก 
6 ข  16 ง 
7 ค  17 ค 
8 ข  18 ข 
9 ง  19 ค 
10 ข  20 ก 
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ผงัมโนทศัน์ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 เร่ือง สร้างแรงบนัดาลใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.ส ารวจข้อมูล
ท้องถิ่น 

2.วเิคราะห์ข้อมูล
ความรู้ 

สร้างแรง 

บันดาลใจ 

3. วัสดุอุปกรณ์ 

1.รูปแบบการจัดสวน 

3.ประยุกต์ใช้งาน 1.วิเคราะห์ 
มุมสวน 2. เปรียบเทียบ 

2. พันธุ์ไม้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่2 

ช่ือหน่วย   สร้างแรงบันดาลใจ             เวลา  4  ช่ัวโมง 
รหัสวชิา ง30236  รายวชิา  การจัดสวน    เวลา 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์                      รวม  80  ช่ัวโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 
หลกัสูตรท้องถิ่นเร่ือง  สวนสวยด้วยสองมือ      เวลา 40 ช่ัวโมง 
 
1.   ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1  ผลการเรียนรู้ 

    ส ารวจและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานการจดัสวนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 1.2   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การจดัตกแต่งสวนใหมี้คุณค่า โดยการน าวสัดุอุปกรณ์ท่ีหาง่ายในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชใ้ห้
เหมาะสม  มีเร่ืองราวน่าสนใจ และมีประโยชน์ใชส้อย   ผูจ้ดัตอ้งสืบคน้ขอ้มูลความรู้จากแหล่งเรียนรู้  
ท่ีหลากหลาย ใหเ้พียงพอท่ีจะเกิดแรงบนัดาลใจในการออกแบบจดัสวนใหเ้หมาะสม สวยงามและมีคุณค่า 
 1.3   สาระการเรียนรู้ 
  1.3.1   ด้านความรู้ 
   1)  คุณค่าภูมิปัญญาไทยและแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 
   2)  การวเิคราะห์มุมสวน 
   3)  แนวคิดจากการศึกษาดูงานจดัสวน 
  1.3.2   ด้านทกัษะกระบวนการ 
    1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
    2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ 
รวบรวม สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
 1.4  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การวเิคราะห์มุมสวน 
√    ความสามารถในการแกปั้ญหา :  การเปรียบเทียบพนัธ์ุไม ้
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
      ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :   
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 1.5   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
    1.5.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้  √      มีจิตสาธารณะ 

    1.5.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 1.6  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      : เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
√   การคิดวเิคราะห์ : ท าใบงาน 
√   การเขียน    :   ท าใบงาน 
 
 

2. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
  √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 
ตรวจใบงานท่ี 2.1 แบบตรวจใบงานท่ี 2.1 ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
การน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
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3. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 
เร่ืองที ่1  ส ารวจข้อมูลท้องถิ่น                                                                     เวลา  2  ช่ัวโมง 
 
ช่ัวโมงที ่9-10 
ขั้นที ่1  ขั้นสังเกต 

1.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในชัว่โมงเรียนน้ีให้นกัเรียนทราบ 
2.   ครูฉายภาพการประกวดสวนในงานเกษตรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ปี 2553 และ 

2554 ใหน้กัเรียนดูหนา้ชั้นเรียนทีละภาพ หลงัจากนั้นครูน านกัเรียนสนทนาซกัถาม  โดยสุ่มเลือก
นกัเรียนประมาณ  3  คน  ตอบค าถามต่อไปน้ี 

 - นกัเรียนเห็นคุณค่าอะไรบา้งจากสวนท่ีเห็นในภาพ 
 - นกัเรียนคิดวา่จะใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชน์ในการจดั

สวนไดอ้ยา่งไรบา้ง 
- นกัเรียนคิดวา่แหล่งเรียนรู้เร่ืองการจดัสวนในทอ้งถ่ินมีท่ีใดบา้ง 

 3.  นกัเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาไทย
นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปการใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ขั้นที ่2  วางแผนปฏิบัติ 

4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผนการท างาน และก าหนดหนา้ท่ีของเพื่อนในกลุ่มในการ
ท าใบงานท่ี 2.1 เร่ือง การวิเคราะห์มุมสวน โดยก าหนดให้นกัเรียนวางแผนการศึกษาขอ้มูลใน
ประเด็นท่ีก าหนด  
ขั้นที ่3  ลงมือปฏิบัติ 

5.  นกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มเลือกมุมสวนในโรงเรียน และฝึกวเิคราะห์มุมสวนตาม
ประเด็นท่ีก าหนดในใบงาน 
ข้ันที ่4  พฒันาความรู้ความเข้าใจ 

6. นกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มผลดักนัอภิปรายค าตอบของตนเองในใบงานท่ี 2.1 ใหเ้พื่อน
ในกลุ่มฟัง แลว้ใหเ้พื่อนในกลุ่มเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง 

7. นกัเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมขอ้มูลน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
ขั้นที ่5 สรุป 

8. นกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มช่วยกนัแกไ้ข เพิ่มเติม และตรวจสอบความถูกตอ้งของใบงาน 
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9. ครูนดัหมายการศึกษาดูงานโดยก าหนดสถานท่ีศึกษาดูงานการจดัสวนท่ีวดัหลวงพ่อโต 
 อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  ตลาดด่านเกวยีน  และตลาดพนัธ์ุไมบ้า้นโคกกรวด และมอบหมายให้
นกัเรียนวิเคราะห์มุมสวนท่ีตนเองชอบลงในใบงานท่ี 2.2 น าส่งครูหลงักลบัจากศึกษาดูงาน 
 
 
เร่ืองที ่2  ศึกษาดูงาน                                                                   เวลา  2  ช่ัวโมง 
 
ช่ัวโมงที ่11-12 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
     1. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในชัว่โมงเรียนน้ีให้นกัเรียนทราบ                                                       
  2.  ครูน าสนทนาทบทวนความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงาน 
ขั้นสอน 

3. นกัเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยตามกลุ่มปฏิบติังาน ครูแนะน าการจดักิจกรรมกลุ่มโดยใช ้
เทคนิค  L.T. โดยการร่วมมือกนัก าหนดรูปแบบของสวน  จากการใชส้ถานท่ีจริงในการปฏิบติังาน 
และประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไมใ้นทอ้งถ่ินและวสัดุอุปกรณ์การจดัสวนท่ีมีในชุมชน 

4. ครูช้ีแจงให้นกัเรียนทุกคนค านึงถึงความส าเร็จของกลุ่ม โดยอาศยัความร่วมมือช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั นกัเรียน   ท่ีเรียนเก่งตอ้งช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนหรือเรียนชา้กวา่ 

5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาจนทุกคนมีความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้ง ตรงกนั แลว้ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัวางแผนการจดัสวน  

6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนอ่ืนให้
ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะ  

7.  วทิยากรทอ้งถ่ินท่ีมีประสบการณ์การจดัสวน คือ นายเจริญชยั  ล่ามสมบติั รอง
ผูอ้  านวยการโรงเรียนโนนหนัวทิยายน  ใหค้วามรู้ เร่ือง การออกแบบจดัสวนใหมี้คุณค่าดว้ย        
ภูมิปัญญาไทย 

8.  นกัเรียนแบ่งกลุ่มท าใบงานท่ี 2.4  เร่ือง การประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไม ้พร้อมแบ่งหนา้ท่ี
รับผดิชอบในการเตรียมพนัธ์ุไม ้
ข้ันสรุป 

8.  นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้จากการศึกษาดูงานและการวเิคราะห์เปรียบเทียบ โดยครู
เป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีบกพร่อง 
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9.  ครูแนะน าให้นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  แหล่งเรียนรู้  
อินเตอร์เน็ต  แลว้สรุปลงในแบบฟอร์มโครงการ 
4. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 4.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)  ใบงานท่ี 2.1 เร่ือง การวเิคราะห์มุมสวนในโรงเรียน 
  2)  ใบงานท่ี 2.2 เร่ือง  การสืบคน้ขอ้มูลพนัธ์ุไมใ้นทอ้งถ่ิน 
  3)  ใบงานท่ี 2.3  เร่ือง การวเิคราะห์แนวคิดจากมุมสวน 
  4)  ใบงานท่ี 2.4  เร่ือง การประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไม ้
 
 4.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) วดัหลวงพอ่โต 
  2)  ตลาดด่านเกวยีน 
  3)  ตลาดพนัธ์ุไมบ้า้นโคกกรวด 
  4) หอ้งสมุด 
  5) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.kruaree.in.th/
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แผนการจัดการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิ่น เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง สร้างแรงบันดาลใจ    เวลา 4 ช่ัวโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6  
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555 

ผู้สอน นางอารี  ราชสาร  
จ านวนแผนการจดัการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้นี ้2 แผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
รหัสวชิา  ง30236   ช่ือวชิา การจัดสวน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2555 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 2  เร่ือง สร้างแรงบันดาลใจ                เวลา 4 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 5   เร่ือง ส ารวจข้อมูลท้องถิ่น                            เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1.   ผลการเรียนรู้ 

  ส ารวจและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานการจดัสวนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้  

 วเิคราะห์มุมสวนในโรงเรียนได ้
 
3.   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การจดัตกแต่งสวนใหมี้คุณค่า โดยการน าวสัดุอุปกรณ์ท่ีหาง่ายในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชใ้ห้
เหมาะสม  มีเร่ืองราวน่าสนใจ และมีประโยชน์ใชส้อย   ผูจ้ดัตอ้งสืบคน้ขอ้มูลความรู้จากแหล่งเรียนรู้  
ท่ีหลากหลาย ใหเ้พียงพอท่ีจะเกิดแรงบนัดาลใจในการออกแบบจดัสวนใหเ้หมาะสม สวยงามและมีคุณค่า 
 
4.  สาระการเรียนรู้  
 4.1  ด้านความรู้ 
  การมุมสวนในโรงเรียน 
 4.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
  1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
  2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม 
สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
 4.3  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การท าใบงาน 
√    ความสามารถในการแกปั้ญหา :  การวเิคราะห์มุมสวน 
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
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       ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :    
 4.4   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    4.4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    4.4.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4.5  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      : เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
√   การคิดวเิคราะห์ : ท าใบงาน 
√   การเขียน    :   ท าใบงาน 
 
5.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที ่9-10 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในชัว่โมงเรียนน้ีให้นกัเรียนทราบ 
2.   ครูฉายภาพการประกวดสวนในงานเกษตรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ปี 2553 และ 

2554 ใหน้กัเรียนดูหนา้ชั้นเรียนทีละภาพ หลงัจากนั้นครูน านกัเรียนสนทนาซกัถาม  โดยสุ่มเลือก
นกัเรียนประมาณ  3  คน  ตอบค าถามต่อไปน้ี 

 - นกัเรียนเห็นคุณค่าอะไรบา้งจากสวนท่ีเห็นในภาพ 
 - นกัเรียนคิดวา่จะใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชน์ในการจดั

สวนไดอ้ยา่งไรบา้ง 
- นกัเรียนคิดวา่แหล่งเรียนรู้เร่ืองการจดัสวนในทอ้งถ่ินมีท่ีใดบา้ง 

 3.  นกัเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาไทย
นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปการใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ขั้นสอน 

4.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผนการท างาน และก าหนดหนา้ท่ีของเพื่อนในกลุ่มในการ
ท าใบงานท่ี 2.1 เร่ือง การวิเคราะห์มุมสวน โดยก าหนดให้นกัเรียนวางแผนการศึกษาขอ้มูลใน
ประเด็นท่ีก าหนด  
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5. นกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มเลือกมุมสวนในโรงเรียน และฝึกวเิคราะห์มุมสวนตามประเด็น
ท่ีก าหนดในใบงาน 

10. นกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มผลดักนัอภิปรายค าตอบของตนเองในใบงานท่ี 2.1 ใหเ้พื่อน
ในกลุ่มฟัง แลว้ใหเ้พื่อนในกลุ่มเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง 

11. นกัเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมขอ้มูลน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
ขั้นสรุป 

12. นกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มช่วยกนัแกไ้ข เพิ่มเติม และตรวจสอบความถูกตอ้งของใบงาน 
13. ครูนดัหมายการศึกษาดูงานโดยก าหนดสถานท่ีศึกษาดูงานการจดัสวนท่ีวดัหลวงพ่อโต 

 อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  ตลาดด่านเกวยีน  และตลาดพนัธ์ุไมบ้า้นโคกกรวด และมอบหมายให้
นกัเรียนวิเคราะห์มุมสวนท่ีตนเองชอบลงในใบงานท่ี 2.2 น าส่งครูหลงักลบัจากศึกษาดูงาน 
 

6. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)  เอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง สร้างแรงบนัดาลใจ 
  2)  ภาพประกอบการสอน จ านวน 4 ภาพ 
  3) ใบงานท่ี 2.1 เร่ือง การวิเคราะห์มุมสวนในโรงเรียน 
  4)  ใบงานท่ี 2.2 เร่ือง การสืบคน้ขอ้มูลพนัธ์ุไมใ้นทอ้งถ่ิน 
 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ   
    http://www.kruaree.in.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kruaree.in.th/
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7. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
            √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 
ตรวจใบงานท่ี 2.1 และ 2.2 แบบตรวจใบงาน ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
การน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
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หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงานที ่2.1 ใช้เวลาปฏิบัติงาน 10 นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ วเิคราะห์มุมสวนในโรงเรียน สอนโดย นางอารี  ราชสาร 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม และใหป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ี 
1.   เลือกมุมสอนในบริเวณโรงเรียนท่ีนกัเรียนชอบแลว้วเิคราะห์มุมสวน ดงัต่อไปน้ี 
      1.1  ส ารวจรายช่ือพนัธ์ุไมท่ี้พบในสวน  
      1.2  สังเกตขนาดของพนัธ์ุไม ้ จุดเด่นของพนัธ์ุไม ้สภาพพื้นท่ีท่ีพบแลว้บนัทึกลงในตาราง 
2.  วเิคราะห์มุมสวนตามตวัอยา่งในใบงาน  
3.  ตวัแทนกลุ่มออกไปน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  โดยใชเ้วลากลุ่มละ 2 นาที 

ผลการส ารวจพนัธ์ุไม้ในมุมสวน 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือพนัธ์ุไม ้ ขนาด จุดเด่นของพนัธ์ุ
ไม ้

สภาพพื้นท่ีท่ีพบ 
ความตอ้งการ

แสง 
สภาพของ

ดิน 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



69 
 

ตัวอย่างการเรียนรู้จากสวน (สวนบ้านครูอารี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แนวคดิการออกแบบ 
ก่อน : ตอ้งการแยกพ้ืนท่ีใหเ้ป็นสดัส่วนจากบา้นหลงัแรกและทางเขา้บา้น

หลงัท่ีสอง 
2. การจดัพืน้ทีภ่ายในสวน 
หลงั : พ้ืนท่ีเป็นแนวยาวกั้นดา้นขา้งของบา้นหลงัท่ี 1 กบัทางเขา้บา้นหลงัท่ี 2 

ถูกแบ่งพ้ืนท่ีใชส้อยออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนของฉากหลงั และส่วนท่ีวาง
ชุดมา้หินอ่อน 2 ท่ี โดยมีฉากหลงัสร้างความสมัพนัธ์ของพ้ืนท่ี 

3. โครงสร้าง 
    จดัท าหลงัคาจากระแนงไม ้3 ช้ิน มุงดว้ยซาแลนป้องกนัแสงแดด ตั้งชุดมา้

หินอ่อนสองชุด โดยมีระแนงไมก้ั้นเป็นฉาก ประดบัดว้ยกลว้ยไมแ้ละไม้
แขวน ปูพ้ืนดว้ยหินกรวด ฉากหลงัท่ีใชก้ั้นระหวา่งบา้นกบัทางเขา้บา้น
หลงัท่ีสอง ใชต้อไมท่ี้มีความสูงแตกต่างกนัตั้งแลว้วางดว้ยแพงพวยสลบั
กบัสบัปะรดสี โดยมีร่มเงาจากตน้หมาก และตน้สารภีท่ีมีอยูแ่ลว้ ส่วน
ตน้ประยงค ์ไดต้ดัแต่งท าเป็นไมด้ดั ท าใหส้ามารถใชพ้ื้นท่ีเป็นฉากกั้นได ้
และยงัใชเ้ป็นมุมพกัผอ่นเลก็ ๆ ไดด้ว้ย 

4. ขอบเขตของโครงสร้าง 
ใชต้อไมท่ี้มีความสูงลดหลัน่กนัจดัวางอยา่งมีจงัหวะ บนตอไมป้ระดบั
ดว้ยกรางแพวงพวยและสบัปะรดสีสีสนัสวยงาม 

5. การผสมผสานของวสัดุทีใ่ช้ในสวน 
กรวดทราย ช่วยใหพ้ื้นท่ีขนาดเลก็ดูสวา่งข้ึน ระแนงไมช่้วยใหเ้กิดความ
เป็นส่วนตวั 

6. สัดส่วน 
สดัสวนและจงัหวะของตอไมท้ าใหเ้กิดความร่ืนรมย ์ ไม่ไดมี้อิทธิพลต่อ
จ ากดัพ้ืนท่ีพกัผอ่นแต่อยา่งใด 

7. สรุปรายละเอยีด 
    สวนเลก็ ๆ ประดบัไมร้ะแนงสร้างความน่ารักใหก้บัมุมพกัผอ่น ระแนงไม้
นอกจากใหร่้มเงาแลว้ ยงัสร้างความเป็นสดัส่วนเหมาะส าหรับนัง่พกัผอ่น 
การใชต้อไมท่ี้มีสดัส่วนแตกต่างกนั จดัวางดว้ยจงัหวะท่ีเหมาะสม ประดบั
ดว้ยพรรณไมห้ลากสี  ท าใหเ้กิดขอบเขต ท่ีไม่จ ากดัจนเกินไป สามารถ
ทอดสายตาสู่มุมสวนตรงขา้มทางเขา้บา้นได ้
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การเรียนรู้จากสวนในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แนวคดิการออกแบบ 
ก่อน : ......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
2. การจดัพืน้ทีภ่ายในสวน 
หลงั : ......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
3. โครงสร้าง……………………………………………………………………………………………….………

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
4. ขอบเขตของโครงสร้าง 

……………………………………………………………………………………………….……….................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

5. การผสมผสานของวสัดุทีใ่ช้ในสวน…………………………………………………………………….……… 
.................................................................................................................................................................................... 
6. สัดส่วน................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
7. สรุปรายละเอยีด 
……………………………………………………………………………………………….……….......................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 



71 
 

หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงานที ่2.2 ใช้เวลาปฏิบัติงาน 10 นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ เร่ือง  การสืบค้นข้อมูลพนัธ์ุไม้ 
ในท้องถิ่น 

สอนโดย นางอารี  ราชสาร 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ตามกลุ่มปฏิบติังานเดิม และใหป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ี 

1. แบ่งหนา้ท่ีใหส้มาชิกกลุ่มไปสืบคน้ขอ้มูลพืชผกัสวนครัวและพืชสมุนไพรท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบัพนัธ์ุไมท่ี้พบในใบงานท่ี 2.2  และสามารถน ามาใชจ้ดัสวนเพื่อใหเ้กิดคุณค่า
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและอินเตอร์เน็ต 

2. น าความรู้ท่ีไดจ้ากการสืบคน้ไปสร้างผงัความคิด 
    3.    ตวัแทนกลุ่มออกไปน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  โดยใชเ้วลากลุ่มละ 2 นาที 
สรุปผลการสืบค้นข้อมูล 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือพนัธ์ุไม ้
ในใบงานท่ี 2.2 

พืชในทอ้งถ่ินท่ีใช้
จดัสวนแทนได ้

คุณประโยชน์ท่ีไดรั้บจากพืช 
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ไม้ในร่ม 

ไม้
กลางแจ้ง 

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



74 
 

แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
รหัสวชิา  ง30236   ช่ือวชิา การจัดสวน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2555 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 2  เร่ือง สร้างแรงบันดาลใจ                เวลา 4 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 6   เร่ือง ศึกษาดูงาน                 เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1.   ผลการเรียนรู้ 

  ส ารวจและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานการจดัสวนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
      วเิคราะห์แนวคิดจากการศึกษาดูงานจดัสวนได ้

 

3.   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การจดัตกแต่งสวนใหมี้คุณค่า โดยการน าวสัดุอุปกรณ์ท่ีหาง่ายในทอ้งถ่ินมาประยุกตใ์ชใ้ห้
เหมาะสม  มีเร่ืองราวน่าสนใจ และมีประโยชน์ใชส้อย   ผูจ้ดัตอ้งสืบคน้ขอ้มูลความรู้จากแหล่งเรียนรู้  
ท่ีหลากหลาย ให้เพียงพอท่ีจะเกิดแรงบนัดาลใจในการออกแบบจดัสวนให้เหมาะสม สวยงามและมี
คุณค่า 
 

4.  สาระการเรียนรู้  
 4.1  ด้านความรู้ 
  แนวคิดจากการศึกษาดูงานจดัสวน 
 4.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
  1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
  2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม 
สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
 4.3  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม  
√    ความสามารถในการคิด  :   การท าใบงาน 
√    ความสามารถในการแกปั้ญหา :  การวเิคราะห์มุมสวน 
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
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       ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :    
 4.4   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    4.4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    4.4.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4.5  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      :  อ่านใบงาน 
√   การคิดวเิคราะห์ : ท าใบงาน 
√   การเขียน    :   ท าใบงาน 
 
5.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที ่11-12 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
     1. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในชัว่โมงเรียนน้ีให้นกัเรียนทราบ                                                       
  2.  ครูน าสนทนาทบทวนความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดูงาน 
ขั้นสอน 

3. นกัเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยตามกลุ่มปฏิบติังาน ครูแนะน าการจดักิจกรรมกลุ่มโดยใช ้
เทคนิค  L.T. โดยการร่วมมือกนัก าหนดรูปแบบของสวน  จากการใชส้ถานท่ีจริงในการปฏิบติังาน 
และประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไมใ้นทอ้งถ่ินและวสัดุอุปกรณ์การจดัสวนท่ีมีในชุมชน 

4. ครูช้ีแจงให้นกัเรียนทุกคนค านึงถึงความส าเร็จของกลุ่ม โดยอาศยัความร่วมมือช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั นกัเรียน   ท่ีเรียนเก่งตอ้งช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนหรือเรียนชา้กวา่ 

5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาจนทุกคนมีความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้ง ตรงกนั แลว้ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัวางแผนการจดัสวน  

6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนอ่ืนให้
ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะ  

7.  วทิยากรทอ้งถ่ินท่ีมีประสบการณ์การจดัสวน คือ นายเจริญชยั  ล่ามสมบติั รอง
ผูอ้  านวยการโรงเรียนโนนหนัวทิยายน   
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8.  นกัเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาเอกสารประกอบการสอนเร่ือง สร้างแรงบนัดาลใจ แลว้ร่วมมือ
กนัท าใบงานท่ี 2.4  เร่ือง การประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไม ้พร้อมแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบในการเตรียมพนัธ์ุไม ้
ข้ันสรุป 

9.  นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้จากการศึกษาดูงานและการวเิคราะห์เปรียบเทียบ โดยครู
เป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีบกพร่อง 

10.  ครูแนะน าให้นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  แหล่งเรียนรู้  
อินเตอร์เน็ต  แลว้สรุปลงในแบบฟอร์มโครงการ 
 
6. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)   ใบงานท่ี 2.3 เร่ือง การวิเคราะห์แนวคิดจากมุมสวน 
  2)  ใบงานท่ี 2.4  เร่ือง การประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไม ้
 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) วดัหลวงพอ่โต 
  2)  ตลาดด่านเกวยีน 
  3)  ตลาดพนัธ์ุไมบ้า้นโคกกรวด 
  4) หอ้งสมุด 
  5) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
 
7. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมนิ 

            √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมอื เกณฑ์การให้คะแนน 

ตรวจใบงานท่ี 2.3, 2.4 แบบตรวจใบงานท่ี 2.3, 2.4 ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
การน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ท างานกลุ่ม 
ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

 
 
 

http://www.kruaree.in.th/
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หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงานที ่2.3 ใช้เวลาปฏิบัติงาน 40 นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ เร่ือง  การวเิคราะห์แนวคิด 
จากมุมสวน 

สอนโดย นางอารี  ราชสาร 

 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกมุมสวนจากแหล่งเรียนรู้ทีค่รูน าไปศึกษาดูงาน  แล้ววเิคราะห์มุมสวนใน
มุมทีนั่กเรียนชอบมากทีสุ่ด โดยใช้เวลา 40 นาที 
 
การเรียนรู้จากสวนวดัหลวงพ่อโต  อ.สีคิว้ จ.นครราชสีมา 
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1. แนวคิดการออกแบบ 
ก่อน : .................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. การจัดพืน้ทีภ่ายในสวน 
หลงั : .................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. โครงสร้าง 
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………………………………….........................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 
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4. ขอบเขตของโครงสร้าง 
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5. การผสมผสานของวสัดุทีใ่ช้ในสวน 
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............................................................................................................................................................. 
6. สัดส่วน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.. 
.............................................................................................................................................................
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7. สรุป
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หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงานที ่2.4 ใช้เวลาปฏิบัติงาน 10 นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ เร่ือง  การประยุกต์ใช้พนัธ์ุไม้ สอนโดย นางอารี  ราชสาร 

ให้นักเรียนก าหนดช่ือพนัธ์ุไม้ทีค่วรใช้ในแบบแปลนสวนทีก่ าหนดให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลข 
1...........................................    2........................................... 
3...........................................    4........................................... 
5...........................................    6........................................... 
7...........................................    8........................................... 
9...........................................    10.......................................... 
11…………………………… 

1 

2 3 4 

5 

6 

7 
8 
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ให้นักเรียนในกลุ่มร่วมมือกนัวางแผนงานการเตรียมพนัธ์ุไม้ส าหรับจัดสวน 

วนั เดือน ปี ช่ือพนัธ์ุไม้ การจัดหา ผู้รับผดิชอบ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

กลุ่มที่..................... 
สมาชิก 1......................................................................................................ประธาน 
 2.....................................................................................................รองประธาน 
 3.....................................................................................................เลขานุการ 
 4....................................................................................................  

5....................................................................................................  
6....................................................................................................  
7.................................................................................................... 

       8.................................................................................................... 
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หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงานที ่2.4 ใช้เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ เร่ือง  การวเิคราะห์คุณลกัษณะของ 
นักจัดสวนด้วยเอกลกัษณ์ท้องถิ่น 

สอนโดย นางอารี  ราชสาร 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนร่วมมือกนัในกลุ่มวเิคราะห์คุณลกัษณะของนักจัดสวนทีด่ีทีส่ามารถออกแบบ
และจัดตกแต่งสวนด้วยเอกลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมสวยงามและมีคุณค่า 

            อาชีพนกัจดัสวน  คือ  อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งการออกแบบสวนในรูปแบบต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัสถานท่ีและ
ความตอ้งการของเจา้ของพ้ืนท่ี  

ลกัษณะงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพนกัจดัสวน ไดแ้ก่  การออกแบบและการจดัวางองคป์ระกอบของตน้ไม้
และพรรณไม ้

เอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ค  าขวญัจงัหวดัขอนแก่น  พรรณไมป้ระเภทพืชผกั สมุนไพร ไมด้อกไม้
ประดบัในทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น ครกมอง  เกวยีน  ขอนไม ้เคร่ืองจกัสานต่าง ๆ เป็นตน้ 

 
1. ค าขวญัประจ าจงัหวดัขอนแก่น คือ............................................................................................ 

.................................................................................................................................................... 
2. คุณลกัษณะของนกัจดัสวนดว้ยเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน ท่ีควรมีไดแ้ก่ 

2.1  ดา้นความรู้  นกัจดัสวนดว้ยเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินควรมีความรู้เก่ียวกบัดา้นใดบา้ง 
1)..........................................................................................................................................
2).......................................................................................................................................... 
3).......................................................................................................................................... 
4).......................................................................................................................................... 

        2.2  ดา้นลกัษณะนิสัย  นกัจดัสวนดว้ยเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินควรมีลกัษณะนิสัยอยา่งไร 
1)..........................................................................................................................................
2).......................................................................................................................................... 
3).......................................................................................................................................... 
4).......................................................................................................................................... 

2.3  ดา้นความคิด นกัจดัสวนดว้ยเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินควรมีคณุลกัษณะด้านความคิดอยา่งไร 
1)..........................................................................................................................................
2).......................................................................................................................................... 
3).......................................................................................................................................... 
4).......................................................................................................................................... 

กลุ่มท่ี.................................................... 
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ผงัมโนทศัน์ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 เร่ือง ร่วมมอืกนัออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.องค์ประกอบศิลป์ใน
การออกแบบจัดสวน 

2.หลักการออกแบบ
จัดสวน 

3.การออกแบบ 
จัดสวน 

ร่วมมือกัน 

ออกแบบ 

3. 
ผิวสัมผัส 

1.เส้น 

2. ขั้นตอนการ
ออกแบบ 

3.การออกแบบ
จัดสวน 

5.ความ
แตกต่าง 

1.เอกภาพ 

4. ความ
กลมกลืน 

2. รูปร่างและรปูทรง 

1.สัญลกัษณ์ใน
การออกแบบ 

4. สี 

5. พื้นที่
ว่าง 

6.ลวดลาย 

3.สัดส่วน 

2.จังหวะ 

6.จุดเด่น 

4.การประเมินราคา 
การจัดสวน 

2. การประเมิน
ราคาจัดสวน 

1.การค านวณ
ค่าใช้จ่าย 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่3 

ช่ือหน่วย   ร่วมมือกนัออกแบบ            เวลา  12  ช่ัวโมง 
รหัสวชิา ง30236  รายวชิา  การจัดสวน  เวลา 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์                         รวม  80  ช่ัวโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเร่ือง  สวนสวยด้วยสองมือ         เวลา 40 ช่ัวโมง 
 
1.   ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1  ผลการเรียนรู้ 
            อธิบายหลกัการออกแบบจดัสวน และออกแบบจดัสวนในพื้นท่ีก าหนดใหไ้ดอ้ยา่งมี
ความคิดสร้างสรรค ์  
 1.2   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

การออกแบบจดัสวนเป็นการน าความคิดสร้างสรรคม์าวางแผนเลือกสรรรูปแบบและวสัดุ   
ในการจดัสวนให้เหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อยและช่วยใหเ้กิดความสวยงาม โดยค านึงถึง
องคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบและหลกัการออกแบบ โดยนกัออกแบบจะตอ้งมีความรู้ดา้น
ศิลปะ  การออกแบบ  ดา้นพนัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์การจดัสวน ตลอดจนการดูแลรักษาสวน เพื่อให้
สวนคงความงามไดน้านข้ึน 
 1.3   สาระการเรียนรู้ 
  1.3.1  ด้านความรู้ 
   1)  องคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวน 
   2)  หลกัการออกแบบจดัสวน 
   3)  การเขียนแบบแปลนสวน 
   4)  การออกแบบจดัสวน 
   5)  การประเมินราคาการจดัสวน 
  1.3.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
       1)  ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
           2)  ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้  1.4   
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 1.4  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การเขียนแบบแปลนสวน การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   ความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบจดัสวน 
√    ความสามารถในการแกปั้ญหา :  ประยกุตใ์ชค้วามรู้และประสบการณ์ในการออกแบบจดัสวน 
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
√  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :  การออกแบบจดัสวน 
 1.5   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    1.5.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้        มีจิตสาธารณะ 

    1.5.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 1.6  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      : เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
√   การคิดวเิคราะห์ : ท าใบงาน 
√   การเขียน    :   ท าใบงาน 
 

2. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมนิ 

            √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมอื เกณฑ์การให้คะแนน 

ท าแบบทดสอบ ตรวจแบบทดสอบ เกณฑก์ารผา่นร้อยละ 70  
ตรวจใบงานท่ี 3.1-3.3 แบบตรวจใบงานท่ี 3.1-3.3 ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
ตรวจแบบฝึกท่ี 1-8 แบบตรวจแบบฝึกท่ี 1-8 ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
การน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
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3. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง ร่วมมือกนัออกแบบ 
 
เร่ืองที ่1  องค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบจัดสวน                                               เวลา  2  ช่ัวโมง 
 
ช่ัวโมงที ่13-14 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  นกัเรียนดูภาพแบบแปลนสวนและภาพสวนท่ีจดัตามแบบแปลนทีละชุด จ านวน 1 ชุด    
โดยการฉายภาพผา่นเคร่ืองโปรเจคเตอร์ 

2.  สนทนาซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัภาพต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนดูโดยสุ่มใหน้กัเรียนตอบทีละคน 
จากประเด็นค าถามต่อไปน้ี 

2.1  ภาพแบบแปลนสวนและสวนแต่ละชุดมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 
2.2  นกัเรียนมองเห็นองคป์ระกอบส าคญัใดบา้งท่ีควรพิจารณาลงในแบบแปลนสวน 
2.3   นกัเรียนคิดวา่การจดัสวนโดยไม่ออกแบบล่วงหนา้จะมีผลอยา่งไร 
2.4   นกัเรียนคิดวา่มีความจ าเป็นหรือไม่ท่ีจะตอ้งศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัการ

ออกแบบจดัสวน 
3.  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความส าคญัของการออกแบบจดัสวน 

ขั้นสอน 
4.  นกัเรียนชมส่ือประสม (Multimedia) เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวน 

โดยใชเ้วลา ประมาณ 12 นาที แลว้ร่วมกนัอภิปรายสรุป 
5.  นกัเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวน 

ร่วมกนัท าแผนท่ีความคิดสรุปองคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวน 
ข้ันสรุป 

6. นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวน โดยครู
เป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีบกพร่อง 

7. นกัเรียนและครูช่วยกนัประเมินผลการท างาน และพิจารณาวา่อะไรคือจุดเด่นของงาน 
และอะไรคือส่ิงท่ีควรปรับปรุง   
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เร่ืองที ่2  หลกัออกแบบจัดสวน                                                     เวลา  2  ช่ัวโมง 
 

ช่ัวโมงที ่15-16   (สอนท่ีหอ้งคอมพิวเตอร์) 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

 1.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในคาบเรียนน้ีใหน้กัเรียนทราบ 
 2.  ครูน าภาพสวนมาให้นกัเรียนดูจ านวน 4 ภาพ แลว้ซกัถามนกัเรียนในเร่ืองต่อไปน้ี 
 2.1  จากภาพสวน  นกัเรียนคิดวา่ส่วนใดมองเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุด 
 2.2  นกัเรียนมีความรู้สึกวา่สวนทั้งสองขา้งมีน ้าหนกัเท่ากนัหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 2.3  นกัเรียนคิดวา่การศึกษาเร่ืองหลกัการออกแบบจดัสวนมีความจ าเป็นหรือไม่ 
อยา่งไรบา้ง 
ขั้นสอน 

 3.  นกัเรียนชมส่ือประสม (Multimedia) เร่ือง หลกัการออกแบบจดัสวน โดยใชเ้วลา 
ประมาณ 20 นาที ร่วมกนัสรุปเน้ือหา  

4.  นกัเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน เร่ือง หลกัการออกแบบจดัสวน ครูอธิบายและ
ยกตวัอยา่งประกอบเพิ่มเติม แลว้ใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 3.2 
ข้ันสรุป 

5. นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ เร่ือง หลกัการออกแบบจดัสวน โดยครูเป็นผูต้รวจสอบ
ความถูกตอ้ง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีบกพร่อง 

6. นกัเรียนและครูช่วยกนัประเมินผลการท างาน และพิจารณาวา่อะไรคือจุดเด่นของงาน 
และอะไรคือส่ิงท่ีควรปรับปรุง   

 
เร่ืองที ่3  การเขียนแบบแปลนสวน                                                     เวลา  2  ช่ัวโมง 
 

ช่ัวโมงที ่17-18   
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
 1.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในคาบเรียนน้ีใหน้กัเรียนทราบ 
 2.  ครูน าสนทนาทบทวนเก่ียวกบัองคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวนและหลกัการ
ออกแบบจดัสวน 
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ขั้นสอน 
 3.  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน  ตามกลุ่มปฏิบติังานเดิม  ร่วมมือกนัเรียนรู้จากแบบ
ฝึกการออกแบบจดัสวน เร่ือง การเขียนแบบแปลนสวน 
 4.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัท าใบงานกิจกรรมดงัต่อไปน้ี  
            ใบงานกิจกรรมท่ี 1  เร่ือง การเขียนแบบแปลนสวน 
    ใบงานกิจกรรมท่ี 2  เร่ือง สัญลกัษณ์ไมย้นืตน้และไมพุ้ม่ 
    ใบงานกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง สัญลกัษณ์ไมค้ลุมดิน 
    ใบงานกิจกรรมท่ี 4 เร่ือง สัญลกัษณ์กอ้นหิน 
    ใบงานกิจกรรมท่ี 5 เร่ือง สัญลกัษณ์ตอไม ้
ข้ันสรุป 

5.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  โดยใชเ้วลากลุ่มละ 2-3 
นาที  ระหวา่งการน าเสนอเปิดโอกาสใหน้กัเรียนอ่ืนแสดงความคิดเห็น 

6.  นกัเรียนและครูช่วยกนัประเมินผลการท างาน และพิจารณาวา่อะไรคือจุดเด่นของงาน  
และอะไรคือส่ิงท่ีควรปรับปรุง  และน าส่งใบงานใหค้รูตรวจ 
 
 

เร่ืองที ่4  การออกแบบจัดสวน                                                     เวลา  2  ช่ัวโมง 
 

ช่ัวโมงที ่19-20   
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

 1.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในคาบเรียนน้ีใหน้กัเรียนทราบ 
 2.  ครูน าสนทนาทบทวนเก่ียวกบัองคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวนและหลกัการ
ออกแบบจดัสวน 
ขั้นสอน 

 3.  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน  ตามกลุ่มปฏิบติังานเดิม  ร่วมมือกนัเรียนรู้จากแบบ
ฝึกการออกแบบจดัสวน  เร่ือง การออกแบบจดัสวนหยอ่ม และร่วมมือกนัท าใบงานดงัต่อไปน้ี 
            ใบงานกิจกรรมท่ี 6  เร่ือง การต่อเติมแบบแปลนสวน 
    ใบงานกิจกรรมท่ี 7  เร่ือง การออกแบบจดัสวน 
    ใบงานกิจกรรมท่ี 8 เร่ือง การปรับปรุงแบบแปลนสวน 
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ข้ันสรุป 
4.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  โดยใชเ้วลากลุ่มละ 2-3 

นาที  ระหวา่งการน าเสนอเปิดโอกาสใหน้กัเรียนอ่ืนแสดงความคิดเห็น 
5.  นกัเรียนและครูช่วยกนัประเมินผลการท างาน และพิจารณาวา่อะไรคือจุดเด่นของงาน  

และอะไรคือส่ิงท่ีควรปรับปรุง  และน าส่งใบงานใหค้รูตรวจ 
 
 

เร่ืองที ่5  การประเมินราคาการจัดสวน                                                 เวลา  2  ช่ัวโมง 
 
ช่ัวโมงที ่ 21-22   
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
 1.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในคาบเรียนน้ีใหน้กัเรียนทราบ 
 2.  ครูน าสนทนาทบทวนเก่ียวกบัการเขียนแบบแปลนสวน และซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบั
ราคาของวสัดุอุปกรณ์และพนัธ์ุไม ้
ขั้นสอน 
 3.  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน  ตามกลุ่มปฏิบติังานเดิม  ร่วมมือกนัเรียนรู้จาก
เอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง การประเมินราคาจากแบบแปลนสวน และร่วมมือกนัฝึก
ประเมินราคาการจดัสวนตามใบงานท่ี 3.2 เร่ือง การประเมินราคาการจดัสวน 
 4.  นกัเรียนร่วมมือกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง  โดยครูอธิบายเพิ่มเติม 
 5.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัประเมินราคาการจดัสวนจากแบบแปลนสวนของกลุ่ม
ตามใบงานท่ี 3.3 เร่ือง การประเมินราคาจากแบบแปลนสวน 
ข้ันสรุป 

6.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  โดยใชเ้วลากลุ่มละ 2-3 
นาที  ระหวา่งการน าเสนอเปิดโอกาสใหน้กัเรียนอ่ืนแสดงความคิดเห็น 

7.  นกัเรียนและครูช่วยกนัประเมินผลการท างาน และพิจารณาวา่อะไรคือจุดเด่นของงาน  
และอะไรคือส่ิงท่ีควรปรับปรุง  และน าส่งใบงานใหค้รูตรวจ 
  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง ร่วมมือกนัออกแบบ 
 
 
 



89 
 

4. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 4.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวน 
  2)  วดีีทศัน์ เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวน 
  3) เอกสารประกอบการสอน เร่ือง หลกัการออกแบบจดัสวน 
  4)  วดีีทศัน์ เร่ือง หลกัการออกแบบจดัสวน 
  5)  แบบฝึกการออกแบบจดัสวน 
  6)  เอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง การประเมินราคาการจดัสวน 
  7)  ในงานท่ี 3.1 เร่ือง การเขียนแบบแปลนสวน 
  8)  ใบงานท่ี 3.2 เร่ือง การประเมินราคาการจดัสวน 
  9)  ใบงานท่ี 3.3 เร่ือง การประเมินราคาจากแบบแปลนสวน 
  10)   ใบงานกิจกรรมท่ี 1  เร่ือง การเขียนแบบแปลนสวน 
  11)  ใบงานกิจกรรมท่ี 2  เร่ือง สัญลกัษณ์ไมย้นืตน้และไมพุ้ม่ 
  12)  ใบงานกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง สัญลกัษณ์ไมค้ลุมดิน 
  13)  ใบงานกิจกรรมท่ี 4 เร่ือง สัญลกัษณ์กอ้นหิน 
  14)  ใบงานกิจกรรมท่ี 5 เร่ือง สัญลกัษณ์ตอไม ้
         15)  ใบงานกิจกรรมท่ี 6  เร่ือง การต่อเติมแบบแปลนสวน 
  16)  ใบงานกิจกรรมท่ี 7  เร่ือง การออกแบบจดัสวน 
  17)  ใบงานกิจกรรมท่ี 8 เร่ือง การปรับปรุงแบบแปลนสวน 
 4.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้ง E-Learning 
  2)  มุมวชิาการ ห้องวชิาครูอารี 
  3) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ   
    http://www.kruaree.in.th 
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แผนการจัดการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิ่น เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ร่วมมอืกนัออกแบบ    เวลา 12 ช่ัวโมง 

รหัสวชิา ง30236  รายวชิา การจดัสวน 
จ านวน 2 หน่วยกติ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6  
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555 

ผู้สอน นางอารี  ราชสาร  
จ านวนแผนการจดัการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้นี ้6 แผน 
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แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
รหัสวชิา  ง30236   ช่ือวชิา การจัดสวน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2555 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 3  เร่ือง ร่วมมือกนัออกแบบ            เวลา 12 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 7   เร่ือง องค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบจัดสวน             เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1.   ผลการเรียนรู้ 
         อธิบายหลกัการออกแบบจดัสวน และออกแบบจดัสวนในพื้นท่ีก าหนดใหไ้ดอ้ยา่งมีความคิด
สร้างสรรค ์
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
  อธิบายองคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
3.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

การออกแบบจดัสวนเป็นการน าความคิดสร้างสรรคม์าวางแผนเลือกสรรรูปแบบและวสัดุ   
ในการจดัสวนให้เหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อยและช่วยใหเ้กิดความสวยงาม โดยค านึงถึง
องคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบและหลกัการออกแบบ โดยนกัออกแบบจะตอ้งมีความรู้ดา้น
ศิลปะ  การออกแบบ  ดา้นพนัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์การจดัสวน ตลอดจนการดูแลรักษาสวน เพื่อให้
สวนคงความงามไดน้านข้ึน 
  
4.  สาระการเรียนรู้ 
 4.1  ด้านความรู้ 
  อธิบายองคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 4.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
  1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
  2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม 
สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
 4.3  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 
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√    ความสามารถในการคิด  :   แผนท่ีความคิด 
      ความสามารถในการแกปั้ญหา  :   
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
       ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :    
 4.4   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    4.4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    4.4.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4.5  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      : เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
√   การคิดวเิคราะห์ : ท าใบงาน 
√   การเขียน    :   ท าใบงาน 
 

5.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที ่13-14 
  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนชุดท่ี 3 เร่ือง ร่วมมือกนัออกแบบ โดยใชเ้วลา 20 นาที 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  นกัเรียนดูภาพแบบแปลนสวนและภาพสวนท่ีจดัตามแบบแปลนทีละชุด จ านวน 1 ชุด    
โดยการฉายภาพผา่นเคร่ืองโปรเจค็เตอร์ 

2.  สนทนาซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบัภาพต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนดูโดยสุ่มใหน้กัเรียนตอบทีละคน 
จากประเด็นค าถามต่อไปน้ี 

2.1  ภาพแบบแปลนสวนและสวนแต่ละชุดมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 
2.2  นกัเรียนมองเห็นองคป์ระกอบส าคญัใดบา้งท่ีควรพิจารณาลงในแบบแปลนสวน 
2.3   นกัเรียนคิดวา่การจดัสวนโดยไม่ออกแบบล่วงหนา้จะมีผลอยา่งไร 
2.4   นกัเรียนคิดวา่มีความจ าเป็นหรือไม่ท่ีจะตอ้งศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัการ

ออกแบบจดัสวน 
3.  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความส าคญัของการออกแบบจดัสวน 
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ขั้นสอน 
4.  นกัเรียนชมส่ือประสม (Multimedia) เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวน 

โดยใชเ้วลา ประมาณ 12 นาที แลว้ร่วมกนัอภิปรายสรุป 
5.  นกัเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวน 

ร่วมกนัท าแผนท่ีความคิดสรุปองคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวน 
ข้ันสรุป 

6. นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวน โดยครู
เป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีบกพร่อง 

7. นกัเรียนและครูช่วยกนัประเมินผลการท างาน และพิจารณาวา่อะไรคือจุดเด่นของงาน 
และอะไรคือส่ิงท่ีควรปรับปรุง   
 
6. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)  เอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวน 
  2)  วดีีทศัน์เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวน 
         3)  ใบงานท่ี 3.1 เร่ือง องคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวน 
 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
 
7. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
            √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 
ท าแบบทดสอบ ตรวจแบบทดสอบ เกณฑก์ารผา่นร้อยละ 70  
ตรวจใบงานท่ี 3.1 แบบตรวจใบงานท่ี 3.1 ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

 
 

http://www.kruaree.in.th/
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แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
รหัสวชิา  ง30236   ช่ือวชิา การจัดสวน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2555 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 3  เร่ือง ร่วมมือกนัออกแบบ             เวลา 12 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 8   เร่ือง หลกัการออกแบบจัดสวน                          เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1.   ผลการเรียนรู้ 
  อธิบายหลกัการออกแบบจดัสวน และออกแบบจดัสวนในพื้นท่ีก าหนดใหไ้ดอ้ยา่งมี
ความคิดสร้างสรรค ์
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
  อธิบายหลกัการออกแบบจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
3.   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การศึกษาองคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวนและหลกัการออกแบบจดัสวนให้
เขา้ใจ จะช่วยใหน้กัเรียนสามารถออกแบบจดัสวนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
4.  สาระการเรียนรู้ 
 4.1  ด้านความรู้ 
  หลกัการออกแบบจดัสวน 
 4.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
  1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
  2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม 
สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
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 4.3  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การท าใบงาน 
      ความสามารถในการแกปั้ญหา  :   
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
       ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :    
 4.4   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    4.4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    4.4.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4.5  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      : เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
√   การคิดวเิคราะห์ : ท าใบงาน 
√   การเขียน    :   ท าใบงาน 
 
 

5.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที ่15-16   (สอนท่ีหอ้งคอมพิวเตอร์) 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

 1.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในคาบเรียนน้ีใหน้กัเรียนทราบ 
 2.  ครูน าภาพสวนมาให้นกัเรียนดูจ านวน 4 ภาพ แลว้ซกัถามนกัเรียนในเร่ืองต่อไปน้ี 
 2.1  จากภาพสวน  นกัเรียนคิดวา่ส่วนใดมองเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุด 
 2.2  นกัเรียนมีความรู้สึกวา่สวนทั้งสองขา้งมีน ้าหนกัเท่ากนัหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 2.3  นกัเรียนคิดวา่การศึกษาเร่ืองหลกัการออกแบบจดัสวนมีความจ าเป็นหรือไม่ 
อยา่งไรบา้ง 
ขั้นสอน 

 3.  นกัเรียนชมส่ือประสม (Multimedia) เร่ือง หลกัการออกแบบจดัสวน โดยใชเ้วลา 
ประมาณ 20 นาที ร่วมกนัสรุปเน้ือหา  
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4.  นกัเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน เร่ือง หลกัการออกแบบจดัสวน ครูอธิบายและ
ยกตวัอยา่งประกอบเพิ่มเติม แลว้ใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 3.2 
ข้ันสรุป 

5. นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ เร่ือง หลกัการออกแบบจดัสวน โดยครูเป็นผูต้รวจสอบ
ความถูกตอ้ง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีบกพร่อง 

6. นกัเรียนและครูช่วยกนัประเมินผลการท างาน และพิจารณาวา่อะไรคือจุดเด่นของงาน 
และอะไรคือส่ิงท่ีควรปรับปรุง   
 
6. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)  เอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง หลกัการออกแบบจดัสวน 
  2)  วดีีทศัน์เร่ือง หลกัการออกแบบจดัสวน 
         3)  ใบงานท่ี 3.2 เร่ือง หลกัการออกแบบจดัสวน 
 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
 
7. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
            √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 
ท าแบบทดสอบ ตรวจแบบทดสอบ เกณฑก์ารผา่นร้อยละ 70  
ตรวจใบงานท่ี 3.2 แบบตรวจใบงานท่ี 3.2 ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

 
 
 
 
 

http://www.kruaree.in.th/
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แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
รหัสวชิา  ง30236   ช่ือวชิา การจัดสวน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2555 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 3  เร่ือง ร่วมมือกนัออกแบบ          เวลา 12 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 9   เร่ือง การเขียนแบบแปลนสวน                       เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1.   ผลการเรียนรู้ 
  อธิบายหลกัการออกแบบจดัสวน และออกแบบจดัสวนในพื้นท่ีก าหนดใหไ้ดอ้ยา่งมี
ความคิดสร้างสรรค ์
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
  2.1  อธิบายลกัษณะการเขียนแบบแปลนสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
         2.2  การเขียนแบบแปลนสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2.3  เขียนสัญลกัษณ์ไมย้นืตน้และไมพุ้ม่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2.4  เขียนสัญลกัษณ์ไมค้ลุมดินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2.5  เขียนสัญลกัษณ์กอ้นหินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2.6  เขียนสัญลกัษณ์ตอไมไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
3.   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การศึกษาขั้นตอนการออกแบบจดัสวนและการเขียนสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการออกแบบจดั
สวนจะช่วยใหแ้บบแปลนสวนมีความเหมาะสมสวยงามสามารถส่ือความหมายไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
4.  สาระการเรียนรู้  
 4.1  ด้านความรู้ 
  การเขียนแบบแปลนสวน 
 4.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
  1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
  2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม 
สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
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 4.3  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การสนทนา การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การท าแบบฝึก 
      ความสามารถในการแกปั้ญหา  :   
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
       ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :    
 4.4   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    4.4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    4.4.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4.5  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      : แบบฝึกเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค ์เร่ือง การออกแบบจดัสวน 
√   การคิดวเิคราะห์ : ท าแบบฝึก 
√   การเขียน    :   ท าแบบฝึก 
5.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที ่17-18   
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

 1.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในคาบเรียนน้ีใหน้กัเรียนทราบ 
 2.  ครูน าสนทนาทบทวนเก่ียวกบัองคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวนและหลกัการ
ออกแบบจดัสวน 
ขั้นสอน 
 3.  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน  ตามกลุ่มปฏิบติังานเดิม  ร่วมมือกนัเรียนรู้จากแบบ
ฝึกการออกแบบจดัสวน เร่ือง การเขียนแบบแปลนสวน 
 4.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัท าใบงานกิจกรรมดงัต่อไปน้ี  
            แบบฝึกท่ี 1  เร่ือง การเขียนแบบแปลนสวน 
    แบบฝึกท่ี 2  เร่ือง สัญลกัษณ์ไมย้นืตน้และไมพุ้ม่ 
    แบบฝึกท่ี 3 เร่ือง สัญลกัษณ์ไมค้ลุมดิน 
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    แบบฝึกท่ี 4 เร่ือง สัญลกัษณ์กอ้นหิน 
    แบบฝึกท่ี 5 เร่ือง สัญลกัษณ์ตอไม ้
ข้ันสรุป 

5.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  โดยใชเ้วลากลุ่มละ 2-3 
นาที  ระหวา่งการน าเสนอเปิดโอกาสใหน้กัเรียนอ่ืนแสดงความคิดเห็น 

14.  นกัเรียนและครูช่วยกนัประเมินผลการท างาน และพิจารณาวา่อะไรคือจุดเด่นของงาน  
และอะไรคือส่ิงท่ีควรปรับปรุง  และน าส่งใบงานใหค้รูตรวจ 
 
6. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  แบบฝึก เร่ือง การออกแบบจดัสวน 
               1)  แบบฝึกท่ี 1  เร่ือง การเขียนแบบแปลนสวน 
       2)  แบบฝึกท่ี 2  เร่ือง สัญลกัษณ์ไมย้นืตน้และไมพุ้ม่ 
       3)  แบบฝึกท่ี 3  เร่ือง สัญลกัษณ์ไมค้ลุมดิน 
       4)  แบบฝึกท่ี 4  เร่ือง สัญลกัษณ์กอ้นหิน 
       5)  แบบฝึกท่ี 5  เร่ือง สัญลกัษณ์ตอไม ้
 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
 
7. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
            √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 
ตรวจแบบฝึกท่ี 1-5 แบบแบบฝึกท่ี 1-5 ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
การน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

 
 

http://www.kruaree.in.th/
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แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
รหัสวชิา  ง30236   ช่ือวชิา การจัดสวน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2555 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 3  เร่ือง ร่วมมือกนัออกแบบ            เวลา 8 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 10   เร่ือง การออกแบบจัดสวน                       เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1.   ผลการเรียนรู้ 
  อธิบายหลกัการออกแบบจดัสวน และออกแบบจดัสวนในพื้นท่ีก าหนดใหไ้ดอ้ยา่งมี
ความคิดสร้างสรรค ์
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
  2.1  ต่อเติมแบบแปลนสวนจากแบบแปลนท่ีก าหนดใหไ้ดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
  2.2  ออกแบบจดัสวนในพื้นท่ีก าหนดไดอ้ยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์และมีทกัษะการท างาน 

 

3.   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การใชค้วามคิดสร้างสรรคอ์อกแบบจดัสวน ใหมี้คุณค่า สวยงาม ประหยดัและใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้ค่า  จะช่วยใหส้ามารถจดัสวนไดอ้ยา่งมีคุณค่า เกิดทกัษะการจดัการและทกัษะ
การท างานร่วมกนั 
 
4.  สาระการเรียนรู้ 
 2.1  ด้านความรู้ 
  2.1.1  การต่อเติมแบบแปลนสวน 
  2.1.2  การออกแบบจดัสวน 
 4.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
  1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
  2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม 
สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
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 4.3  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การท าแบบฝึก 
√     ความสามารถในการแกปั้ญหา :  การต่อเติมแบบแปลนสวน 
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
√    ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี :  การออกแบบจดัสวน  
 4.4   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    4.4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    4.4.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4.5  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      : แบบฝึกเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค ์เร่ือง การออกแบบจดัสวน 
√   การคิดวเิคราะห์ : ท าแบบฝึก 
√   การเขียน    :   ท าแบบฝึก 
 
5.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที ่19-20   
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

 1.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในคาบเรียนน้ีใหน้กัเรียนทราบ 
 2.  ครูน าสนทนาทบทวนเก่ียวกบัองคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบจดัสวนและหลกัการ
ออกแบบจดัสวน 
ขั้นสอน 
 3.  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน  ตามกลุ่มปฏิบติังานเดิม  ร่วมมือกนัเรียนรู้จากแบบ
ฝึกการออกแบบจดัสวน  เร่ือง การออกแบบจดัสวนหยอ่ม และร่วมมือกนัท าใบงานดงัต่อไปน้ี 
            แบบฝึกท่ี 6  เร่ือง การต่อเติมแบบแปลนสวน 
    แบบฝึกท่ี 7  เร่ือง การออกแบบจดัสวน 
    แบบฝึกท่ี 8 เร่ือง การปรับปรุงแบบแปลนสวน 



102 
 

ข้ันสรุป 
13.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  โดยใชเ้วลากลุ่มละ 2-3 

นาที  ระหวา่งการน าเสนอเปิดโอกาสใหน้กัเรียนอ่ืนแสดงความคิดเห็น 
14.  นกัเรียนและครูช่วยกนัประเมินผลการท างาน และพิจารณาวา่อะไรคือจุดเด่นของงาน  

และอะไรคือส่ิงท่ีควรปรับปรุง  และน าส่งใบงานใหค้รูตรวจ 
  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง ร่วมมือกนัออกแบบ 
 
6. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
   แบบฝึก เร่ือง การออกแบบจดัสวน 
 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
 
7. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
            √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 
ตรวจแบบฝึกท่ี 6-8 แบบตรวจแบบฝึกท่ี 6-8 ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
การน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kruaree.in.th/
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แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
รหัสวชิา  ง30236   ช่ือวชิา การจัดสวน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2555 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 3  เร่ือง ร่วมมือกนัออกแบบ            เวลา 10 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 11   เร่ือง การประเมินราคาการจัดสวน                     เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1.   ผลการเรียนรู้ 

อธิบายหลกัการออกแบบจดัสวน และออกแบบจดัสวนในพื้นท่ีก าหนดใหไ้ดอ้ยา่งมี
ความคิดสร้างสรรค ์
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
  2.1  ค  านวณค่าใชจ่้ายในการจดัสวนได ้
  2.2  ประเมินราคาจดัสวนจากแบบแปลนสวนได ้
 
3.   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การประเมินราคาจากแบบแปลนสวนจะช่วยใหน้กัเรียนสามารถค านวณค่าใชจ่้ายในการ
จดัสวนและก าหนดงบประมาณในการด าเนินการไดอ้ยา่งเหมาะสม ประหยดัและคุม้ค่า 
 
4.  สาระการเรียนรู้  
 2.1  ด้านความรู้ 
  การประเมินราคาจากแบบแปลนสวน 
 4.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
  1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
  2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม 
สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
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 4.3  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การท าใบงาน 
√     ความสามารถในการแกปั้ญหา :  การประเมินราคาการจดัสวน 
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
       ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :    
 4.4   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    4.4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    4.4.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4.5  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      :  เอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง การประเมินราคาการจดัสวน 
√   การคิดวเิคราะห์ : ท าใบงาน 
√   การเขียน    :   ท าใบงาน 
 
5.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที ่21-22   
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

 1.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในคาบเรียนน้ีใหน้กัเรียนทราบ 
 2.  ครูน าสนทนาทบทวนเก่ียวกบัการเขียนแบบแปลนสวน และซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบั
ราคาของวสัดุอุปกรณ์และพนัธ์ุไม ้
ขั้นสอน 
 3.  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน  ตามกลุ่มปฏิบติังานเดิม  ร่วมมือกนัเรียนรู้จาก
เอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง การประเมินราคาจากแบบแปลนสวน และร่วมมือกนัฝึก
ประเมินราคาการจดัสวนตามใบงานท่ี 3.2 เร่ือง การประเมินราคาการจดัสวน 
 4.  นกัเรียนร่วมมือกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง  โดยครูอธิบายเพิ่มเติม 
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 5.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัประเมินราคาการจดัสวนจากแบบแปลนสวนของกลุ่ม
ตามใบงานท่ี 3.3 เร่ือง การประเมินราคาจากแบบแปลนสวน 
ข้ันสรุป 

6.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  โดยใชเ้วลากลุ่มละ 2-3 
นาที  ระหวา่งการน าเสนอเปิดโอกาสใหน้กัเรียนอ่ืนแสดงความคิดเห็น 

7.  นกัเรียนและครูช่วยกนัประเมินผลการท างาน และพิจารณาวา่อะไรคือจุดเด่นของงาน  
และอะไรคือส่ิงท่ีควรปรับปรุง  และน าส่งใบงานใหค้รูตรวจ 
  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง ร่วมมือกนัออกแบบ 
 
6. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)  เอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง การประเมินราคาจากแบบแปลนสวน 
  2)  ใบงานท่ี 3.2 เร่ือง การประเมินราคาการจดัสวน 
  3)  ใบงานท่ี 3.3 เร่ือง การประเมินราคาจากแบบแปลนสวน 
 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
 
7. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
            √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 
ตรวจใบงานท่ี 3.2-3.3 แบบตรวจใบงานท่ี 3.2-3.3 ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
การน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ท างานกลุ่ม 
ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

 
 
 
 

http://www.kruaree.in.th/
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หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงานที่  3.2 ใช้เวลาปฏิบัติ งาน  20  นาที  

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ เร่ือง  การประเมินราคาการจัดสวน สอนโดย  นางอารี  ราชสาร 
 

ช่ือนกัเรียน…………………………………..ชั้น…………………….เลขท่ี……………….. 
 

 ค าส่ัง   ให้นักเรียนส ารวจราคาวสัดุอุปกรณ์จากหนังสือ วารสารในห้องสมุด โดยใช้เวลา 20 นาที   
             แล้วน ามาค านวณค่าใช้จ่ายในการจัดสวนตามรายการดังต่อไปนี้                                                                      
   1. วสัดุอุปกรณ์  
       1.1   หญา้   จ านวน     10  ตารางเมตร  
       1.2  ตน้โกสน    จ านวน     30  ตน้  
       1.3  ตน้เฟิร์น   จ านวน      5  กระถาง  
       1.4  หูปลาช่อน ถุงเล็ก  จ านวน   100  ตน้    
       1.5  เทียนทอง ถุงเล็ก  จ านวน   800  ตน้  
       1.6  ดอนยา่          จ านวน      4  ตน้  

การค านวณค่าใช้จ่ายและประเมนิราคา  
I.  ราคาของพรรณไม ้
หมายเลข พรรณไม ้ จ านวน (ตน้) ความสูงขนาด

(เมตร) 
ราคาตน้ละ 

(บาท) 
รวม (บาท) 

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

     

รวม  
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II.  ราคาวสัดุและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
วสัดุ จ านวน ราคาหน่วยละ

(บาท 
รวม (บาท) 

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

   

รวมราคาวสัดุและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
 

IV.   ค่าแรงวสัดุต่าง ๆ (Cost of Installation of Construction Materials) 
 ใชค้่าแรงงาน ... วนั วนัละ.........แรง ๆ ละ .......... บาท              ...........บาท   
V. ค่าสนามหญา้ (ค่าหญา้และค่าแรงปูหญา้) (Cost of lawn Installation and Materials) 
 ............ ตารางเมตร ๆ ละ...........  บาท     ............บาท 
VI. รวมค่าวสัดุ และค่าติดตั้งทั้งหมด  (Total)     ............บาท 
VII. ค่าแบบและก าไร 30 % (Fee for landscaping design)   .............บาท 
VIII. รวมราคาการจดัสวนหรือปรับปรุงสวนทั้งหมด    .............บาท 
 (Total Cost Complete landscape Development) 
 
  โดย ............................................................................... 
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หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงานที่  3.3 ใช้เวลาปฏิบัติ งาน  20  นาที  

เร่ือง สวนสวยด้วยสอง
มือ 

เร่ือง  การประเมินราคาจากแบบ
แปลนสวน 

สอนโดย  นางอารี  ราชสาร 

 
ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มตามกลุ่มปฏิบติัการจดัสวน ประเมินราคาการจดัสวนตามแบบท่ี
นกัเรียนไดจ้ดัท าไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 ซ่ึงนกัเรียนจะไดป้ฏิบติังานจริง โดยใหส้ ารวจ
ราคาวสัดุอุปกรณ์จากร้านคา้จ าหน่ายในทอ้งถ่ิน         
     

การค านวณค่าใช้จ่ายและประเมนิราคา  
I.  ราคาของพรรณไม้ 
หมายเลข พรรณไม ้ จ านวน (ตน้) ความสูงขนาด

(เมตร) 
ราคาตน้ละ 
(บาท) 

รวม (บาท) 

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

     

 รวม     
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II.  ราคาวสัดุและการก่อสร้างอืน่ ๆ 
วสัดุ จ านวน ราคาหน่วยละ(บาท) รวม (บาท) 

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

   

รวมราคาวสัดุและการก่อสร้างอ่ืน ๆ    

IV.   ค่าแรงวสัดุต่าง ๆ (Cost of Installation of Construction Materials) 
 ใชค้่าแรงงาน ... วนั วนัละ.........แรง ๆ ละ .......... บาท   .........บาท   
V. ค่าสนามหญา้ (ค่าหญา้และค่าแรงปูหญา้) (Cost of lawn Installation and Materials) 
 ............ ตารางเมตร ๆ ละ...........  บาท     ............บาท 
VI. รวมค่าวสัดุ และค่าติดตั้งทั้งหมด  (Total)     ............บาท 
VII. ค่าแบบและก าไร 30 % (Fee for landscaping design)   .............บาท 
VIII. รวมราคาการจดัสวนหรือปรับปรุงสวนทั้งหมด    .............บาท 
 (Total Cost Complete landscape Development) 
โดยกลุ่มท่ี..................... 
สมาชิก 1......................................................................ประธาน 
 2......................................................................รองประธาน 
 3......................................................................เลขานุการ 
 4...................................................................... 

5.................................................................... 
 6...................................................................... 

7.................................................................... 
8.................................................................... 
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แบบทดสอบ  
ชุดที ่3 เร่ือง  ร่วมมือกนัออกแบบ  

 
ค าส่ัง  จงเลอืกค าตอบทีถู่กที่สุดเพยีงค าตอบเดียวแล้วกากบาทลงในกระดาษค าตอบ  
1.  การเขียนแบบแปลนสวนดา้นขา้ง ท่ีมีเฉพาะความกวา้งกบัความสูง เรียกวา่อยา่งไร                             
         ก.  แปลน                               

ข.  รูปตั้ง                                                      
         ค.  สามมิติ                              

ง.  ทศันียภาพ                                                   
2.  องคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบในขอ้ใด ท่ีท  าใหเ้กิดขนาดและทิศทาง   

ก.  สี 
ข.   เส้น 
ค.   รูปทรง   
ง.   ผวิสัมผสั 

3.  ขอ้ใดไม่จดัเป็นองคป์ระกอบศิลป์ในการออกแบบ  
ก. เส้น    
ข. จงัหวะ 
ค. พื้นท่ีวา่ง   
ง. ผวิสัมผสั 

4.  กลุ่มสีในขอ้ใดอยูใ่นวรรณะเดียวกนั  
ก.  แดง เหลือง เขียว 
ข.  เขียว ส้ม น ้าเงิน 
ค.  ม่วง  ขาว แดง 
ง.  เขียว ม่วง น ้าเงิน 

5.  บริเวณวา่งท่ีมีขนาดกวา้ง จะใหค้วามรู้สึกอยา่งไร  
ก.  มัน่คง  แขง็แรง 
ข.  แออดั  ไม่สบายใจ 
ค.  สบาย  ปลอดโปร่ง 
ง.  สวา่ง  สดใส  ร่าเริง 
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6.  เส้นท่ีใชใ้นการออกแบบจดัสวนมากท่ีสุด คือเส้นชนิดใด  
ก. เส้นโคง้   
ข. เส้นทะแยง 
ค. เส้นตั้งตรง   
ง. เส้นแนวนอน 

7.  การปลูกตน้ไมใ้นลกัษณะใดมีลกัษณะเส้นท่ีเป็นแบบแผน น่าเกรงขาม  
ก.   ปลูกหญา้เป็นพื้นสนามเรียบ 
ข.  ปลูกตน้ตะโก ตดัแต่งเป็นพุ่มกลม 
ค.  ปลูกตน้มะขามเทศ ตดัแต่งเป็นแนวยาว 
ง.  ปลูกตน้สนเป็นแถว จดัระยะห่างเท่า ๆ กนั  

8.  การตดัแต่งพุม่ไมเ้ป็นรูปส่ีเหล่ียมใหค้วามรู้สึกอยา่งไร  
ก. มัน่คง               
ข. นุ่มนวล 
ค. ต่ืนเตน้             
ง. เคล่ือนไหว 

9.  การปลูกตน้ไมใ้นลกัษณะใดสามารถช่วยลดความกระดา้งของสวนได ้ 
ก. ปลูกตน้ไมเ้ป็นกลุ่ม 
ข. ปลูกตน้ไมต้ามขอบแนวถนน 
ค. ปลูกตน้ไมเ้ป็นแนวโคง้ไปมา 

              ง.  ปลูกตน้ไมล้ดหลัน่ตามแนวระดบั 
10. การปลูกพืชคลุมดินเป็นบริเวณกวา้ง จะท าใหเ้กิดความรู้สึกกวา้งใหญ่ สงบน่ิง ควรท าอยา่งไร
เพื่อใหส้วนน่าสนใจมากข้ึน  

ก. ท าสระน ้ารูปส่ีเหล่ียม 
ข. ตั้งเสาโคมไฟรูปทรงสูง 
ค. ท าทางเดินโคง้ไปโคง้มา 
ง. ปลูกไมพุ้ม่เป็นบริเวณกวา้ง 
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3  ช่ือหน่วย  ร่วมมอืกนัออกแบบ 

 
 

 
 
 
 
 

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ท่ี ขอ้ถูก 
1 ค 
2 ข 
3 ข 
4 ง 
5 ค 
6 ก 
7 ค 
8 ก 
9 ค 

10 ข 
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ผงัมโนทศัน์ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 เร่ือง สร้างเร่ืองราวในสวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2.เรียนรู้แบบ
โครงงาน 

1.การจัด 
ตกแต่งสวน 

สร้างเรื่องราว 
ในสวน 

3. การปฏิบัติงาน 
จัดสวน 

1.การเตรียมหลุม
ปลูกต้นไม ้

2.การก าจัดวัชพชื 

4.การปลูกต้นไม ้

3.การจัดวางก้อนหิน 

1.ความหมายและ
ความส าคัญ 

6.การปูทางเท้า 

5.การปูหญ้า 

2.การตัดสินใจ
เลือกโครงงาน 

3.รูปแบบโครงงาน 

1.การเตรียมพืน้ที ่

3.การจัดวาง
องค์ประกอบรอง 

2.การจัดวาง
องค์ประกอบหลัก 

5.การเก็บงาน 

4.การจัดวาง
องค์ประกอบเสริม 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่4 

ช่ือหน่วย   สร้างเร่ืองราวในสวน            เวลา  12  ช่ัวโมง 
รหัสวชิา ง30236  รายวชิา  การจัดสวน    เวลา 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์                       รวม  80  ช่ัวโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเร่ือง  สวนสวยด้วยสองมือ      เวลา 40 ช่ัวโมง 
 
1.   ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1  ผลการเรียนรู้ 
    อธิบายการจดัตกแต่งสวน วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังานจดัสวนและปฏิบติังานจดั
สวนใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 1.2   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การศึกษาความรู้พื้นฐานการจดัตกแต่งสวนใหเ้ขา้ใจ และการสืบคน้ขอ้มูลพนัธ์ุไมใ้นทอ้งถ่ิน 
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัตกแต่งสวน จะช่วยใหส้ามารถสร้างผลงานการจดัสวนอยา่งมีความคิด
สร้างสรรค ์ โดยใชท้กัษะการท างานร่วมกนั ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา ทกัษะ
ในการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยในการท างาน  
  การจดัตกแต่งสวนท่ีถูกตอ้งตามหลกัการจดัสวน มีการวางแผนการท างาน  ด าเนินงานตาม
แผน สรุปประเมินผลการท างานอยา่งเป็นระบบจะท าให้ไดส้วนท่ีสวยงาม มีคุณค่าและสมบูรณ์   ท า
ใหก้ารดูแลรักษาสวนเป็นไปไดง่้าย  คงความสมบูรณ์และสวยงามไดน้านยิง่ข้ึน   
 1.3   สาระการเรียนรู้ 
  1.3.1  ด้านความรู้ 

  1)  การจดัตกแต่งสวนสวน 
                 2)  การวางแผนการปฏิบติังานจดัสวน 
            3)  การปฏิบติังานจดัสวนโดยน าพนัธ์ุไมใ้นทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชง้าน 

  1.3.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
             1)  ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
             2)  ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ 
รวบรวม สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
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 1.4  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การวางแผนจดัตกแต่งสวน 
√    ความสามารถในการแกปั้ญหา :  การประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไมใ้นทอ้งถ่ิน  การจดั ตกแต่งสวน 
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
√  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :  การสร้างสรรคผ์ลงานการจดัสวน 
 1.5   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    1.5.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้        มีจิตสาธารณะ 

    1.5.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 1.6  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      : เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
√   การคิดวเิคราะห์ : การวางแผนการจดัตกแต่งสวน  
√   การเขียน    :   การวางแผนการจดัตกแต่งสวน บนัทึกการปฏิบติังาน 
 

2. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
            √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมอื เกณฑ์การให้คะแนน 

ตรวจผลงานการจดัสวน แบบตรวจผลงานการจดัสวน ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
การน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
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3. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การจดัตกแต่งสวน 
 
เร่ืองที ่1  การจัดตกแต่งสวน                                               เวลา  2  ช่ัวโมง 
 
ช่ัวโมงที ่23-24 
  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง สร้างเร่ืองราวในสวน 
ข้ันที ่1  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในชัว่โมงเรียนน้ีให้นกัเรียนทราบ 

2.  ครูฉายภาพสวนในบริเวณโรงเรียนและสวนในวดัหลวงพอ่โต จ.นครราชสีมา ให้
นกัเรียนดูหนา้ชั้นเรียนทีละภาพ หลงัจากนั้นครูน านกัเรียนสนทนาซกัถาม  โดยสุ่มเลือกนกัเรียน
ประมาณ  3  คน  ตอบค าถามต่อไปน้ี 

 - จากภาพสวน นกัเรียนคิดวา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
 - นกัเรียนคิดวา่การจดัสวนในบริเวณโรงเรียนมีความส าคญัหรือไม่ 
 -  นกัเรียนคิดวา่โรงเรียนจ าเป็นตอ้งจดัตกแต่งสวนบริเวณใดบา้ง   

 3.  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความส าคญัของการจดัสวนในบริเวณโรงเรียนและทบทวน
ความรู้เร่ือง การจดัสวน 
ขั้นสอน 

4.  ใหน้กัเรียนชมส่ือประสม (Multimedia) เร่ือง การจดั ตกแต่งสวน โดยใชเ้วลา ประมาณ 
15  นาที 

5. นกัเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง การจดัตกแต่งสวน 
โดยใชเ้วลา ประมาณ 30  นาที 
 6.  ครูอธิบายเพิ่มเติมโดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนอภิปรายซกัถามรายละเอียดเก่ียวกบัการจดั
ตกแต่งสวน 
 7. นกัเรียนน าแบบแปลนสวนของกลุ่มมาวเิคราะห์หาทางเลือกในการจดัสวนใหเ้กิดคุณค่า
ดว้ยการน าพนัธ์ุไมใ้นทอ้งถ่ินและวสัดุอุปกรณ์ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาไทยมาใชใ้นการจดัตกแต่งสวน 
โดยครูแจง้ใหท้ราบวา่มีงบประมาณสนบัสนุนจากโรงเรียนกลุ่มละ  5,000  บาท ใหน้กัเรียนก าหนด
พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์จดัสวนใหล้ะเอียด บนัทึกผลการปฏิบติังานในใบงานท่ี 4.1 
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ข้ันสรุป 
7.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนอ่ืนให้

ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะ  
8. ครูแนะน าให้นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  แหล่งเรียนรู้  

อินเตอร์เน็ต  เพื่อน ามาสรุปลงในแบบฟอร์มโครงงาน 
 

 
เร่ืองที ่2  โครงงานสวนสวยด้วยสองมือ                                             เวลา  2  ช่ัวโมง 
 

ช่ัวโมงที่  25-26 
ขั้นน า 

1.   แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในชัว่โมงเรียนน้ีใหน้กัเรียนทราบ                                                       
2.   ครูน าสนทนาซกัถามเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีนกัเรียนศึกษาในคาบเรียนท่ีแลว้ 

ขั้นสอน 
3.  นกัเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยตามกลุ่มปฏิบติังาน ครูแนะน าการจดักิจกรรมกลุ่มโดย

ใช ้เทคนิค  L.T. และช้ีแจงใหน้กัเรียนทุกคนค านึงถึงความส าเร็จของกลุ่ม โดยอาศยัความร่วมมือ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั นกัเรียน   ท่ีเรียนเก่งตอ้งช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนหรือเรียนชา้กวา่ 

4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง เรียนรู้แบบโครงงาน 
ร่วมกนัอภิปรายความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาจนทุกคนมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ตรงกนั แลว้ใหน้กัเรียน
แต่ละกลุ่มร่วมมือกนัเขียนแผนการปฏิบติังานจดัสวนลงในแบบฟอร์มโครงงานโดยก าหนดเวลา
ท างานตั้งแต่สัปดาห์ท่ี  12-18 

 4.    ขณะนกัเรียนปฏิบติังาน ครูคอยใหก้ าลงัใจ ช้ีแนะแนวทางจนปฏิบติังานไดถู้กตอ้ง
หรือ   มัน่ใจในการปฏิบติังาน   

 5.   เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบติังานลงในแบบบนัทึกการปฏิบติังาน 
ข้ันสรุป 

        6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการปฏิบติังานในชัว่โมงเรียนน้ี และแผนการปฏิบติังาน
ในชัว่โมงเรียนต่อไป ท่ีหนา้ชั้นเรียนทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม และในขณะท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอ
ผลงาน  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนกลุ่ม อ่ืน ๆ อภิปรายซกัถาม  วพิากษว์จิารณ์ แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมหรือเสนอแนวคิดไดอ้ยา่งกวา้งขวางเพื่อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป 
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7.  ครูแนะน าใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะปฏิบติังานการเตรียมพื้นท่ีใน
ชัว่โมงเรียนต่อไปให้พร้อม 

 
 
เร่ืองที ่3  การเตรียมพืน้ที ่                                              เวลา  2  ช่ัวโมง 
 
ชัว่โมงท่ี  27-28 
ขั้นน า 

1.   แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในชัว่โมงเรียนน้ีใหน้กัเรียนทราบ   
2.   ทบทวนแผนการด าเนินงานของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม ท่ีเขียนไวใ้นในแผนการปฏิบติังาน

จดัสวน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังานจดัสวนในชัว่โมงท่ี 27-28 น้ี 
ขั้นสอน 

3.   นกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติังานเตรียมพื้นท่ีจดัสวนตามแผนในบริเวณท่ีรับผดิชอบ 
4.   ขณะนกัเรียนปฏิบติังาน ครูคอยใหก้ าลงัใจ ช้ีแนะแนวทางจนปฏิบติังานไดถู้กตอ้งหรือ  

มัน่ใจในการปฏิบติังาน   
5.  เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบติังานลงในใบงานท่ี 4.2 แบบบนัทึกการปฏิบติังาน 

ข้ันสรุป 
6.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการปฏิบติังานในชัว่โมงเรียนน้ี และแผนการปฏิบติังานใน

ชัว่โมงเรียนต่อไป ท่ีหนา้ชั้นเรียนทีละกลุ่ม  จนครบทุกกลุ่ม  และในขณะท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอ
ผลงาน  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนกลุ่ม อ่ืน ๆ อภิปรายซกัถาม  วพิากษว์จิารณ์ แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมหรือเสนอแนวคิดไดอ้ยา่งกวา้งขวางเพื่อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป 

7. ครูแนะน าใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติังานเตรียมพื้นท่ีใหเ้สร็จเรียบร้อยโดยใชเ้วลาวา่ง
และวางแผนจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะปฏิบติังานการจดัวางองคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ บ่อน ้า สระน ้า 
น ้าตก ไมย้ืนตน้ ในชัว่โมงเรียนต่อไปใหพ้ร้อม 
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เร่ืองที ่4  การจัดองค์ประกอบหลกั                                               เวลา  2  ช่ัวโมง 
 
ชัว่โมงท่ี  29-30 
ขั้นน า 

1.   แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในชัว่โมงเรียนน้ีใหน้กัเรียนทราบ   
2.   ทบทวนแผนการด าเนินงานของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม ท่ีเขียนไวใ้นในแผนการปฏิบติังาน

จดัสวน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังานจดัสวนในชัว่โมงท่ี 29-30 น้ี 
3.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะปฏิบติังานการจดัวางองคป์ระกอบหลกั

ไดแ้ก่ บ่อน ้า สระน ้า น ้าตก ไมย้นืตน้ 
ขั้นสอน 

4.  นกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติังานจดัสวนตามแผนในบริเวณท่ีรับผดิชอบ   ขณะนกัเรียน
ปฏิบติังาน ครูคอยใหก้ าลงัใจ ช้ีแนะแนวทางจนปฏิบติังานไดถู้กตอ้งหรือ  มัน่ใจในการปฏิบติังาน   

5.  เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบติังานลงในใบงานท่ี 3.2 แบบบนัทึกการปฏิบติังาน 
ข้ันสรุป 

6.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการปฏิบติังานในชัว่โมงเรียนน้ี และแผนการปฏิบติังานใน
ชัว่โมงเรียนต่อไป ท่ีหนา้ชั้นเรียนทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม  และในขณะท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอ
ผลงาน  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนกลุ่ม อ่ืน ๆ อภิปรายซกัถาม  วพิากษว์จิารณ์ แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมหรือเสนอแนวคิดไดอ้ยา่งกวา้งขวางเพื่อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป 

7. ครูแนะน าใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติังานจดัวางองคป์ระกอบหลกัใหเ้สร็จเรียบร้อยโดย
ใชเ้วลาวา่งและวางแผนจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะปฏิบติังานการจดัวางองคป์ระกอบรอง ไดแ้ก่    
ไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน หิน ตุก๊ตา ในชัว่โมงเรียนต่อไปใหพ้ร้อม 
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เร่ืองที ่5  การจัดองค์ประกอบรอง                                               เวลา  2  ช่ัวโมง 
 
ชัว่โมงท่ี  31-32 
ขั้นน า 

1.   แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในชัว่โมงเรียนน้ีใหน้กัเรียนทราบ   
2.   ทบทวนแผนการด าเนินงานของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม ท่ีเขียนไวใ้นในแผนการปฏิบติังาน

จดัสวน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังานจดัสวนในชัว่โมงท่ี 31-32 น้ี 
3.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะปฏิบติังานการจดัวางองคป์ระกอบรอง 

ไดแ้ก่ ไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน หิน ตุก๊ตา 
ขั้นสอน 

4.   นกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติังานจดัสวนตามแผนในบริเวณท่ีรับผดิชอบ  ขณะนกัเรียน
ปฏิบติังาน ครูคอยใหก้ าลงัใจ ช้ีแนะแนวทางจนปฏิบติังานไดถู้กตอ้งหรือ  มัน่ใจในการปฏิบติังาน   

5.  เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบติังานลงในใบงานท่ี 3.2 แบบบนัทึกการปฏิบติังาน 
ข้ันสรุป 

6.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการปฏิบติังานในชัว่โมงเรียนน้ี และแผนการปฏิบติังานใน
ชัว่โมงเรียนต่อไป ท่ีหนา้ชั้นเรียนทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม  และในขณะท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอ
ผลงาน  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ อภิปรายซกัถาม  วพิากษว์จิารณ์ แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมหรือเสนอแนวคิดไดอ้ยา่งกวา้งขวางเพื่อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป 

7. ครูแนะน าให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติังานจดัวางองคป์ระกอบรองใหเ้สร็จเรียบร้อยโดย
ใชเ้วลาวา่งและวางแผนจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะปฏิบติังานการจดัวางองคป์ระกอบเสริม ไดแ้ก่ 
ทางเทา้ กรวด หญา้ ในชัว่โมงเรียนต่อไปใหพ้ร้อม 
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เร่ืองที ่6  การจัดวางองค์ประกอบเสริม                                               เวลา  2  ช่ัวโมง 

 
ชัว่โมงท่ี  33-34 
ขั้นน า 

1.   แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในชัว่โมงเรียนน้ีใหน้กัเรียนทราบ   
2.   ทบทวนแผนการด าเนินงานของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม ท่ีเขียนไวใ้นในแผนการปฏิบติังาน

จดัสวน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังานจดัสวนในชัว่โมงท่ี 33-34  น้ี 
3.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะปฏิบติังานการจดัวางองคป์ระกอบรอง 

ไดแ้ก่ ไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน หิน ตุก๊ตา 
ขั้นสอน 

4.   นกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติังานจดัสวนตามแผนในบริเวณท่ีรับผดิชอบ  ขณะนกัเรียน
ปฏิบติังาน ครูคอยใหก้ าลงัใจ ช้ีแนะแนวทางจนปฏิบติังานไดถู้กตอ้งหรือ  มัน่ใจในการปฏิบติังาน   

5.  เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบติังานลงในใบงานท่ี 3.2 แบบบนัทึกการปฏิบติังาน 
ข้ันสรุป 

6.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการปฏิบติังานในชัว่โมงเรียนน้ี และแผนการปฏิบติังานใน
ชัว่โมงเรียนต่อไป ท่ีหนา้ชั้นเรียนทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม  และในขณะท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอ
ผลงาน  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ อภิปรายซกัถาม  วพิากษว์จิารณ์ แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมหรือเสนอแนวคิดไดอ้ยา่งกวา้งขวางเพื่อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป 

7. ครูแนะน าใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติังานจดัวางองคป์ระกอบเสริมใหเ้สร็จเรียบร้อยโดย
ใชเ้วลาวา่งและวางแผนจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการเก็บรายละเอียดสวนในชัว่โมงเรียนต่อไปให้
พร้อม 
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เร่ืองที ่7  การเกบ็งาน                                               เวลา  2  ช่ัวโมง 
 
ชัว่โมงท่ี  35-36 
ขั้นน า 

1.   แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในชัว่โมงเรียนน้ีใหน้กัเรียนทราบ   
2.   ทบทวนแผนการด าเนินงานของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม ท่ีเขียนไวใ้นในแผนการปฏิบติังาน

จดัสวน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังานจดัสวนในชัว่โมงท่ี 35-36 น้ี 
ขั้นสอน 

3.   นกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติังานเก็บรายละเอียดขอสนตามแผนในบริเวณท่ีรับผิดชอบ 
4.   ขณะนกัเรียนปฏิบติังาน ครูคอยใหก้ าลงัใจ ช้ีแนะแนวทางจนปฏิบติังานไดถู้กตอ้งหรือ  

มัน่ใจในการปฏิบติังาน   
5.  เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบติังานลงในใบงานท่ี 3.2 แบบบนัทึกการปฏิบติังาน 

ข้ันสรุป 
6.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการปฏิบติังานในชัว่โมงเรียนน้ี และแผนการปฏิบติังานใน

ชัว่โมงเรียนต่อไป ท่ีหนา้ชั้นเรียนทีละกลุ่ม  จนครบทุกกลุ่ม  และในขณะท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอ
ผลงาน  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ อภิปรายซกัถาม  วพิากษว์จิารณ์ แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมหรือเสนอแนวคิดไดอ้ยา่งกวา้งขวางเพื่อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป 

7. ครูแนะน าใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะจดัท าอุปกรณ์ประกอบการ
น าเสนอผลการปฏิบติัโดยนดัหมายท่ีห้องโสตทศันศึกษาในชัว่โมงเรียนต่อไปใหพ้ร้อม 

นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน แบบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ โดยใชเ้วลา 
20  นาที 
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4. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 4.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง การจดัตกแต่งสวน 
  2)  วดีีทศัน์ เร่ือง การจดัตกแต่งสวน 
  3)  เอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง การเขียนโครงงาน 
  4)  ใบงานท่ี 4.1 เร่ือง การวางแผนการจดัตกแต่งสวน 
  5)  ใบงานท่ี 4.2 เร่ือง แบบฟอร์มโครงงาน 
  6)  ใบงานท่ี 4.3 เร่ือง บนัทึกการปฏิบติังาน 
  7)  ใบงานท่ี 4.4 เร่ือง บนัทึกการปฏิบติังาน 
  8)  ใบงานท่ี 4.5 เร่ือง บนัทึกการปฏิบติังาน 
  9)  ใบงานท่ี 4.6 เร่ือง บนัทึกการปฏิบติังาน 
  10)  ใบงานท่ี 4.7 เร่ือง บนัทึกการปฏิบติังาน 
  11)  อุปกรณ์การจดัสวน 
 4.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) พื้นท่ีปฏิบติังานจดัสวนในบริเวณโรงเรียน 
  2)  หอ้ง E-Learning 
  3)  มุมวชิาการ ห้องวชิาครูอารี 
  4) หอ้งสมุด 
  5) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kruaree.in.th/
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แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
รหัสวชิา  ง30236   ช่ือวชิา การจัดสวน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2555 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 4  เร่ือง สร้างเร่ืองราวในสวน              เวลา 12 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 12   เร่ือง การจัดสวน                                 เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1.   ผลการเรียนรู้ 
    อธิบายการจดัตกแต่งสวน วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังานจดัสวนและปฏิบติังานจดั
สวนใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้  

     การวางแผนการปฏิบติังานจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
3.   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การศึกษาความรู้พื้นฐานการจดัตกแต่งสวนใหเ้ขา้ใจ และการสืบคน้ขอ้มูลพนัธ์ุไมใ้นทอ้งถ่ิน 
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัตกแต่งสวน จะช่วยใหส้ามารถสร้างผลงานการจดัสวนอยา่งมีความคิด
สร้างสรรค ์ โดยใชท้กัษะการท างานร่วมกนั ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา ทกัษะ
ในการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยในการท างาน  
 
4.  สาระการเรียนรู้  
 4.1  ด้านความรู้ 
  การจดัตกแต่งสวน 
 4.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
  1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
  2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม 
สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
 4.3  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การท าใบงาน 
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      ความสามารถในการแกปั้ญหา  :   
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
       ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :    
 4.4   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    4.4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    4.4.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4.5  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      : เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
√   การคิดวเิคราะห์ : ท าใบงาน 
√   การเขียน    :   ท าใบงาน 
 
5.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที ่23-24   
ข้ันที ่1  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในชัว่โมงเรียนน้ีให้นกัเรียนทราบ 

2.  ครูฉายภาพสวนในบริเวณโรงเรียนและสวนในวดัหลวงพอ่โต จ.นครราชสีมา ให้
นกัเรียนดูหนา้ชั้นเรียนทีละภาพ หลงัจากนั้นครูน านกัเรียนสนทนาซกัถาม  โดยสุ่มเลือกนกัเรียน
ประมาณ  3  คน  ตอบค าถามต่อไปน้ี 

 - จากภาพสวน นกัเรียนคิดวา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
 - นกัเรียนคิดวา่การจดัสวนในบริเวณโรงเรียนมีความส าคญัหรือไม่ 
 - นกัเรียนคิดวา่โรงเรียนจ าเป็นตอ้งจดัตกแต่งสวนบริเวณใดบา้ง   

 3.  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความส าคญัของการจดัสวนในบริเวณโรงเรียนและทบทวน
ความรู้เร่ือง การจดัสวน 
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ขั้นสอน 
4.   ใหน้กัเรียนชมวดีีทศัน์ เร่ือง การจดั ตกแต่งสวน โดยใชเ้วลา ประมาณ 15  นาที 
5. นกัเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง การจดัตกแต่งสวน 

โดยใชเ้วลา ประมาณ 30  นาที 
 6.  ครูอธิบายเพิ่มเติมโดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนอภิปรายซกัถามรายละเอียดเก่ียวกบัการจดั
ตกแต่งสวน 
 7. นกัเรียนน าแบบแปลนสวนของกลุ่มมาวเิคราะห์หาทางเลือกในการจดัสวนใหเ้กิดคุณค่า
ดว้ยการน าพนัธ์ุไมใ้นทอ้งถ่ินและวสัดุอุปกรณ์ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาไทยมาใชใ้นการจดัตกแต่งสวน 
โดยครูแจง้ใหท้ราบวา่มีงบประมาณสนบัสนุนจากโรงเรียนกลุ่มละ  5,000  บาท ใหน้กัเรียนก าหนด
พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์จดัสวนใหล้ะเอียด บนัทึกผลการปฏิบติังานในใบงานท่ี 4.1 
ข้ันสรุป 

8.    นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนอ่ืนให้
ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะ  

9. ครูแนะน าให้นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  แหล่งเรียนรู้  
อินเตอร์เน็ต  เพื่อน ามาสรุปลงในแบบฟอร์มโครงงาน 
 

 
6. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)  เอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง การจดัตกแต่งสวน 
  2)  ใบงานท่ี 4.1 เร่ือง การวางแผนการจดัตกแต่งสวน 
 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
     
 
 
 
 
 
 

http://www.kruaree.in.th/
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7. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
            √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 
ตรวจใบงานท่ี 4.1 แบบตรวจใบงานท่ี 4.1 ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
การน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการ

ท างานกลุ่ม 
ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
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หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงานที่ 4.1 
 เร่ือง  การวางแผนการปฏิบัติงาน 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ช่ือผู้สอน นางอารี ราชสาร 
กลุ่มท่ี..................................  
  สมาชิก  1..................................................... 5...........................................................  
          2...................................................... 6..........................................................  
          3...................................................... 7..........................................................  
          4...................................................... 8.........................................................          
 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนใช้เวลา 30 นาที ในการท ากจิกรรมดังต่อไปนี้  
    1.  ใหน้กัเรียนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม เลือกประธาน รองประธานและเลขานุการกลุ่ม  
    2.  ใหน้กัเรียนปฏิบติัการจดัสวนตามแผนการปฏิบติังานของนกัเรียน    
    3.  บนัทึกผลการปฏิบติังานทุกคร้ังลงในบนัทึกการปฏิบติังาน 

บนัทึกผลการปฏิบติังาน 
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แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
รหัสวชิา  ง30236   ช่ือวชิา การจัดสวน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2555 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 4  เร่ือง สร้างเร่ืองราวในสวน              เวลา 12 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 13   เร่ือง การเขียนโครงงาน                   เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1.   ผลการเรียนรู้ 
    อธิบายการจดัตกแต่งสวน วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังานจดัสวนและปฏิบติังานจดั
สวนใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
 วเิคราะห์และวางแผนการปฏิบติังานจดัสวนได ้

 

3.   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การท างานโดยใชว้ธีิโครงงานเป็นการท างานดว้ยความร่วมมือ มีการสืบคน้ขอ้มูลพื้นฐาน   
การวางแผนการท างาน  ด าเนินงานตามแผน สรุปประเมินผลการท างานอยา่งเป็นระบบ 
 

4.  สาระการเรียนรู้  
 4.1  ด้านความรู้ 

 วเิคราะห์และวางแผนการปฏิบติังานจดัสวน 
 4.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
  1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
  2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม 
สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
 4.3  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การท าใบงาน 
  √    ความสามารถในการแกปั้ญหา :  การเขียนโครงการ 
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
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       ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :    
 4.4   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    4.4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    4.4.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4.5  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      : เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
√   การคิดวเิคราะห์ : การเขียนโครงการ 
√   การเขียน    :   แบบฟอร์มโครงการ 
 
5.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที่  25-26 
ขั้นน า 

1.   แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในชัว่โมงเรียนน้ีใหน้กัเรียนทราบ                                                       
2.   ครูน าสนทนาซกัถามเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีนกัเรียนศึกษาในคาบเรียนท่ีแลว้ 

ขั้นสอน 
3.  นกัเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยตามกลุ่มปฏิบติังาน ครูแนะน าการจดักิจกรรมกลุ่มโดย

ใช ้เทคนิค  L.T. และช้ีแจงใหน้กัเรียนทุกคนค านึงถึงความส าเร็จของกลุ่ม โดยอาศยัความร่วมมือ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั นกัเรียน   ท่ีเรียนเก่งตอ้งช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนหรือเรียนชา้กวา่ 

5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง เรียนรู้แบบโครงงาน 
ร่วมกนัอภิปรายความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาจนทุกคนมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ตรงกนั แลว้ใหน้กัเรียน
แต่ละกลุ่มร่วมมือกนัเขียนแผนการปฏิบติังานจดัสวนลงในใบงานท่ี 4.2 เร่ือง แบบฟอร์มโครงงาน 
โดยก าหนดเวลาท างานตั้งแต่สัปดาห์ท่ี  12-18 

 4.    ขณะนกัเรียนปฏิบติังาน ครูคอยใหก้ าลงัใจ ช้ีแนะแนวทางจนปฏิบติังานไดถู้กตอ้ง
หรือ   มัน่ใจในการปฏิบติังาน   

 5.   เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบติังานลงในแบบบนัทึกการปฏิบติังาน 
 



131 
 

ข้ันสรุป 
        6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการปฏิบติังานในชัว่โมงเรียนน้ี และแผนการปฏิบติังาน

ในชัว่โมงเรียนต่อไป ท่ีหนา้ชั้นเรียนทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม และในขณะท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอ
ผลงาน  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนกลุ่ม อ่ืน ๆ อภิปรายซกัถาม  วพิากษว์จิารณ์ แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมหรือเสนอแนวคิดไดอ้ยา่งกวา้งขวางเพื่อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป 

7.  ครูแนะน าใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะปฏิบติังานการเตรียมพื้นท่ีใน
ชัว่โมงเรียนต่อไปให้พร้อม 

 
 

6. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)  เอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง เรียนรู้แบบโครงงาน 
  2)  ใบงานท่ี 4.2  เร่ืองแบบฟอร์มโครงงาน 
 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
 
7. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
            √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 
ตรวจใบงานท่ี 4.2 แบบตรวจใบงานท่ี 4.2 ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
การน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

 
 
 
 
 

http://www.kruaree.in.th/
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หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงานที่ 4.2 
 เร่ือง  แบบฟอร์มโครงงาน 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ช่ือผู้สอน นางอารี ราชสาร 

 
1.   ช่ือโครงงาน…………………………………………………………………………………… 

ประกอบการเรียน รายวชิา ……………………………………………..ชั้น……………….. 
ภาคเรียนท่ี………ปีการศึกษา………… โรงเรียน……………………………………………… 

2.  ช่ือผู้ท าโครงงาน 
 1………………………………………………….หอ้ง…………..เลขท่ี…………….. 
 2………………………………………………….หอ้ง…………..เลขท่ี…………….. 
 3………………………………………………….หอ้ง…………..เลขท่ี…………….. 
 4………………………………………………….หอ้ง…………..เลขท่ี…………….. 
 5………………………………………………….หอ้ง…………..เลขท่ี…………….. 
 6………………………………………………….หอ้ง…………..เลขท่ี…………….. 
 7………………………………………………….หอ้ง…………..เลขท่ี…………….. 
 8………………………………………………….หอ้ง…………..เลขท่ี…………….. 
 
3.  ช่ือครูทีป่รึกษา……………………………………………..…………………………………… 
4.  ความส าคัญของโครงงาน 
……………………………………………………………….……………………………………
………………………………….…………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………… 
5.  จุดมุ่งหมายในการท าโครงงาน 
………………………….……………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………….………………………………
……………………………………….……………………………………………………………
………….……………………………………………………………………….………………… 
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6.  การศึกษาข้อมูลจากโครงงาน 
 6.1  ขอ้มูลจากการศึกษาขอ้มูลทอ้งถ่ิน 
………………………….……………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………….………………………………
……………………………………….……………………………………………………………
………….……………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………….…………………………………… 
 6.2  ขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร ต ารา 
……………………………………………………………….……………………………………
………………………………….…………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………….……………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………….……………………………… 
 6.3  ขอ้มูลจากการศึกษาแหล่งคน้ควา้อ่ืน เช่น หอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หรืออินเตอร์เน็ต 
…………………………….……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………….……………………………………………… 
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7.  แผนการปฏิบัติงาน 

วนั เดือน 
ปี 

เวลา งานทีป่ฏิบัติ สถานที่
ปฏิบัติ 

ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

……………
……………
……………
……………
…………….
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
…………….
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
…………… 

………………
………………
………………
………………
….……………
………………
………………
………………
………………
………………
…………….…
………………
………………
………………
………………
………………
………………
……….………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
….……………
………………
……………… 

…………………………
…………………………

………….………………
…………………………
…………………………
…………………………

………….………………
…………………………
…………………………
…………………………

………….………………
…………………………
…………………………
…………………………

………….………………
…………………………
…………………………
…………………………

………….………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

………………
………………
………………
………………
….……………
………………
………………
………………
………………
………………
…………….…
………………
………………
………………
………………
………………
………………
……….………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
……………… 

…………………
…………………
…………………
………….………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…….……………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………….
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………….……
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 

………………
………………
………………
………………
….……………
………………
………………
………………
………………
………………
…………….…
………………
………………
………………
………………
………………
………………
……….………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
….……………
………………
……………… 
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8.  งบประมาณในการท าโครงงาน 
 
ล าดับที ่ รายการ จ านวน จ านวนเงิน 

บาท สต. 
  

 
 
 
 
 

   

 รวม    
9.  หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 …………….………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………… 
10.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
……….……………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
    ลงช่ือผูจ้ดัท า 
     1………………………………………….ประธานกลุ่ม 
     2………………………………………….รองประธานกลุ่ม 
     3………………………………………….เลขานุการ 
     4………………………………………….สมาชิก 
     5………………………....……………….สมาชิก 
     6………………………………………….สมาชิก 
     7………………………………………….สมาชิก 
     8………………….……………………….สมาชิก 
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ใบความเห็น/ค าแนะน าของครูที่ปรึกษาหลงัจากตรวจโครงงานที่เสนอ 

ช่ือโครงงาน……………………………………………………………………………………………… 
ช่ือผูท้  าโครงงาน (ระบุช่ือและหนา้ท่ีของสมาชิก)
 1………………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………………………………………… 
5………………………………………………………………………………………………… 
6………………………………………………………………………………………………… 
7………………………………………………………………………………………………… 
8………………………………………………………………………………………………… 
 

      ด ี     พอใช้        ต้องปรับปรุง 
  จุดประสงคข์องโครงงาน 
  การเขียนแผนปฏิบติังาน 
  การเขียนโครงงานโดยทัว่ไป 

ความเห็น /ค าแนะน า 

 ด าเนินการตามโครงงานได ้
 ส่ิงท่ีควรแกไ้ข ปรับปรุง (ระบุหวัขอ้และค าแนะน า) 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 เม่ือไดแ้กไ้ขตามค าแนะน าแลว้ ด าเนินการตามโครงการได ้
 เม่ือไดแ้กไ้ขตามค าแนะน าแลว้ เสนอมาอีกคร้ัง (ภายในวนัท่ี……………………………) 
    ลงช่ือ………………………………….….ครูท่ีปรึกษา 
              (……………..…………………..) 
    วนั………….เดือน……………….พ.ศ………… 
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แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
รหัสวชิา  ง30236   ช่ือวชิา การจัดสวน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2555 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 4  เร่ือง สร้างเร่ืองราวในสวน              เวลา 12 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 14   เร่ือง การเตรียมพืน้ที่                     เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1.   ผลการเรียนรู้ 
    อธิบายการจดัตกแต่งสวน วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังานจดัสวนและปฏิบติังานจดั
สวนใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
  2.1   ปฏิบติังานเตรียมพื้นท่ีจดัสวนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
3.   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การปฏิบติังานจดัสวนโดยการประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไมใ้นทอ้งถ่ินและวสัดุอุปกรณ์การจดัสวน
ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาไทยจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน  เกิดกระบวนการ
จดัการ กระบวนการกลุ่มและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย 
 
4.  สาระการเรียนรู้  
   4.1  ด้านความรู้ 

 การเตรียมพื้นท่ีจดัสวน  
 4.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
  1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
  2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม 
สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
 4.3  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การวางแผนการท างาน การปรับเปล่ียนแผน 
√    ความสามารถในการแกปั้ญหา :  การเตรียมพื้นท่ีจดัสวนตามแบบแปลนสวน 
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√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
       ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :    
 4.4   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    4.4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    4.4.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4.5  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      :  ใบงาน 
√   การคิดวเิคราะห์ : การวางแผนการท างาน 
√   การเขียน    :   การบนัทึกการปฏิบติังาน 
 
5.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ชัว่โมงท่ี  27-28 
ขั้นน า 

1.   แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในชัว่โมงเรียนน้ีใหน้กัเรียนทราบ   
2.   ทบทวนแผนการด าเนินงานของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม ท่ีเขียนไวใ้นในแผนการปฏิบติังาน

จดัสวน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังานจดัสวนในชัว่โมงท่ี 27-28 น้ี 
ขั้นสอน 

3.   นกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติังานเตรียมพื้นท่ีจดัสวนตามแผนในบริเวณท่ีรับผดิชอบ 
4.   ขณะนกัเรียนปฏิบติังาน ครูคอยใหก้ าลงัใจ ช้ีแนะแนวทางจนปฏิบติังานไดถู้กตอ้งหรือ  

มัน่ใจในการปฏิบติังาน   
5.  เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบติังานลงในใบงานท่ี 4.3 แบบบนัทึกการปฏิบติังาน 

ข้ันสรุป 
6.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการปฏิบติังานในชัว่โมงเรียนน้ี และแผนการปฏิบติังานใน

ชัว่โมงเรียนต่อไป ท่ีหนา้ชั้นเรียนทีละกลุ่ม  จนครบทุกกลุ่ม  และในขณะท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอ
ผลงาน  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนกลุ่ม อ่ืน ๆ อภิปรายซกัถาม  วพิากษว์จิารณ์ แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมหรือเสนอแนวคิดไดอ้ยา่งกวา้งขวางเพื่อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป 
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    7. ครูแนะน าใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติังานเตรียมพื้นท่ีใหเ้สร็จเรียบร้อยโดยใชเ้วลาวา่ง
และวางแผนจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะปฏิบติังานการจดัวางองคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ บ่อน ้า สระน ้า 
น ้าตก ไมย้ืนตน้ ในชัว่โมงเรียนต่อไปใหพ้ร้อม 

 

6. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)  แบบแปลนสวน 
  2)  อุปกรณ์การเตรียมพื้นท่ี 
  3) ใบงานท่ี 4.3  เร่ือง บนัทึกการปฏิบติังาน 
 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
 
7. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
            √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 

ประเมินดา้นทกัษะ
กระบวนการ 

แบบประเมินดา้นทกัษะ
กระบวนการ 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

ประเมินกระบวนการท างาน แบบประเมินกระบวนการ
ท างาน 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.kruaree.in.th/


140 
 

หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงานที่ 4.3 
 เร่ือง  การบันทกึการปฏิบัติงาน 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ช่ือผู้สอน นางอารี ราชสาร 
การเตรียมพื้นท่ี 
วนั เดือน ปี รายการปฏิบติั ผลการปฏิบติั ผูป้ฏิบติั 
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ลงช่ือ.........................................................ประธาน 
ลงช่ือ..........................................................รองประธาน 
ลงช่ือ..........................................................สมาชิก ลงช่ือ......................................................สมาชิก 
ลงช่ือ..........................................................สมาชิก ลงช่ือ......................................................สมาชิก 
ลงช่ือ..........................................................สมาชิก ลงช่ือ......................................................สมาชิก 
                     ลงช่ือ..................................................ครูท่ีปรึกษา
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แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
รหัสวชิา  ง30236   ช่ือวชิา การจัดสวน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2555 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 4  เร่ือง สร้างเร่ืองราวในสวน              เวลา 12 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 15   เร่ือง การจัดวางองค์ประกอบหลกั                 เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1.   ผลการเรียนรู้ 
    อธิบายการจดัตกแต่งสวน วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังานจดัสวนและปฏิบติังานจดั
สวนใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
  สามารถปฏิบติังานจดัสวนโดยการจดัวางองคป์ระกอบหลกัในสวนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

3.   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การปฏิบติังานจดัสวนโดยการประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไมใ้นทอ้งถ่ินและวสัดุอุปกรณ์การจดัสวน
ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาไทยจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน  เกิดกระบวนการ
จดัการ กระบวนการกลุ่มและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย 
 

4.  สาระการเรียนรู้  
 4.1  ด้านความรู้ 
  การจดัวางองคป์ระกอบหลกัในสวน 
 4.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
  1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
  2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม 
สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
 4.3  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การวางแผนการท างาน การปรับเปล่ียนแผน 
√    ความสามารถในการแกปั้ญหา :  การจดัวางองคป์ระกอบหลกัตามแบบแปลนสวน 
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
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√     ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :  การออกแบบการจดัวางองคป์ระกอบหลกั  
 4.4   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    4.4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    4.4.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4.5  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      :  ใบงาน 
√   การคิดวเิคราะห์ : การวางแผนการท างาน 
√   การเขียน    :   การบนัทึกการปฏิบติังาน 
 
5.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ชัว่โมงท่ี  29-30 
ขั้นน า 

1.   แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในชัว่โมงเรียนน้ีใหน้กัเรียนทราบ   
2.   ทบทวนแผนการด าเนินงานของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม ท่ีเขียนไวใ้นในแผนการปฏิบติังาน

จดัสวน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังานจดัสวนในชัว่โมงท่ี 29-30 น้ี 
3.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะปฏิบติังานการจดัวางองคป์ระกอบหลกั

ไดแ้ก่ บ่อน ้า สระน ้า น ้าตก ไมย้นืตน้ 
ขั้นสอน 

4.  นกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติังานจดัสวนตามแผนในบริเวณท่ีรับผดิชอบ   ขณะนกัเรียน
ปฏิบติังาน ครูคอยใหก้ าลงัใจ ช้ีแนะแนวทางจนปฏิบติังานไดถู้กตอ้งหรือ  มัน่ใจในการปฏิบติังาน   

5.  เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบติังานลงในใบงานท่ี 3.2 แบบบนัทึกการปฏิบติังาน 
ข้ันสรุป 

6.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการปฏิบติังานในชัว่โมงเรียนน้ี และแผนการปฏิบติังานใน
ชัว่โมงเรียนต่อไปท่ีหนา้ชั้นเรียนทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม  และในขณะท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน  
เปิดโอกาสใหน้กัเรียนกลุ่ม อ่ืน ๆ อภิปรายซกัถาม  วพิากษว์จิารณ์ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือ
เสนอแนวคิดไดอ้ยา่งกวา้งขวางเพื่อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป 
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    7. ครูแนะน าให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติังานจดัวางองคป์ระกอบหลกัให้เสร็จเรียบร้อย
โดยใชเ้วลาวา่งและวางแผนจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะปฏิบติังานการจดัวางองคป์ระกอบรอง ไดแ้ก่ 
ไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน หิน ตุก๊ตา ในชัว่โมงเรียนต่อไปใหพ้ร้อม 
 

 
6. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)  แบบแปลนสวน 
  2)  อุปกรณ์การจดัสวน 
  3)  ไมย้นืตน้ และอุปกรณ์การปลูก 
  4)  ใบงานท่ี 4.3 เร่ือง บนัทึกการปฏิบติังาน 
 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
 
7. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
            √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 
ประเมินดา้นทกัษะกระบวนการ แบบประเมินดา้นทกัษะ

กระบวนการ 
ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

ประเมินกระบวนการท างาน แบบประเมินกระบวนการ
ท างาน 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

 
 
 
 
 

http://www.kruaree.in.th/
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หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงานที่ 4.3 
 เร่ือง  การบันทกึการปฏิบัติงาน 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ช่ือผู้สอน นางอารี ราชสาร 
การเตรียมพื้นท่ี 
วนั เดือน ปี รายการปฏิบติั ผลการปฏิบติั ผูป้ฏิบติั 
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
………….…
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
…………… 

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………….……………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
…………………….…………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
….……………………………………
……………………………………… 

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………… 

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
….…………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………… 

ลงช่ือ.........................................................ประธาน 
ลงช่ือ..........................................................รองประธาน 
ลงช่ือ..........................................................สมาชิก ลงช่ือ......................................................สมาชิก 
ลงช่ือ..........................................................สมาชิก ลงช่ือ......................................................สมาชิก 
ลงช่ือ..........................................................สมาชิก ลงช่ือ......................................................สมาชิก 
                     ลงช่ือ..................................................ครูท่ีปรึกษา
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แผนการจัดการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิ่น เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
รหัสวชิา  ง30236   ช่ือวชิา การจัดสวน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2555 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 4  เร่ือง สร้างเร่ืองราวในสวน           เวลา 12 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 16   เร่ือง การจัดวางองค์ประกอบรอง              เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1.   ผลการเรียนรู้ 
    อธิบายการจดัตกแต่งสวน วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังานจดัสวนและปฏิบติังานจดั
สวนใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
  ปฏิบติังานจดัวางองคป์ระกอบรองในสวนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
3.   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การปฏิบติังานจดัสวนโดยการประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไมใ้นทอ้งถ่ินและวสัดุอุปกรณ์การจดัสวน
ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาไทยจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน  เกิดกระบวนการ
จดัการ กระบวนการกลุ่มและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย 
 
4.  สาระการเรียนรู้  
 4.1  ด้านความรู้ 

 การจดัวางองคป์ระกอบรองในสวน ไดแ้ก่ ไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน หิน 
 4.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
  1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
  2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม 
สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
 4.3  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การวางแผนการท างาน การปรับเปล่ียนแผน 
√    ความสามารถในการแกปั้ญหา :  การจดัวางองคป์ระกอบรองตามแบบแปลนสวน 
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√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
√    ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :  การออกแบบจดัวางองคป์ระกอบรอง  
 4.4   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    4.4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    4.4.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4.5  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      :  ใบงาน 
√   การคิดวเิคราะห์ : การวางแผนการท างาน 
√   การเขียน    :   การบนัทึกการปฏิบติังาน 
 
5.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ชัว่โมงท่ี  31-32 
ขั้นน า 

1.   แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในชัว่โมงเรียนน้ีใหน้กัเรียนทราบ   
2.   ทบทวนแผนการด าเนินงานของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม ท่ีเขียนไวใ้นในแผนการปฏิบติังาน

จดัสวน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังานจดัสวนในชัว่โมงท่ี 31-32 น้ี 
3.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะปฏิบติังานการจดัวางองคป์ระกอบรอง 

ไดแ้ก่ ไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน หิน  
ขั้นสอน 

4.  นกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติังานจดัสวนตามแผนในบริเวณท่ีรับผดิชอบ  ขณะนกัเรียน
ปฏิบติังาน ครูคอยใหก้ าลงัใจ ช้ีแนะแนวทางจนปฏิบติังานไดถู้กตอ้งหรือ  มัน่ใจในการปฏิบติังาน   

5.  เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบติังานลงในใบงานท่ี 4.3 แบบบนัทึกการปฏิบติังาน 

ข้ันสรุป 
6.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการปฏิบติังานในชัว่โมงเรียนน้ี และแผนการปฏิบติังานใน

ชัว่โมงเรียนต่อไป ท่ีหนา้ชั้นเรียนทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม  และในขณะท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอ
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ผลงาน  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนกลุ่ม อ่ืน ๆ อภิปรายซกัถาม  วพิากษว์จิารณ์ แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมหรือเสนอแนวคิดไดอ้ยา่งกวา้งขวางเพื่อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป 

7. ครูแนะน าใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติังานจดัวางองคป์ระกอบรองให้เสร็จเรียบร้อยโดย
ใชเ้วลาวา่งและวางแผนจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะปฏิบติังานการจดัวางองคป์ระกอบเสริม ไดแ้ก่  
ทางเทา้ กรวด หญา้ ในชัว่โมงเรียนต่อไปใหพ้ร้อม 
 

6. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)  แบบแปลนสวน 
  2)  อุปกรณ์การจดัสวน  
  3)  ไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน หิน 
  4)  ใบงานท่ี 4.3 เร่ือง บนัทึกการปฏิบติังาน 
 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
 

7. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
            √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 
ประเมินดา้นทกัษะ
กระบวนการ 

แบบประเมินดา้นทกัษะ
กระบวนการ 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

ประเมินกระบวนการท างาน แบบประเมินกระบวนการ
ท างาน 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

 
 
 
 
 

http://www.kruaree.in.th/
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หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงานที่ 4.3 
 เร่ือง  การบันทกึการปฏิบัติงาน 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ช่ือผู้สอน นางอารี ราชสาร 
การจดัวางองคป์ระกอบหลกั 
วนั เดือน ปี รายการปฏิบติั ผลการปฏิบติั ผูป้ฏิบติั 
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ลงช่ือ.........................................................ประธาน 
ลงช่ือ..........................................................รองประธาน 
ลงช่ือ..........................................................สมาชิก ลงช่ือ......................................................สมาชิก 
ลงช่ือ..........................................................สมาชิก ลงช่ือ......................................................สมาชิก 
ลงช่ือ..........................................................สมาชิก ลงช่ือ......................................................สมาชิก 
                     ลงช่ือ..................................................ครูท่ีปรึกษา
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แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
รหัสวชิา  ง30236   ช่ือวชิา การจัดสวน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2555 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 4  เร่ือง สร้างเร่ืองราวในสวน       เวลา 12 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 17  เร่ือง การจัดวางองค์ประกอบเสริม            เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1.   ผลการเรียนรู้ 
    อธิบายการจดัตกแต่งสวน วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังานจดัสวนและปฏิบติังานจดั
สวนใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
  ปฏิบติังานจดัวางองคป์ระกอบเสริมในสวนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
3.   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การปฏิบติังานจดัสวนโดยการประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไมใ้นทอ้งถ่ินและวสัดุอุปกรณ์การจดัสวน
ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาไทยจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน  เกิดกระบวนการ
จดัการ กระบวนการกลุ่มและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย 
 
4.  สาระการเรียนรู้  
 2.1  ด้านความรู้ 

 จดัวางองคป์ระกอบเสริมในสวนไดแ้ก่ กรวด ตุก๊ตาจดัสวน และวสัดุอ่ืน ๆ 
 4.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
  1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
  2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม 
สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
 4.3  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การวางแผนการท างาน การปรับเปล่ียนแผน 
√    ความสามารถในการแกปั้ญหา :  การจดัวางองคป์ระกอบเสริมตามแบบแปลนสวน 
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√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
       ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :    
 4.4   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    4.4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    4.4.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4.5  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      :  ใบงาน 
√   การคิดวเิคราะห์ : การวางแผนการท างาน 
√   การเขียน    :   การบนัทึกการปฏิบติังาน 
 
5.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ชัว่โมงท่ี  33-34 
ขั้นน า 

1.   แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในชัว่โมงเรียนน้ีใหน้กัเรียนทราบ   
2.   ทบทวนแผนการด าเนินงานของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม ท่ีเขียนไวใ้นในแผนการปฏิบติังาน

จดัสวน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังานจดัสวนในชัว่โมงท่ี 33-34  น้ี 
3.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะปฏิบติังานการจดัวางองคป์ระกอบเสริม

ไดแ้ก่ กรวด ตุก๊ตาจดัสวน และวสัดุอ่ืน ๆ 
ขั้นสอน 

4.   นกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติังานจดัสวนตามแผนในบริเวณท่ีรับผดิชอบ  ขณะนกัเรียน
ปฏิบติังาน ครูคอยใหก้ าลงัใจ ช้ีแนะแนวทางจนปฏิบติังานไดถู้กตอ้งหรือ  มัน่ใจในการปฏิบติังาน   

5.  เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบติังานลงในใบงานท่ี 4.4  แบบบนัทึกการปฏิบติังาน 
ข้ันสรุป 

6.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการปฏิบติังานในชัว่โมงเรียนน้ี และแผนการปฏิบติังานใน
ชัว่โมงเรียนต่อไป ท่ีหนา้ชั้นเรียนทีละกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม  และในขณะท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอ
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ผลงาน  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนกลุ่ม อ่ืน ๆ อภิปรายซกัถาม  วพิากษว์จิารณ์ แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมหรือเสนอแนวคิดไดอ้ยา่งกวา้งขวางเพื่อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป 

7. ครูแนะน าใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติังานจดัวางองคป์ระกอบเสริมใหเ้สร็จเรียบร้อยโดย
ใชเ้วลาวา่งและวางแผนจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการเก็บรายละเอียดสวนในชัว่โมงเรียนต่อไปให้
พร้อม 

 
6. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)  แบบแปลนสวน 
  2)  อุปกรณ์การจดัสวน  
  3)  กรวด ตุก๊ตาจดัสวน และวสัดุอ่ืน ๆ 
  4)  ใบงานท่ี 4.4 เร่ือง บนัทึกการปฏิบติังาน 
 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
 
7. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
            √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 
ประเมินดา้นทกัษะกระบวนการ แบบประเมินดา้นทกัษะ

กระบวนการ 
ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

ประเมินกระบวนการท างาน แบบประเมินกระบวนการ
ท างาน 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

 
 
 
 

http://www.kruaree.in.th/
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หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงานที่ 4.5 
 เร่ือง  การบันทกึการปฏิบัติงาน 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ช่ือผู้สอน นางอารี ราชสาร 
การจดัวางองคป์ระกอบรอง 
วนั เดือน ปี รายการปฏิบติั ผลการปฏิบติั ผูป้ฏิบติั 
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ลงช่ือ.........................................................ประธาน 
ลงช่ือ..........................................................รองประธาน 
ลงช่ือ..........................................................สมาชิก ลงช่ือ......................................................สมาชิก 
ลงช่ือ..........................................................สมาชิก ลงช่ือ......................................................สมาชิก 
ลงช่ือ..........................................................สมาชิก ลงช่ือ......................................................สมาชิก 
                     ลงช่ือ..................................................ครูท่ีปรึกษา
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แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
รหัสวชิา  ง30236   ช่ือวชิา การจัดสวน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2555 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 4  เร่ือง สร้างเร่ืองราวในสวน            เวลา 4  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 18  เร่ือง การเกบ็งานก่อนส่งมอบงาน       เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1.   ผลการเรียนรู้ 
    อธิบายการจดัตกแต่งสวน วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังานจดัสวนและปฏิบติังานจดั
สวนใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
  ปฏิบติังานเก็บรายละเอียดก่อนส่งมอบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
3.   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การปฏิบติังานจดัสวนโดยการประยกุตใ์ชพ้นัธ์ุไมใ้นทอ้งถ่ินและวสัดุอุปกรณ์การจดัสวน
ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาไทยจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน  เกิดกระบวนการ
จดัการ กระบวนการกลุ่มและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย 
 
4.  สาระการเรียนรู้  
 4.1  ด้านความรู้ 

 การเก็บงาน 
 4.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
  1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
  2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม 
สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
 4.3  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การวางแผนการท างาน การปรับเปล่ียนแผน 
√    ความสามารถในการแกปั้ญหา :  การเก็บงานตามแบบแปลนสวน 
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√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
√    ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :  การออกแบบจดัวางองคป์ระกอบเสริม  
 4.4   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    4.4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    4.4.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4.5  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      :  ใบงาน 
√   การคิดวเิคราะห์ : การวางแผนการท างาน 
√   การเขียน    :   การบนัทึกการปฏิบติังาน 
 
5.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ชัว่โมงท่ี  35-36 
ขั้นน า 

1.   แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในชัว่โมงเรียนน้ีใหน้กัเรียนทราบ   
2.   ทบทวนแผนการด าเนินงานของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม ท่ีเขียนไวใ้นในแผนการปฏิบติังาน

จดัสวน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังานจดัสวนในชัว่โมงท่ี 35-36 น้ี 
ขั้นสอน 

3.   นกัเรียนทุกกลุ่มลงมือปฏิบติังานเก็บรายละเอียดขอสนตามแผนในบริเวณท่ีรับผิดชอบ 
4.   ขณะนกัเรียนปฏิบติังาน ครูคอยใหก้ าลงัใจ ช้ีแนะแนวทางจนปฏิบติังานไดถู้กตอ้งหรือ  

มัน่ใจในการปฏิบติังาน   
5.  เลขานุการกลุ่มเขียนรายงานการปฏิบติังานลงในใบงานท่ี 4.6  แบบบนัทึกการปฏิบติังาน 

ข้ันสรุป 
6.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการปฏิบติังานในชัว่โมงเรียนน้ี และแผนการปฏิบติังานใน

ชัว่โมงเรียนต่อไป ท่ีหนา้ชั้นเรียนทีละกลุ่ม  จนครบทุกกลุ่ม  และในขณะท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอ
ผลงาน  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนกลุ่ม อ่ืน ๆ อภิปรายซกัถาม  วพิากษว์จิารณ์ แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมหรือเสนอแนวคิดไดอ้ยา่งกวา้งขวางเพื่อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่อไป 
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7.  ครูแนะน าใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะจดัท าอุปกรณ์ประกอบการ
น าเสนอผลการปฏิบติัโดยนดัหมายท่ีห้องโสตทศันศึกษาในชัว่โมงเรียนต่อไปใหพ้ร้อม 

8.  นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน แบบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ โดยใชเ้วลา 
20  นาที 
 
6. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)  แบบแปลนสวน 
  2)  อุปกรณ์การจดัสวน  
  3)  ใบงานท่ี 4.6 เร่ือง บนัทึกการปฏิบติังาน 
 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
 
7. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
            √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 
การน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
ประเมินดา้นทกัษะ
กระบวนการ 

แบบประเมินดา้นทกัษะ
กระบวนการ 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

ประเมินกระบวนการท างาน แบบประเมินกระบวนการ
ท างาน 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

 
 
 
 
 

http://www.kruaree.in.th/
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หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงานที่ 4.7 
 เร่ือง  การบันทกึการปฏิบัติงาน 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ช่ือผู้สอน นางอารี ราชสาร 
การเก็บงาน 
วนั เดือน ปี รายการปฏิบติั ผลการปฏิบติั ผูป้ฏิบติั 
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ลงช่ือ.........................................................ประธาน 
ลงช่ือ..........................................................รองประธาน 
ลงช่ือ..........................................................สมาชิก ลงช่ือ......................................................สมาชิก 
ลงช่ือ..........................................................สมาชิก ลงช่ือ......................................................สมาชิก 
ลงช่ือ..........................................................สมาชิก ลงช่ือ......................................................สมาชิก 
                     ลงช่ือ..................................................ครูท่ีปรึกษา
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แบบทดสอบ  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ช่ือหน่วย  สร้างเร่ืองราวในสวน 

ค าช้ีแจง  แบบทดสอบมีจ านวน  20  ขอ้  20  คะแนน  ใชเ้วลาท าแบบทดสอบ  15  นาที 
ค าสั่ง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแลว้กากบาทลงในกระดาษค าตอบ  
1.  พื้นท่ีลุ่ม น ้าท่วมขงับ่อย ๆ ไม่สามารถแกปั้ญหาเร่ืองน ้าได ้ควรปลูกพืชชนิดใด ?  
        ก.  กก บวั วา่นน ้า          

ข.  เฟิร์น ปาลม์ โกสน  
        ค.  แคคตสั อากาเว จนัทร์ผา        

ง.  ล้ินมงักร หมากเหลือง ซองออฟอินเดีย  
2.  พื้นท่ีแหง้แลง้มาก ควรปลูกพืชชนิดใด ?  
        ก.  กก บวั วา่นน ้า                         

ข.  เฟิร์น ปาลม์ โกสน                
       ค.  แคคตสั อากาเว จนัทร์ผา          

ง.  ล้ินมงักร หมากเหลือง ซองออฟอินเดีย  
3.  ก่อนส ารวจพื้นดินทรุดตวัท่ีเกิดจากโพรงดิน ควรท าอยา่งไรก่อน ?  
        ก.  ขดุดินทิ้งไว ้1 วนั          

ข.  ยอ่ยดินใหล้ะเอียด  
        ค.  รดน ้าทิ้งไว ้1 วนั          

ง.  ลูกกล้ิงทบัดินใหแ้น่น  
4.  ดินในขอ้ใด ไม่จดัเป็นดินดี ?  
        ก.  ดินดาน            

ข.  ดินสวน  
        ค.  ดินขยุไผ ่          

ง.  ดินท้องร่องสวน   
5.  ใชว้สัดุชนิดใด ใส่ลงกน้หลุมปลูกพืชเพื่อช่วยลดความเป็นกรดของดิน?  
        ก.  ปูนขาว            

ข.  กมัมะถนั  
      ค.  ดินสอพอง           

ง.  ฟอสเฟต 
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6.  ปุ๋ยชนิดใดจ าเป็นตอ้งใชใ้นการเตรียมดินก่อนปลูก ? 
 ก.  ปุ๋ยคอก          

ข.  ปุ๋ยยเูรีย 
 ค.  ปุ๋ยสูตร 15-15-15         

ง.  ปุ๋ยสูตร  16-20-0 
7.  ดินชนิดใดไม่เหมาะในการปลูกพืช เพราะระบายน ้าไดย้าก 
 ก.  ดินชั้นบน          

ข.  ดินชั้นล่าง   
 ค.  ดินสวน          

ง.  ดินขยุไผ ่
8.  การปรับระดบัดินในขอ้ใดควรค านึงถึงมากท่ีสุด ?  
        ก.  ปรับใหพ้ื้นเสมอกนั    

ข.  ปรับดินเป็นหลาย ๆ ชั้น  
        ค.  ปรับซ่อมดินส่วนท่ีทรุด   

ง.  ปรับลาดเอียงไปท่อระบายน ้า  
9.  วสัดุใดช่วยในการปรับดินไม่ใหเ้กิดโพรงไดล้ะเอียดข้ึน ? 
 ก.  น ้า     

ข.  แกลบ 
 ค.  ทราย  

ง.  ปูนขาว 
10.  ส่วนใหญ่นิยมใชส่ิ้งใดก าหนดแนวในการปรับดิน ?  
        ก.  จอบ     

ข.  ปูนขาว  
        ค.  เชือกฟาง     

ง.  ลูกกล้ิง  
11.  จะปรับระดบัถนนและระดบัสนาม อยา่งไรจึงจะสวยงามท่ีสุด ?  
        ก.  ถนนสูงกวา่สนาม    

ข.  สนามสูงกวา่ถนน  
        ค.  ปรับระดบัใหสู้งเท่ากนั   

ง.  ถนนผา่นจุดสูงสุดของสนาม  
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12.  ดินชั้นใด นิยมน ามาจดัสวนมากท่ีสุด ?  
        ก.  ดินชั้นบน      

ข.  ดินชั้นล่าง  
        ค.  ชั้นกรวดหิน             

ง.  ชั้นดินดาน  
13.  ลูกกล้ิง ใชป้ระโยชน์อยา่งไร ?  
        ก.  ทุบดิน                     

ข.  ยอ่ยดิน  
        ค.  ปรับดินให้เรียบ          

ง.  ปรับปรุงดินใหมี้คุณภาพ       
14.  การวางองคป์ระกอบใดท่ีควรวางเป็นจุดแรก ?              
        ก.  ไมพุ้ม่                                      

ข.  ไมย้นืตน้                                   
        ค.  กระถาง                                    

ง.  ตะเกียงหิน                                 
15.  กลุ่มหินสองกลุ่ม ควรเช่ือมต่อดว้ยส่ิงใด ?                  
        ก.  ไมพุ้ม่                                      

ข.  ไมค้ลุมดิน                                  
        ค.  ตะเกียงหิน                               

ง.  ไมด้อก      
16.  งานสุดทา้ยก่อนส่งมอบงานคืองานใด ?                                                                                        
        ก.  ปูหญา้                                      

ข.  ปลูกไมพุ้ม่                                                                                                      
        ค.  วางกอ้นหิน                         

ง.  ปลูกไมค้ลุมดิน   
17.  ส่ิงใดช่วยในการระบายน ้าไดดี้ท่ีสุด ?  
        ก.  ปลูกตน้ไมเ้พื่อดูดซบัน ้า  
        ข.  ไล่ระดบัดินลาดเอียงไปยงัท่อระบายน ้า  
        ค.  ปรับระดบัสนามให้ต ่ากวา่ระดบัถนนเล็กนอ้ย  
        ง.  ปลูกหญา้คลุมสนามทัว่บริเวณเพื่อช่วยดูดซบัน ้า  
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18.  ถา้ตอ้งการน าดินชั้นล่างมาปลูกพืช ควรปรับปรุงดว้ยวสัดุใด ?  
        ก.  ปูนขาว                    

ข.  ปุ๋ยคอก  
        ค.  แกลบดิบ                  

ง.  แกลบเผา  
19.  หญา้ชนิดใดปลูกไดดี้ในท่ีร่ม ? 
 ก.  หญา้ญ่ีปุ่น    

ข.  หญา้นวลนอ้ย 
 ค.  หญา้มาเลเซีย     

ง.  หญา้เบอร์มิวดา้ 
20.  หินสีใดไม่นิยมใชใ้นการจดัสวน ? 
 ก.  สีแดง    

ข.  สีม่วง 
 ค.  สีขาว    

ง.  สีน า้ตาล 
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4  ช่ือหน่วย  สร้างเร่ืองราวในสวน 

 
 

ข้อที ่ ข้อถูก  ข้อที ่ ข้อถูก 

1 ก  11 ข 

2 ค  12 ก 

3 ค  13 ค 

4 ก  14 ข 

5 ก  15 ข 

6 ก  16 ก 

7 ข  17 ข 

8 ง  18 ข 

9 ก  19 ค 

10 ข  20 ค 
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ผงัมโนทศัน์ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 เร่ือง ประชาสัมพนัธ์สู่มวลชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1.การสรุป 
ประเมนิผล 

ประชาสัมพนัธ์ 
สู่มวลชน 

4.การเผยแพร่
ผลงาน 

1. บันทึกการ
ปฏิบัติงาน 

2. การท าบัญชี
รายรับรายจ่าย 

3.การประเมินผล 

2. บันทึกการ
ปฏิบัติงาน 

2. การท าบัญชี
รายรับรายจ่าย 

3.การประเมินผล 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่5 

ช่ือหน่วย   ประชาสัมพนัธ์สู่มวลชน           เวลา  12  ช่ัวโมง 
รหัสวชิา ง30236  รายวชิา  การจัดสวน   เวลา 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์                        รวม  80  ช่ัวโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                     ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 
หลกัสูตรท้องถิ่นเร่ือง  สวนสวยด้วยสองมือ        เวลา 40 ช่ัวโมง 
 
1.   ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
   1.1   ผลการเรียนรู้ 

 สรุปประเมินผลและเผยแพร่ผลงานการจดัตกแต่งสวนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
1.2   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

      การประกอบธุรกิจการจดัสวนใหป้ระสบผลส าเร็จไดน้ั้น  ตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีส าคญัต่าง ๆ 3 
ประการ คือ แบบแปลนสวนท่ีเหมาะสม  วสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  ผูจ้ดัสวนมีความรู้และทกัษะใน
การจดัสวนเพียงพอ  และมีการจดัการดี  
      การจดัการในการประกอบธุรกิจการจดัสวนท่ีครบวงจรเป็นการกระท าท่ีครอบคลุมถึงการ
ท่ีผูจ้ดัสวนมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบัการออกแบบจดัสวนท่ีถูกตอ้งตามหลกัการจดัสวน  การ
จดัวางองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม  การรู้จกัเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์และพรรณไม้  มีการวางแผนและ
ปฏิบติัตามแผน รวมทั้งการวิเคราะห์ผลงานการจดัสวนเพื่อปรับปรุงแกไ้ขในการด าเนินงานให้
ประสบผลส าเร็จและเจริญกา้วหนา้  ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในการวเิคราะห์ผลงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจาก
การบนัทึกการปฏิบติังาน  
 1.3   สาระการเรียนรู้ 
  1.3.1  ด้านความรู้ 

  สรุปประเมินผลและเผยแพร่ผลการปฏิบติังานจดัสวนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  1.3.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
            1)    ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
            2)   ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ 
รวบรวม สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
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 1.4  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การสรุปประเมินผลการท างาน 
√    ความสามารถในการแกปั้ญหา :  การจดันิทรรศการ 
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
√  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :  การออกแบบนิทรรศการ  
 1.5   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    1.5.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้        มีจิตสาธารณะ 

    1.5.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 1.6  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      : เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
√   การคิดวเิคราะห์ : ท าใบงาน 
√   การเขียน    :   ท าใบงาน 
 
2. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
            √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 
ตรวจใบงานที ่5.1 แบบตรวจใบงานที ่5.1 ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
ประเมินการนิทรรศการ แบบประเมินการจดันิทรรศการ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
การน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
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3. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
   
เร่ืองที ่1  การสรุปประเมินผล                                               เวลา  2  ช่ัวโมง 

 
ช่ัวโมงที ่37-38 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
     1. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในชัว่โมงเรียนน้ีให้นกัเรียนทราบ                                                       
  2.  ครูน าสนทนาซกัถามเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานจดัสวน ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นอยา่ง
อิสระ 
ขั้นสอน 

3.  นกัเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยตามกลุ่มปฏิบติังาน ครูแนะน าการจดักิจกรรมกลุ่มโดย
ใช ้เทคนิค  L.T. โดยการสรุปประเมินผลการปฏิบติังาน 

4.  ครูช้ีแจงให้นกัเรียนทุกคนค านึงถึงความส าเร็จของกลุ่ม โดยอาศยัความร่วมมือ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั นกัเรียน   ท่ีเรียนเก่งตอ้งช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนหรือเรียนชา้กวา่ 

4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง การ
ประเมินผลงานการจดัสวน อภิปรายความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาจนทุกคนมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 
ตรงกนั แลว้ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัจดัท าบนัทึกการปฏิบติังานตามใบงานท่ี 5.1  และสรุป
ประเมินผลการจดัสวนในใบงานท่ี 5.2   
ข้ันสรุป 

5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนอ่ืนให้
ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะ  

6. ครูแนะน าให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการจดันิทรรศการแสดงผลงาน 
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เร่ืองที ่2  การจัดนิทรรศการ                                               เวลา  2  ช่ัวโมง 
 
ช่ัวโมงที ่39-40 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
     1. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในชัว่โมงเรียนน้ีให้นกัเรียนทราบ                                                       
  2.  ครูน าสนทนาซกัถามเก่ียวกบัการเตรียมผลงานจดันิทรรศการ ใหน้กัเรียนแสดงความ
คิดเห็นอยา่งอิสระ 
ขั้นสอน 

3.  นกัเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยตามกลุ่มปฏิบติังาน ครูแนะน าการจดักิจกรรมกลุ่มโดย
ใช ้เทคนิค  L.T. โดยการน าภาพผลงานมาจดัป้ายนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ในงานนิทรรศการ 

4. ครูช้ีแจงให้นกัเรียนทุกคนค านึงถึงความส าเร็จของกลุ่ม โดยอาศยัความร่วมมือ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั นกัเรียน   ท่ีเรียนเก่งตอ้งช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนหรือเรียนชา้กวา่ 

5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนั จดัป้ายนิทรรศการและแฟ้มสะสมงานกลุ่ม เพื่อน าเผยแพร่
ในงานนิทรรศการถนนวชิาการ 
ข้ันสรุป 

6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนอ่ืนให้
ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะ  

7. นกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการปฏิบติังานตามโครงการสวนสวยดว้ยสองมือ โดยครูเป็นผู ้
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีบกพร่อง 

8. ครูแนะน าให้นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  แหล่งเรียนรู้  
อินเตอร์เน็ต  แลว้สรุปลงในแบบฟอร์มโครงการ 

 

4. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 4.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1) เอกสารประกอบการเรียนรู้ เร่ือง การประเมินผลการจดัสวน 
  2) ใบงานท่ี 5.1 เร่ือง บนัทึกการปฏิบติังาน 
  3) ใบงานท่ี 5.2 เร่ือง การสรุปประเมินผล 
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 4.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ   
                     -  http://www.kruaree.in.th 
        - เวบ็ไซตอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kruaree.in.th/
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แผนการจัดการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิ่น เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
รหัสวชิา  ง30236   ช่ือวชิา การจัดสวน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2555 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 5  เร่ือง ประชาสัมพนัธ์สู่มวลชน        เวลา 4  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 19  เร่ือง การสรุปประเมินผล              เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1.   ผลการเรียนรู้ 

 สรุปประเมินผลและเผยแพร่ผลงานการจดัตกแต่งสวนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
  2.1  ท าบนัทึกการปฏิบติังานจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2.2  ท าบญัชีรายรับรายจ่ายในการจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2.3  สรุป ประเมินผลและน าเสนอผลงานการจดัสวนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
3.   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การสรุปประเมินผลการปฏิบติังานจดัสวนท่ีครบวงจรเป็นการกระท าท่ีครอบคลุมถึงการท่ี 
ผูจ้ดัสวนมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบัการออกแบบจดัสวนท่ีถูกตอ้งตามหลกัการจดัสวน การจดั
วางองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม  การรู้จกัเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์และพรรณไม  ้ มีการวางแผนและปฏิบติั
ตามแผน  รวมทั้งการวเิคราะห์ผลงานการจดัสวนเพื่อปรับปรุงแกไ้ขในการด าเนินงานใหป้ระสบ
ผลส าเร็จและเจริญกา้วหนา้  ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในการวเิคราะห์ผลงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากการ
บนัทึกการปฏิบติังาน 
 
4.  สาระการเรียนรู้  
 4.1  ด้านความรู้ 
  4.1  การบนัทึกการปฏิบติังาน 
  4.2  การท าบญัชีรายรับรายจ่ายในการจดัสวน 
  4.3  การสรุป ประเมินผลและน าเสนอผลงานการจดัสวน 
 4.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
  1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
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  2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม 
สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
 1.4  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การสรุปประเมินผลการท างาน 
√    ความสามารถในการแกปั้ญหา :  การสรุปประเมินผลการท างาน 
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
      ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :   
 1.5   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    1.5.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    1.5.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 1.6  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      : เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
√   การคิดวเิคราะห์ : ท าใบงาน 
√   การเขียน    :   ท าใบงาน 
 
5  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที ่37-38 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
     1. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในชัว่โมงเรียนน้ีให้นกัเรียนทราบ                                                       
  2.  ครูน าสนทนาซกัถามเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานจดัสวน ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นอยา่ง
อิสระ 
ขั้นสอน 

3.  นกัเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยตามกลุ่มปฏิบติังาน ครูแนะน าการจดักิจกรรมกลุ่มโดย
ใช ้เทคนิค  L.T. โดยการสรุปประเมินผลการปฏิบติังาน 
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4.  ครูช้ีแจงให้นกัเรียนทุกคนค านึงถึงความส าเร็จของกลุ่ม โดยอาศยัความร่วมมือ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั นกัเรียน   ท่ีเรียนเก่งตอ้งช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนหรือเรียนชา้กวา่ 

7. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง การสรุป
ประเมินผลงาน อภิปรายความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาจนทุกคนมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ตรงกนั แลว้ให้
นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัจดัท าบนัทึกการปฏิบติังานตามใบงานท่ี 5.1  และสรุปประเมินผลการ
จดัสวนในใบงานท่ี 5.2   
ข้ันสรุป 

8. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนอ่ืนให้
ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะ  

9. ครูแนะน าให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการจดันิทรรศการแสดงผลงาน 
 

6. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1) เอกสารประกอบการเรียนรู้ เร่ือง การประเมินผลการจดัสวน 
  2) ใบงานท่ี 5.1 เร่ือง บนัทึกการปฏิบติังาน 
  3) ใบงานท่ี 5.2 เร่ือง การสรุปประเมินผล 
 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
 
7. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
            √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมอื เกณฑ์การให้คะแนน 

ตรวจใบงานท่ี 5.1และ 5.2 แบบตรวจใบงานท่ี 5.1 และ 5.2 ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
การน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

 
 

http://www.kruaree.in.th/
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หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงาน 5.1 ใช้เวลาในการปฏิบัติ  10  นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ บนัทกึการปฏิบัติงาน สอนโดย  นางอารี  ราชสาร 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบค าถามในหัวข้อต่อไปนีม้าพอเข้าใจ 
1.  บอกวตัถุประสงคข์องการบนัทึกการปฏิบติังานการจดัสวนมาเป็นขอ้ ๆ 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
2.  การจดัสวน ควรบนัทึกขอ้มูลอะไรบา้ง  บอกมาเป็นขอ้ ๆ พร้อมทั้งอธิบายแต่ละขอ้มาพอเขา้ใจ 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
3.  สมุดบญัชีท่ีใชใ้นกิจการจดัสวนมีก่ีประเภทอะไรบา้ง 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
4.  การจดัสวนเพื่อฝึกปฏิบติัของนกัเรียนควรจะท าบญัชีอะไรบา้งและมีแบบฟอร์มอยา่งไร 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
 
 
 ช่ือ..................................................ชั้น..............................เลขท่ี................................... 
 
. 
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หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงาน 5.2 ใช้เวลาในการปฏิบัติ  10  นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ การสรุปประเมินผล สอนโดย  นางอารี  ราชสาร 
 

ค าช้ีแจง 
 1.  นกัเรียนน าเอาขอ้มูลจากการจดัสวนเพื่อฝึกปฏิบติัในแผนการสอนท่ี 7 มาลง
     บญัชี แลว้คิดก าไร ขาดทุนตามแบบฟอร์มขา้งล่างน้ี 
 2.  นกัเรียนน าเอาสมุดบนัทึกการปฏิบติังานการจดัสวนเพื่อฝึกปฏิบติัใน
แผนการสอนท่ี 7 มาลอกลงในใบงานท่ี 8.2 น้ี   แลว้ประเมินผลการจดัสวนโดยการ
วเิคราะห์จากงบก าไร ขาดทุนและผลงานการจดัสวน  และวเิคราะห์จุดบกพร่องจุดเด่น
ของการปฏิบติังาน  เสร็จแลว้จดัท าแฟ้มสะสมงานเพื่อน าเสนอผลงานในสัปดาห์หนา้ 

 
บัญชีเงินสด 

วนั เดือน ปี  รายการ รายรับ  รายจ่าย  คงเหลือ  
ปี เดือน วนัท่ี  บาท สต. บาท สต. บาท สต. 

   
 
 
 
 

รวมรับ-จ่าย 
ยอดคงเหลือ 

 
 
 
 
 

     

      

    

การค านวณค่าใช้จ่าย ก าไร ขาดทุน 
 รายรับทั้งหมด   =  บาท 
 รายจ่ายทั้งหมด   =  บาท 
 ก าไร = รายรับ-รายจ่าย  =  บาท 
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บันทกึการปฏบิัติงานการจัดสวน 
วนั เดือน ปี ลกัษณะงานที่

ปฏิบัติ 
ผลงานทีไ่ด้
ปฏิบัติ 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนวทางแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค 

ช่ือ
ผู้ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 

     

 
การประเมนิผลการจัดสวน 
 1.  ผลการปฏิบติังาน 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
 2.  จุดเด่นของการปฏิบติังาน 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
 3.  จุดดอ้ยของการปฏิบติังาน 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................... 
 
 
 ช่ือ.........................................................ชั้น.......................เลขท่ี........................ 
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แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
รหัสวชิา  ง30236   ช่ือวชิา การจัดสวน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2555 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 5  เร่ือง ประชาสัมพนัธ์สู่มวลชน           เวลา 4  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 20  เร่ือง การสรุปประเมินผล                 เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1.   ผลการเรียนรู้ 

 สรุปประเมินผลและเผยแพร่ผลงานการจดัตกแต่งสวนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
  เผยแพร่ผลการปฏิบติังานจดัสวนในรูปแบบนิทรรศการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
3.   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การเผยแพร่ผลงานการจดัสวนโดยการน าขั้นการท างานมาเรียบเรียงเพื่อน าเสนอใน
รูปแบบของแฟ้มสะสมงานและการจดันิทรรศการจะช่วยใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในผล
การปฏิบติังานตนเองและเกิดจิตสาธารณะในการสร้างสรรคป์ระโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม 
 
4.  สาระการเรียนรู้  
 4.1  ด้านความรู้ 
  การเผยแพร่ผลการปฏิบติังานจดัสวนในรูปแบบนิทรรศการ 
 4.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
  1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
  2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม 
สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
 1.4  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   ความคิดสร้างสรรคใ์นการจดันิทรรศการ 
√    ความสามารถในการแกปั้ญหา :  การจดันิทรรศการ 
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
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√  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :  การออกแบบนิทรรศการ  
 1.5   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    1.5.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    1.5.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 1.6  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      :   แบบทดสอบหลงัเรียน 
√   การคิดวเิคราะห์ : การจดันิทรรศการ การท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
√   การเขียน    :   การจดันิทรรศการ 
 
5.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที ่39-40 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
     1. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในชัว่โมงเรียนน้ีให้นกัเรียนทราบ                                                       
  2.  ครูน าสนทนาซกัถามเก่ียวกบัการเตรียมผลงานจดันิทรรศการ ใหน้กัเรียนแสดงความ
คิดเห็นอยา่งอิสระ 
ขั้นสอน 

3.  นกัเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยตามกลุ่มปฏิบติังาน ครูแนะน าการจดักิจกรรมกลุ่มโดย
ใช ้เทคนิค  L.T. โดยการน าภาพผลงานมาจดัป้ายนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ในงานนิทรรศการ 

9.  ครูช้ีแจงให้นกัเรียนทุกคนค านึงถึงความส าเร็จของกลุ่ม โดยอาศยัความร่วมมือ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั นกัเรียน   ท่ีเรียนเก่งตอ้งช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนหรือเรียนชา้กวา่ 

10. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนั จดัป้ายนิทรรศการและแฟ้มสะสมงานกลุ่ม เพื่อน าเผยแพร่
ในงานนิทรรศการถนนวชิาการ 
ข้ันสรุป 

11. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนอ่ืนให้
ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะ  
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12. นกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการปฏิบติังานตามโครงการสวนสวยดว้ยสองมือ โดยครูเป็นผู ้
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีบกพร่อง 

13. ครูแนะน าให้นกัเรียนศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  แหล่งเรียนรู้  
อินเตอร์เน็ต  แลว้สรุปลงในแบบฟอร์มโครงการ 

นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ จ านวน 40 ขอ้ ใชเ้วลา 30 
นาที 
 

6. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)  ป้ายนิทรรศการ 
  2)  แบบแปลนสวน 
 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
 
7. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
            √  ครูผูส้อน      √  นกัเรียน     √  เพื่อน        √  ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 
ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
ประเมินกระบวนการท างาน แบบประเมินกระบวนการ

ท างาน 
ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 

http://www.kruaree.in.th/
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แบบทดสอบ หน่วยที ่ 5  เร่ือง ประชาสัมพนัธ์สู่มวลชน 
 

ค าช้ีแจง  จงเลอืกค าตอบทีถู่กทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดียวแล้วกากบาทลงในกระดาษค าตอบ 
1.  ขอ้ใดเป็นความส าคญัของการบนัทึกขอ้มูลการจดัสวน ? 
 ก.  ช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูลการจดัสวน 
 ข.  ช่วยความจ าในการใหปุ๋้ย ยาฆ่าแมลง   
 ค.  ช่วยในการวางแผนการลดตน้ทุน  เพิ่มรายไดแ้ละขยายกิจการ 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
2.  การจดัท าบญัชีประเภทใดเหมาะส าหรับกลุ่มบริการจดัสวนรายยอ่ยมากท่ีสุด ? 
 ก.  บญัชีรายรับ-รายจ่าย  
 ข.  บญัชีลูกหน้ีและเจา้หน้ี 
 ค.  บญัชีทรัพยสิ์นถาวร 
 ง.  บญัชีทรัพยสิ์นด าเนินการ 
3.  ขอ้ใดเป็นตน้ทุนคงท่ีของการจดัสวน ? 
 ก.  ค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลง 
 ข.  ค่าแรงงาน ค่าน ้า ค่าไฟ 
 ค.  ค่าแบบ 
 ง.  ค่าพรรณไม ้
4.  ขอ้ใดเป็นประโยชน์ของการประเมินผลการจดัสวน ? 
 ก.  ท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีความกระตือรือร้น 
 ข.  ท าใหท้ราบขอ้บกพร่องหรือความส าเร็จของการจดัสวน 
 ค.  ท าใหป้รับปรุงแกไ้ขการจดัสวนท่ีปฏิบติัตลอดเวลา 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
5.  ขอ้ใดเป็นเหตุผลของการจดบนัทึกจุดเด่นในการปฏิบติัการจดัสวน ? 
 ก.  เพื่อปรับปรุงงานการจดัสวนใหดี้ยิง่ข้ึน 
 ข.  เพื่อน าไปขยายผลการจดัสวนใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 
 ค.  เพื่อน าไปเป็นแบบอยา่งท่ีจะปฏิบติัการจดัสวนคร้ังต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
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6.  เราจะทราบก าไร-ขาดทุนไดจ้ากบญัชีประเภทใด ? 
 ก.  บญัชีรายรับ-รายจ่าย 
 ข.  บญัชีทรัพยสิ์น 
 ค.  บญัชีลูกหน้ี 
 ง.  บญัชีเจา้หน้ี 
7.  ในบญัชีเงินสด ในการปิดบญัชีทุกคร้ังตอ้งท าอยา่งไร ? 
 ก.  ตีเส้นคู่ ช่องเงินคงเหลือ 
 ข.  ตีเส้นคู่ช่องรายรับ-รายจ่าย 
 ค.  เขียนค าวา่ปิดบญัชี ในช่องรายการ 
 ง.  เขียนค าวา่ปิดบญัชีต่อทา้ยช่องเงินคงเหลือ 
8.  ขอ้มูลพื้นฐานในการบนัทึกเก่ียวกบัพรรณไม ้ควรบนัทึกเก่ียวกบัอะไรบา้ง ?  
 ก.  ราคาพรรณไม ้
 ข.  แหล่งท่ีมา 
 ค.  ลกัษณะของพรรณไม ้
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
9.  ทรัพยสิ์นในขอ้ใด จดัเป็นทรัพยสิ์นถาวร ? 
 ก.  พรรณไม ้
 ข.  รถตดัหญา้ 
 ค.  หินท่ีใชท้  าทางเทา้ 
 ง.  น ้าพุ 
10.  งบดุล  ควรจดัท าเม่ือใด ? 
 ก.  ก่อนเร่ิมด าเนินงาน 
 ข.  ระหวา่งด าเนินงาน 
 ค.  เม่ือตอ้งการตรวจสอบกิจการ 
 ง.  เม่ือเสร็จการด าเนินงานแต่ละคร้ัง 
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5  ช่ือหน่วย  ประชาสัมพนัธ์สู่มวลชน 

 

ข้อที่ ข้อถูก 

1 ก 

2 ก 

3 ข 

4 ง 

5 ง 

6 ก 

7 ข 

8 ง 

9 ข 

10 ง 
 


