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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๔ 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 

เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 
เวลา ๖ ชั่วโมง 

รายวิชา ชีววิทยา 3 รหัสวิชา ว32243 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนตากพิทยาคม  ต าบลระแหง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก 

ครูผู้สอน  นางสาวพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง 
 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้  
มาตรฐาน ว 4.3 เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้้าของพืช การล้าเลียง

ของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช 
รวมทั้งน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
๒. ผลการเรียนรู้  

สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของพืช โครงสร้าง และหน้าที่ของพืชดอก  
การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้้า และกระบวนการล้าเลียง 
๓. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

อวัยวะพ้ืนฐานของพืชประกอบด้วย ราก ล้าต้น และใบ มีความแตกต่างของโครงสร้างภายนอก 
โครงสร้างภายใน และหน้าที่ อวัยวะแต่ละส่วนของพืชมีความสัมพันธ์กันโดยพืชมีการแลกเปลี่ยนแก๊ส  
การคายน้้า และการล้าเลียงน้้า แร่ธาตุและสารอาหาร  
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ (K) 
 วิเคราะห์โครงสร้างภายนอก โครงสร้างภายใน และหน้าที่ของอวัยวะพืชดอกได้  
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

มีทักษะการปฏิบัติการทดลองศึกษาโครงสร้างภายในของส่วนต่างๆของพืชดอกได้ 
ด้านคุณลักษณะ (A) 

  มีความใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการท้างาน ได้ตามศักยภาพ 
 
 
 
5. สาระการเรียนรู้  
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5.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
1. เนื้อเยื่อพืชประกอบด้วยเนื้อเยื่อเจริญ และเนื้อเยื่อถาวรซึ่งพบอยู่ในโครงสร้างทุกส่วนของพืช 

ท้าหน้าที่แตกต่างกันไปตามต้าแหน่งที่อยู่และลักษณะของเซลล์ในเนื้อเยื่อ  
2. ราก ล้าต้น และใบเป็นอวัยวะพ้ืนฐานที่ส้าคัญของพืชดอก โดยรากท้าหน้าที่ยึดล้าต้น ดูดน้้าและ

สารอาหาร ล้าต้นท้าหน้าที่ชูกิ่ง ใบ ดอก และผล ส่วนใบท้าหน้าที่สร้างอาหาร แลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้้า 
3. พืชมีการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้้าผ่านทางปากใบเป็นส่วนใหญ่ การปิด-เปิดของปากใบมี

ผลต่อการล้าเลียงน้้าและสารอาหารจากรากสู่ล้าต้น แลใบ อาหารที่พืชสร้างข้ึนจากกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสงจะถูกล้าเลียงไปใช้ยังส่วนต่าง ๆ ของพืชเพ่ือการเจริญเติบโต 

5.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- 

6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

๗. การบูรณาการ 
รูปแบบสอดแทรก 
 

๘. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
1. ใบงานที่ 1 การศึกษาลักษณะภายนอกท้ังต้น (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 

1.1 การศึกษาลักษณะภายนอกของราก (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
1.2 การศึกษาลักษณะภายนอกของล้าต้น (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
1.3 การศึกษาลักษณะภายนอกของใบ (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
1.4 การศึกษาลักษณะภายนอกของดอก (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
1.5 การศึกษาลักษณะภายนอกของผล (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
1.6 การศึกษาลักษณะภายนอกของเมล็ด (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 

๒. ใบงานที่ 2 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะภายนอกส่วนต่าง ๆ ของพืช (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
       ตอนที่ 2 การก้าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 

๓. ใบงานที่ 3 การเรียนรู้แต่ละเรื่อง แต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อยโครงสร้างภายนอก 
(พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
๔. ใบงานที่ 4 การน้าข้อมูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างโครงสร้างภายนอก 
(พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
๕. ใบงานที่ 5 การศึกษาลักษณะภายในของพืชแต่ละส่วน (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
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5.1 การศึกษาลักษณะภายในของราก (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
5.2 การศึกษาลักษณะภายในของล้าต้น (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
5.3 การศึกษาลักษณะภายในของใบ (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
5.4 การศึกษาลักษณะภายในของดอก (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
5.5 การศึกษาลักษณะภายในของผล (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
5.6 การศึกษาลักษณะภายในของเมล็ด (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 

๖. ใบงานที่ 6  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะภายในส่วนต่าง ๆ ของพืช (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
ตอนที่ 2 การก้าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 

๗. ใบงานที่ 7 การเรียนรู้แต่ละเรื่อง แต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อยโครงสร้างภายใน 
(พืชศึกษาต้อยติ่งไทย)  
๘. ใบงานที่ 8 การน้าข้อมูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างโครงสร้างภายใน (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
 

๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น  ๕ ขั้น ดังนี้ 
ขั้นสร้างความสนใจ 
1. ครูน้านักเรียนทบทวนเรื่องเนื้อเยื่อพืช 

โดยครูแสดงภาพเนื้อเยื่อแต่ละชนิดและใช้ค้าถามดังนี้  
จากภาพมีเนื้อเยื่ออะไรบ้าง มีความแตกต่างและมีหน้าที่
อย่างไรบ้าง จากนั้นเล่นเกมตอบค้าถามโดยใช้สื่อออนไลน์ 
Kahoot.it เพ่ือกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจ 

 
2. ครูน้านักเรียนสนทนาโดยบอกว่า  

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นักเรียนก็ได้รู้จักเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ในพืช ซึ่งจะมีการท้างานประสานกันเป็นโครงสร้าง
หรืออวัยวะต่างๆ ของพืช อวัยวะเหล่านั้นได้แก่อะไรบ้าง  
(ราก ล้าต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด) 
3. ครูถามว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่า เนื้อเยื่อต่างๆ ที่นักเรียนได้ศึกษาไป จะมารวมเป็นโครงสร้างของพืช
ได้ อย่างไร และท้าหน้าที่อะไรบ้าง ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาจากกิจกรรมต่อไปนี้ 
 

ขั้นส ารวจและค้นหา 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของราก ล้าต้น ใบ ผล และเมล็ด 

โดยใช้สื่อ Power Point เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก และสื่อวีดิทัศน์ จากนั้นใช้ค้าถามเพ่ือ
ร่วมกันวิเคราะห์ และหาค้าตอบ 

2. ครูให้นักเรียนท้ากิจกรรมเรื่องการศึกษาส่วนประกอบโครงสร้างภายนอกและภายในของต้อยติ่ง
ไทย ดังนี้ 

2.1 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตามวิธีการเรียนรู้ กลุ่มละ 4-๕ คน จ้านวน 1๒ กลุ่ม จากนั้น 
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  ครูกล่าวว่า “ต้อยติ่งไทยเป็นไม้ล้มลุก ขึ้นกระจายอยู่ทั่วโรงเรียน น้ามาใช้ประโยชน์ในการ
เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ โรงเรียนตากพิทยาคม จึงได้จัดให้มีพ้ืนที่ศึกษาต้อยติ่งไทยที่เกิดขึ้น
เองในบริเวณโรงเรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพ่ือเป็น
การสร้างความตระหนักให้กับเยาวชน เห็นคุณ รู้ค่าของพืชพรรณ การศึกษาทางพฤกษศาสตร์ ด้าน
รูปลักษณ์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เราจึงน้าต้อยติ่งไทยเป็นพืชศึกษาในกิจกรรมนี้” 

๒.๒ ครูแจกใบงานให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด และอธิบายขั้นตอนการท้าใบงาน 
๒.๓ ครูให้ทุกกลุ่มลงพ้ืนที่ส้ารวจพรรณไม้ในบริเวณโรงเรียน (พ้ืนที่ศึกษา) เพ่ือส้ารวจ

ต้อยติ่งไทย โดยครูก้าหนดให้ 
กลุ่มท่ี 1 และ ๒ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของรากต้อยติ่งไทย 
กลุ่มท่ี ๓ และ ๔ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของล้าต้นต้อยติ่งไทย 
กลุ่มท่ี ๕ และ ๖ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของใบต้อยติ่งไทย 
กลุ่มท่ี ๗ และ ๘ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของดอกต้อยติ่งไทย 
กลุ่มท่ี ๙ และ ๑๐ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของผลต้อยติ่งไทย 
กลุ่มท่ี ๑๑ และ ๑๒ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของเมล็ดต้อยติ่งไทย 
๒.๔ แต่ละกลุ่มศึกษาลักษณะโครงสร้างภายนอกแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทยโดยสังเกต    

และบันทึกผลการศึกษาตามค้าชี้แจง ลงในใบงานที่ ๑.๑ - ใบงานที่ ๑.๖ พร้อมทั้งชี้บอก
ส่วนประกอบต่างๆ และระบุมาตราส่วน 

2.๕ ครูอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติการทดลองศึกษาโครงสร้างภายในของราก ล้าต้น ใบ
ของต้อยติ่งไทยตามขวางโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและศึกษาโครงสร้างภายในของดอก 
ผล และเมล็ดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ตามบทปฏิบัติการที่ ๑ เรื่อง โครงสร้างภายใน
ของราก ล้าต้น และใบ และบทปฏิบัติการที่ ๒ เรื่องโครงสร้างภายในของดอกต้อยติ่งไทย ดังนี้ 

1) แต่ละกลุ่มน้าราก ล้าต้น และใบของต้อยติ่งไทยมาท้าการศึกษาลักษณะ
โครงสร้างภายใน การศึกษาในครั้งนี้ใช้การเตรียมตัวอย่างด้วย การท้าสไลด์ชั่วคราว (wet 
mount) โดยเตรียมเนื้อเยื่อ ที่ต้องการศึกษาให้เป็นชิ้นบางๆ (Section) และน้าไปศึกษา
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ตามบทปฏิบัติการที่ ๑ เรื่อง โครงสร้างภายในของราก 
ล้าต้น และใบ จากนั้นบันทึกผลการศึกษาลงในใบงานที่ ๕.๑ – ใบงานที ่๕.๓ 

๒) แต่ละกลุ่มน้าดอกต้อยติ่งไทย ศึกษาโครงสร้างภายใน และวิเคราะห์
ส่วนประกอบ ตามบทปฏิบัติการที่ ๒ เรื่องโครงสร้างภายในของดอกต้อยติ่งไทย และ
บันทึกผล 

๒) แต่ละกลุ่มน้าดอก ผล และเมล็ด ของต้อยติ่งไทย มาท้าการศึกษาลักษณะ
โครงสร้างภายในภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้สเตอริโอ จากนั้นบันทึกผลการศึกษาลงใน 
ใบงานที่ ๕.๔ - ใบงานที ่๕.๖ 
๒.๖ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มก้าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทย (โครงสร้าง

ภายนอกและโครงสร้างภายใน) ในประเด็นดังนี้ 
๑) ตอนที่ ๑ วิเคราะห์ส่วนประกอบของพืชทั้งภายนอกและภายในของต้อยติ่ง

ไทย โดยแยกโครงสร้างที่สังเกตเห็นในแต่ละส่วนประกอบ จากนั้นบันทึกผลการศึกษาใน
รูปแบบผังมโนทัศน์ ลงในตอนที่ ๑ ใบงานที่ ๒ (โครงสร้างภายนอก) และใบงานที่ ๖ 
(โครงสร้างภายใน) 



๙๘ 
 

๒) ตอนที่ ๒ ก้าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนประกอบย่อยของต้อยติ่งไทย 
ได้แก่ รูปร่าง รูปทรง และก้าหนดเรื่องให้ครบทุกส่วนประกอบของพืช ได้แก่ ราก ล้าต้น 
ใบ ดอก ผล และเมล็ด สี ผิว เนื้อ ขนาด เช่น รูปร่างของใบตอนปลายริมขวา เป็นต้น โดย
น้าข้อมูลจากตอนที่ 1 มาก้าหนด/ตั้งชื่อเรื่องที่จะเรียนรู้ ลงในตอนที่ ๒ ใบงานที่ ๒ 
(โครงสร้างภายนอก) และใบงานที่ ๖ (โครงสร้างภายใน) 

3) จากนั้นให้ให้แต่ละกลุ่มเลือกชื่อเรื่องที่นักเรียนได้ก้าหนดของส่วนประกอบ
ย่อยมา 1 หัวข้อ เพ่ือท้าการศึกษาทั้งโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายใน โดยให้
นักเรียนท้าทั้งหมด ๑๐ ซ้้า โดยวาดภาพและบันทึกผลการศึกษาลงใน 

- ใบงานที่ 3 การเรียนรู้แต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อยโครงสร้างภายนอก 
- ใบงานที่ 7 การเรียนรู้แต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อยโครงสร้างภายใน 
๔) เมื่อนักเรียนท้าการศึกษา ๑๐ ซ้้าเกี่ยวกับแต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อย

แล้วให้นักเรียนน้าข้อมูลที่ได้มาเขียนเปรียบเทียบแสดงความแตกต่างในแต่ละเรื่อง  โดย
บันทึกผลลงใน 

- ใบงานที่ 4 การน้าข้อมูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างโครงสร้างภายนอก 
- ใบงานที่ 8 การนาข้อมูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างโครงสร้างภายใน 

บันทึกข้อมูลผลการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง โดยแสดงข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ เน้นความ
กระชับ เข้าใจง่าย  

3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการท้ากิจกรรม โดยให้แต่ละกลุ่มน้าเสนอหน้าชั้นเรียน    
เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ความเหมือน และความแตกต่างโครงสร้างภายนอก ภายใน และหน้าที่ของส่วนต่างๆ 
ของต้อยติ่งไทย 

ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปในประเด็นดังนี้ 

1.1 เปรียบเทียบโครงสร้างภายนอกของส่วนต่างๆ ของต้อยติ่งไทย 
1.2 เปรียบเทียบโครงสร้างภายในส่วนต่างๆ ของต้อยติ่งไทย 
1.3 หน้าที่ของโครงสร้างต่างๆของต้อยติ่งไทย 

  ขั้นขยายความรู้ 
  ๑. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในของพืชดอก  โดยใช้สื่อ 
Power Point 

ขั้นประเมิน 
๑. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับผลการท้ากิจกรรมการศึกษาส่วนประกอบ 

โครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในของต้อยติ่งไทย 
๒. ครูตรวจผลงานนักเรียน ในการท้าใบงานที่ ๑ - ๘ ให้ค้าแนะน้าและแก้ไข  
๓. ครูให้คะแนนพฤติกรรมระหว่างปฏิบัติการทดลอง และความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน  

โดยใช้แบบสังเกต 
 
 
 
 



๙๙ 
 

๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   
๑๐.๑ ส่ือ 
1) ใบงานที่ 1 การศึกษาลักษณะภายนอกท้ังต้นของต้อยติ่งไทย  

1.1 การศึกษาลักษณะภายนอกของรากต้อยติ่งไทย  
1.2 การศึกษาลักษณะภายนอกของล้าต้นต้อยติ่งไทย 
1.3 การศึกษาลักษณะภายนอกของใบต้อยติ่งไทย  
1.4 การศึกษาลักษณะภายนอกของดอกต้อยติ่งไทย  
1.5 การศึกษาลักษณะภายนอกของผลต้อยติ่งไทย  
1.6 การศึกษาลักษณะภายนอกของเมล็ดต้อยติ่งไทย  

ใบงานที่ 2  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะภายนอกส่วนต่าง ๆ ของต้อยติ่งไทย 
ตอนที่ 2 การก้าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทย 

ใบงานที่ 3 การเรียนรู้แต่ละเรื่อง แต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อยโครงสร้างภายนอกของ 
   ต้อยติ่งไทย 

ใบงานที่ 4 การน้าข้อมูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างโครงสร้างภายนอกของต้อยติ่งไทย 
ใบงานที่ 5 การศึกษาลักษณะภายในของพืชแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทย  

5.1 การศึกษาลักษณะภายในของรากต้อยติ่งไทย 
5.2 การศึกษาลักษณะภายในของล้าต้นต้อยติ่งไทย  
5.3 การศึกษาลักษณะภายในของใบต้อยติ่งไทย  
5.4 การศึกษาลักษณะภายในของดอกต้อยติ่งไทย  
5.5 การศึกษาลักษณะภายในของผลต้อยติ่งไทย  
5.6 การศึกษาลักษณะภายในของเมล็ดต้อยติ่งไทย  

ใบงานที ่6  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะภายในส่วนต่าง ๆ ของพืช  
ตอนที่ 2 การก้าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช  

ใบงานที่ 7 การเรียนรู้แต่ละเรื่อง แต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อยโครงสร้างภายในของต้อยติ่งไทย 
ใบงานที่ 8 การน้าข้อมูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างโครงสร้างภายในของต้อยติ่งไทย 
๒) Power point เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 
๓) สื่อออนไลน์ Kahoot 
๔) บทปฏิบัติการที่ ๑ เรื่อง โครงสร้างภายในของราก  ล้าต้น และใบ 
๕) บทปฏิบัติการที่ ๒ เรื่อง โครงสร้างภายในของดอกต้อยติ่งไทย 
๑๐.๒ แหล่งเรียนรู้ 
๑) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
๒) ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
๓) ห้องปฏิบัติการชีววิทยา โรงเรียนตากพิทยาคม 
 
 



๑๐๐ 
 

๑๑. การวัดผลประเมินผล 

 

๑๒. ความเห็นและข้อเสนอแนะของครูนิเทศ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย/หัวหน้าสถานศึกษา 

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

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

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

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

(ลงชื่อ)..................................................ผู้นิเทศ 
                            (นางอรวรรณ จันทร์บุตร) 

                          คร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้(K) ประเมินใบงาน แบบประเมินใบงาน ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านทักษะกระบวนการ(P) ประเมินการปฏิบัติการ
ทดลอง 

แบบประเมินการ
ปฏิบัติการทดลอง 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์(A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมตั้งแต่
ระดับดีข้ึนไป 



๑๐๑ 
 

1๓. บันทึกผลการสอน 
        1)  ผลการเรียนรู้ 
            1.1)  ผู้เรียนที่ผ่านตัวชี้วัด  มีจ้านวน ...๗๗...  คน   คิดเป็นร้อยละ ......๑๐๐......... 
            1.2)  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจ้านวน ......-....... คน  คิดเป็นร้อยละ .........-............ 
                    1 ........................................   สาเหตุ ............................................................................ 
                    แนวทางแก้ปัญหา : .......................................................................................................  
            1.3)  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้แก่ .....................-........................... 
                    แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ............................-........................................................ 

 1.4)  ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) :  นักเรียนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างภายนอก โครงสร้างภายใน  
และหน้าที่ของอวัยวะพืชดอกได้  

 1.5)  ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P) :  นักเรียนสามารถปฏิบัติการทดลองศึกษาโครงสร้าง 
ภายในของส่วนต่างๆของพืชดอกได้ 

            1.6)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) : นักเรียนมีความใฝ่รู้ มุ่งม่ันในการท้างาน 
        2)  ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี) ...............................-....................................................................... 
        3)  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ....................................-....................................................................... 
 
                                                              ลงชื่อ .......................................... ผูส้อน 
                                                                    (นางสาวพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง)  
                                                                    ต้าแหน่ง       ครู               . 
     ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................................................ .............  
 

ลงชื่อ ............................................... ผู้นิเทศ 

                                          (นางอรวรรณ จันทร์บุตร) 

                            ต้าแหน่ง       ครู               . 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 
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๑๒๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๕ 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เรื่อง การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เวลา ๔ ชั่วโมง 

รายวิชา ชีววิทยา ๕  รหัสวิชา  ว ๓๓๒๔๕ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนตากพิทยาคม ต าบลระแหง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
ครูผู้สอน  นายกิตติพงศ์  สิริมูลเครือ 

................................................................................................. ........................................................................ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจกระบวนการและความส้าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ และน้าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

 

๒. ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
๑. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมู่

ของสิ่งมีชีวิต  ชื่อของสิ่งมีชีวิต  และการระบุชนิด 

๓. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
ชื่อของสิ่งมีชีวิตเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพ่ือใช้เรียกสิ่งมีชีวิตให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน ประกอบด้วย ชื่อ

วิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ในระดับสปีชีส์ประกอบด้วยชื่อสองส่วนคือ ชื่อจีนัส และชื่อที่ระบุส
ปีชีส์ 

การศึกษาข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ของพรรณไม้เป็นการศึกษาในเรื่องของการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ 
ชื่อวงศ์ ชื่อสามัญ ชื่อพ้ืนเมือง ถิ่นก้าเนิด การกระจายพันธุ์ นิเวศวิทยา เวลาออกดอก เวลาติดผล การ
ขยายพันธุ์ การใช้ประโยชน์ และประวัติพันธุ์ไม้ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. เปรียบเทียบข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ และการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙ และ 

๑๐) ในเอกสาร ก.๗-๐๐๓ ทีม่ีข้อมูลพรรณไม้ได้ (K) 



๑๒๖ 
 

๒. นักเรียนเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้ รวมทั้งอธิบายความหมายของชื่อวิทยาศาสตร์ตาม
หลักการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง (K) 

 

ผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน 
ด้านความรู้ (K) 

 ๑. เปรียบเทียบข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ และการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙ - ๑๐)ใน
เอกสารก.๗-๐๐๓ ที่มีข้อมูลพรรณไม้ได้ 

๒. การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รวมทั้งอธิบายความหมายของ
ชื่อวิทยาศาสตร์ตามหลักการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

- สืบค้น และบันทึกข้อมูลพฤกษศาสตร์ 
 

 ด้านคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
 - มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท้างาน  
 

๕. สาระการเรียนรู้  
๕.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  ๑. การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
  ๒. การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต  ชื่อของสิ่งมีชีวิต  และการระบุชนิด 
๕.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

                     -  
๖. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  ๑. ความสามารถในการคิด  

 ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 ๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

           ๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 

๗. การบูรณาการ 
รูปแบบสอดแทรก  

 

๘. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
  ๘.๑ ใบงานที่ ๑ แบบบันทึกข้อมูลพฤกษศาสตร์ของพืชในพ้ืนที่ศึกษา 
  ๘.๒ ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง ข้อมูลพฤกษศาสตร์ และการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ 
 
 
 



๑๒๗ 
 

๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นสร้างความสนใจ 

๑. ครูน้าเข้าสู่บทเรียน โดยน้าภาพตัวอย่างของพืชแต่ละชนิดที่มีชื่อสามัญท้องถิ่น เช่น มะละกอ 
น้้าเต้า ฝรั่ง เป็นต้น มาอภิปรายร่วมกัน โดยใช้ค้าถามดังนี้ 

- จากภาพพืชชนิดนี้ในท้องถิ่นนักเรียนเรียกว่าอะไร  
- แต่ละท้องถิ่นมีชื่อเรียกแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

  ๒. ครูน้าอภิปรายเพ่ือชี้ให้เห็นถึงความส้าคัญของการตั้งชื่อว่า ชื่อท้องถิ่นอาจท้าให้เกิดความ
สับสนในการเรียกเนื่องจากเป็นการตั้งขึ้นเพ่ือความสะดวกในการสื่อสารระหว่างกลุ่มคนในท้องถิ่น ดังนั้นจึง
ต้องมีชื่อสามัญ (common name) ที่ตั้งขึ้นเพ่ือให้เข้าใจตรงกัน เช่น สับปะรด เป็นชื่อสามัญไทย มีชื่อ
สามัญภาษาอังกฤษว่า pineapple ชื่อท้องถิ่น สับปะรด (ภาคกลาง) บักนัด (ภาคอีสาน) มะนัด มะขะนัด 
(ภาคเหนือ) ย่านัด ย่านนัด ขนุนทอง (ภาคใต้) เป็นต้น 
 ๓. ครูใช้ค้าถามเพ่ิมเติมเพ่ือน้ามาสู่ประเด็นการอภิปรายดังนี้ 
  - นักเรียนคิดว่าชื่อของสิ่งมีชีวิตมีความส าคัญ และมีประโยชน์อย่างไร 
 ๔. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกัน เพ่ือน้าไปสู่ข้อสรุปที่ว่า ชื่อ
ของสิ่งมีชีวิตมีความส้าคัญ เนื่องจากสิ่งมีชีวิตในโลกนี้มีหลากหลายชนิด จึงจ้าเป็นต้องมีชื่อเรียกเพ่ือให้รู้ว่า
สิ่งมีชีวิตนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใด 
 

 ขั้นส ารวจและค้นหา 
 ๑. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง ข้อมูลพฤกษศาสตร์ และการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์แล้ว ครู
และนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือสรุปองค์ความรู้ 
  ๒. ครูให้นักเรียนจับคู่เพ่ือนคู่คิดพิชิตความรู้ โดยให้ศึกษาลักษณะภายนอกของพืชศึกษาต้อยติ่ง
ไทยในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ศึกษาที่ ๒ โรงเรียนตากพิทยาคม แล้วบันทึกลักษณะท่ีสังเกต  
 ๓. ครูแจกเอกสาร ก.๗-๐๐๓ ของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย เพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้มา
จากการสังเกต ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือสรุปองคค์วามรู้ 
  ๔. ครูแจกใบงาน แบบบันทึกข้อมูลพฤกษศาสตร์และการบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙ 
และหน้า ๑๐) พร้อมทั้งเอกสาร ก.๗-๐๐๓ ที่มีข้อมูลพรรณไม้ของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย 
 ๕. นักเรียนแต่ละคู่ศึกษาข้อมูลพรรณไม้จากเอกสาร ก.๗-๐๐๓ (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) ที่ได้รับ
มอบหมายพร้อมทั้งสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียนเพ่ิมเติม ได้แก่ ห้องสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ห้องสมุดโรงเรียน อินเตอร์เน็ต เพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ น้าไปสู่การ
บันทึกผลที่ถูกต้อง 

๖. การบันทึกข้อมูลพฤกษศาสตร์ (หน้า ๙) นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ 
   

 
 ข้อมูลพฤกษศาสตร์ (หน้า ๙)  



๑๒๘ 
 

 นักเรียนเปรียบเทียบข้อมูลสรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๘) และข้อมูลที่ศึกษา
จากเอกสาร หนังสืออ้างอิง หรือเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ แล้วตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือน้าข้อมูลที่
ถูกต้องบันทึกในข้อมูลพฤกษศาสตร์ (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙) โดยบันทึกข้อมูล ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ชื่อ
สามัญ ชื่อพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ ถิ่นก้าเนิด การกระจายพันธุ์ เวลาออกดอก เวลาติดผล การขยายพันธุ์ การใช้
ประโยชน์ ประวัติพันธุ์ไม้ และเอกสารอ้างอิง   
  ๗. นักเรียนบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม (หน้าที่ ๑๐) มีรายละเอียดดังนี้ 

     การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม (หน้าที่ ๑๐) 
       - สืบค้นและศึกษา สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ที่ไม่มีการบันทึกในหน้าที่ ๑-๙ 
       - บันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น ประวัติการน้าเข้ามาปลูกในโรงเรียน เวลาการออกดอกหรือติด

ผลนอกฤดูกาล หรืออ่ืน ๆ ของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย และให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูลกับหนังสือเรียน 
เอกสารจากห้องสมุดหรือเว็บไซต์เก่ียวข้อง  
        ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 

๑. ครูสุ่มนักเรียนออกมาน้าเสนอผลงานพร้อมทั้งร่วมอภิปรายความหมายของชื่อวิทยาศาสตร์ที่ 
นักเรียนสืบค้นมา และบอกวิธีการสืบค้นข้อมูลการเปรียบเทียบข้อมูล 

  ๒. ครูตั้งค้าถามในแนวทางดังนี้เพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และน้าไปสู่การสรุป 
         - นักเรียนคิดว่าชื่อวิทยาศาสตร์มีความส้าคัญ และประโยชน์ในการน้าไปใช้อย่างไร 
         - ถ้านักเรียนไปพบพืชริมล้าธารชนิดหนึ่งซึ่งไม่เคยรู้จัก นักเรียนจะมีวิธีในการสืบค้นหาข้อมูล
พืชชนิดนั้นได้อย่างไรบ้าง 
         - การเก็บรวบรวมข้อมูลทางพฤกษศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรบ้าง 
     ๓. ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องชื่อวิทยาศาสตร์ในหนังสือเรียนรายวิชาชีววิทยา ๕ หน้า ๑๐-๑๑ 
ช่วยกันสรุปเรื่องการเขียนข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ แล้วบันทึกลงในสมุด 
 

   ขั้นขยายความรู้ 
      ๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ที่ถูกต้อง โดยใช้สื่อ Power point 
เรื่อง ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์และการท้า เอกสาร ก.๗–๐๐๓  หน้า ๙-๑๐   
   ๒. ครูแนะน้าแหล่งสืบค้นข้อมูล เช่น เว็บไซต์ หนังสือ สารานุกรม จากเอกสารอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
เพ่ิมเติมให้กับนักเรียน  
 

    ขั้นประเมิน 
       ๑. ครูตรวจผลงานนักเรียน ในการท้าใบงาน เรื่องข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ เอกสาร ก.๗–๐๐๓ 
หน้า ๙-๑๐  ให้ค้าแนะน้า และแก้ไขข้อมูล  
       ๒. ครูให้คะแนนความมุ่งม่ันใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 
 

๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   
  ๑๐.๑ สื่อ 



๑๒๙ 
 

   ๑๐.๑.๑  ภาพตัวอย่างของพืช 
   ๑๐.๑.๒  ใบความรู้ ๑ เรื่อง ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์และหลักการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ 
   ๑๐.๑.๓  ใบงานที่ ๑ เรื่อง การบันทึกข้อมูลพฤกษศาสตร์ 
   ๑๐.๑.๔  หนังสือเรียนรายวิชาชีววิทยา เล่ม ๕ (สสวท.) 
   ๑๐.๑.๕  Power point เรื่อง ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ 
    ๑๐.๒ แหล่งเรียนรู ้
   ๑๐.๒.๑ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
   ๑๐.๒.๒ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา โรงเรียนตากพิทยาคม 
   ๑๐.๒.๓ ห้องสมุดโรงเรียนตากพิทยาคม 

๑๑. การวัดผลประเมินผล 

 
 
๑๒.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อ านวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
................................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... .............................................................................. 
 

ลงชื่อ......................................................... 
                                                                           (........................................................) 
                                                                          ต้าแหน่ง............................................. 

บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 

การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้(K) ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านทักษะกระบวนการ(P) การสังเกตกระบวน 
การท้างานกลุ่ม 

แบบสังเกตการท้างาน
กลุ่ม 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมดีระดับ ๓ 



๑๓๐ 
 

๑. ผลการจัดการเรียนรู้ 
๑.๑) ผู้เรียนที่ผ่านตัวชี้วัด  มีจ้านวน..................คน คิดเป็นร้อยละ............................................................ 
๑.๒) ผู้เรียนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจ้านวน..................คน คิดเป็นร้อยละ........................................................ 

๑.…………………………………………สาเหตุ.............................................................. ............................... 
๒.…………………………………………สาเหตุ............................................................................................. 

 แนวทางการแก้ปัญหา.............................................................. ......................................................... 
๑.๓) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้แก่................................................................................................. 

แนวการพัฒนา/ส่งเสริม......................................................................................................... ........... 
............................................................................................................................. ..................................... 
๑.๔) ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)............................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
๑.๕) ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)............................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. .................................... 
๑.๖) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ................................................................................................. 

   ............................................................................................................................. ...................................... 
๒. ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี) ......................................................................................................................  
๓. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)..................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ......................................................... 
                                                                                (นายกิตติพงศ์  สิริมูลเครือ) 
                                                                                       ต้าแหน่ง.คร ู

 

 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

 

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



๑๓๒ 
 

 

 

 

 



๑๓๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๔ 
 

 
 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๕ 
 

    
 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน     เรื่อง คู่อันดับ 
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน     รหัสวิชา ค ๓๑๑๐2                 เวลา  2 ชั่วโมง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔       ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ครูผู้สอน  นางสาวนิษฐา  ลิขิตสถาพร 
.......................................................................................................................................... ............................... 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้  
           ค 1.2 ม.4-6 : เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูปความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล้าดับและอนุกรมและน้าไปใช้          
  
๒. ตัวช้ีวัด  

ตัวชี้วัด :  ม.5/1  ใช้ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันอธิบาย สถานการณ์ที่ก้าหนด 
 
3. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเขียนกราฟของคู่อันดับแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุด 
ที่ก้าหนดให้ 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. น้าความรู้เรื่องการเขียนกราฟของคู่อันดับแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุดที่ก้าหนดให้ 
    มาเขียนกราฟของคู่อันดับแสดงการเจริญเติบโตของต้น “ต้อยติ่งไทย” ได้ตามสภาพความเป็น

จริง 
     ผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน 

ด้านความรู้ (K) 
    - การอธิบายวิธีเขียนกราฟของคู่อันดับแสดงการเจริญเติบโตของต้น “ต้อยติ่งไทย” ได ้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

 -  เขียนกราฟของคู่อันดับแสดงการเจริญเติบโตของต้น “ต้อยติ่งไทย” ได้ 
          ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
              -  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท้างาน ทักษะการท้างานกลุ่ม 
 
5. สาระการเรียนรู้  
  กราฟของคู่อันดับแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุดที่ก้าหนดให้ 

 



๑๓๖ 
 

6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร  

๒. ความสามารถในการคิด  
          3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
7. การบูรณาการ 
 1. วิทยาศาสตร์ (การเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย”) 
 1. การใช้ภาษา (การเขียน) 
 

๘. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
  ใบงานที่ ๑  เรื่อง  การศึกษาการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย” 
 ใบงานที่ 2  เรื่อง  เขียนกราฟการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย” 
          ใบงานที่  3  เรื่อง  การเขียนแสดงความรู้สึก ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน า   (การศึกษาและบันทึกการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย”) 
 1. ครูสนทนากับนักเรียนถึงการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย” ตามท่ีนักเรียนเคยเห็น  จากนั้น 
ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 - 6 คนโดยคละความสามารถ (เก่ง กลาง อ่อน) ศึกษาการเจริญเติบโตของต้น 
“ต้อยติ่งไทย” ในพ้ืนที่ศึกษาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และข้อมูลจากการศึกษาของวิชาชีววิทยา 
ขั้นสอน  (การลงพ้ืนที่ศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ) 

1. ครูทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ ตาม ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง  
คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ 
       2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพ้ืนที่ศึกษา สังเกตการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย” ในพ้ืนที่
ศึกษาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  แล้วบันทึกลงในใบงานที่  ๑  เรื่อง การศึกษาการเจริญเติบโตของต้น
“ต้อยติ่งไทย” 
 3. ครูแจกใบงานที่  2  เรื่อง  เขียนกราฟการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย” แต่ละกลุ่มท้าใบ
งานที่ 2 หลังจากท้าใบงานที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูก้าหนดส่งใบงานที่  1 และ 2  
ขั้นสรุป  (การเรียนรู้การรายงานผลการเรียนรู้) 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มน้าเสนอการเขียนกราฟการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย”หน้าชั้นเรียน  
 2. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปการเขียนกราฟ  จากนั้น ครูแจก ใบงานที่  3  เรื่องการเขียนแสดง
ความรู้สึก ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้ท้า เป็น
รายบุคคล  
 

๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   
       ๑๐.๑ สื่อ 
                     10.1.1  ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ 
               ๑๐.๑.๒  ใบงานที่ ๑  เรื่อง การศึกษาการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย” 
   ๑๐.๑.3  ใบงานที่ 2  เรื่อง เขียนกราฟการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย” 



๑๓๗ 
 

                     10.1.4  ใบงานที ่3  เรื่อง การเขียนแสดงความรู้สึก ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
             ๑๐.๒ แหล่งเรียนรู ้
               ๑๐.๒.๑ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
   ๑๐.๒.๒ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
              ๑๐.๒.๓ ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนตากพิทยาคม 

๑๑. การวัดผลประเมินผล 

 
๑๒.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อ านวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
                                                                        ลงชื่อ......................................................... 

                                                                           (นางสาวนิรมล  เหลืองพิศาลพร) 
                                                                                  ต้าแหน่ง  ครู คศ.3 
                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

หลักฐานการเรียนรู้ 
(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 

วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้ (K) ตรวจประเมินผลงาน 
ใบงานที่ 1. การศึกษาการ
เจริญเติบโตของต้น
“ต้อยติ่งไทย” 
ใบงานที่ ๒. เขียนกราฟ
การเจริญเติบโตของต้น
“ต้อยติ่งไทย” 

แบบตรวจผลงาน ผ่านเกณฑ์ 
12 คะแนนขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ (P) ตรวจประเมินผลงาน 
ใบงานที่ 1. การศึกษาการ
เจริญเติบโตของต้น
“ต้อยติ่งไทย” 
ใบงานที่ ๒. เขียนกราฟ
การเจริญเติบโตของต้น
“ต้อยติ่งไทย” 

แบบประเมินผลงาน ได้ระดับคุณภาพ 
ระดับ 2 (พอใช้) ขึ้นไป 

 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

ได้ระดับคุณภาพ  
ระดับ 2 (พอใช้) ขึ้นไป  



๑๓๘ 
 

บันทึกผลหลังการสอน 
 

1. สรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน 
ด้านความรู้(K) 
นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการเขียนกราฟของคู่อันดับแสดงการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย” 
 คิดเป็นร้อยละ 100 
 
ด้านทักษะกระบวนการ(P) 

           นักเรียนสามารถเขียนกราฟของคู่อันดับแสดงการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย” คิดเป็น 
           ร้อยละ ๑๐๐ 
  

ด้านคุณลักษณะ(A) 
นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท้างาน  อยู่ในเกณฑ์ผ่าน คิดเป็นร้อยละ 100 

ปัญหาอุปสรรค 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
................................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................... ...............................................................................  
แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................
................................................................. ........................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
                                                                     

ลงชื่อ.....................................................ผู้สอน 
                                                                             (นางสาวนิษฐา  ลิขิตสถาพร) 
 

3.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อ านวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ............................................
........................................................................................................................................................ ................. 
 
                                                                        ลงชื่อ......................................................... 

                                                                           (นางสาวนิรมล  เหลืองพิศาลพร) 
                                                                                  ต้าแหน่ง  ครู คศ.3 
                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 



๑๓๙ 
 

 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



๑๔๐ 
 

 

 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความน่าจะเป็น 
เรื่อง การทดลองสุ่ม    เวลา  ๒ ชั่วโมง 
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน   รหัสวิชา ค 3210๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑   ปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนตากพิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก ครูผู้สอน  นายวรุตม์  เครือแก้ว 
............................................................................................................................. ............................................ 
๓. มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ค 5.๒  : ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้              
อย่างสมเหตุสมผล 

๒. ตัวช้ีวัด  
ค 5.๒ ม.4-6/2 :  อธิบายการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์และน้าผลที่ได้

ไปใช้คาดการณ์ในสถานการณ์ท่ีก้าหนดให้ 
๓. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

การวัดค่ากลางของข้อมูล 
การทดลองสุ่ม เป็นการกระท าซึ่งรู้ว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นเป็นอะไร แต่ไม่สามารถบอกได้ถูกต้อง

แน่นอนว่า ในแต่ละการทดลอง ผลที่เกิดจะเป็นอะไร 
 แซมเปิลสเปซ เป็นเซตของผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดจากการทดลองสุ่ม 
 เหตุการณ์ เป็นสับเซตของแซมเปิลสเปซ ซึ่งมีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่เราสนใจจากการทดลองสุ่ม 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อธิบายและบอกความหมายของการทดลองสุ่มได้  
๒. หาจ้านวนผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มจากสถานการณ์ที่ก้าหนดให้ได้ 
๓. บอกความหมายและหาจ้านวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซได้ 

 

ผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน 
ด้านความรู้ (K) 

- หาจ้านวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซได้ 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

- ให้เหตุผล สื่อสาร สื่อความหมาย น้าเสนอและเชื่อมโยงหลักการความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อ่ืน 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
-  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท้างาน  
 



๑๔๓ 
 

๕. สาระการเรียนรู้  
 การทดลองสุ่ม เป็นการกระท้าซึ่งรู้ว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นเป็นอะไร แต่ไม่สามารถบอกได้ถูกต้อง 
 แน่นอนว่า ในแต่ละการทดลอง ผลที่เกิดจะเป็นอะไร 
 แซมเปิลสเปซ เป็นเซตของผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดจากการทดลองสุ่ม 
 เหตุการณ์ เป็นสับเซตของเซตแซมเปิลสเปซ ซึ่งมีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่เราสนใจจากการทดลองสุ่ม
๕. ๖. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการคิด 

๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
          ๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
          ๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
๗. การบูรณาการ 

รูปแบบสอดแทรก  
 

๘. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
  ใบงาน การแตกกระจายเมล็ดต้อยติ่งไทยกับการทดลองสุ่ม 
 ๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น ๕ขั้น   ดังนี้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. นักเรียนกับครูร่วมสนทนาเรื่องเก่ียวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนคงได้ท้า 
   การทดลองมาบ้าง ผลการทดลองที่ได้ในแต่ละครั้งส่วนใหญ่จะเหมือนเดิม เช่นการทดลอง 
   เรื่องเซลล์ไฟฟ้าเคมีผลไม้พบว่า ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เช่น ส้ม มะนาว สับปะรดท้าให้เกิดการเบนของเข็ม 
เครื่องวัด แสดงว่ามีกระแสไฟฟ้าเกิดข้ึน  แต่การทดลองที่ไม่ใช่การทดลองวิทยาศาสตร์ นั้นผลที่ได้อาจจะไม่
เหมือนเดิม เช่น การสุ่มหยิบลูกแก้ว 1 ลูก จากถุงที่มี ลูกแก้วสีด้า สีแดง สีเหลือง สีเขียว อย่างละ 1 ลูก 
ผลที่อาจจะเกิดขึ้น คือ หยิบได้  ลูกแก้วสีด้า สีแดง สีเหลือง สีเขียว 
          2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

๓. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน สนทนาเกี่ยวกับการทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ และ
เหตุการณ์ 

๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายผลการศึกษาการทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซและเหตุการณ์
ส่งตัวแทนน้าเสนอผลการศึกษา ความรู้ที่ได้หน้าชั้นเรียนจนครบทุกกลุ่ม  

๕. นักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของการทดลองสุ่ม และให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการ 
ทดลองสุ่มจากประสบการณ์ของนักเรียน โดยครูให้ความช่วยเหลือและแนะน้าเพ่ือความ
สมบูรณ์ 
ของบทเรียน 

๖. ครูสรุปเพิ่มเติม การทดลองสุ่ม (Random Experiment) เป็นการทดลองหรือกระท้าซึ่งทราบ
ว่า 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองนั้นอาจจะเป็นอะไรได้บ้าง แต่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าในการ 
ทดลองแต่ละครั้งจะเกิดผลลัพธ์อะไร จากผลลัพธ์ทั้งหมดเหล่านั้นเพื่อความเข้าใจตรงกัน 

๗. ครูติดแถบตัวอย่างการทดลองสุ่ม (1–4) บนกระดาน 



๑๔๔ 
 

   ตัวอย่างที่ 1 การทดลองสุ่ม การโยนเหรียญ 1 อัน 1 ด้าน สนใจหน้าของเหรียญที่เกิดขึ้น 
      ผลลัพธ์ทั้งหมด   คือ หัว (H) ก้อย (T) 

      แซมเปิลสเปซ  คือ S = {H, T} 
     จ านวนผลลัพธ์ทั้งหมด คือ n (S) =  2 

ตัวอย่างที่ 2 การทดลองสุ่ม   การโยนเหรียญ 2 อัน 2 ด้าน สนใจหน้าของ  
เหรียญที่เกิดขึ้น 

ผลลัพธท์ั้งหมด   คือ หัวกับหัว (HH)หัวกับก้อย (HT)ก้อยกับหัว (TH) 
  ก้อยกับก้อย (TT) = {HH, HT, TH, TT} 

จ านวนผลลัพธ์ทัง้หมด  คือ n (S)  = 2  2 = 4 
ตัวอย่างที่ 3  การทดลองสุ่ม   การโยนลูกเต๋า 1 ลูก 1 ด้าน สนใจแต้มของลูกเต๋า 

ที่เกิดขึ้น 
ผลลัพธท์ั้งหมด   คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6 
แซมเปิลสเปซ  คือ S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 
จ านวนผลลัพธ์ทัง้หมด  คือ n (S) = 6 

ตัวอย่างที่ 4  การทดลองสุ่ม   การโยนลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน 1 ด้าน สนใจแต้มของ  
ลูกเต๋าที่เกิดขึ้น 

ผลลัพธท์ั้งหมด   คือ (1, 1), (1, 2), (1, 3), ..., (1, 6), (2, 1), ..., (2, 6), ...,  
(6, 6) 

แซมเปิลสเปซ  คือ S = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), ..., (1, 6), (2, 1), ...,  
(2, 6), ..., (6, 6)} 

จ านวนผลลัพธ์ทั้งหมด คือ n (S)  = 6 6 = 36 

๘. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันพิจารณา สังเกต วิเคราะห์ และอภิปรายสรุป จากตัวอย่างทั้ง 4 
เพ่ืออธิบายผลลัพธ์ทั้งหมดจากการทดลองสุ่ม 

๙. ครูอธิบายเพิ่มเติม ผลลัพธ์ทั้งหมดจากการทดลองสุ่ม เรียกว่า แซมเปิลสเปซ (Sample  
Space) หรือ เซตของผลลัพธ์ตามท่ีก้าหนดขอบเขตไว้ ซึ่งอาจเป็นผลลัพธ์บางส่วน หรือ 
ทั้งหมดจากการสุ่มการทดลองสุ่ม เราใช้สัญลักษณ์ S แทนแซมเปิลสเปซ และ n(S) แทน 
จ้านวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซ เพื่อความเข้าใจตรงกัน 

๑๐. ครูอธิบายถึงผลลัพธ์ที่เราสนใจจากการทดลองสุ่ม หรือเรียกว่า เหตุการณ์ (Event) ให้   
   นักเรียนดูที่แถบตัวอย่างการทดลองสุ่ม (1–4) บนกระดาน ถ้านักเรียนจะสนใจผลลัพธ์ 
   บางตัวจากการทดลองสุ่ม เช่น  

   ตัวอย่างที่ 1 การทดลองสุ่ม   การโยนเหรียญ 1 อัน 1 ด้าน สนใจหน้าของเหรียญที่ 
   เกิดขึ้น 
      ผลลัพธ์ทั้งหมด   คือ หัว (H) ก้อย (T) 
     สนใจผลลัพธ์ที่ออกหัว คือ หัว (H) = {1} 
 



๑๔๕ 
 

ตัวอย่างที่ 2 การทดลองสุ่ม   การโยนเหรียญ 2 อัน 2 ด้าน สนใจหน้าของ  
เหรียญที่เกิดขึ้น 

ผลลัพธท์ั้งหมด   คือ หัวกับหัว (HH)หัวกับก้อย (HT)ก้อยกับหัว (TH) 
  ก้อยกับก้อย (TT) = {HH, HT, TH, TT} 
สนใจผลลัพธ์ที่ออกหัว คือ หัวกับหัว (HH) หัวกับก้อย (HT) 
และก้อยกับหัว (TH) = {3} 

ตัวอย่างที่ 3  การทดลองสุ่ม   การโยนลูกเต๋า 1 ลูก 1 ด้าน สนใจแต้มของลูกเต๋า 
ที่เกิดขึ้น 

ผลลัพธท์ั้งหมด   คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6 
สนใจผลลัพธ์ที่เปน็ 6 คือ 6 = {1} 

ตัวอย่างที่ 4  การทดลองสุ่ม   การโยนลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน 1 ด้าน สนใจแต้มของ  
ลูกเต๋าที่เกิดขึ้น 

ผลลัพธท์ั้งหมด   คือ (1, 1), (1, 2), (1, 3), ..., (1, 6), (2, 1), ..., (2, 6), ...,  
(6, 6) 

                    สนใจผลลัพธ์ทีร่วมแต้มได้ 6 คือ (1, 5),(2, 4),(3, 3),(5, 1),(4, 2)={5} 

๑๑. นักเรียนช่วยกันสรุปและเรียกเซตที่เราสนใจเหล่านี้ว่า เหตุการณ์ ซึ่งทุกเซตของเหตุการณ์จะเป็นสบั
เซตของเซตแซมเปิลสเปซโดยสรุปเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจตรงกันว่าเหตุการณ์ หมายถึง สบัเซตของ
แซมเปิลสเปซ ถ้าก าหนด แซมเปิลสเปซ เปน็S แล้ว Eเป็นเหตุการณ์ ก็ต่อเมื่อEV S 

๑๒. ครูติดแถบค้าถามเหตุการณ์โดยนักเรียนจด และเสนอวิธีท้าลงสมุดโจทย์ ในการทอดลูกเต๋า 2 
ลูก จ้านวน 1 ครั้ง จงหา 

1. แซมเปิลสเปซ 
2. จ้านวนผลลัพธ์ในแซมเปิลสเปซ 
3. จ้านวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
4. เหตุการณ์ที่แต้มของลูกเต๋าทั้งสองเหมือนกัน 
5. เหตุการณ์ที่ผลรวมแต้มของลูกเต๋าทั้งสองเท่ากับ 9 

   6. จ้านวนเหตุการณ์ที่แต้มของลูกเต๋าท้ังสองลูกต่างกัน 
๑๓. ตัวแทนน้าสมุดส่งให้ครูตรวจความถูกต้อง 

 ขั้นฝึกฝนผู้เรียน 
๑๔. นักเรียนท้าแบบฝึกหัด 2.2 ก หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ม. ๔ – ๖เล่ม ๒ 
๑๕. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเฉลยแบบฝึกหัด โดยครูให้ความช่วยเหลือและแนะน้า 

 ขั้นการน าไปใช้ 
๑๖. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเรื่อง การทดลองสุ่ม โดยน้าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ้าวันมา

สนทนาเพ่ือน้าเข้าสู่ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
๑๗.  ครูกล่าวว่าในชีวิตประจ้าวันเราเจอเหตุการณ์บางอย่างที่รู้ผลลัพธ์ว่าจะเกิดอะไรบ้าง แต่ไม่รู้

ว่าในแต่ละเหตุการณ์จะได้ผลลัพธ์อย่างไร จากนั้นครูยกตัวอย่างการทดสอบการแตกของฝัก



๑๔๖ 
 

ต้อยติ่ง จากนั้นครูถามนักเรียนว่าเราจะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างเมื่อน้าไปใส่ในน้้า (แตก, ไม่
แตก) ในระยะเวลาที่ก้าหนด 

๑๘. ครูถามนักเรียนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการทดลองสุ่มหรือไม่ (เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เป็นการ
ทดลองสุ่มเนื่องจากเป็นการกระท้าซึ่งรู้ว่าผลลัพธ์จะเกิดข้ึนเป็นอะไร แต่ไม่สามารถบอกได้
ถูกต้อง) 

๑๙. ครูถามนักเรียนว่าการทดสอบการแตกตัวของฝักต้อยติ่งจะเป็นอย่างไร จะมีการทดลองสุ่มเป็น
อย่างไรบ้าง และผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร เมื่อครูก้าหนดจ้านวนฝักต่าง ๆ 

๒๐. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มวาดภาพการทดลองสุ่มของการแตกของฝักต้อยติ่ง 
เมื่อจ้ากัดเวลาว่าฝักที่แตกหมายถึงฝักท่ีแตกภายในเวลา 1 วินาที และครูก้าหนดจ้านวนฝักท่ีใช้ใน
การทดลองดังนี้ ๒ ฝัก, ๓ ฝัก, ๔ ฝัก และ ๕ ฝัก จากนั้นให้นักเรียนบันทึกลงในใบงานที่ ๑ การ
แตกกระจายของเมล็ดต้อยติ่งไทย 

๒๑. ครูให้นักเรียนเขียนผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ของเหตุการณ์ดังกล่าว และให้นักเรียนลองทดสอบ
เพ่ือดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

 ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 
 ๒๒. นักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน การทดลองสุ่ม โดยครูให้ความช่วยเหลือและแนะน้าเพ่ือ 
        ความสมบูรณ์ของบทเรียน  
 

๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   
  ๑๐.๑ สื่อ 
   ๑๐.๑.๑  แถบตัวอย่างการทดลองสุ่ม(1–4)   
  ๑๐.๑.๒  ใบงานที ่๑การแตกกระจายเมล็ดต้อยติ่งไทยกับการทดลองสุ่ม   
  ๑๐.๒ แหล่งเรียนรู ้
  ๑๐.๒.๑ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
๑๑. การวัดผลประเมินผล 

 

การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้(K) ตรวจผลการท้าใบงานที่ ๑ 
การแตกกระจายเมล็ดต้อยติ่ง
ไทยกับการทดลองสุ่ม 

ใบงานที่ ๑ การแตก
กระจายเมล็ดต้อยติ่ง
ไทยกับการทดลองสุ่ม 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 
 

ด้านทักษะกระบวนการ
(P) 

ประเมินพฤติกรรมการท้าใบ
งานที่ ๑ การแตกกระจาย
เมล็ดต้อยติ่งไทยกับการ
ทดลองสุ่ม 

แบบประเมินใบงาน 
การแตกกระจายเมล็ด
ต้อยติ่งไทยกับการ
ทดลองสุ่ม 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 
 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์(A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมดีระดับ ๓ 



๑๔๗ 
 

๑๒.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อ านวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
 
                                                                        ลงชื่อ......................................................... 

                                                                           (........................................................) 
                                                                          ต้าแหน่ง............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๘ 
 

บันทึกผลหลังการสอน 
๑)  ผลการเรียนรู้ 
            ๑.๑)  ผู้เรียนที่ผ่านตัวชี้วัด  มีจ้านวน .....๔๒.......  คน   คิดเป็นร้อยละ ....๑๐๐........... 
            ๑.๒)  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจ้านวน ......-....... คน  คิดเป็นร้อยละ ........-....... 
                    ๑  ..............................................  สาเหตุ ............................................................................  
                    ๒  ..............................................  สาเหตุ .................................................................... ........ 
                    แนวทางแก้ปัญหา .............................................................................................................. .. 
            ๑.๓)  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้แก่ ................................................................................... 
                    แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..............................................................................................  
                    
............................................................................................................................. .................. 
             ๑.๔)  ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) นักเรียนสามารถบอกความหมายของการทดลองสุ่มได้ ได้อย่าง 
  ถูกต้อง 

๑.๕)  ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P) นักเรียนสามารถหาจ้านวนผลลัพธ์ของการทดลองสุ่ม
จาก 
        สถานการณ์ท่ีก้าหนดให้ได้เป็นส่วนใหญ่  

๑.๖)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งม่ันในการท้างานที่ 
         ได้รับมอบหมาย  
     ๒)  ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี) ....................................................................................................... . 

     ๓)  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) .................................................................... ...................................................... 
 
                                                                      ลงชื่อ ....................................... ผู้สอน 
                                                                             (......................................)  
                                                                        ต้าแหน่ง       ครู               . 
 
 
 ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. .......................... 
                     ............................................................................................................................. .......... 
 
                                                                          ลงชื่อ .......................................... ผู้นิเทศ 
                                                                                ( ....................................... )  
                                                                          ต้าแหน่ง ............................................    
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 
 

 

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 

 



๑๕๐ 
 



๑๕๑ 
 

 
 

 
 



๑๕๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ กลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า 

เรื่อง การแต่งกลอนดอกสร้อยเรื่องดอกต้อยติ่ง 
เวลา  ๓  ชั่วโมง 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา  ท๒๒๑๐๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ โรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัดตาก   

ผู้สอนนางสาวเกศสุดา   มุขพรม 
 

๑. มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานท๔.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสารเขียนเรยีงความย่อความและเขียนเรื่องราวรูปแบบต่างๆ  
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ             
๒.  ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
 ม.๒/๕- การแต่งค้าประพันธ์ 
๓.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การแต่งบทร้อยกรองเป็นการเลือกใช้ค้าข้อความท่ีสละสลวยในการถ่ายทอดความคิดความรู้สึก
และจินตนาการให้มีความการสัมผัสค้าสัมผัสความถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
               ๑.  แต่งกลอนดอกสร้อยได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
๕. สาระการเรียนรู้ 
  การแต่งค าประพันธ์ 
๖.  ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

๑.  ทักษะกระบวนการคิด 
๒.  ทักษะการเขียน 

๗. การบูรณาการ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะบังคับกาพย์ยานี๑๑และสามารถแต่งกลอนดอกสร้อยในหัวข้อ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคม 
๘.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 

๑.  กลอนดอกสร้อยหัวข้อดอกต้อยติ่งดอกไม้ประจ้าโรงเรียนตากพิทยาคม  จากแหล่งเรียนรู้สวน
พฤกษศาสตร์ภายในโรงเรียน 
 
๙.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
          ๑.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
          ๒.  ตอบค้าถาม 



๑๕๔ 
 

          ๓.  ตรวจผลงาน 
   ขั้นน า 
          ๑.ครทูบทวนความรู้เรื่อง  การแต่งกลอนดอกสร้อยพร้อมยกตัวอย่าง 
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง การแต่งกลอนดอกสร้อย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
ขั้นสอน 

๓. ให้นักเรียนลงพ้ืนที่ชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เพ่ือให้นักเรียนได้สัมผัสกับธรรมชาติ ช่วย
สร้าง 

แรงบันดาลใจในการเขียนบันเทิงคดีเกี่ยวกับพืชในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๔. ครูและนักเรียนสนทนาถึงต้นไม้ต่างๆซึ่งเป็นต้นไม้สามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง 
๕. นักเรียนศึกษาเอกสาร ก.๗-๐๐๓  ในห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๖. ให้นักเรียน ท าใบงานที่ ๑ เรื่อง  การแต่งกลอนดอกสร้อยเกี่ยวกับพืชที่นักเรียนสนใจ 

ยกตัวอย่างเสนอหน้าชั้นเรียน ให้นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
  ๖. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ  ๔ – ๕  คน  ศึกษาความรู้เพ่ิมเติมจากห้องสมุดและ อินเทอร์เนต  
เกี่ยวกับการใช้ค าศัพท์ในการแต่งค าประพันธ์ 
  ๗. ให้นักเรียนทุกกลุ่ม แต่งกลอนดอกสร้อยเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
 
ขั้นสรุป 
         ๘. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแต่งค าประพันธ์ เกี่ยวกับพืชที่นักเรียนสนใจ
ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รวมทั้งร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินชิ้นงานของแต่ละกลุ่ม 
ด้วยความซื่อสัตย์ 
 
๑๐.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
           การพาไปชมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
 
๑๑.  การวัด การประเมินผล 

สาระการเรียนรู้ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

ด้านความรู้ (K)  
 
 
 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
 
 
 
ด้านคุณลักษณะ (A)  

ตรวจใบงานการแต่ง
กลอนดอกสร้อย 
 
 
ประเมินการท าชิ้นงาน 
 
 
  ประเมินคุณลักษณะ 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งม่ันในการท างาน 

แบบประเมินใบงานการ
การแต่งกลอนดอกสร้อย 
 
 
แบบประเมินชิ้นงาน 
 
 
แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพไม่น้อยกว่า 
ระดับ ดี  
 
ผ่านเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพไม่น้อยกว่า 
ระดับ พอใช้ 
ผ่านเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพไม่น้อยกว่า 
ระดับ ดี 
 



๑๕๕ 
 

๑๒.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อ านวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
                                                                      ลงชื่อ......................................................... 

                                                                           (........................................................) 
                                                                          ต าแหน่ง............................................. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๖ 
 

 

 

 
 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



๑๕๗ 
 

 

 
 
 
 



๑๕๘ 
 

 

 
 
 
 
 



๑๕๙ 
 

 

 
 
 
 
 



๑๖๐ 
 

 

 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

 

 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 

     
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เสนาะเสียงส าเนียงถ้อยบทร้อยแก้วร้อยกรองไทย 

เรื่อง   การแต่งบทร้อยกรองโคลงส่ีสุภาพ 
เวลา  3  ชั่วโมง 

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา  ท 31101 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561 
โรงเรียนตากพิทยาคม   ต าบลระแหง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก 

นางสาวขวัญฤทัย  โพธิเสน  ครูผู้สอน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ท 4.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา                      
และพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 
2.  ตัวช้ีวัด 
 ม.4 – 6/4. แต่งบทร้อยกรอง 
 
3. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
 โคลงสี่สุภาพ เป็นโคลงชนิดหนึ่งที่กวีนิยมแต่งมากท่ีสุด ด้วยเสน่ห์ของการบังคับวรรณยุกต์เอกโท
อันเป็นมรดกของภาษาไทยที่ลงตัวที่สุด ค้าว่า สุภาพ หรือ เสาวภาพ หมายถึงค้าที่มิได้มีรูปวรรณยุกต์โคลง
สี่สุภาพ ปรากฏในวรรณกรรมไทย ตั้งแต่สมัยต้นอยุธยา ปรากฏในมหาชาติค้าหลวงเป็นเรื่องแรก[2] และมี
วรรณกรรมที่แต่งด้วยโคลงสี่สุภาพ 3 เรื่อง ได้แก่ โคลงนิราศหริภุญชัย โคลงมังทราตีเชียงใหม่ และลิลิต
พระลอสมัยอยุธยาตอนกลาง วรรณกรรมที่ใช้โคลงสี่สุภาพ ได้แก่ โครงเรื่องพาลีสอนน้อง โคลงทศรถสอน
พระราม  
และโคลงราชสวัสดิ์ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระนายรายณ์มหาราช โคลงเฉลิมพระเกียรติพระนารายณ์
มหาราช โคลงนิราศนครสวรรค์ กาพย์ห่อโคลงและโคลงอักษรสามของพระศรีมโหสถสมัยอยุธยาตอนปลาย 
ได้แก่ โคลงนิราศพระบาท โคลงนิราศเจ้าฟ้าอภัย และกาพย์ห่อโคลงพระราชนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรสมัย
ธนบุรี ได้แก่ โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี และลิลิตเพชรมงกุฎสมัยรัตนโกสินทร์ วรรณกรรมที่ใช้
โคลงสี่สุภาพที่เด่น ๆ ได้แก่ ลลิิตตะเลงพ่าย โคลงนิราศนรินทร์ โคลงนิราศสุพรรณ โคลงโลกนิติ สามกรุง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E#cite_note-supaporn-2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C


๑๖๓ 
 

โคลงสี่สุภาพเป็นค้าประพันธ์ที่กวีชอบแต่งและผ่านการพัฒนามายาวนานจนมีฉันทลักษณ์ท่ีลงตัวและเป็น
แบบฉบับดังที่ยึดถือกันในปัจจุบัน 
 โคลงสี่สุภาพหนึ่งบทจะมี ๔ บรรทัด บรรทัดหนึ่งเรียกว่า "บาท" เพราะฉะนั้นโคลงสี่สุภาพหนึ่งบท 
จะมี ๔ บาท ในบาทหนึ่งจะมี ๒ วรรค วรรคหน้าจะมี ๕ ค้า วรรคหลังของบาทที่ ๑ บาทที่ ๒ และบาทที่ ๓ 
จะมี ๒ ค้า ส่วนวรรคหลังของบาทที่ ๔ จะมี ๔ ค้า ซึ่งรวมแล้วโคลงสี่สุภาพหนึ่งบทจะมีจ้านวนค้าทั้งสิ้น 
๓๐ ค้าจ้านวนพยางค์ต้องมีตามหน่วยที่ได้เขียนไว้ในแผนผัง ถ้าหากเป็นพยางค์ลักษณะของลหุอาจจะมีได้
มากเกินกว่าที่แผนผังได้ก้าหนดไว้ก็ได้ แต่จะต้องไม่ยาวจนท้าให้อ่านไมถู่กท้านองและจังหวะการสัมผัส 
โคลงสี่สุภาพมีรูปแบบการสัมผัสดังแผนผัง นอกเหนือจากการสัมผัสบังคับตามแผนผังแล้ว นั้น ยังมีการ
สัมผัสอีกสองรูปแบบที่ช่วยเพิ่มความไพเราะให้กับค้าประพันธ์ที่เป็นโคลงสี่สุภาพยิ่งขึ้น 
 
4.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 4.๑  จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
  แต่งบทร้อยกรอง โคลงสี่สุภาพ อย่างสร้างสรรค์เก่ียวกับพืชศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม 
(ต้อยติ่งไทย) ให้ถูกหลักวิธีการแต่งค้าประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ 
 4.๒  จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
  4.2.1  อธิบายฉันทลักษณ์โคลงสี่สุภาพได้ 
  4.2.2  สามารถค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับพืชศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม (ต้อยติ่งไทย) 
ได้ 
  4.2.3  แต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับพืชศึกษา 
โรงเรียนตากพิทยาคม (ต้อยติ่งไทย)  ให้ถูกหลักวิธีการแต่งค้าประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพได้ 
 4.๓  ผลที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 
  4.3.1  ด้านความรู้ 
   1)  อธิบายฉันทลักษณ์และกลวิธีการแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพได้  
  4.๓.๒  ด้านทักษะ/กระบวนการ 
   ๑)  มีทักษะการสืบค้นความรู้เกี่ยวกับต้นต้อยติ่งไทยจากแหล่งต่างๆ อย่าง
หลากหลาย 
   ๒)  มีทักษะและกระบวนการในการแต่งบทร้อยโคลงสี่สุภาพที่ถูกต้อง 
  4.๓.๓  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

   1) ใฝ่เรียนรู้ 
   2) มุ่งม่ันในการท้างาน 
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5.  สาระการเรียนรู้ 
 1.  การศึกษาค้นคว้าความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 ๒.  หลักการแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ 
 
6.  สมรรถนะส าคัญท่ีเกิดกับผู้เรียน (ตามแผนการจัดการเรียนรู้) 
 ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒.  ความสามารถในการคิด 
 ๓.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
7.  การบูรณาการ 
 บูรณาการสอดแทรก 
 
๘.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 ชิ้นงาน  -  ผลงานการแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับพืชศึกษาของโรงเรียน 
               ตากพิทยาคม “ต้อยติ่งไทย” 

ภาระงาน -  ใบงานการแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับพืชศึกษา โรงเรียนตากพิทยาคม  
     “ต้อยติ่งไทย” 
 
9.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 (ชั่วโมงท่ี 1)   
 ขั้นน า 
 ๑. ครูน้าเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ  โดยซักถามถึง
ประสบการณ์ความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับบทร้อยกรองที่เคยเรียนมา (เช่น กลอนสุภาพ  กาพย์ยานี 11  
กาพย์ฉบัง 16 และกาพย์สุรางคนางค์ 28)  และให้นักเรียนช่วยกันอธิบายเกี่ยวกับฉันทลักษณ์ต่างๆ ของ
ค้าประพันธ์ที่เคยเรียนมา 
 2.  ครูเขียนผังบังคับโคลงสี่สุภาพบนกระดาน  แล้วให้นักเรียนตอบว่าเป็นค้าประพันธ์ชนิดใด  
เมื่อนักเรียนตอบถูก  ครูจึงแจกใบความรู้เกี่ยวกับการแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพแก่นักเรียนทุกคน 
   

 ขั้นสอน 
         3.  ครูแจกใบความรู้เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ  นักเรียนช่วยกันศึกษาและร่วมกัน
สรุป อภิปราย เกี่ยวกับฉันทลักษณ์และสิ่งที่ควรระมัดระวังในการแต่งบทร้อยกรอง โคลงสี่สุภาพ 

4.  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามหลังจากนั้นร่วมกันอภิปรายสรุปฉันทลักษณ์โคลงสี่สุภาพ 
5.  ครูมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้  
 -  ก่อนที่จะพบครูในคาบต่อไปลงพื้นทีช่มสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยเฉพาะศึกษา

ลักษณะของต้อยติ่งไทย  เพ่ือให้นักเรียนได้สัมผัสกับธรรมชาติและลักษณะของต้อยติ่งไทย 



๑๖๕ 
 

 -นักเรียนศึกษาเอกสาร ก.๗-๐๐๓  ในห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับต้อยติ่งในแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เพ่ิมเติมเพ่ือให้มีข้อมูลมาสร้างสรรค์บทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ 

 
(ชั่วโมงท่ี 2) 
 6.  ครูให้นักเรียนจับคู่แล้วแจกใบงานที่ 1 เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับพืช

ศึกษา โรงเรียนตากพิทยาคม  “ต้อยติ่งไทย” 
 7.  นักเรียนทั้งคู่ช่วยกันท้าใบงาน เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับพืชศึกษา 

โรงเรียนตากพิทยาคม  “ต้อยติ่งไทย” 
(ชั่วโมงท่ี 3) 
8.  ครูสุ่มน้าผลงานของนักเรียนประมาณ 2 – 3 ชิ้นงาน มาฉายท่ีจอทึบแสง  แล้วให้นักเรียน

ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน  และวิพากษ์ข้อดี ข้อด้อยของผลงาน 
ขั้นสรุป 

  ๙. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับพืช
ศึกษา โรงเรียนตากพิทยาคม  “ต้อยติ่งไทย” 
 
 
๑0.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ใบความรู้ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ 

2.  ใบงานที่ 1 เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับพืชศึกษา โรงเรียนตากพิทยาคม  
“ต้อยติ่งไทย” 
 
11.  การวัดและประเมินผล 

หลักฐานการเรียนรู ้
(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

ผลงานการแต่งบทร้อย
กรองโคลงสี่สุภาพ
เกี่ยวกับพืชศึกษา 
โรงเรียนตากพิทยาคม         
“ต้อยติ่งไทย” 

ตรวจประเมินผลงานการแต่ง
บทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ
เกี่ยวกับพืชศึกษา โรงเรียนตาก
พิทยาคม  “ต้อยติ่งไทย” 

แบบประเมินผลงานการ
แต่งบทร้อยกรองโคลงสี่
สุภาพเกี่ยวกับพืชศึกษา 
โรงเรียนตากพิทยาคม 
“ต้อยติ่งไทย” 

ผ่านการประเมินระดับดี
ขึ้นไป 

ประเมนิคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

ประเมินคุณลักษณะ 

- ใฝเ่รียนรู ้
- มุ่งม่ันในการท้างาน 

แบบประเมนิคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ผ่านเกณฑ์การตัดสนิคุณภาพไม่นอ้ย
กว่า ระดับ ด ี
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ตัวอย่างผลงานนักเรียน 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    ชื่อหน่วยการเรียนรู้ Modern Living เวลา ๒ ชั่วโมง 
เรื่อง Popping Pod    รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน    รหัส อ ๒๑๑๐๒ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนตากพิทยาคม     อ าเภอเมือง       จังหวัดตาก        นางศิริวรรณ เสือสุวรรณ   ครูผู้สอน 

............................................................................................................................. ............................................ 
๑ . มาตรฐานการเรียนรู้ 
ต ๑.๒ 
 
ต ๓.๑ 

มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่าง               
มีประสิทธิภาพ 
ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา 
แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

๒.  ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
ม. ๑/๑ 
ม. ๑/๔ 

พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ 
และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

 

๓.สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
การเขียนเพ่ือให้ข้อมูล เป็นกระบวนการที่ส าคัญท่ีนักเรียนจะต้องน าความรู้ที่ได้จากการศึกษา

ค้นคว้า  รวมทั้งวงค าศัพท์ที่มีมาใช้ในการเขียนให้ข้อมูลเพ่ือสื่อให้คนอ่ืนเข้าใจ และการมีทักษะในการสืบค้น
ข้อมูลเพ่ือแสวงหาความรู้จะเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูงต่อไป 
 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑) เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) ได้ 

๕.สาระการเรียนรู ้
๕.๑สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

             ๑.การเขียนเพื่อให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น 
             ๒.การค้นคว้า รวบรวม สรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ 

๕.๒ สาระรายวิชา 
    ๑. Parts of plants: Flower, Fruit, Stem, Leaf, Bud, Primary root, Secondary root   
              ๒. Information about Popping Pod 
     -บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลต้อยติ่งไทย พรรณไม้ที่เป็น 
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               พืชศึกษาเพ่ือให้ข้อมูล 
๕.๓ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

 - 
๖. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการเขียนสื่อสารเพื่อให้ข้อมูล 
          ๔. ความสามารถในการแสวงหาความรู้ ใช้เทคโนโลยี  
๗. การบูรณาการ 

รูปแบบสอดแทรก  
๘. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
 - รายงานผลการเรียนรู้ การเขียนให้ข้อมูลพรรณไม้ พืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) 
๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 

Presentation 
๑. ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับพรรณพืชในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน

(แบบ ก.๗-๐๐๓) จากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคม  
๒. ครูซักถามน านักเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของพืช Parts of plant: Flower, Fruit, 

Stem, Leaf, Bud, Primary root, Secondary root  โดยให้นักเรียนค้นหาค าส าคัญที่เรียน
จากเว็ปไซต์ หรือดูจาก Youtube (Parts of a plant) เพ่ือให้นักเรียนเห็นตัวอย่างประโยค
รูปแบบต่างๆ โดยใช้           ค าส าคัญท่ีครูก าหนดให้เป็นหลัก 

๓. ครูน าเสนอวิธีการเขียนประโยคจากค าศัพท์ Parts of plant บนกระดาน  
A flower is beautiful.  I like to eat fruit. และสุ่มตัวอย่างนักเรียนให้น าเสนอประโยคท่ี
ค้นหา เพื่อเป็นตัวอย่างที่หลากหลาย 

๔. ครูน าเสนอวิธีการหาข้อมูลต้อยติ่งไทยจากเว็ปไซต์โดยให้นักเรียนใช้โทรศัพท์ของตนเองหรือ
ของเพ่ือน 

Practice 
๕. ให้นักเรียนจับกลุ่มฝึกเขียนประโยคจากค าท่ีครูก าหนดให้ โดยค้นคว้าจากเว็ปไซต์ ตรวจ

ค าตอบพร้อมกันทั้งชั้น 
๖. ให้นักเรียนทั้งชั้นลงไปศึกษาพรรณพืชในสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตากพิทยาคม และน า

ข้อมูลที่ได้มาฝึกเขียนประโยคเกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชบนกระดาน 
๗. ตรวจผลงานเป็นระยะ โดยดูความเป็นระเบียบและความตั้งใจ 

Production 
๘. ให้นักเรียนท าใบงาน ที่ ๑ เรื่อง Parts of plant และใช้ค าศัพท์เกี่ยวกับส่วนประกอบของพืช 

เขียนประโยค 
๙. ให้นักเรียนท าใบงานท่ี ๒ ค้นคว้าหาข้อมูลพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) จากค าถามท่ีก าหนดให้  

          ๑๐. ครูตรวจผลงานนักเรียนตามแบบประเมิน 
          ๑๑. ให้นักเรียนเขียนความรู้สึก ความพอใจ หรือสิ่งที่นักเรียนเรียนได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม 



๑๗๓ 
 

๑๐.สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
     ๑๐.๑ สื่อ 
      ๑๐.๑.๑ เว็บไซต์ส าหรับการสืบค้นข้อมูล http://www.google.co.th/Youtube ที่เก่ียวกับ  
                        Parts of plant, Popping Pod https://youtu.be/eS03p-9tIa0 
             ๑๐.๑.๒ ใบงานที่ ๑ เรื่อง Parts of plant 
             ๑๐.๑.๓ ใบงานที่ ๒ เรื่อง Popping Pod 
 

     ๑๐.๒ แหล่งเรียนรู ้
             ๑๐.๒.๑ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
             ๑๐.๒.๒ อินเทอร์เน็ต หาข้อมูลพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย)           
 
๑๑.การวัดผลประเมินผล 
 

ด้านความรู้ (K)  
เขียนประโยคโดยใช้ค าศัพท์Parts 
of a plant ได้ถูกต้อง 
 

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Popping Pod 
ได้ถูกต้อง 
 

ด้านทักษะกระบวนการ (P)       
ทักษะการท างาน 
 
  

ด้านคุณลักษณะ (A)  
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการท างาน 

 
ประเมินใบงานที๑่ 
 
 

ประเมินใบงานที๒่ 
 

 
สังเกตพฤติกรรมการ
ท างาน 
 
 
ประเมินคุณลักษณะ 

 
แบบประเมินใบงานที่ ๑  
 
 

แบบประเมินใบงานที่๒ 
 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม              
การท างาน 
 
 
แบบประเมิน
คุณลักษณะ 

 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 
 
 

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 

 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป 
 

 
๑๒. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................. ...........................................................................................  
 
                                                                      ลงชื่อ.....................................................ผู้นิเทศ 

                                                                          (.................................................) 
        ………………./……………………/………….. 

 

http://www.google.co.th/
https://youtu.be/eS03p-9tIa0


๑๗๔ 
 

บันทึกผลหลังการสอน 

๑.สรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
................................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
๒.ปัญหาอปุสรรค 
............................................................................................................................. ............................................
................................................................................ .........................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
๓.แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................................
................................................................ .........................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................
.................................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
 
 
                                                                        ลงชื่อ.....................................................ผูส้อน 

                                                                             (นางศิริวรรณ  เสือสุวรรณ) 
       ………………./……………………/………….. 

 
 
 
 
 



๑๗๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



๑๗๖ 
 

 

 

 

 



๑๗๗ 
 

 

 

 

 



๑๗๘ 
 

 

 

 

 
 



๑๗๙ 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ Signs and Notices 

เรื่อง Introduce Toi Thing Thai เวลา ๔ ชั่วโมง 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน – เขียน  รหัสวิชา อ ๒๓๒๐๘ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนตากพิทยาคม ต าบลระแหง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ครูผู้สอน  นางสาวนิตติยา   เงินแดง 
................................................................................................................................................................... ...... 
 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ   
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
๒. ตัวช้ีวัด 
 ต ๔.๒ ม. ๓/๑  ใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรวบรวมค้าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว     

๓. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
การเขียนเสนอและให้ข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร เช่น ใบงาน รวมทั้งการปฏิบัติงานโดยใช้

แบบฝึกหัดเพ่ือเขียนบรรยายโดยใช้โครงสร้าง Present Simple and  Question word ตามหลักไวยากรณ์ให้
ถูกต้องครบถ้วน 

การศึกษาข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ของพรรณไม้เป็นการศึกษาในเรื่องของส่วนประกอบของต้นไม้ 
บอกส่วนต่างๆของต้นไม้เป็นภาษาอังกฤษได้ 
 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. เขียนรายงานผลการเรียนรู้ เรื่อง Toi Thing Thai  ในรูปแบบเอกสารใบงานได้ 
๕. สาระการเรียนรู้  
 ๕.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  Communication: Toi Thing Thai   
  Grammar:    Simple present and Question words 
           Vocabulary:     Water anon , and My School Botanical Garden   
๕.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  ๑. บูรณาการกับข้อมูลเกี่ยวกับพืชที่ศึกษาและข้อมูลในท้องถิ่นตามภูมิล้าเนา 

๖. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๗. การบูรณาการ 

รูปแบบสอดแทรก  
 

 

๘. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
  - ใบงาน 



๑๘๐ 
 

๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 
Warm Up 
 ๙.๑ น้าเข้าสู่บทเรียนโดยการพูดคุยสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๙.๒ นักเรียนเข้าไปศึกษาดูต้นไม้ในบริเวณสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมปรึกษาหารือกับครูเพ่ือหา
แนวทางในการศึกษาเรื่องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 
 ๙.๓ ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 ๙.๔ แจ้งให้นักเรียนทราบว่าโรงเรียนเราน้าเสนอต้อยติ่งเป็นพืชศึกษาในการขอป้ายงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนจาก โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
Presentation 
 ๙.๕ นักเรียนศึกษาข้อมูลจากการสืบค้นของต้อยติ่งไทยซึ่งเป็นพืชที่โรงเรียนตากพิทยาคมเสนอเป็น
พืชศึกษาฝึกอ่านค้าศัพท์บทความท่ีเกี่ยวข้องกับต้นต้อยติ่ง 
 ๙.๖ ครูให้นักเรียนศึกษาบทความ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับต้นต้อยติ่ง 
Practice 
 ๙.๗ นักเรียนเขียนค้าศัพท์ ประโยค ที่เก่ียวข้องกับต้นต้อยติ่ง 
 ๙.๘ อ่านบทความตั้งค้าถาม- ค้าตอบ และจับคู่อ่านบทสนทนา 
 ๙.๙ ครูตรวจสอบความถูกต้องของบทความที่เก่ียวข้องกับต้นต้อยติ่ง 
 ๙.๑๐ ครูตรวจการท้างานของนักเรียนเป็นระยะและให้นักเรียนมีวินัย มีระเบียบ ในการท้างาน 
Production  
 ๙.๑๑ นักเรยีนจับคู่อ่านบทสนทนาเก่ียวกับต้อยติ่ง 
Wrap up  
 ๙.๑๒ ครูและนักเรียนสรุปองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนร่วมกันเก่ียวกับต้อยติ่ง 
 
๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   
  ๑๐.๑ สื่อ 
   ๑๐.๑.๑ ใบความรู้ที ่๑ เรื่อง ต้อยติ่ง สรรพคุณและประโยชน์ของต้อยติ่ง  
   ๑๐.๑.๒ เว็ปไซด์เรื่อง ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ 
   ๑๐.๑.๓  ใบความรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน – เขียน อ ๒๓๒๐๘ 
    ๑๐.๒ แหล่งเรียนรู ้
   ๑๐.๒.๑ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
   ๑๐.๒.๒ ห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓โรงเรียนตากพิทยาคม 
   ๑๐.๒.๓ ห้องสมุดโรงเรียนตากพิทยาคม 
   ๑๐.๒.๔ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
 
 
๑๑. การวัดผลประเมินผล 

การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 



๑๘๑ 
 

 
๑๒.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อ านวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ............................................
........................................................................................................................................................ .................
.................................................................................................................. ....................................................... 

 
ลงชื่อ......................................................... 

                                                                           (........................................................) 
                                                                          ต้าแหน่ง............................................ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
 

๑. ผลการจัดการเรียนรู้ 

ด้านความรู้(K) 
นักเรียนอ่าน 

ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านทักษะกระบวนการ(P) การสังเกตกระบวน 
การท้างานกลุ่ม 

แบบสังเกตการท้างาน
กลุ่ม 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมดีระดับ ๓ 



๑๘๒ 
 

๑.๑) ผู้เรียนที่ผ่านตัวชี้วัด  มีจ้านวน..................คน คิดเป็นร้อยละ............................................................ 
๑.๒) ผู้เรียนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจ้านวน..................คน คิดเป็นร้อยละ....................................................... . 

๑.…………………………………………สาเหตุ............................................................................................. 
๒.…………………………………………สาเหตุ.............................................................................................  

 แนวทางการแก้ปัญหา.................................................... ................................................................... 
๑.๓) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้แก่........................................................................................... ...... 

แนวการพัฒนา/ส่งเสริม......................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ........................................... 
๑.๔) ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)............................................................................ ......................................... 
................................................................ ..................................................................................................  
๑.๕) ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)............................................................................... ...................... 
................................................................................................................................................. ....................
............................................................................................................... .................................................. 
๑.๖) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม........................................................................................... ...... 

............................................................................................................................. ...................................... 
๒. ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี) ................................................................. ..................................................... 
๓. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)............................................................................................. ........ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



๑๘๓ 
 

 
 
 



๑๘๔ 
 

 
 
 
 



๑๘๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๖ 
 

     
 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบในชีวิตประจ าวัน        รายวิชา ศิลปะพื้นฐาน  รหัสวิชา ศ๓๑๑๐๒    
เรื่อง สรรพคุณต้อยติ่งไทย                                                             เวลา ๑  ชั่วโมง     
                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔        ภาคเรียนที่ ๒        ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนตากพิทยาคม  ต าบลระแหง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก 
ครูผู้สอน  นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติ 

............................................................................................................................. ............................................ 
๑. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
        การวาดภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูนการเขียนภาพการ์ตูนมีข้ันตอนเหมือนกับการเขียนภาพทั่วๆ ไป 
การเขียนภาพการ์ตูนได้ดีนั้นต้องฝึกทักษะการลากเส้นต่างๆ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ แล้วลงมือวาดภาพ
การ์ตูนในลักษณะต่างๆ ได้ตามความสนใจ 
       

๒. มาตรฐานการเรียนรู้  
        ศ ๑/๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน    
 
๓. ตัวช้ีวัด  
      ม. ๔-๖ /๑๑ วาดภาพระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูน เพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
สังคมใน 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อธิบายบอกและใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการวาดภาพการ์ตูนได้ (K) 
๒. บอกและน าเทคนิคไปใช้ในการวาดภาพการ์ตูนได้ (P) 
๓. วาดภาพการ์ตูนเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบันได้ (A) 

 
ผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน         
            ด้านความรู้ (K)  
            -การใช้วัสดุและเทคนิคการวาดการ์ตูน 
            ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)  
            -ทักษะการวาดการ์ตูน 



๑๘๗ 
 

            ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
            -มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ  
 
๕. สาระการเรียนรู้  
   การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทการเขียนภาพการ์ตูน 
 
๖. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการคิด  

๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
          ๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
           
๗. การบูรณาการ 
         บูรณาการกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
๘. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
  ใบงาน ๑. เรื่อง วาดภาพการ์ตูนแนะน าข้อมูลสรรพคุณต้นต้อยติ่งไทย 
 

 
๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงท่ี ๑-๒ 
๑. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเขียนภาพการ์ตูน  
๒. ครูให้นักเรียนศึกษาในใบความรู้เรื่อง สรรพคุณต้นต้อยติ่งไทย 
๓. ครูให้นักเรียนเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพให้พร้อมก่อนปฏิบัติกิจกรรม 
๔. ครูสาธิตวิธีการวาดภาพการ์ตูนเฉพาะใบหน้า วาดหน้าพ่ีสวนพฤกษ์ ซึ่งเป็นตัวละครสมมุติ ให้นักเรียนดู  
๕. ครูให้นักเรียนน ากรดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ขนาดกระดาษ A ๔ หรือพับครึ่ง ลักษณะเหมือนแผ่นพับ ร่างภาพ
แบ่งส่วนที่เป็นข้อความ และส่วนที่เป็นรูปการ์ตูน วางภาพคร่าวๆ ครูคอยแนะน าตลอดเวลาการปฏิบัติงาน 
๖. ครูสาธิตการลงสีภาพการ์ตูนใช้ปากกาศึกษาในใบความรู้เพ่ิมเติม  
๗. ครูคัดเลือกผลงานที่ดีเป็นตัวอย่างประมาณ ๒-๓ ชิ้น แล้วให้เจ้าของผลงานออกมาน าเสนอผลงานที่หน้า
ชั้นเรียน โดยบอกวิธีการและเทคนิคในการเขียนภาพ 
 
๑๐. สื่อการเรียนรู้/ แหล่งเรียนรู้  
     ๑. ตัวอย่างภาพการ์ตูน 
     ๒. วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ 
 



๑๘๘ 
 

 
๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
     ๑. วิธีการวัดผลและประเมินผล 
            ใบงานที่ ๑ 
  
๑๒.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อ านวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
                                                                        ลงชื่อ......................................................... 

                                                                           (........................................................) 
                                                                          ต าแหน่ง........................................... 

บันทึกผลหลังการสอน 
๑. สรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน 

ด้านความรู้(K) 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
................................................................................................................................. ........................................ 

ด้านทักษะกระบวนการ(P) 
.................................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................ 
........................................................................ .................................................................................................  

ด้านคุณลักษณะ(A) 

ชื่อ  (3 คะแนน)  (3  คะแนน)  (2 คะแนน)  (๒ คะแนน) 
 
 
 

๑.  การวาดรูปร่างคนได้สัดสว่นและตรงกับ
หัวข้อที่ก าหนด 

๒.ความสวยงามของการใช้สี ๓.การจดัองค์ประกอบภาพ   ๔. ความตั้งใจความประณีต
ของผลงาน   

เลขที ่๑     
เลขที ่๒     
เลขที ่๓     



๑๘๙ 
 

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

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

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

............................................................................................................................. ............................................  
ปัญหาอุปสรรค 

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................  
แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

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

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

............................................................................................................................. ............................................ 
                                                                    ลงชื่อ.....................................................ผูส้อน 

                                                                         (นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติ) 

 

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



๑๙๐ 
 

 



๑๙๑ 
 

 



๑๙๒ 
 

 



๑๙๓ 
 

 



๑๙๔ 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้องค์ประกอบของนาฏศิลป์และละคร 

เวลา ๔ ชั่วโมง 
รายวิชา  นาฏศิลป์ รหัส  ศ๒๒๑๐2 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนตากพิทยาคม   จังหวัดตาก 
นางสาวภัทราพร  วงษ์วาท ผู้สอน 

---------------------------------------------------------- 
 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้  
  ศ ๓.๑  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
๒. ตัวช้ีวัด   
  ศ ๓.๑ ม. ๒/๑ ออกแบบ และสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพ่ือแสดงนาฏศิลป์และ
ละครที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ 
   
๓.  สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
  การแสดงละคร เป็นศิลปะที่ต้องอาศัยทักษะและความสามารถอย่างสูง นักแสดงต้องรู้จักที่จะ
แสวงหาความรู้ ฝึกฝนความพร้อมอยู่เสมอ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้นักแสดงจะต้องเข้าถึง
บทบาทท่ีตนแสดง ซึ่งเป็นสิ่งที่ส้าคัญที่สุดในการแสดง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครประเภทใดก็ตาม ทั้ง
ละครร้าและละครที่ไม่ใช่ละครร้า การแสดงละครแต่ละประเภท ผู้ที่มีหน้าที่ในการเลือกวิธีการแสดงส่วน
ใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ้านวยการแสดง ได้แก่ ผู้อ้านวยการแสดงที่มีอ้านาจในการจัดการแสดง ซึ่งเป็นผู้
ที่มีความรู้ ความสามารถมีทักษะในการจัดการแสดง มีหลักเกณฑ์และข้ันตอนในการด้าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ  
๔.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๔.๑   อธิบายหลักการจัดการแสดงละคร(K) 
  ๔.๒   จัดแสดงละคร(P) 
  ๔.๓   เห็นคุณค่าของการแสดงละคร  (A) 
 
๕.  สาระการเรียนรู้ 
  ๕.๑   ความรู ้
   - องค์ประกอบของละคร 
                  - หลักการจัดการแสดง 



๑๙๕ 
 

  ๕.๒  ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
             -  การให้เหตุผล  
           -  การสรุปความรู้ การปฏิบัติ/การสาธิต การประยุกต์ การน้าเสนอผลงาน 
๖.  สมรรถนะส าคัญ 
  ๖.๑ความสามารถในการสื่อสาร 
  ๖.๒ ความสามารถในการคิด 
  ๖.๓   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  
๗. สาระการเรียนรู้สู่การบูรณาการ 

   - เรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก 
 

๘. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
    - ใบงาน เรื่องการออกแบบชุดเครื่องแต่งกายดอกต้อยติ่งแนวสร้างสรรค์ 
 

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ชั่วโมงท่ี ๑ 
 ๙.๑  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

     ๙.๑.๑. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 
-  นักเรียนคิดว่าการแสดงละครของไทยมีอะไรบ้าง 

๙.๑.๒. ครูเปิดการแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ให้นักเรียนดู จากนั้นร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 

-  ละครที่นักเรียนได้ชม คือละครอะไร 
-  ละครที่นักเรียนได้ชมมีลักษณะการด าเนินเรื่อง เป็นอย่างไร  
-  นักเรียนชมละครเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไร  

 ๙.๒  ขั้นจัดการเรียนรู้ 
๙.๒.๑. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของดอกต้อยติ่ง จากนั้นครูใช้

ค าถาม เพ่ือทดสอบความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน ดังนี้ 
-  นักเรียนรู้จักดอกต้อยตื่งหรือไม่  
-  นักเรียนคนใดเคยได้ชมการแสดงระบ าดอกบัวบ้าง  
-  นักเรียนคิดว่าดอกต้อยติ่งสีอะไร  
-  ดอกต้อยติ่ง มีประวัติความเป็นมาอย่างไร  

๙.๒.๒. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบความรู้ เรื่อง องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย , 
พร้อมกับอธิบายเพิ่มเติม 

๙.๒.๓.  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกแบบเครื่องแต่งกายแนวจินตนาการ  โดยสั่งเกตดอก
ต้อยติ่ง 

๙.๒.๔  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่การออกแบบชุด เพ่ือเตรียมความพร้อมในชั่วโมง
ต่อไป 

 
 

๘ 



๑๙๖ 
 

ชั่วโมงท่ี ๒  
๙.๒.๕  นักเรียนและครูสนทนาถึงความรู้เดิมในชั่วโมงท่ีแล้ว  
๙.๒.๖ ครูสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการออกแบบชุดดอกต้อยติ่ ง  ว่ามี
องค์ประกอบอะไรบ้าง 
๙.๒.๗ครูตรวจสอบความสมบูรณ์ขององค์ประกอบของชุด พร้อมกับให้ค าแนะน า เพ่ือให้นักเรียน
ปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ 
 ๙.๓  ขั้นสรุป 
๙.๓.๑. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ของเพ่ือนแต่ละกลุ่ม 
๙.๓.๒. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการท างานเป็นระบบกลุ่ม น าเสนอข้อดี และข้อเสีย เพ่ือน าไป

ปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
 

๑o. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อและอุปกรณ์ 

๑o.๑. วีดีทัศน์การแสดงระบ้าสร้างสรรค์ 
๑o.๒. ใบความรู้ที่ ๑ เรื่องการแสดงระบ้าสร้างสรรค์ 
๑o.๓. ใบงานเรื่องการออกแบบชุดเครื่องแต่งกายดอกต้อยติ่งแนวสร้างสรรค์ 

 แหล่งเรียนรู้ 
๑o.๑.๑ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม 

   ๑o.๒.๒ อินเทอร์เน็ต 
๑๓. การวัดผลและประเมินผล 

 
 
๑๒.ความเห็นและข้อเสนอแนะของครูนิเทศ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย/หัวหน้าสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
           (ลงชื่อ).........................................................ผู้นิเทศ 
                                      (นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ)  

การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้(K) ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านทักษะกระบวนการ(P) ประเมินพฤติกรรมการ
ทดลอง 

แบบประเมิน
พฤติกรรมการทดลอง 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมดีระดับ ๓ 

๙ 



๑๙๗ 
 

                                          ครนูิเทศ 
บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 

 
๑. ผลการจัดการเรียนรู้ 
๑.๑) ผู้เรียนที่ผ่านตัวชี้วัด  มีจ้านวน..................คน คิดเป็นร้อยละ....................................................  
๑.๒) ผู้เรียนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจ้านวน..................คน คิดเป็นร้อยละ...................................... .......... 

๑.…………………………………………สาเหตุ....................................................................................  
๒.…………………………………………สาเหตุ....................................................................................  

 แนวทางการแก้ปัญหา...............................................................................................................  
๑.๓) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้แก่.........................................................................................  

แนวการพัฒนา/ส่งเสริม............................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................. 
๑.๔) ผู้เรียนได้รับความรู้(K)...............................................................................................................  
............................................................................................................................ ............................... 
๑.๕) ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P).......................................................................... .................... 
.............................................................................................. .......................................................................
............................................................................................................................. .................... 
๑.๖) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม .........................................................................................  

   ............................................................................................................................. .............................. 
๒. ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................ ......... 
๓. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)...................................................................................... .......... 

 
 
 
 

       ลงชื่อ............................................................. 
                        ( นางสาวภัทราพร  วงษ์วาท ) 
                                                    

 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



๑๙๘ 
 

 

 

 



๑๙๙ 
 

 

 

 

 

 



๒๐๐ 
 

 

 

 

 

 



๒๐๑ 
 

 

 

 

 



๒๐๒ 
 

 

 

 



๒๐๓ 
 

 

 

 

 

 



๒๐๔ 
 

 

 

 



๒๐๕ 
 

 

 

 



๒๐๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ “ต้อยต่ิงไทย” เวลา 1 ชั่วโมง 

รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 23102 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๒ 

โรงเรียนตากพิทยาคม อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

นางสาวสุวิมล  ฟักทองอยู่  ครูผู้สอน 
............................................................................................................................. ............................................ 
๑.  มาตรฐานการเรียนรู้  
 ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
2.ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
 ม. 3/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป 
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

 
๓. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ในทวีปอเมริกาเหนือมีการร่วมมือกันของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหามลพิษทางน้้าและ
อากาศ มีการใช้พลังงานลมในการผลิตกระแสไฟฟ้าแทนน้้ามัน เช่นเดียวกับในประเทศบราซิลของทวีป
อเมริกาใต้ที่มีการผลิตเอทานอลเพ่ือใช้แทนน้้ามันในรถยนต์ นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกายังมีการออ
กร่างกฎหมายเพื่อลดภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
  
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถอธิบายแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและ            
                 อเมริกาใต้ได้  (K) 
 2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถน้าแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 
                  ท้องถิ่นได้ (P) 
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งม่ันในการท้างาน (A) 
 



๒๐๘ 
 

๕. สาระการเรียนรู้ 

3.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
2. ผลกระทบต่อเนื่องของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ที่มีต่อประเทศไทย 

๖. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด  

2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
          3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
          4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
7. การบูรณาการ 

รูปแบบสอดแทรก  
 
๘. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
  ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ต้อยติ่ง) 
๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น  5 ขั้น   ดังนี้ 
 ขั้นสร้างความสนใจ 

๑. สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการด้าเนินงานโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

๒. นักเรียนรับฟังจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้จากครู 
๓. ครูเล่านิทานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ

และอเมริกาใต้ให้นักเรียนฟัง รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไทยในท้องถิ่นตนเอง  
 ขั้นส ารวจและค้นหา 

๑. นักเรียนรับฟังการอธิบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าใจ
ยิ่งขึ้น 

๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน ให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกเขตพ้ืนที่ศึกษา กลุม่ละ 
2เขต ภายในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๓. นักเรียนรับใบความรู้ 1.1 เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ ใบ
งาน 
ที่ 1.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาลง
พ้ืนที่ปฏิบัติการส้ารวจระบบนิเวศตามเขตพ้ืนที่ศึกษาบริเวณสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่
ได้รับมอบหมายทั้ง 3 เขต น้าความรู้ที่ได้มาเขียนนิทานลงในใบงานที่ ๑.๑ 

 
 
 
 



๒๐๙ 
 

      ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน้าเสนอผลงานการส้ารวจและการเล่านิทานอนุ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ต้อยติ่ง) ของแต่ละเขตพ้ืนที่พร้อมทั้งร่วมกัน
อภิปรายผล 

2. นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องการอนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ต้อยติ่ง) แล้ว
บันทึกลงในสมุด 

     ขั้นขยายความรู้ 
๑๑. ให้นักเรียนท้าการส้ารวจเพื่ออนุรักษ์เพ่ิมเติมนอกจากชั่วโมงเรียน  
๑๒. น้าผลการศึกษาไปร่วมกันอนุรักษ์ต่อไปในเขตพ้ืนที่ศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เพ่ือบูรณาการในรายวิชาเกษตร กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีต่อไป 
 ขั้นประเมิน 

1. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับผลการเล่านิทานการอนุรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ต้อยติ่ง)ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

2. สังเกตผู้เรียนขณะศึกษา ค้นคว้า การอภิปราย และเล่านิทาน ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม  
เพ่ือประเมินพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ  

๑๓. ตรวจผลงานใบความรู้ ใบงานที่ 1.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ต้อยติ่ง) ให้ค้าแนะน้าและแก้ไข  

๑๔. ครูให้คะแนนจากการประเมินผลงาน พฤติกรรม และความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 
 
๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   
       9.1 สื่อ 
   9.1.1 ใบความรู้ 1.1 เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ต้อยติ่ง)         
   9.1.2 ใบงาน 1.1 เรื่อง  การเล่านิทานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ต้อยติ่ง)               
             9.2 แหล่งเรียนรู้ 
               9.2.1 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 
   9.2.2 ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๐ 
 

1๑. การวัดผลประเมินผล 

 
1๒.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อ านวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
 
                                                                        ลงชื่อ......................................................... 

                                                                           (........................................................) 
                                                                          ต้าแหน่ง............................................. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้(K) ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 

ด้านทักษะกระบวนการ(P) ประเมินพฤติกรรมการ แบบประเมิน
พฤติกรรม 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมดีระดับ 3 



๒๑๑ 
 

บันทึกผลหลังการสอน 
 

2. สรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน 
ด้านความรู้(K) 

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

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

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

................................................................................................................................. ........................................ 
ด้านทักษะกระบวนการ(P) 

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

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

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

........................................................................ .................................................................................................  
ด้านคุณลักษณะ(A) 

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

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

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

............................................................................................................................. ............................................ 
ปัญหาอุปสรรค 
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
......................................................................................................................................................... ................ 
                                                                     
 

ลงชื่อ............................................... ผู้สอน 
                                                                               (นางสาวสุวิมล  ฟักทองอยู่) 
 



๒๑๒ 
 

 

 

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



๒๑๓ 
 

 

 

 



๒๑๔ 
 

 

 
 
 



๒๑๕ 
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา 
เรื่อง การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ  เวลา  2 ชั่วโมง 

รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส 33102 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕61 
โรงเรียนตากพิทยาคม  ต าบลระแหง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก 

ครูผู้สอน  นายปวิณ  เกษวงศ์รอต 
.................................................................................... ..................................................................................... 
 มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ้ารงรักษา
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

1. ตัวช้ีวัด ม.๔-๖/๑. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง 
๔. นักเรียนสามารถอธิบาย วิเคราะห์ การบ้าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน 

ประเทศชาติและโลก ได้ 
2. ผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน 

ด้านความรู้ (K) 
- การอธิบายการบ้าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและโลก 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
- ปฏิบัติตนในการบ้าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและ

โลก 
            ด้านคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

- มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท้างาน  
-  

3. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
ชาวพุทธมีหน้าที่ศึกษาท้าความเข้าใจกิจของสงฆ์และการปฏิบัติตนเป็นนักบวชที่ดีของสงฆ์ และยัง

ต้องปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและสังคม 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและสังคม 
 
 
 



๒๑๖ 
 

5. คุณลักษณะ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งม่ันในการท้างาน 

 
6. รูปแบบบรูณาการ 

- รูปแบบสอดแทรก 
 

7. ชิ้นงานหรือภาระงาน 
ใบงานที่ ๑.๑ เรื่อง ต้อยติ่งไทยกับหลักไตรสิขา 
 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น  ๕ ขั้น   ดังนี้ 

 ขั้นสร้างความสนใจ 
๑. ครูน้าเข้าสู่บทเรียน เพ่ือทบทวนความรู้ โดยการน้ารูปภาพ คลิปวีดีโอ การบ้าเพ็ญตนเพ่ือ

ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ เป็นต้น มาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา  
๒. ครูตั้งค้าถามเพ่ือให้นักเรียนร่วมอภิปราย ดังนี้ 

- รูปภาพ หรือคลิปที่นักเรียนได้ศึกษานั้น ส่งผลที่จะเกิดต่อสถาบันต่างๆอย่างไรบ้าง และ
น่าจะใช้หลักธรรมใดในการด าเนินชีวิต 

๓. ครูฉายคลิปวีดีโอ เรื่องพลเมืองดีของสังคมให้นักเรียนดูและร่วมกันอภิปรายว่าบุคคลในคลิป
นั้นมี 

องค์ประกอบใดบ้างในการบ้าเพ็ญต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และน่าจะจัดอยู่ในหลักธรรมใด 
๔. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยครูตั้งค้าถามเพ่ือน้าสู่ประเด็น 

อภิปรายว่า นักเรียนจะใช้หลักธรรมใดในการบ้าเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน 
๕. ครูน้าอภิปราย  

 ขั้นส ารวจและค้นหา 
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละเท่าๆกัน ให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกเขตพ้ืนที่ศึกษา( 9 พ้ืนพ้ืน

ศึกษาที่ย่อย) ภายในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๒. ครูแจกใบความรู้ ๑.๑ เรื่อง ต้อยติ่งไทยกับหลักไตรสิขา ใบงานที่ ๑.๑ ต้อยติ่งไทยกับหลักไตร

สิขาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาการอนุรักษ์ธรรมชาติตามหลักไตรสิขา 
๓. ครูอธิบายการอนุรักษ์ธรรมชาติตามหลักไตรสิขาให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 
๔. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพ้ืนที่ปฏิบัติการส้ารวจระบบนิเวศตามเขตพ้ืนที่ศึกษาบริเวณสวน 

พฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย 2 พ้ืนที่ศึกษา บันทึกผลการส้ารวจลงในใบงาน 
   
 

 ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 
๕. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน้าเสนอผลงานการส้ารวจและการอนุรักษ์ธรรมชาติตามหลัก

ไตรสิขาของแต่ละเขตพ้ืนที่พร้อมทั้งร่วมกันอภิปรายผลการศึกษา 



๒๑๗ 
 

๒. ครูตั้งค้าถามเพ่ือให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และน้าไปสู่การสรุป ในแนวทางดังนี้ 
- หากเราปฏิบัติตามหลัก “ศีล” จะส่งผลอย่างไรต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

(การไม่เบียดเบียน) 
- หากเราปฏิบัติตามหลัก “สมาธิ” จะส่งผลอย่างไรต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

 (มีสุขภาพจิตที่ดี มีเมตาตา และบังเกิดสมาธิ) 
- หากเราปฏิบัติตามหลัก “ปัญญา” จะส่งผลอย่างไรต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

 (รู้จักคิด พิจารณา เกิดปัญญา) 
- หากเราปฏิบัติตามหลักไตรสิขา เพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ จะส่งผลต่อครอบครัว ชุมชน 

และประเทศอย่างไรบ้าง 
(เกิดการอนุรักษ์ รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมดี มีสุขภาพจิตที่สด
ชื่นแจ่มใส สุขภาพดี ยังผลต่อการคิดอย่างมีเหตุ มีปัญญาในการไตร่ตรองหาเหตุผลได้
อย่างเหมาะสม) 

  2. นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติตามหลักไตรสิขา แล้วบันทึกลงในสมุด 
 

 ขั้นขยายความรู้ 
๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบ้าเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติโดย

ใช้สื่อ power point เพ่ือให้ได้ข้อสรุป 
ดังนี้คือ  

ชาวพุทธที่ดีนอกจากจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มีศีลธรรม ประกอบอาชีพสุจริตแล้ว ยังมีหน้าที่
ที่ต้องท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมด้วย ส่วนรวมในท่ีนี้แบ่งได้เป็น 4 ระดับ คือ ครอบครัว ชุมชน 
ประเทศชาติ  

๒. ครูให้นักเรียนท้าการอนุรักษ์เพ่ิมเติมนอกจากชั่วโมงเรียน  
๓. น้าผลการศึกษาไปร่วมกันอนุรักษ์ต่อไปในเขตพ้ืนที่ศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพ่ือบูรณา

การในรายวิชาเกษตร กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีต่อไป 
 ขั้นประเมิน 
 ๑. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับผลการการอนุรักษ์ธรรมชาติตามหลักไตรสิขา
ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒. ครูตรวจผลงานใบความรู้ ใบงานที่ ๑.๑ ต้อยติ่งไทยกับหลักไตรสิขา ให้ค้าแนะน้าและแก้ไข  
 ๓. ครูให้คะแนนจากการประเมินผลงาน  พฤติกรรม  และความมุ่งม่ันใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 
 
 

๑๑. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   
       ๑๐.๑ สื่อ 
   ๑๐.๑.๑  ใบความรู้ ๑.๑ เรื่อง ต้อยติ่งไทยกับหลักไตรสิขา 
               ๑๐.๑.๒  ใบงานที่ ๑.๑ เรื่อง ต้อยติ่งไทยกับหลักไตรสิขา 

๑๐.๑.๔  Power point เรื่อง การบ้าเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 
๑๐.๑.๕ คลิปวีดีโอ เรื่องพลเมืองดีของสังคม 

             ๑๐.๒ แหล่งเรียนรู ้
               ๑๐.๒.๑ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
   ๑๐.๒.๒ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 



๒๑๘ 
 

๑๒. การวัดผลประเมินผล 

 
๑3.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อ านวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... .................................................................................. 
 
                                                                        ลงชื่อ......................................................... 

                                                                              (   นางสุภัชชา   พรหมแก้ว   ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้(K) ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านทักษะกระบวนการ(P) ประเมินพฤติกรรมการ แบบประเมิน
พฤติกรรม 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมดีระดับ ๓ 



๒๑๙ 
 

บันทึกผลการสอน 
      ๑)  ผลการเรียนรู้ 
            ๑.๑)  ผู้เรียนที่ผ่านตัวชี้วัด  มีจ้านวน ............  คน   คิดเป็นร้อยละ ............... 
            ๑.๒)  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจ้านวน ............. คน  คิดเป็นร้อยละ ............... 
                    ๑  ..............................................  สาเหตุ ............................................................................ 
                    ๒  ..............................................  สาเหตุ ............................................................................ 
                    แนวทางแก้ปัญหา .................................................................................. .............................. 
            ๑.๓)  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้แก่ ...................................................................................  
                    แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม .............................................................................................. 
                    ............................................................................................................................. ................. 
             ๑.๔)  ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) ........................................................................................................  
                     .................................................................................................... ......................................... 
              ๑.๕)  ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P) ......................................................................................  
                     .............................................................................................................................................  
              ๑.๖)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ........................................................................... 
                     .......................................................................................................................................... ... 
     ๒)  ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี) ....................................................................................................... ............... 
     ๓)  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) .............................................................................. ............................................. 

                                                                      ลงชื่อ ...................................................... ผู้สอน 
                                                                             (    นายปวิณ     เกษวงศ์รอต    )  
                                                                      ต้าแหน่ง                  ครู               . 
 
 
     ข้อเสนอแนะ ................................................................................... ......................................................... 
                     ............................................................................................................................. ............... 
                                                                      ลงชื่อ .................................................... ผู้นิเทศ 
                                                                             (    นางสุภัชชา  พรหมแก้ว      )  
                                                                      ต้าแหน่ง                 ครู               . 
 
 
 
 
 



๒๒๐ 
 

 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



๒๒๑ 
 

 

 
 

 
 



๒๒๒ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๓ 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ พัฒนาการในวัยรุ่น 
เรื่อง การเจริญเติบโตของวัยรุ่นกับต้อยติ่งไทย 

เวลา  ๒ ชั่วโมง 
รายวิชา สุขศึกษา  รหัสวิชา พ ๒๒๑๐๑ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนตากพิทยาคม  ต าบลระแหงอ าเภอเมืองจังหวัดตาก 

ครูผู้สอน  ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  ชลธีระเสถียร 
............................................................................................................................. ............................................ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน พ ๑.๑  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
๒. ตัวช้ีวัด 

พ ๑.๑ ม.๒/๑ อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น 
พ ๑.๑ ม.๒/๒ ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น 
๓. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 สาระส าคัญของรายวิชา : พืชสมุนไพรถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาโรคในปัจจุบัน และมี
แนวโน้มที่จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ดังนั้นผู้ศึกษาควรศึกษาให้มีความรู้เรื่องการน าไปใช้อย่างถูก
วิธ ี

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพืช
พรรณไม้ ได้เรียนรู้ถึงพืชท้องถิ่นของตน  ช่วยกันดูแลไม่ให้สูญพันธุ์  ซึ่งจะก่อให้เกิดจิตส านึกในการที่  จะ
อนุรักษ์สืบ  
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนสามารถอธิบายการเจริญเติบโตของต้อยติ่งไทย (K) 
๒. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเขียนเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของวัยรุ่นกับการเจริญเติบโตของ

ต้อยติ่งไทยได้ (P) 
๓. เพ่ือให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งม่ันในการท างาน (A) 
ผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน 

๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ สามารถบอกการเจริญเติบโตของต้อยติ่งไทย และ
ประโยชน์และสามารถเขียนเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของวัยรุ่นกับการ
เจริญเติบโตของต้อยติ่งไทยไดอ้ย่างถูกต้อง 

 



๒๒๔ 
 

๕. สาระการเรียนรู้  
 ๑. การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น 
 ๒. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุ่น 
 
๖. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการคิด  

๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 

๗. การบูรณาการ 
 - แบบสอดแทรก 
 

๘. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
  ใบงาน เรื่อง การเจริญเติบโตของวัยรุ่นกับต้อยติ่งไทย 
๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

( ชั่วโมงท่ี ๑ ) 
๑. การน าเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ 

  ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของวัยรุ่นและการเจริญเติบโตของต้อยติ่งไทย ให้
นักเรียนฟัง 

๒. การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้  
  ให้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง การเจริญเติบโตของวัยรุ่นกับต้อยติ่งไทย 
( ชั่วโมงท่ี ๒ )  
 ๑. สุ่มน าเสนอผลงานแต่ละคนและให้แลกเปลี่ยนกันเติมเต็มและประเมินเพ่ือน 
 ๒. ให้นักเรียนในห้องเรียน ซักถามข้อสงสัย  
 ๓. กิจกรรมสรุป   
  นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลและสรุปผลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของวัยรุ่นกับ
ต้อยติ่งไทย 
๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   
 ๑๐.๑ แหล่งเรียนรู ้
   ๑๐.๑.๑ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
   ๑๐.๑.๒ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม  
๑๑. การวัดผลประเมินผล 

การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้ (K) ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 



๒๒๕ 
 

 
๑๒. ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อ านวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
 
                                                                        ลงชื่อ......................................................... 

                                                                           (........................................................) 
                                                                          ต าแหน่ง............................................. 
 
 
 
 
 
 

 
 

บันทึกผลหลังการสอน 
 

3. สรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน 
ด้านความรู้(K) 

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

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

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

................................................................................................................................. ........................................ 
ด้านทักษะกระบวนการ(P) 

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

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

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

........................................................................ .................................................................................................  
ด้านคุณลักษณะ(A) 

ด้านทักษะกระบวนการ (P) ประเมินขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

แบบประเมิน
พฤติกรรม 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมดีระดับ ๓ 



๒๒๖ 
 

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

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

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

................................................................................................................................. ........................................ 
ปัญหาอุปสรรค 
............................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................ 
................................................................................. ........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................................
........................................................ .................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 

  ลงชื่อ.............................................. ผู้สอน 
             (ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  ชลธีระเสถียร) 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา        

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สุขภาพเพื่อชีวิต 
เรื่อง สรรพคุณสมุนไพร 

เวลา  2 ชั่วโมง 
รายวิชา สุขศึกษา  รหัสวิชา พ 32102 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๑ 
โรงเรียนตากพิทยาคม  ต าบลระแหง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก 

ครูผู้สอน  นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม 
............................................................................................................................. ............................................ 
1.มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน พ 4.1    เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด้ารงสุขภาพ  การ
ป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
   
2.ตัวช้ีวัด  



๒๒๗ 
 

พ 1.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคในชุมชน 
 
3.สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การสร้างเสริมสุขภาพ คือ กระบวนการในการป้องกัน ก้าจัด และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ท้าให้
มนุษย์ต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยการป้องกันโรคมี ๓ ระดับ คือ การป้องกันระดับแรกในขณะที่ยังไม่
เกิดโรค การป้องกันระดับที่สอง เป็นการป้องกันหลังจากที่มีโรคเกิดขึ้นแล้ว และการป้องกันระดับที่สาม 
เ ป็ น 
การหยุดกระบวนการเกิดโรคและป้องกันการเกิดความพิการ โดยที่การสร้างเสริมสุขภาพมุ่งเน้นให้เกิด
ภาวะสุขภาพที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่วนการป้องกันโรคเป็นการลดอัตราการเกิดโรค  
ลดอันตรายและภาวะทุพพลภาพภาพ โดยการใช้สมุนไพรในการบ้าบัดรักษา บรรเทาอาการเจ็บป่วยให้หาย
จากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  ดังนั้นตัวเราจะต้องมีบทบาทและมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อการสร้างเสริม
สุขภาพของเราเอง 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.บอกประโยชน์ของสรรพคุณสมุนไพรไทยได้อย่างถูกต้อง 
  2.สามารถน้าความรู้และวิธีการปฏิบัติไปประยุกตืใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างถูกต้อง 
  3.สามารถน้าไปใช้เป็นสมุนไพรเพื่อรักษาโรคต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
   
ผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน 
 ด้านความรู้ (K) 
 - นักเรียนสามารถบอกสรรพคุณของสมุนไพรและประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
 - นักเรียนมีทักษะการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณและประโยชน์ของสมุนไพร 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
 - นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งม่ันในการท้างาน 
5. สาระการเรียนรู้  
   1.บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคใน
ชุมชน 
 2.กระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน 
6. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด  

2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
          3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
          4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
๗. การบูรณาการ 

รูปแบบสอดแทรก  
 



๒๒๘ 
 

๘. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
  แผ่นพับสมุนไพร 
๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
( ชั่วโมงท่ี 1 ) 

1. การน้าเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.ครูน้าแผ่นภาพสมุนไพร ให้นักเรียนดูและบอกชื่อ ลักษณะ สรรพคุณ การน้าไปใช้
ประโยชน์ พร้อมบอกนักเรียนว่า จะท้าแผ่นพับสมุนไพรใกล้ตัว 

2. การด้าเนินกิจกรรมการเรียนรู้  
  1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน  
  2. ครูอธิบายชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงวิธีการท้าแผ่นพับ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

- ชื่อ 
   - ลักษณะ 
   - สรรพคุณ 
   - การน้าไปใช้ประโยชน์ 
   - แหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้ 
 3.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพ้ืนที่ส้ารวจภายในนบริเวณโรงเรียนมีชื่อสมุนไพรชนิดใดบ้าง  พร้อมทั้ง
เขียนอธิบายลักษณะ และบอกสรรพคุณในการรักษาโรค 
 4.หาข้อมูลจากแหล่งที่อ้างอิงได้  และใส่ลงในแผ่นพับด้วย  (อินเตอร์เน็ต, ห้องสมุดและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเช่น…..) และให้น้าเสนอแผ่นพับในสัปดาห์ถัดไป 
( ชั่วโมงท่ี 2 )  
 1.น้าเสนอผลงานแต่ละกลุ่มและให้แลกเปลี่ยนกันเติมเต็มและประเมินกลุ่มเพ่ือน 
 2.ให้นักเรียนในห้องเรียน ซักถามข้อสงสัย  
 3. กิจกรรมสรุป   
  1.นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลและสรุปผลเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพร 
 
๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   
       ๑๐.๑ สื่อ 
   ๑๐.๑.๑  แผ่นภาพสมุนไพร 
              ๑๐.๒ แหล่งเรียนรู ้
               ๑๐.๒.๑ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
   ๑๐.๒.๒ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
๑๑. การวัดผลประเมินผล 

การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้(K) ทดสอบ แบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 



๒๒๙ 
 

 
๑๒.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อ านวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ............................................
................................................................... ......................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
 
                                                                        ลงชื่อ......................................................... 

                                                                           (........................................................) 
                                                                          ต้าแหน่ง............................................. 
 
 

บันทึกผลหลังการสอน 
 

1. สรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน 
ด้านความรู้(K) 

  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสรรพคุณสมุนไพรผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐  จ้านวน 
๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ด้านทักษะกระบวนการ(P) 
 นักเรียนมีทักษะการสืบค้นและมีทักษะกระบวนการกลุ่ม โดยมีการประเมินในระดับดีขึ้น

ไป จ้านวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ด้านคุณลักษณะ(A) 
 นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้และมุ่งม่ันในการท้างานโดยมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 

จ้านวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
2. ปัญหาอุปสรรค 

พบว่าเวลา ๒ ชั่วโมง ไม่เพียงพอในการท้าชิ้นงาน  ภายในชั่วโมง เนื่องจากเป็นการบูรณาการ
ระหว่างวิชาสุขศึกษา วิชาศิลปะ วิชาชีววิทยา จึงใช้เวลามากกว่า ๒ ชั่วโมง ดังนั้นจึงต้องมอบหมายให้ท้า
ชิ้นงานนอกเวลาเรียน แล้วก้าหนดเวลาในการส่งชิ้นงานในชั่วโมงถัดไป 

3. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
ควรเพิ่มเวลาในการสอนเรื่องสรรพคุณสมุนไพรเป็น ๓ ชั่วโมง 

                                                                     
 

 ลงชื่อ....................................................สอน 

ด้านทักษะกระบวนการ(P) ประเมินทักษะการสืบค้น
และประเมินผลงาน 

ประเมินแบบทักษะ
การสืบค้นและแบบ
ประเมินผลงาน 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมดีระดับ ๓ 



๒๓๐ 
 

                                                                              (นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



๒๓๑ 
 

 
 
 

 
 



๒๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๓๓ 
 

 
 
 
 
 
 



๒๓๔ 
 

 
 
 
 
 
 



๒๓๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๖ 
 

    
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตากพิยาคม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี๑      รหัสวิชา ง๒๑๑๐๑      กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน
อาชีพฯ ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๑     โรงเรียนตากพิทยาคม    ภาคเรียนที่ ๒     ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การจัดตกแต่งห้องต่าง ๆ  ภายในบ้าน(การประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง)       
 เวลา ๔ ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ งานบ้าน               ครูผู้สอน นางปิยะพร  เกษวงศ์รอต 
............................................................................................................................. ............................................ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ ง ๑.๑ เข้าใจการท้างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท้างาน 
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท้างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท้างาน มีจิตส้านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการ
ด้ารงชีวิตและครอบครัว 

ตัวช้ีวัด   ม. ๑/๑ วิเคราะห์ขั้นตอนการท้างานตามกระบวนการท้างาน 
  ม. ๑/๒ ใช้กระบวนการกลุ่มในการท้างานด้วยความเสียสละ    

   ม. ๑/๓ ตัดสินใจแก้ปัญหาการท้างานอย่างมีเหตุผล 
 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 
๑. อธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้งได้ 
๒. สามารถจัดนิทรรศการได้ 
๓. มีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง 
๔. มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการ

ท้างาน  

 ผลที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 
  ด้านความรู้ (K)  
   -  การประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง  
   - การจัดนิทรรศการ 
  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)  
   - มีทักษะการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง ได้ถูกต้องตามข้ันตอนและ
ประณีต 
   - ออกแบบและตกแต่งประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง ได้สวยงามเหมาะสม 
   - จัดบอร์ดนิทรรศการแสดงผลงานได้น่าสนใจ 
 
 



๒๓๗ 
 

  ด้านคุณลักษณะ (A)  
- มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ

มุ่งม่ันในการท้างาน  
๓. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง เป็นการให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวพรรณไม้แห้งกับพรรณ
ไม้ต่างๆ แล้วมาประยุกต์ประดิษฐ์เป็นของประดับตกแต่งบ้าน ใช้ในชีวิตประจ้าวันอีกชิ้นงานหนึ่งที่ต้องฝึก
ทักษะการออกแบบชิ้นงาน การเลือกพรรณไม้ การออกแบบจัดวางให้เหมาะสมกับชิ้นงาน การประดับ
ตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามประณีต โดยใช้พรรณไม้แห้ง ซึ่งเป็นการบูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี แล้วน้าองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจ้าวัน เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
ได ้
 
๔.  สาระการเรียนรู้  
 ๑. การออกแบบและตกแต่งกรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง  โดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 ๒. ขั้นตอนการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง 
 ๓. การจัดแสดงผลงานหรือนิทรรศการ 
 
๕.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  ๑. นักเรียนมีความสามารถในการคิด 
  ๒. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา   
 
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๑. มีวินัย  
  ๒. ใฝ่เรียนรู้  
  ๓. มุ่งม่ันในการท้างาน 
๗. รูปแบบบูรณาการ 

-  รูปแบบสอดแทรก 

๘. ชิ้นงานหรือภาระงาน  
 ๑. ใบงานการออกแบบชิ้นงาน 
 ๒. ชิ้นงานประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง 
 ๓. การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
 
๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า (ชั่วโมงที่ ๑) 

๑. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
พระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ให้
นักเรียนทราบเพื่อเป็นแนวทางการเรียนและ เตรียมความพร้อม 
  



๒๓๘ 
 

 ขั้นสอน (ชั่วโมงที่ ๒ - ๓) 
  ๑. ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พร้อมซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
ของพรรณไม้แห้งที่สนใจน้ามาบูรณาการในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน น้ามาประดิษฐ์ชิ้นงาน 

๒. ครูน้าตัวอย่างกรอบรูปดอกไม้ทับแห้งมาให้นักเรียนดู ร่วมกันอภิปรายว่าจะน้าพรรณไม้ชนิดใด
ที่จะน้ามาจัดวางบนกรอบรูปหรือประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้งได้ ครูอธิบายเพ่ิมเติมและร่วมกันสนทนา
จนได้ข้อสรุป  
 ๓. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓-๔ คน โดยแบ่งหน้าที่กันและช่วยกันรับผิดชอบงานที่มอบหมาย 
เมื่อนักเรียนได้ดูตัวอย่างกรอบรูปดอกไม้ทับแห้งแล้ว ครูแจกใบความรู้ ๑ เรื่อง การประดิษฐ์กรอบรูป
ดอกไม้ทับแห้ง ให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนวิธีการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง และซักถามเพ่ือความ
เข้าใจ เช่น เลือกใช้ดอก ใบ หรือส่วนประกอบต่างๆของพรรณไม้   

๔. ครูแจกใบงานให้นักเรียน ใบงาน ๑ เรื่องการออกแบบการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้งและ
ประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง 
  ๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง และ
ให้เตรียมมาในชั่วโมงหน้า 

๖. ครูให้นักเรียนส่งใบงานการออกแบบการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง และให้ค้าแนะน้า
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการวางลาย ความสวยงามสะอาด การใช้วัสดุตกแต่งต่างๆ  
  ๗. ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมจากสื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อต่างๆเก่ียวกับขั้นตอนการ
ประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง 
  ๘. ครูอธิบายและสาธิตการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง ชิ้นงานตามล้าดับให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติ  
  ๙. นักเรียนลงมือท้า การประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง  ครู เน้นให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน
การใช้อุปกรณท์ี่มีคม และสังเกต พฤติกรรมการท้างานของนักเรียน  
  ๑๐. นักเรียนส่งชิ้น ครูตรวจผลงานส้าเร็จและชมเชยผลงานนักเรียนที่ประดิษฐ์ได้ประณีตและ
ตกแต่งสวยงาม  
  ๑๑. ครูให้นักเรียนช่วยกันเสนอความคิดเห็นว่าเราจะเผยแพร่ความรู้นี้ด้วยวิธีใด จนได้ข้อสรุปการ
เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ 
  ๑๒. ครูแจกใบความรู้ ๒ เรื่อง การจัดนิทรรศการ เพ่ือศึกษาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานกรอบ
รูปดอกไม้ทับแห้ง ครูอธิบายขั้นตอนการจัดนิทรรศการเพิ่มเติม 

๑๓. ครูแจกใบงาน ๒ เรื่อง การออกแบบการจัดนิทรรศการแสดงผลงานกรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง
ของนักเรยีน 
 ขั้นสรุป (ชั่วโมงที่ ๔) 
   ๑. ครูให้นักเรียนส่งใบงาน ๒ เรื่อง การออกแบบการจัดนิทรรศการ ครูแนะน้าการออกแบบ
เพ่ิมเติม 
   ๒. ครูให้นักเรียน จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน ในห้องปฏิบัติการ โดยท้านอกเวลาเพ่ิมเติมใน
การจัด แสดงผลงาน โดยนักเรียนช่วยกันชมผลงานของเพ่ือนๆ ร่วมกันสรุปผล 
    
 
 



๒๓๙ 
 

๑๐.  สื่อการสอน 
 ๑. สื่อการเรียนรู้ 
   ๑.  พรรณไม้แห้ง 
   ๒.  วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้งต่าง ๆ เช่น กระดาษสี  ฟิวเจอร์บรอด  
กรรไกร  
คัทเตอร์ กาว   
   ๓.  ใบความรู้ ๑ เรื่อง การประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง 
   ๔.  ใบความรู้ ๒ เรื่อง การจัดนิทรรศการ  
  
 ๒. แหล่งการเรียนรู้ 
   - ห้องสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนตากพิทยาคม 
   - ห้องสมุด โรงเรียนตากพิทยาคม 
   - สื่ออินเทอร์เน็ต  
 
๑๑. การวัดผลประเมินผล 

สาระการเรียนรู้ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

ด้านความรู้ (K)  
 
 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
 
 
ด้านคุณลักษณะ (A)  

ตรวจผลการท้างาน 
 
  
การสังเกตกระบวน 
การท้างานกลุ่ม 
 
ประเมินคุณลักษณะ 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งม่ันในการท้างาน 

แบบตรวจผลการท้างาน
ของนักเรียนรายกลุ่ม/
รายบุคคล  
แบบสังเกตพฤติกรรม
การท้างานของนักเรียน
รายกลุ่ม/รายบุคคล 
แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ต้องผ่านเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพไม่น้อยกว่าระดับ
คุณภาพ ดี 
ต้องผ่านเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพไม่น้อยกว่าระดับ
คุณภาพ พอใช้ 
ต้องผ่านเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพไม่น้อยกว่าระดับ
คุณภาพ ดี 
 

 
๑๒. ความเห็นและข้อเสนอแนะของครูนิเทศ / ผู้ที่ได้รับการมอบหมาย / หัวหน้าสถานศึกษา 
       ............................................................................................................................. .................................. 
       ............................................................................................................................. .................................. 

                                                                               ลงชื่อ ..................................................... 
                                                                                      (    นายปริญ  วนัธนานันต์      )  
 
 
 
 



๒๔๐ 
 

บันทึกผลการสอน 
      ๑)  ผลการเรียนรู้ 
            ๑.๑)  ผู้เรียนที่ผ่านตัวชี้วัด  มีจ้านวน ............  คน   คิดเป็นร้อยละ ............... 
            ๑.๒)  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจ้านวน ............. คน  คิดเป็นร้อยละ ............... 
                    ๑  ..............................................  สาเหตุ ............................................................................ 
                    ๒  ..............................................  สาเหตุ ............................................................................ 
                    แนวทางแก้ปัญหา ................................................................................................................  
            ๑.๓)  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้แก่ ...................................................................................  
                    แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..............................................................................................  
                    .......................................................................................................... .................................... 
             ๑.๔)  ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) ........................................................................................................  
                     .............................................................................................................................................  
              ๑.๕)  ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P) ......................................................................................  
                     ................................................................................................................................ ............. 
              ๑.๖)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) .......................................................... ................. 
                     ............................................................................................................................. ................ 
     ๒)  ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี) ....................................................................................................... ............... 
     ๓)  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) .............................................................................. ............................................. 

                                                                      ลงชื่อ ...................................................... ผู้สอน 
                                                                             (    นางปิยะพร     เกษวงศ์รอต    )  
                                                                      ต้าแหน่ง                  ครู               . 
 
 
     ข้อเสนอแนะ ....................................................................................................................................... ..... 
                     ........................................................................................................ .................................... 
                                                                      ลงชื่อ .................................................... ผู้นิเทศ 
                                                                             (    นายปริญ  วันธนานันต์      )  
                                                                      ต้าแหน่ง                 ครู               . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๔๑ 
 

 

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



๒๔๒ 
 

 

 



๒๔๓ 
 

 

 
 



๒๔๔ 
 

 

 



๒๔๕ 
 

    
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การใช้ซอฟต์แวร์ในการท างาน 
เรื่อง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์เวลา ๖  ชั่วโมง 

รายวิชา  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ๒  รหัสวิชา ง ๒๒๑๐๒ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนตากพิทยาคมจังหวัดตาก         ครูผู้สอน  นางสาวพุธชาติ   ม่ันเมือง 
............................................................................................................................. ............................................ 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  นอกจากการสร้างเอกสารในรูปแบบของตารางแล้ว เรายังสามารถสร้างเอกสารได้อีกรูปแบบหนึ่ง
นั่นก็คือ เอกสารแบบคอลัมน์ เพ่ือใช้ในการสร้างแผ่นพับต่างๆ และในระหว่างที่ท้างานกับเอกสาร ระบบ
อัตโนมัติในโปรแกรม Word ๒๐๐๗ จะช่วยให้การท้างานกับเอกสารถูกต้องและรวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
การตรวจสอบตัวสะกด การค้นหาค้า การแทนที่ค้า และการแก้ไขการพิมพ์โดยอัตโนมัติ 
 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ 

- 
๒. ผลการเรียนรู้   

ง ๓.๑ม.๒/๒อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ง ๓.๑ม.๒/๔ใช้ซอฟต์แวร์ในการท้างาน 
 

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ได้ 

 ผลที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 
 ด้านความรู้(K) 

 - การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

 - ทักษะการสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ 
 - กระบวนการปฏิบัติ    
   ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
    - มีวินัย 
 - มีใฝ่เรียนรู้ 
 - มุ่งม่ันในการท้างาน    
๔. สาระการเรียนรู้ 

๕.๑สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๕.๑.๑การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ 



๒๔๖ 
 

  ๕.๑.๒การแบ่งหน้าและแบ่งส่วนในเอกสาร 
  ๕.๑.๓การค้นหาค้า 
  ๕.๑.๔การแทนที่ค้า 
  ๕.๑.๕การเลื่อนไปยังต้าแหน่งต่างๆ ในเอกสาร 
  ๕.๑.๖การตรวจสอบตัวสะกดและไวยากรณ์ 
  ๕.๑.๗การแก้ไขการพิมพ์อัตโนมัติ 

๕.๒สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 - 

๖. สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 
 ๖.๑ ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๖.๒ ความสามารถในการคิด 
 ๖.๓ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๖.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
๗. วิเคราะห์ความสอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
          องค์ประกอบที่ ๓ การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ 
   ล้าดับการเรียนรู้ ๑ การศึกษาพรรณไม้ต้อยติ่งไทยในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(ก.๗-๐๐๓) 
ครบตามทะเบียนพรรณไม้ 
   ๓) การศึกษาข้อมูลพรรณไม้ต้อยติ่งไทย 
   ๔) การสรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ ต้อยติ่งไทย  
   ๕) การสืบค้นข้อมูลพฤกษศาสตร์ 

๗) การตรวจสอบผลงานเป็นระยะ     
๘) ความเป็นระเบียบความตั้งใจ 
 

องค์ประกอบที่ ๔ การรายงานผลการเรียนรู้ 
  ล้าดับการเรียนรู้๖ เรียนรู้วิธีการรายงานผล 
   ๖.๑ เอกสาร เช่น หนังสือเล่มเล็ก แผ่นพับ ซีดี แผ่นปลิว เรียงความ บทประพันธ์ 
  ล้าดับการเรียนรู้ที่ ๗ ก้าหนดวิธีการรายงานผล 
 องค์ประกอบที่ ๕ การน้าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
  ล้าดับการเรียนรู้ ๑ การน้าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน 
   ๑.๑ การจัดท้าหลักสูตรและการเขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
   ๑.๒ การจัดเก็บผลการเรียนรู้ 
๘. การบูรณาการ 
 รูปแบบสอดแทรก 
๙. ชิ้นงานหรือภาระงาน 
 ๙.๑ ใบงานที่ ๕.๑ การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับ) ต้อยติ่งไทย 
 ๙.๒ ใบงานที่ ๕.๒ การค้นหาและแทนที่ค้า 



๒๔๗ 
 

๑๐. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชั่วโมง/คาบที่   ๑-๒ 

  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   ๑. ครูชี้แจงจุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ 
   ๒. ครูให้นักเรียนท้าแบบทดสอบก่อนเรียนแบบเลือกตอบ จ้านวน ๑๐ ข้อ 
  ขั้นสอน 
   ๓. ครูแจกใบความรู้ที่ ๕เรื่อง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์และการตรวจสอบค้า 
   ๔. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๕โดยสรุปวิธีการสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ และการ
ตรวจสอบค้า เขียนลงสมุดของตนเอง ใช้เวลา ๓๐นาที 
   ๕. ครูให้สุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตวิธีการสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ และการตรวจสอบ
ค้าหน้าชั้นเรียนตามหัวข้อที่ครูก้าหนดให้  
   ๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ และการตรวจสอบค้า 
  ชั่วโมง/คาบที่ ๓-๔ 
   ๗. ครูแจกใบงานที่ ๕.๑ เรื่อง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ ให้นักเรียนแต่ละคน จัดท้าแผ่น
พับ ๑ แผ่นเนื้อหาเกี่ยวกับพรรณไม้ต้อยติ่งไทยในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยศึกษาข้อมูลใน เอกสาร ก.
๗-๐๐๓ จากห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ เช่น ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต ในห้องคอมพิวเตอร์  
 ขั้นสรุป 
  ๘. ครูสรุปเนื้อหาจากการจัดกิจกรรม โดยชี้ให้เห็นถึงคุณค่า ความส้าคัญ ประโยชน์ การ
น้าไปใช้ และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
  ๙. ครูประเมินผลงานจากใบงานที่ ๕.๑ 
 

ชั่วโมง/คาบที่   ๕-๖ 
  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   ๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจากที่เรียนในครั้งที่แล้ว เรื่อง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ และการ
ตรวจสอบค้าพร้อมสาธิตให้นักเรียนดู 
  ขั้นสอน 
   ๒. ครูแจกใบงานที่ ๕.๒เรื่อง การค้นหาค้าและแทนที่ค้า โดยให้นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติตาม
ค้าสั่งในใบงานที่ครูแจกให้ 
   ๓. ครูให้นักเรียนแต่ละคนสอบปฏิบัติ เรื่อง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ และการตรวจสอบ
ค้า ตามรายละเอียดในใบความรู้ที่ ๕ 
   ๔. ครูเป็นผู้สรุปการอภิปรายและอธิบายเพ่ิมเติมจนนักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง 
 ขั้นสรุป 
  ๕. ครูสรุปเนื้อหาจากการจัดกิจกรรม โดยชี้ให้เห็นถึงคุณค่า ความส้าคัญ ประโยชน์ การ
น้าไปใช้ และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
  ๖. ครูให้นักเรียนท้าแบบทดสอบหลังเรียนแบบเลือกตอบ จ้านวน ๑๐ข้อ 
  ๗. ครูประเมินผลงานจากใบงานที่ ๕.๒ 
 



๒๔๘ 
 

๑๑. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑๑.๑สื่อ 
 ๑๑.๑.๑ใบความรู้ที่ ๕เรื่อง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ และการตรวจสอบค้า 
 ๑๑.๑.๒ใบงานที่ ๕.๑เรื่อง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ 
 ๑๑.๑.๓ใบงานที่ ๕.๒ เรื่อง การค้นหาและแทนที่ค้า 
 ๑๑.๒แหล่งเรียนรู ้
 ๑๑.๒.๑ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 
 ๑๑.๒.๒ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 
 ๑๑.๒.๓อินเทอร์เน็ต 
 
๑๒. การวัดและการประเมินผล 

สาระการเรียนรู้ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

ด้านความรู้  
 
 
 
ด้านทักษะกระบวนการ  
 
 
 
ด้านคุณลักษณะ  

ทดสอบ 
 
 
 
ตรวจผลงาน 
 
 
 
 
ประเมินคุณลักษณะ 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งม่ันในการท้างาน 
 

แบบตรวจข้อทดสอบ 
 
 
 
แบบตรวจผลงาน 
 
 
 
 
แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ต้องผ่านเกณฑ์การ
ตัดสินคุณภาพไม่น้อย
กว่าระดับคุณภาพ ดี 
 
ต้องผ่านเกณฑ์การ
ตัดสินคุณภาพไม่น้อย
กว่าระดับคุณภาพ 
พอใช้ 
 
ต้องผ่านเกณฑ์การ
ตัดสินคุณภาพไม่น้อย
กว่าระดับคุณภาพดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๙ 
 

๑๓. ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อ านวยการ / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
            
            
             
       ลงช่ือ                  
        (นางนิภา   แหวเมือง) 
       ต าแหน่ง คร ู   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๐ 
 

บันทึกผลการสอน 
      ๑)  ผลการเรียนรู้ 
            ๑.๑)  ผู้เรียนที่ผ่านตัวชี้วัด  มีจ้านวน ............  คน   คิดเป็นร้อยละ ............... 
            ๑.๒)  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจ้านวน ............. คน  คิดเป็นร้อยละ ............... 
                    ๑  ..............................................  สาเหตุ ............................................................................  
                    ๒  ..............................................  สาเหตุ ........................................................................... . 
                    แนวทางแก้ปัญหา .............................................................................................................. .. 
            ๑.๓)  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้แก่ ..................................................... .............................. 
                    แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..............................................................................................  
                    
................................................................ ............................................................................... 
             ๑.๔)  ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) ........................................................................................................  
                     .................................................................................................................................. ........... 
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