
แผนการจัดการเรียนรู ้
ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2558 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
รหัสวิชา ง 20261    ชื่อรายวิชาการปลูกไม้ตัดดอก              ผู้สอน นายสาโรจน์ บุญเนรมิตร 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  ความรูเ้บื้องต้นเก่ียวกับการปลูกไม้ตัดดอก จํานวน  6  ชัว่โมง 
................................................................................................................................................................... 
1.  มาตรฐานการเรียนรู ้
 - 
2.  ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ทํางานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยัน  อดทน  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ 
 
3.  สาระสําคญั 
    1. ไม้ดอกเป็นพืชที่มีดอกสวยงาม  ไม้ประดับเป็นพืชที่มีใบสวยงาม 
 2. การปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงามเจริญเติบโตได้ดี ต้องศึกษารายละเอียดพันธ์ุไม้ก่อนปลูก ปลูก
ตามข้ันตอนที่ถูกต้องโดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม ดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและสม่ําเสมอ 
 3. การปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีประโยชน์ในการตกแต่งอาคารสถานท่ีให้สดช่ืนสวยงามใช้ในงานพิธี  
เพ่ิมสีสันให้อาหาร  ใช้เป็นยารักษาโรค  ให้เป็นของขวัญ  และสามารถประกอบอาชีพได้ 
4.  สาระการเรียนรู ้
            1. ความหมายและประโยชน์ของไม้ดอก ไม้ประดับ 
  2. เครื่องมือและอุปกรณ์ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ 
  3. การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรอย่างปลอดภัย 
  4. กระบวนการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ 
   
5.  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
 5.1  ด้านความรู้ 

     1.     บอกความหมายและประโยชน์ของไม้ดอก ไม้ประดับได้ 
    2.     สามารถใช้และบอกประโยชน์ของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับได้ 
    3.     บอกวิธีใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรอย่างปลอดภัยได้ 
    4.     บอกกระบวนการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับได้ 
    5.     สามารถปลูกไม้ดอก  ไม้ประดับได้ 

5.2  ด้านทักษะ / กระบวนการ 
  1.   กระบวนการทํางาน 

 2.   กระบวนการคิด 
5.3  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

                           1. อยู่อย่างพอเพียง 
                           2. รักความเป็นไทย 
                           3. รักและรับใช้ 

                4. ผู้นําแบบประชาธิปไตย 



       
6.   สมรรถนะสําคัญ 
 นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า  ไม้ดอกและไม้ประดับแตกต่างกันคือไม้ดอกมีดอกสวยงามไม้ประดับมีใบ
สวยงาม  ไม้ดอกไม้ประดับมีประโยชน์หลายอย่างทั้งประดับตกแต่งอาคารสถานที่ให้สวยงาม  ใช้ในงานพิธี  ใช้
เป็นของขวัญของที่ระลึก  ใช้เพ่ิมสีสันให้อาหาร  ใช้เป็นยารักษาโรคและใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาชีพได้
อีกด้วย 
7.   ชิ้นงาน / ภาระงาน   

1. ใบงาน 
2. กิจกรรม  การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ 
3. การวาดภาพไม้ดอก ไม้ประดับและอธิบายประโยชน์ 

 4. แผนภาพการเปรียบเทียบความเหมือน  และความแตกต่างของไม้ดอกและไม้ประดับ 
 5. แผนภาพการใช้งานและการเก็บรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ 
 6. การแสดงบทบาทสมมุติในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์งานเกษตรอย่างปลอดภัย 
 7. แผนภาพกระบวนการปลูกไม้ดอก  ไม้ประดับ 
 8. แผนภาพการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกดาวเรือง  บานไม่รู้โรย  พลูด่าง  ใบกระบือ ดอกพุด 
 
การประเมินผล 

ประเด็นการประเมิน ระดับคณุภาพ 
 4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรงุ) 

1. บันทึกผลการปลูกไม้
ดอกหรือไม้ประดับ 

บันทึกผลการปลูกไม้
ดอกหรือไม้ประดับได้
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติ  มีการ
เช่ือมโยงให้เห็นเป็น
ภาพรวมแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อ่ืน 

บันทึกผลการปลูกไม้
ดอกหรือไม้ประดับได้
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติ  มีการจําแนก
ข้อมูลหรืออธิบายให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ 
กับตนเอง  อย่างเป็น
เหตุเป็นผล 

บันทึกผลการปลูกไม้
ดอกหรือไม้ประดับได้
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติ  มีการเขียน
ขยายความและมีการ
ยกตัวอย่างเพ่ิมเติม
ให้เข้าใจง่าย 

บันทึกผลการ
ปลูกไม้ดอกหรือ
ไม้ประดับได้  แต่
ไม่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติ  เขียน
ตามหัวข้อที่
กําหนดให้ไม่มกีาร
อธิบายเพ่ิมเติม 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน  10       คุณภาพดีมาก 
   ระดับคะแนน  9         คุณภาพดี 
   ระดับคะแนน  7 - 8       คุณภาพพอใช้ 
   ระดับคะแนน  5-6         คุณภาพควรปรับปรุง 
 
8.   การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู ้ ( ครแูละนักเรียน ) 
      8.1  ความพอประมาณ 
             ครู 
            1. ครูศึกษาหลักสูตร  เน้ือหา  ออกแบบและจัดกิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
            2. จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเหมาะสมกับเน้ือหา 
            3. กิจกรรมเหมาะสมกับเวลาและวัยของผู้เรียน 



            4. วิธีการสอนเหมาะสมกับผู้เรียน 
            5. วางแผนออกแบบการวัดผล ประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวช้ีวัดและวัตถุประสงค์ 
          นักเรยีน 
           1. เรียนรู้รูปแบบที่หลากหลายเรื่องประโยชน์ของไม้ดอก ไม้ประดับ 
            2. ฝกึการวางแผนการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสมกับเวลาและศักยภาพของตนเอง 
           3. ฝึกทักษะการคิดเลือกปลูกไม้ดอก ไม้ประดับได้อย่างเหมาะสม 
 
       8.2  ความมีเหตุผล 
             ครู 
             1. มุ่งเน้นให้นักเรยีนมีทักษะทางงานเกษตร   อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม 
             2. เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุมาตรฐานและตัวช้ีวัด  มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 
                 ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
             3. ออกแบบการเรียนรู้เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความเป็นไทยและภูมิใจในความสามารถของตนและ
ผู้อ่ืน 
            นักเรียน 
            1. นําความรู้ที่เรียนมาฝึกปฏิบัติในการได้ 
             2. กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
            3. ภูมิใจในผลงานของตนเองและผู้อ่ืน 
 
      8.3  การมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
             ครู 
              1.  มีการวางแผนเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงตามแผน 
              2. วางแผนเตรียมการสอนไม่ให้บกพร่อง  โดยจัดทําแผนการเรียนรู้ สื่อ แบบวัดและประเมินผล 
                  ที่เหมาะสมกับเน้ือหา 
              3. ครูมีทักษะและประสบการณ์สอนในเน้ือหาที่สอนและศึกษาวิธีการ  ขั้นตอนในการปฏิบัติให้
เข้าใจ 
             4.จัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์การสอนให้เพียงพอกับผู้เรียน  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเม่ือมี
สถานการณ์เปลี่ยนแปลง 
            นักเรียน 

  1. ฝึกกระบวนการทํางานให้สําเร็จ                                                                                                   
  2. นําแบบอย่างความคิดไปพัฒนางานประเภทอ่ืนๆ 

            3. ศกึษาวิธีการใช้งานและการเก็บรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ 
        8.4  เงือ่นไขความรู ้
              ครู 
               1. ครูมีความรู้ในหลักสูตรและเน้ือหา 
               2. ครูมีความรอบคอบในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ได้เหมาะสมกับนักเรียน 
               3. ครูมีความรู้เรือ่งเทคนิคการสอนที่หลากหลายเพ่ือนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมและการวัดและ
ประเมินผล 



 
             นักเรียน 
               1. มีความรอบรู้ในการใช้งานและการเก็บรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ปลกูไม้ดอก ไม้ประดับ 
               2. ฝึกนําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
         8.5  เงื่อนไขคณุธรรม 
               ครู 
                1. ครูใช้หลักความยุติธรรม  มคีวามรับผิดชอบต่อวิชาชีพและมีวินัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
                2. ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม ขยันหมั่นเพียร อดทนใช้สติปัญญาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
                3.ครูมีความคิดสร้างสรรค์  มคีวามเสียสละเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนให้ดีย่ิงๆขึ้น 
            นักเรียน 
                1. ฝึกความรับผิดชอบ เพียรพยายามในการทํากิจกรรม 
                 2. ฝึกวินัยในการทํางานกลุ่มและฝึกทกัษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
                3. มีจิตสํานึกรักในการทํางาน 
 
      8.6  ส่งผลต่อการพฒันา 4 มิติให้ย่ังยืนยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในยคุโลกาภิวัตน์ 
 
              วัตถุ               สังคม         สิ่งแวดล้อม           วัฒนธรรม 
  ความรู้ 
    ( K) 

*นักเรียนรู้ประโยชน์
หลายอย่างทั้งประดับ
ตกแต่งอาคารสถานที่
ให้สวยงาม  ใช้ในงาน
พิธี  ใช้เป็นของขวัญ
ของที่ระลึก  ใช้เพ่ิม
สีสันให้อาหาร  ใช้
เป็นยารักษาโรคและ
ใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ประกอบอาชีพได้อีก
ด้วย 
 
 

*มีความรู้เรื่องการมี
ปฏิสัมพันธ์สื่อสาร
ร่วมกันภายในกลุ่ม 
*นักเรียนมีความรู้ใน
การแบ่งหน้าที่กันตาม
ศักยภาพ 

ตกแต่งอาคารสถานที่
ให้สวยงาม  ใช้ในงาน
พิธี  ใช้เป็นของขวัญ
ของที่ระลึก  ใช้เพ่ิม
สีสันให้อาหาร          

        ไม้ดอกไม้
ประดับกับ วัฒนธรรม
ของไทยในโอกาส
ต่างๆ         

   ทักษะ 
    ( P ) 

*นักเรียนแบ่งกลุ่มทํา
กิจกรรมฝึกทักษะการ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
*นักเรียนมีทักษะการ
คิดเลือกสรรคําให้
เหมาะสมกับคาํ
ประพันธ์ 

*มีความรับผิดชอบใน
การทํางาน 
*เคารพความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
*มีการแบ่งงานกันทํา 

*ฝึกทักษะการรักษา
สถานที่ปฏิบัติ
กิจกรรม 

*ให้เกียรติเพ่ือนใน
การแสดงความคิดเห็น 
*ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน 



  ค่านิยม
   ( A ) 

 
9.   กิจก

 
 
 

 
 
 

 

ใบและลั
สวยงามแ
รูปทรง สี
ที่ทางโรง
การจัดพ

 

 

ม 
 

*นักเรียน
กระตือรอื
รักในการ
*นักเรียน
รับผิดชอ
ตนและมี
การทํากจิ

กรรมการเรียน
9.1  เรื่อง คว
 ขั้นนาํ  
1. ให้นักเรียน
 แสด
 
   
   
ดอกสวยงาม
   
สวยงาม) 
ขั้นสอน 
2. ครูอธิบาย
ักษณะลําต้น
และสดช่ืน  เร
สีสันของลําต้น
งเรียนได้จัดขึน้
านเน่ืองในวัน

3. ครูบอกช่ือ
ตัวอย่าง 
 

 

นมีความ 
อร้น สนใจ 
รทํางาน 
นมีความ
บในงานของ

มีส่วนรว่มใน
จกรรม 

นรู ้
วามหมายแล

นสังเกตภาพไม
ดงความคิดเห็น

 ภาพน้ีคืออะไ
 ทั้ง 2 ภาพน้ีมี
ม  มีกลิ่นหอม
 ถ้าปลูกพืชทั้

ให้นักเรียนฟั
สวยงาม  ไม้
ราสามารถปลู
นและใบ โดยมี
นเช่น การทําก
นไว้ครู และใช้

อไม้ดอกและไ

*มีความรับ
งานของตน
ร่วมในการ
*เกิดความ
สามัคคีช่วย
ในกลุ่ม 

ะประโยชน์ข

ม้ดอก 1 ภาพ
น  โดยครูใช้คํ

ไร  (ตัวอย่างค
มีความเหมือน
  อีกภาพหนึ่

ทั้ง 2 ชนิดน้ีใ

งว่า  ไม้ดอกเ
ดอกและไม้ป
ลูกไม้ดอกไม้ป
มีแผนการใช้ป
กระทงถวายวั
้เวลาว่างให้เป็

ไม้ประดับ แล้

ไมด้อก 

มะลิ 

ดาวเรือง 

ดอกพดุ 

บผิดชอบใน
นและมีส่วน
รทํากิจกรรม 
รัก  ความ
ยเหลือกัน 

ของไม้ดอก ไม้

พ  และไม้ประ
คําถาม  ดังน้ี (

คําตอบ  ดอก
นหรือความแต
นึ่งมีใบสวยงาม
ในบ้าน  จะ

เป็นพืชที่มีดอ
ประดับเป็นพืช
ประดับเพ่ือจํา
ประโยชน์จาก
วัดในเทศกาลว
ปนประโยชน์อี

ล้วให้นักเรียน

 

             

ม้ประดับ (1 ชั

ะดับ 1 ภาพ (ใ
(ความใฝ่รู้ ใฝเ่

กมะลิ/พลูด่าง
ตกต่างกันอย่า
ม) 
เป็นอย่างไร 

อกสวยงามแล
ชที่ปลูกไว้เพ่ือ
าหน่ายเป็นอา
กไม้ดอกไม้ปร
วันลอยกระทง
อีกด้วยเป็นต้น

ร่วมกันแบ่งป

โ

เล็

ไม้

    - 

ช่ัวโมง กระบว

ให้ดูทีละภาพ)
เรียน) 

ง/พืช/ต้นไม้/
งไร  (ตัวอย่า

  (ตัวอย่างค

ละมีกลิ่นหอม 
อใช้ประดับตก
าชีพได้  และใ
ะดับตามเทศก
ง การทําบาย

น 

ประเภทไม้ดอ

ใบ

โกสน 

ลบ็ครุฑ 

ป้ระดบั 

*คนเก่งคนอ่อ
การยอมรับจ
ในกลุ่ม 
*ภาคภูมิใจใน
ของตนและผู้
*รักและภูมิใจ
ภาษาไทย 

วนการคิด) 

) แล้วร่วมกัน

/ใบกระบือ/ด
างคําตอบ  ภ

คําตอบ  บ้า

  ไม้ประดับเป็
กแต่งสถานที
ใช้ประโยชน์จ
กาลและกิจก
ศรี กระทงธูป

ก  และไม้ปร

 

อนได้รับ
ากเพ่ือน

นผลงาน
ผูอ่ื้น 
จใน

 

อกพุด) 
าพหนึ่งมี

านสดชื่น 

ป็นพืชที่มี
ที่ต่างๆ ให้
ากรูปร่าง
รรมต่างๆ
ปเทียนแพ 

ระดับ  ดัง



 ไ

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 ไ
 
 ใ

 
 
 
 

4. ให้นักเรียน
ไม้ประดับ  โด

 
มีกลิ่นหอม) 
   
ต้น สวย
   
เพื่อใช ้ ประ
   
 ต่างๆ  ใหส้ว
ประโยชน์) 
   
 เพราะได้รับอ
จากน้ันให้นัก
 ระหว่างไม้ดอ

 
5. ให้นักเรียน
   
ขั้นสรุป 
6. ให้นักเรียน
 ไม้ดอกมีดอก
 ตกแต่งอาคาร
 ใช้เป็นยารักษ
7. ให้นักเรียน
และประโยชน
  
 
 
 

นร่วมกันแสดง
ดยครูใช้คําถา
 ไม้ดอกแตกต่
 
 ไม้ประดับแต
ยงาม) 
 ไม้ดอกและไม
ะดับตกแต่งตา
 ไม้ดอกไมป้ระ
วยงามและสด

 บ้านที่มีไมด้อ
ออกซิเจนจาก
เรียนออกมาเ
อกกับไม้ประดั

นร่วมกันแสดง
 พืชชนิดใดมทีั้

นและครูร่วมกั
สวยงามไม้ปร
รสถานที่ใหส้ว
ษาโรค  และใช
นวาดภาพและ
น์ 

งความคิดเห็น
มกระตุ้นควา
างจากไม้ประ

กต่างจากไมด้

ม้ประดับมีควา
ามสถานท่ีต่าง
ะดับมีประโยช
ดชืน่  ปลูกเพื่

อกไม้ประดับจ
กต้นไม้  รู้สึกเ
เขียนคําตอบล
ดับบนกระดาน

งความคิดเห็น
ทัง้ดอกและใบ

กันสรุปความรู้
ระดับมีใบสวย
วยงาม  ใช้ในพ
ช้เป็นวัตถุดิบใ
ะระบายสีไม้ด

ความแต
ไมด้

นเก่ียวกับความ
มคิดนักเรียน 
ะดับอย่างไร  (

ดอกอย่างไร (ต

ามเหมือนกันอ
งๆ ใหส้วยงา
ชน์อย่างไร  (ต
อจําหนา่ยเป็

จะทําให้ผู้อยู่อ
เย็นสบายเพร
ลงในแผนภาพ
น  ดังน้ี 

น  โดยครูใช้คํา
ที่สวยงาม 

รู้  ดังน้ี  ไม้ดอ
ยงาม  ไม้ดอก
พิธี  ใช้เป็นขอ
ในการประกอ
อกไม้ประดับใ

กต่างของ
ดอก

คว
เหมื

มหมายและปร
  ดังน้ี (ความม
(ตัวอย่างคาํต

ตัวอย่างคําตอ

อย่างไร  (ตัวอ
ามและสดชืน่)
ตัวอย่างคาํตอ
นอาชีพได้แล

าศัยรู้สึกอย่าง
ราะได้รับควา
พเปรียบเทียบค

าถามท้าทาย  

อกและไม้ประ
กไม้ประดับมีป
องขวัญของที่ร
อบอาชีพได้อีก
ในชุมชนมาอ

ความ
ไ

วาม
มือน

ระโยชน์ของไม
มุ่นมัน่ในการท
ตอบ  เป็นพืช

อบ  เป็นพืชที

อย่างคาํตอบ
) 
อบ  ใช้ประดับ
ละเปน็การใชเ้

งไร  (ตัวอย่าง
มชื้นและร่มเ
ความเหมือนแ

  ดังน้ี 

ดับแตกต่างกัน
ประโยชน์หลาย
ระลึก  ใช้เพ่ิม
ด้วย 
ย่างละ 1 ชนิด

มแตกต่างของ
ไมป้ระดบั

ม้ดอก 
ทํางาน) 
ชทีมี่ดอกสวยง

ทีมี่ใบและลัก

  เป็นพชืที่ป

บัตกแต่งตาม
เวลาว่างให้เป็

งคาํตอบรูส้ึก
เงาจากต้นไม้)
และความแตก

 

ัน  คือ 
ยอย่างทั้งประ
มสีสันใหอ้าหา

ด พร้อมกับเขี

ง

งามและ

ษณะลาํ

ลูกไว้

มสถานที่
ปน็

สดชื่น
) 
กต่าง

ะดับ
ร   

ขียนช่ือ



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

9.2   เรื่องเค
ขั้นนํา 
1. ครูนําภาพ
 คําถามดังน้ี 
   
   
  (ตัวอ
   
  (ตัวอ
 ขั้นสอน 
2. ครูแสดงภา
 ถังนํ้า  สายยา
งานและการเ
 อุปกรณ์การเ
ยืดอายุการใช้
3. แบ่งนักเรยี
ช่ือ  แล้วใหแ้
หน้าช้ันเรียน 
4. ให้นักเรียน
  ถ้าต้องก
ขั้นสรุป 
5. ให้นักเรียน
 กับลักษณะงา
 และประหยัด
 
9.3   เรื่องกา
 ขั้นนาํ 
1. ครูอ่านสถ

 
 จากน้ันให้นัก
   
   

แด
ตน้

ครื่องมือและอุ

บัวรดน้ําหรือ

 สิ่งที่อยู่ในภา
 สิ่งที่อยู่ในภา
อย่างคําตอบ
 ถ้านําสิ่งของใ
อย่างคําตอบ

าพเคร่ืองมือแ
าง  เสียม  จอ
ก็บรักษาเครือ่
กษตรได้เหมา
ช้งานของเครื่อ
ยนเป็น  8  กล
ต่ละกลุ่มร่วม
 (D1) 
นร่วมกันแสดง
ารประหยัดแร

นร่วมกันสรุปค
าน  รู้จักเก็บรั
ดคา่ใช้จ่ายในก

ารใช้เครื่องมือ

านการณ์ต่อไป

กเรียนร่วมกันแ
 เสียมทีแ่ดงใช้
 เสียมที่ดําใช้มี

สถานก

ดงใชเ้สียมท่ีชํ
นพืชโดยไม่ซ

อุปกรณ์ปลูกไม

บัวรดน้ําของจ

พคืออะไร  (ตั
พเก่ียวข้องกับ
  ใช้รดน้าํไม้ด
ในภาพไปใส่หิ
  ชํารุดเสียห

และอุปกรณ์ป
อบ  ช้อนปลูก
องมือน้ันให้นัก
าะสมกับงานจ
องมือและอุปก
ลุม่  จากน้ันค
กันออกแบบเ

งความคิดเห็น
รงงานในการร

ความรู้  ดังน้ี  
รักษาเคร่ืองมือ
การซื้อเคร่ืองมื

อและอุปกรณ

ปน้ีให้นักเรียน

แสดงความคิด
ช้มีลักษณะอย่
มีลักษณะอย่า

ารณ์ที ่1 

ชาํรุดขดุหลุมป
ซ่อมแซมก่อน

ม้ดอก ไม้ประ

จริงมาให้นักเรี

ตัวอย่างคําตอ
บการปลูกไมด้
ดอกไม้ประดับ

หินแทนการใส่
าย) 

ลูกไม้ดอกไมป้
ก  สอ้มพรวนแ
กเรยีนฟังพรอ้
จะทําให้ผลงาน
กรณ”์ 
ครูช่ือเคร่ืองมอื
เขียนแผนภาพ

น  โดยครูใช้คํา
รดนํ้าแปลงปล

  การปลูกไม้ด
อและอุปกรณ์
มือและอุปกรณ

ณ์การเกษตรอ

นฟัง 

ดเห็น  โดยครู
ย่างไร  (ตัวอย
างไร  (ตัวอยา่

ปลูก
น 

ะดับ ( 1 ช่ัวโม

รียนดูและร่วม

อบ  บัวรดน้าํ
ดอกไม้ประดับ
ับที่เราปลูก) 
นํ้าจะเกิดผลอ

ประดับตามลํา
และกรรไกรตัด
อมอธิบายเพ่ิม
นมีคณุภาพแล

อหรืออุปกรณ์
พนําเสนอการใ

าถามท้าทาย  
ลูกไม้ดอกควร

ดอกไม้ประดับ
ณใ์หถู้กวิธี เพ่ือ
ณ์ใหม่ 

อย่างปลอดภัย

รใช้คาํถามดังนี
ย่างคาํตอบ  ช
างคาํตอบ  ไม

สถ

ดาํซ่อมแซ
นาํไปใชข้ดุ

มง กระบวนก

มกันแสดงควา

า) 
บอย่างไร   
 
อย่างไร   

าดับ  ดังน้ี  บั
ดก่ิง  จากน้ัน
เติมว่า  “การ
ละการเก็บรักษ

ปลูกไม้ดอกไม
ใช้งานและกา

  ดังน้ี 
รเลือกใช้อุปกร

ควรเลือกใช้เค
อให้งานเสร็จเร็

ย( 1 ช่ัวโมง ก

น้ี 
 ชาํรุดยังไม่ได้
ม่ชํารุดเพราะ

ถานการณ์ที ่2

มเสียมท่ีชาํรุด
ดหลุมปลูกตน้

การทํางาน) 

ามคิดเห็น  โด

บัวรดน้ํา   
อธิบายลักษณ
รเลือกใช้เครือ่
ษาอย่างถูกวิธี

ม้ประดับให้กล
ารเก็บรกัษาที่

รณ์ใด 

ครื่องมือให้เห
ร็ว  ผลงานมีค

กระบวนการทํ

ด้ซ่อมแซม) 
ะซ่อมแซมแลว้

2 

ดก่อน
นพืช 

ดยครูใช้

ณะการใช้
องมือและ
ธีจะช่วย

ลุ่มละ 1 
ถูกวิธี

หมาะสม
คุณภาพ  

ทาํงาน) 

 

ว) 



   ถ้าต้องการความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์งานเกษตรควรปฏิบัติตนตามบุคคลใด 
 (ตัวอย่างคําตอบ  ดํา) 
ขั้นสอน 

 2. ให้นักเรียนศึกษาเน้ือหาเรื่องการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์งานเกษตรอย่างปลอดภัยแล้วโดยครูใช้
 คําถามดังน้ี (ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน) 

  สายยางใช้รดนํ้าต้นไม้ที่ปลูกในแปลงใช่หรือไม่  (ตัวอย่างคาํตอบ  ไม่ใช่) 
  บัวรดนํ้าใช้แล้วควรล้างให้สะอาด  ควํ่าให้แห้งใช่หรือไม่  (ตัวอย่างคําตอบ  ใช่) 
  ส้อมพรวนใช้ขุดหลุมเลก็ๆ  เพ่ือปลูกพืชในกระถางใช่หรือไม่   
 (ตัวอย่างคําตอบ  ไม่ใช่) 
  หลังจากใช้เสียม  ล้างให้หมดคราบดิน  เช็ดให้แห้ง  ทานํ้ามันกันสนิมส่วนที่เป็นโลหะใช่
 หรือไม่  (ตัวอย่างคาํตอบ  ใช่) 
  ช้อนปลูกใช้สําหรับขุดหลุมขนาดใหญ่เพ่ือปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ใช่หรือไม่  (ตัวอย่าง คําตอบ  
ไม่ใช่)   
3. ให้นักเรียนแบ่งเป็น  8  กลุ่ม  แล้วจับสลากช่ืออุปกรณ์งานเกษตรกลุ่มละ 1 ใบจากน้ันร่วมกัน
แสดง บทบาทสมมุติในการใช้อุปกรณ์งานเกษตรที่จับสลากได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยให้เพ่ือนๆ ดู  
หน้าช้ัน เรียน   
4. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติในการใช้
 เครื่องมือและอุปกรณ์งานเกษตรอย่างปลอดภัยถูกต้องหรือไม่  ถ้าไม่ถูกต้องควรปรับเปลี่ยนอย่างไร
(ความเป็นผู้นํา-ผู้ตามท่ีดี) 
5. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตนในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรอย่าง
 ปลอดภัย  โดยครูใช้คําถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน  ดังน้ี 
  เพ่ือความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร  นักเรยีนควรปฏิบัติตน
 อย่างไร  (ตัวอย่างคาํตอบ  ศึกษาวิธีการใช้ก่อนเสมอและหม่ันตรวจสอบสภาพเครือ่งมือถ้าเกิด
การชํารุด ควรซ่อมแซมให้เรียบร้อย  ควรใชง้านเคร่ืองมืออย่างระมัดระวังและใช้ให้
เหมาะสมกับงาน) 
  ถ้านักเรียนใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรอย่างปลอดภัยจะเกิดประโยชน์อย่างไร  
 (ตัวอย่างคําตอบ  จะทําใหผ้ลงานมีคุณภาพ  ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์  
และผู้ใช ้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในขณะทํางาน) 
6. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยครูใช้คําถามท้าทาย  ดังน้ี 
  นักเรียนจะใช้คําพูดใดบอกเพ่ือนให้ใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์งานเกษตรอย่างปลอดภัย 
ขั้นสรุป 
7. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  ดังน้ี  ถ้าไม่ประมาท  รูจ้ักศึกษาวิธีการใช้  และตรวจสอบ
 สภาพเครื่องมือและอุปกรณ์งานเกษตรอยู่เสมอ  จะปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
 9.4   เรื่องกระบวนการปลกูไม้ดอก  ไม้ประดับ (1 ช่ัวโมง กระบวนการคิด กระบวนการทํางาน) 
 ขั้นนาํ 
 1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับไม้ดอกรอบบริเวณบ้านและชุมชน  โดยครูใช้คําถาม  
 ดังน้ี 
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 กุหลาบ  จําปี
   
 ดอกเข็ม) 
   
 และจะปลูกบ
และ ดูแล
 ขั้นสอน 
2. ครูเขียนแผ
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ขั้นสรุป  
6. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  ดังน้ี  ถ้าต้องการปลูกไม้ดอกให้ผลงานมีคุณภาพ  
 ประหยัดเวลา  ประหยัดแรงงาน  ประหยัดค่าใช้จ่าย  ต้องใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพมา
 ประยุกต์ใช้ในการทํางาน 
9.5   เรื่องสามารถปลูกไม้ดอก  ไม้ประดับได้  ( 2   ช่ัวโมง กระบวนการทํางาน) 
ขั้นนํา 
 1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับไม้ดอกไม้ประดับ  โดยครูใช้คําถาม  ดังน้ี 
   นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอาคารหรือสถานที่ (ตัวอย่าง
คําตอบ  สบายในความสวยงาม  เห็นแล้วรู้สึกสดชื่น) 
   ไม้ดอกไม้ประดับลักษณะใดที่นํามาตกแต่งสถานที่หรอือาคาร (ตัวอย่างคาํตอบ  ที่มี
สีสนัสวยงาม  ถูกจัดตกแต่งอย่างเปน็ระเบียบ) 
   ถ้านักเรียนต้องการให้บ้านสดช่ืน  ร่มรืน่  นักเรียนจะทําอย่างไร  (ตัวอย่างคาํตอบ  
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่มีสสีวยงามไว้รอบบริเวณบ้าน) 
ขั้นสอน 
2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม  ครูตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการปลูกครูสาธิตการ
ปลูกไม้ดอกไมป้ระดับตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้  แล้วใหนั้กเรียนแต่ละกลุ่มเลือกฝึกปฏิบัติปลูกไม้
ดอกหรือไม้ประดับ  1  ชนิดโดยมีครูคอยตรวจสอบความถูกต้องและให้คาํแนะนําอย่างใกล้ชิด (D1) 
3. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการดูแล
รักษา  โดยครใูช้คําถาม  ดังน้ี 
  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับจาํเป็นต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์สําคัญอะไรบ้าง  (ตัวอย่างคําตอบ  ก่ิง
พันธุ์  เมล็ดพนัธุ์  ดินร่วน  บัวรดน้ํา  ส้อมพรวน  ช้อนปลูก  จอบและ 
กรรไกรตัดก่ิง) 
  นักเรียนใช้วิธีใดในการปลูกต้นดาวเรือง  บานไม่รู้โรย  ฤาษีผสมและพลูด่าง  (ตัวอย่างคาํตอบ  
ใช้เมล็ดหรือใช้ต้นกลา้หรือปักชํา) 
  นักเรียนมแีนวทางในการดูแลรักษาไมด้อกไม้ประดับอย่างไรบ้าง  (ตัวอย่างคาํตอบ  รดน้ําเช้า
และเย็น  พรวนดิน  ใสปุ่๋ยและกําจัดวัชพชืหรือแมลงศตัรูพืชเปน็ประจํา) 
  นักเรียนจะมีวิธีการใช้นํ้าในการปลูกไมด้อกไม้ประดับให้ประหยัดได้อย่างไร  (ตัวอย่างคาํตอบ  
ใช้บัวรดน้ําตักน้ํารดตน้ไม้ในปริมาณท่ีพอเหมาะ  ไม่มากจนเกินไปหรืออาจนําน้ําทีเ่หลือจากการ
ล้างจานน้ําสุดท้ายมาใชใ้นการรดน้าํต้นไม้ได้ด้วย) 
  ถ้าไม่ดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกจะเกิดผลอย่างไร  (ตัวอย่างคําตอบ  ต้นไม้ที่ปลูกตาย
หรือไม่เจริญเติบโต  ไม่ออกดอกหรือลําต้นเต้ียแคระ  ไม่สวยงาม) 
  เมื่อไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกเจริญเติบโตแล้วจะนําไปใช้ประโยชน์อย่างไร  (ตัวอย่างคําตอบ  
นําไปตกแต่งอาคารสถานที่ต่างๆ  ใหส้วยงามหรือจําหนา่ยเพื่อหารายได้เสริม) 
  นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่ได้ปลูกต้นไม้ด้วยตนเอง  (ตัวอย่างคาํตอบ  รูส้ึกภูมิใจรู้สึกสดชื่นและถ้า
ปลูกที่บา้นก็จะรู้สึกว่าได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์)   
4. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยครูใช้คําถามท้าทาย  ดังน้ี 
  นักเรียนจะเพ่ิมมูลค่าให้แก่ไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกได้อย่างไร 
 



ขั้นสรุป 
5. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้  ดังน้ี  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  และดูแลตามวิธีการที่
ถูกต้องเป็นงานอดิเรกที่สามารถนําผลผลิตไปใช้ประโยชน์ในการตกแต่งอาคารสถานที่และนําไป
จําหน่ายได้ 
6. ให้นักเรียนร่วมกันบันทึกผลการปลูกไมด้อกหรือไม้ประดับในบริเวณโรงเรียนลงใน 
7.  ใบงาน 

10.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรยีนรู ้
             10.1  สื่อการเรียนรู ้  

1. ภาพไม้ดอก  1  ภาพ  ภาพไม้ประดับ  1  ภาพ  ภาพบัวรดน้ําของจริง  ภาพดาวเรือง  
ภาพพลูด่าง ภาพฤาษีผสม  ภาพดอกบานไม่รู้โรย   

 2. สถานการณ์การใช้อุปกรณ์งานเกษตรอย่างปลอดภัยและไม่ปลอดภัย  สถานการณ์การดูแลไม้
ดอกไม้ประดับ 

 3. สลากช่ืออุปกรณ์งานเกษตร  สลากช่ือไม้ดอกและไม้ประดับ 
 4. แผนภาพกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  แผนภาพการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการ

ปลูกไม้ดอกไมป้ระดับ  แผนภาพ  วิธีการดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ 
 5. ใบงาน 

 10.2  แหล่งการเรยีนรู ้
             1.    อินเตอรเ์น็ตเว็ปไซค์ไม้ดอก-ไม้ประดับ 
             2.    ห้องสมุด 
             3.    แปลงสาธิตแหล่งเรียนรู้งานเกษตร 
             4.    แบบเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เกณฑ์การประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด 

ด้านความรู้       

1. บอก ความหมายและประโยชน์ ซักถาม ผลการทด 
นักเรียนตอบคําถามได้และทําใบงานอย่างน้อย 50 
เปอร์เซ็นต์ แบบทดสอบ 

     ของไม้ดอก ไม้ประดับได้ สอบ ร้อยละ 50   

2.  สามารถใช้และบอกประใยชน์ ซักถาม ผลการทด 
นักเรียนตอบคําถามได้และทําใบงานอย่างน้อย 50 
เปอร์เซ็นต์ 

แบบบันทึกการ
ปฏิบัติ 

     ของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ปลูก ลอง ปฏิบัติการ  ร้อยละ 50 ใบงาน คําถาม 

     ไม้ดอก ไม้ประดับได้       

3.  บอกวิธีใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ จากการปฏิบัติ  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและผ่านเกณฑ์อย่าง 
แบบบันทึกการ
ปฏิบัติ 

     การเกษตรอย่างปลอดภัยได้ สังเกตการทํางาน น้อยร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม งาน 

4.  บอกกระบวนการปลูกไม้ดอก  ซักถาม ผลการทด 
นักเรียนตอบคําถามได้และทําใบงานอย่างน้อย 50 
เปอร์เซ็นต์ แบบทดสอบ 

     ไม้ประดับได้ สอบ ร้อยละ 50   

        

5.  สามารถปลูกไม้ดอก  ไม้ประดับ ซักถาม ผลการทด 
นักเรียนตอบคําถามได้และทําใบงานอย่างน้อย 50 
เปอร์เซ็นต์ 

แบบบันทึกการ
ปฏิบัติ 

     ได้ ลอง ปฏิบัติการ  ร้อยละ 50 ใบงาน คําถาม 

        

ด้านทักษะ / กระบวนการ       

1. กระบวนการทํางาน สังเกตจากการ นักเรียนมีส่วนร่วมทํากิจกรรมและผ่านเกณฑ์ 
แบบสังเกต
พฤติกรรม 

  พฤติกรรมความต้ัง อย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ของจํานวนนักเรียน   

  ใจปฏิบัติตน     

3. กระบวนการคิด ผลงานท่ีปฏิบัติ สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง 
แบบประเมินผล
การ 

    เหมาะสมและผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

    ของคะแนนเต็ม   

        

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์       

1. ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สังเกตพฤติกรรม นักเรียนร่วมกิจกรรมและผ่านเกณฑ์อย่าง แบบสังเกต 



2. ความมุ่งม่ันในการทํางาน   น้อยร้อยละ 80   

3. ความเป็นผู้นํา-ผู้ตามที่ดี       

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่1 
วิชางานเกษตร                                                          ช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 
เรื่องความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับการปลูกไม้ตัดดอก         ครผูู้สอน ครูสาโรจน์ บุญเนรมิตร 

       ช่ือ........................................................นามสกุล............................................. เลขที่......   .ม1/..... 
 
                                   กิจกรรม  สํารวจลักษณะของไม้ดอกไม้ประดับ 
คําชี้แจง  ให้สํารวจพืชท่ีพบในธรรมชาติจะได้พบความแปลกท่ีธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้อย่างน่าประหลาดใจด้ังนั้นให้นักเรียน
บันทึกภาพด้วยการวาดลักษณะของพืชและชื่อไว้เพ่ือศึกษาในโอกาสต่อไป 
               ไม้ดอก ไม้ประดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมนิ     
ปรับปรุง  = 7 พอใช้ = 8 ดี = 9 ดีมาก = 10 
                                                                
 
 ลงช่ือผู้ประเมิน................................................................................................................................................ 

 
 
 



ใบงานที่ 2 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี                                          วชิาการปลูกไม้ตัดดอก 
หน่วยการเรยีนรู้ที่  1เรื่องความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการปลูกไม้ตัดดอก       ครสูาโรจน์ บุญเนรมิตร 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ.................................................................................เลขที่.........ชั้น.ป.4/.......... 
คําชี้แจง  ให้นักเรียนฝึกรอ้งเพลงอุทยานดอกไม้ แล้วตอบคําถาม 
               เพลงอุทยานดอกไม้                              ทํานองเพลงไทยเดิม 
 
             ชมผกาจําปาจําปี    กุหลาบราตรีท้ังพวงพะยอมอังกาบและกรรณิกา     
ลําดวน นมแมว ช่อนกลิ่นยี่โถชงโคมณฑา   สายหยุดเฟื่องฟ้าชบาและสร้อยทอง 
           บานบุรี ยีสุ่่นขจร   ประดูพ่ดุซ้อนพลับพลึงหงอนไก่พิกุลควรปอง  งามทานตะวัน
รักเร่กาหลงประยงค์พวงทอง     บานชื่นพดุซ้อนพุทธชาดสะอาดแชม 
          พศิพวงชมพู  กระดังงาเลื้อยเคียงคู่  ดูสดสวยแฉล้ม  รสสุคนธ์บนุนาคนางแย้ม    
สารภีท่ีถูกใจ 
        งามอุบลปนจันกระพ้อ   ผีเสื้อแตกกอพร้อมเล็บมือนางพุดตานกล้วยไม้   ดาวเรอืง
อัญชัญยี่หุบมะลิล้วนแลวิไล     ชูช่อไสวเรา้ใจในอุทยาน 
 
คําถาม     1.ดอกไม้ทั้งหมดมี..................ดอก 

                2.ดอกไม้ชนดิใดที่ไม่มีกล่ินหอม..................................................................... 

                3.ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์   วันผู้สูงอายุ.........................วันแม่............ 

 วันพ่อ.....................วันวิสาขบูชา.....................วันแห่งความรัก............. 
                4.ไม้ดอกท่ีปลูกด้วยเมล็ดเช่น.............  ..............  ................  ...............  
 
ผลการประเมนิ     
ปรับปรุง  = 7 พอใช้ = 8 ดี = 9 ดีมาก = 10 

                                                                     
ลงช่ือผู้ประเมิน............................ 


