ตัวอยาง
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานพืชศาสตร

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

1

ตัวอยาง การกําหนดงานอาชีพ/กลุมวิชาชีพ และสมรรถนะงานอาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานพืชศาสตร
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
2000-1101
2000-1201
2500-1002
2501-1004
2501-1007
2201-1005

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ปฏิบัติงานเกษตร
หลักพืชกรรม
ชางเกษตรเบื้องตน
พิมพดีดไทย 1

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
2000-1102
2000-1202
2000-1302
2000-1401
2500-1003
2501-1201
2501-2150
2201-1007

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ภูมิเศรษฐศาสตร
วิทยาศาสตรพื้นฐาน
ทักษะวิชาชีพเกษตร
การผลิตพืชผัก
โครงการผลิตผัก
พิมพดีดอังกฤษ 1

งานอาชีพเกษตรทั่วไป
สมรรถนะ
1.1 เขียนโครงการเกี่ยวกับงานอาชีพทางการเกษตร
1.2 เขียนและอานคําศัพทภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานอาชีพ
ทางการเกษตร
1.3 ปฏิบัติงานฟารมพื้นฐานตามหลักการและกระบวนการ
1.4 เลือกใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณในงานฟารม
ตามหลักการและกระบวนการ
1.5 ปฏิบัติการปลูกพืชขั้นพื้นฐานตามขั้นตอนและ
กระบวนการ
1.6 จัดพิมพเอกสารในงานอาชีพเกษตร

งานอาชีพการผลิตพืชผัก
สมรรถนะ
2.1 บันทึกการปฏิบัติงานการผลิตพืชผักอยางมีระบบ
2.2 อาน เขียน ถาม ตอบศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ
ทางพืชผัก
2.3 เลือกปลูกพืชผักไดเหมาะสมกับลักษณะทางภูมิศาสตร
2.4 ผลิตพืชผักโดยคํานึงถึงความสัมพันธกับการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
2.5 เลือกใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณที่ใชใน
การผลิตพืชผักไดตามหลักการและกระบวนการ
2.6 ปลูก ปฏิบัติดูแลรักษาพืชผัก เก็บเกี่ยวและจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวพืชผักไดตามหลักการและกระบวนการ
2.7 เขียนโครงการผลิตพืชผักตามหลักการ
2.8 พิมพศัพทเทคนิคทางพืชผักเปนภาษาอังกฤษ
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ภาคเรียนที่ 3
รายวิชา
2000-1221
2000-1501
2000-0001
2000-0002
2501-1001
2501-2104
2501-2160
2501-2413

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
คณิตศาสตรประยุกต 1
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
การจัดการธุรกิจเบื้องตน
การใชรถแทรกเตอรและ
เครื่องทุนแรงการเกษตร
การผลิตไมดอกไมประดับ
โครงการผลิตไมดอกไมประดับ
การจัดการดิน

ภาคเรียนที่ 4
รายวิชา
2000-1222
2000-1422
2000-1524
2001-0003
2501-1003
2501-2301
2501-2350
2501-2501

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
วิทยาศาสตรเกษตร
คณิตศาสตรประยุกต 6
การบริหารงานคุณภาพ
และเพิ่มผลผลิต
การประยุกตใชคอมพิวเตอร
ในงานอาชีพ
ผลิตภัณฑพืช
โครงการผลิตภัณฑพืช
การเกษตรแบบผสมผสาน

2

งานอาชีพผลิตไมดอกไมประดับ
สมรรถนะ
3.1 สนทนาโตตอบเรื่องราวเกี่ยวกับการผลิตไมดอก
ไมประดับเปนภาษาอังกฤษ
3.2 บรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับการผลิตไมดอกไมประดับ
เปนภาษาอังกฤษ
3.3 คํานวณอัตราสวนดินปลูก และสารเคมีในการผลิต
ไมดอกไมประดับ
3.4 คํานวณพื้นที่ คํานวณจํานวนเมล็ดที่ใชในการปลูก
หาเปอรเซ็นตความงอกและเปอรเซ็นตการรอดตาย
ของไมดอกไมประดับ
3.5 จัดทําเอกสารและสารสนเทศเพื่อการผลิตไมดอก
ไมประดับ
3.6 จัดทําแผนธุรกิจและบัญชี
3.7 ปฏิบัติการผลิตและดูแลรักษาไมดอกไมประดับ
ตามแผนธุรกิจ
3.8 ตรวจสอบสภาพและปรับสภาพของดินใหเหมาะสม
กับการปลูกไมดอกไมประดับ
3.9 เตรียมดินใหเหมาะสมเพื่อการปลูกไมดอกไมประดับ
3.10 จัดการผลผลิตและจําหนายไมดอกไมประดับ
3.11 สรุปผลการดําเนินโครงการผลิตไมดอกไมประดับ

งานอาชีพผลิตผลิตภัณฑพืช
สมรรถนะ
4.1 บรรยายตัวอยางการแปรรูปผลิตภัณฑพืชเปน
ภาษาอังกฤษอยางงาย
4.2 เลือกใชสารเคมีที่จะใชในการแปรรูปผลิตภัณฑพืช
4.3 คํานวณวัสดุที่เกี่ยวของและจําเปนตองใชในการ
แปรรูปพืช
4.4 จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑพืช
อยางมีระบบ
4.5 จัดทําสารสนเทศเพื่องานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอร
4.6 เขียนโครงการแปรรูปผลิตภัณฑพืช
4.7 วางแผนการแปรรูปผลผลิตพืช
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ภาคเรียนที่ 5

งานอาชีพผลิตพืช
รายวิชา

2000-1235
2501-2102
2501-2103
2501-2105
2501-2106

ภาษาอังกฤษสําหรับ
สถานประกอบการ
การผลิตพืชไร
การผลิตไมผลไมยืนตน
การผลิตเห็ด
การผลิตพืชสมุนไพร

ภาคเรียนที่ 6
รายวิชา
2000-1230
2001-0004
2501-2108
2501-5001
2501-2109

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร
การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน
การจัดและดูแลสวน
โครงการ
การผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตร

สมรรถนะ
5.1 บรรยายตัวอยางการผลิตพืชเปนภาษาอังกฤษ
อยางงาย
5.2 ปลูกและปฏิบัติดูแลรักษาไมผลไมยืนตน/พืชไร/
พืชสมุนไพร
5.3 เตรียมวัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใชในการเพาะเห็ด
5.4 เลือกนําสมุนไพรมาใชในการผลิตพืช
5.5 ผลิตเห็ดตามหลักการและกระบวนการ

งานอาชีพผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตร
สมรรถนะ
6.1 คนหาคําศัพทภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการผลิต
สารชีวภาพเพื่อการเกษตร
6.2 นําเสนอขอมูลดวยการบรรยายขั้นตอนสั้นๆ
และจัดแสดงผลงาน
6.3 กําหนดแนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการใช
สารชีวภาพเพื่อการเกษตร
6.4 วางแผนและดําเนินโครงการผลิตสารชีวภาพเพื่อการ
เกษตรตามแผนงานและขั้นตอนกระบวนการ
6.5 ผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตรโดยคํานึงถึง
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
6.6 ใชสารชีวภาพเพื่อการเกษตรตามหลักการและ
กระบวนการ
6.7 จัดทําบัญชีรายรับรายจายการผลิตสารชีวภาพ
เพื่อการเกษตร
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ตัวอยาง การจัดแผนการเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานพืชศาสตร

ภาคเรียนที่ 1
รหัส
2000-1101
2000-1201
2000-1301
2000-1601

2500-1001
2500-1002
2501-1004
2501-1005
2501-1007
2601-1001

รายวิชา
1. หมวดวิชาสามัญ (7 นก.)
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
วิถีธรรมวิถึไทย
พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
2. หมวดวิชาชีพ (12 นก.)
วิชาชีพพื้นฐาน (4 นก.)
การพัฒนาความเปนผูนํา
เกษตรกรในอนาคต
ปฏิบัติงานเกษตร
วิชาชีพสาขาวิชา (8 นก.)
หลักพืชกรรม
หลักการเลี้ยงสัตว
ชางเกษตรเบื้องตน
การประมงทั่วไป
วิชาชีพสาขางาน (- นก.)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (2 นก.)
2201-1005 พิมพดีดไทย 1
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

รวม

ภาคเรียนที่ 2
นก. ชม.

รหัส
2000-1102
2000-1202
2000-1302
2000-1401

รายวิชา
1. หมวดวิชาสามัญ (8 นก.)
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ภูมิเศรษฐศาสตร
วิทยาศาสตรพื้นฐาน

2
2
2
1

2
2
2
2

2

2. หมวดวิชาชีพ (7 นก.)
วิชาชีพพื้นฐาน (2 นก.)
2 2500-1003 ทักษะวิชาชีพเกษตร

2

4

นก. ชม.
2
2
2
2

2
2
2
3

2

4

วิชาชีพสาขางาน (5 นก.)
2501-2102 การผลิตพืชผัก
2501-2150 โครงการผลิตผัก

3
2

6
4

2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (1 นก.)
4 2201-1007 พิมพดีดอังกฤษ 1

1

3

-

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2 2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

-

2

วิชาชีพสาขาวิชา (- นก.)
2
2
2
2

3
3
4
2

21 32

รวม

16 28
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ภาคเรียนที่ 3
รหัส

รายวิชา

1. หมวดวิชาสามัญ (3 นก.)
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1

2001-0001
2001-0002
2501-1001
2501-1006
2501-2104
2501-2160

2. หมวดวิชาชีพ (14 นก.)
วิชาชีพพื้นฐาน (4 นก.)
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
การจัดการธุรกิจเบื้องตน
วิชาชีพสาขาวิชา (5 นก.)
การใชรถแทรกเตอรและเครื่อง
ทุนแรงการเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน
วิชาชีพสาขางาน (5 นก.)
การผลิตไมดอกไมประดับ
โครงการผลิตไมดอกไมประดับ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (2 นก.)
2501-2413 การจัดการดิน
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2002-0003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1

รวม

ภาคเรียนที่ 4
นก. ชม.
1
2

2
2

2
2

3
3

3

4

2

2

3
2

2

-

รหัส

รายวิชา

1. หมวดวิชาสามัญ (5 นก.)
2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
2000-1422 วิทยาศาสตรเกษตร
2000-1524 คณิตศาสตรประยุกต 6
2. หมวดวิชาชีพ
(9 นก.)
วิชาชีพพื้นฐาน (2 นก.)
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและ
เพิ่มผลผลิต
วิชาชีพสาขาวิชา (2 นก.)
2501-1003 การประยุกตใชคอมพิวเตอร
ในงานอาชีพ

นก.

ชม
.

1
2
2

2
3
2

2

2

3

6
4

วิชาชีพสาขางาน (5 นก.)
2501-2301 ผลิตภัณฑพืช
2501-2350 โครงการผลิตภัณฑพืช

3
2

6
4

3

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (3 นก.)
2501-2501 การเกษตรแบบผสมผสาน

3

6

2

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2002-0004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2

-

2

19 31

รวม

17 31
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ภาคเรียนที่ 5
รหัส
รายวิชา
1. หมวดวิชาสามัญ (1 นก.)
2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับ
สถานประกอบการ

ภาคเรียนที่ 6
นก. ชม. รหัส
รายวิชา
1. หมวดวิชาสามัญ (2 นก.)
1 2 2000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยี
การเกษตร
2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความ
ปลอดภัยในชีวิต

1

2

1

1

2

3

3

4

3

6

4

*

3

6

-

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2 2002-0006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

-

2

13

28

17

24

2. หมวดวิชาชีพ (12 นก.)
วิชาชีพพื้นฐาน (- นก.)
วิชาชีพสาขาวิชา (- นก.)

2501-2102
2501-2103
2501-2105
2501-2106

วิชาชีพสาขางาน (12 นก.)
การผลิตพืชไร
การผลิตไมผลไมยืนตน
การผลิตเห็ด
การผลิตพืชสมุนไพร

3
3
3
3

2. หมวดวิชาชีพ (12 นก.)
วิชาชีพพื้นฐาน (2 นก.)
2001-0004 การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน
วิชาชีพสาขาวิชา (3 นก.)
2501-1002 การขับเคลื่อนยานพาหนะ
วิชาชีพสาขางาน (3 นก.)
6 2501-2108 การจัดและดูแลสวน
6
6
โครงการ (4 นก.)
6 2501-5001 โครงการ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (3 นก.)
2501-2109 การผลิตสารชีวภาพเบื้องตน

3 หมวดวิชาเลือกเสรี (- นก.)

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2002-0005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3

รวม

นก. ชม.

รวม
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ตัวอยาง การกําหนดหัวขอ/งาน/โครงการ และกําหนดสมรรถนะของงาน
ชื่อหัวของาน (Job Title) โครงการผลิตดาวเรืองตัดดอกเพื่อจําหนาย

ภาคเรียนที่ 3

คําอธิบายลักษณะงาน (Job description)
จัดดําเนินการผลิตดาวเรืองเพือ่ ตัดดอกจําหนาย โดยเริ่มตั้งแตการเขียนโครงการ เขียนแผนธุรกิจ การปฏิบัติการ
เตรียมดินและเพาะกลากอนปลูก การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว จัดการจําหนาย สรุปผล
และรายงานผลการดําเนินโครงการ

สมรรถนะ

เกณฑการประเมิน

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ

Competency

Assessment/Preferment Criteria

Topic/Subject

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
1.1 สํารวจตลาดดาวเรือง ตัด
ดอก
1.2 เขียนโครงการผลิตดาวเรือง
ตัดดอก
1.3 เขียนแผนธุรกิจการผลิต
ดาวเรืองตัดดอก
1.4 บันทึกการปฏิบัตโิ ครงการ
1.5 สนทนาการปฏิบตั ิงาน
โครงการเปนภาษาอังกฤษ

1.1 มีขอมูลแหลงผลิต แหลงจําหนายดอก
ดาวเรือง
1.2 โครงการผลิตดอกดาวเรือง
มีองคประกอบครบตามขอกําหนด
1.3 แผนธุรกิจมีองคประกอบครบ ตาม
ขอกําหนด
1.4 มีการบันทึกการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอน
1.5 สนทนาการปฏิบตั ิงาน
เปนภาษาอังกฤษอยางงาย

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
2.1 คํานวณพืน้ ที่ จํานวนเมล็ดที่
ใชในการปลูกดาวเรืองและ
เปอรเซ็นตความงอก
2.2 ตรวจสอบสภาพและปรับ
สภาพของดินใหเหมาะสม
กับการปลูกดาวเรือง
2.3 เตรียมดินใหเหมาะสมกับ
การปลูก
2.4 เตรียมภาชนะและวัสดุ เพาะ
กลาดาวเรือง
2.5 เพาะกลาดาวเรือง
2.6 บันทึกการปฏิบัตโิ ครงการ

1. เขียนแผนโครงการและแผนธุรกิจ

2.1 คํานวณพืน้ ทีถ่ ูกตองตามหลักการ
2.2 ตรวจสอบสภาพและปรับสภาพดิน
ไดถูกตองตามหลักการ
2.3 ดินมีลักษณะเหมาะสมในการปลูก
ดาวเรือง
2.4 กลาดาวเรืองมีเปอรเซ็นตความงอก
ตามเกณฑทกี่ ําหนด
2.5 บันทึกการปฏิบัตงิ านถูกตอง
ตามหลักเกณฑทกี่ ําหนด

- เรื่องการสํารวจตลาดดาวเรืองตัดดอก
วิชาการผลิตไมดอกไมประดับ
- เรื่องการเขียนโครงการ
วิชาโครงการผลิตไมดอก
- เรื่องการสืบคนขอมูล
วิชาคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
- เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ
วิชาการจัดการธุรกิจเบื้องตน
- เรื่องการบันทึกการปฏิบัติงาน
วิชาโครงการผลิตไมดอก
- เรื่องการสนทนาการปฏิบัติงาน
เปนภาษาอังกฤษ
วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1

2. ปฏิบัติการเตรียมดินและเพาะกลากอนปลูก
- เรื่องการหาพื้นที่ และการหาคารอยละ
วิชาคณิตศาสตรประยุกต 1
- เรื่องลักษณะดินและการปรับสภาพดิน
วิชาการจัดการดิน
- เรื่องการเตรียมดิน
วิชาการใชรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรง
การเกษตร
- เรื่องการทําบัญชีฟารม
วิชาการจัดการธุรกิจเบื้องตน
- เรื่องการบันทึกการปฏิบัติงาน
วิชาโครงการผลิตไมดอก
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สมรรถนะ

เกณฑการประเมิน

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ

Competency

Assessment/Preferment Criteria

Topic/Subject

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

เตรียมการกอนปลูกดาวเรือง
ปลูกดาวเรือง
ดูแลรักษาดาวเรือง
บันทึกการปฏิบัตโิ ครงการ
รายงานความกาวหนา ใน
การทําโครงการเปน
ภาษาอังกฤษอยางงาย

3.1 คํานวณจํานวนเมล็ดและตนกลา ตอ
พื้นทีท่ ี่จะปลูกตามเกณฑที่กาํ หนด
3.2 ปฏิบัติการปลูกตามขั้นตอนที่กําหนด
3.3 ปฏิบัติการดูแลรักษาโดยการใหน้ํา
ใหปุย และการปองกันกําจัดศัตรูพชื
ตามแผนการปฏิบตั ิงานตามทีก่ ําหนด
3.4 บันทึกการปฏิบัตงิ านตามเกณฑ ที่
กําหนด

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
4.1 เลือกตัดดอกดาวเรือง
4.2 จัดการหลังการตัดดอก
ดาวเรือง
4.3 เพิ่มมูลคาดอกดาวเรือง

3. การปลูกและดูแลรักษาดาวเรืองตัดดอก

4. การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

4.1 ดอกดาวเรืองมีลกั ษณะตรงตาม
หลักการทีก่ ําหนด
4.2 ดอกดาวเรืองมีคณ
ุ ภาพตรงตามความ
ตองการของตลาด
4.3 ดอกดาวเรืองมีมูลคาเพิ่มขึ้นจากการ
จําหนายดอกในรูปไมตัดดอก

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
5.1 เลือกชองทางและจัด
จําหนายดอกดาวเรือง
5.2 จัดทําบัญชี โครงการผลิต
ดอกดาวเรือง
5.3 บันทึกการปฏิบัตโิ ครงการ

- เรื่อง การเก็บเกี่ยวและการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว
วิชาการผลิตไมดอกไมประดับ
- เรื่องการนําไปใชประโยชนและการเพิ่ม
มูลคาไมดอกไมประดับ
วิชาการผลิตไมดอกไมประดับ

5. การจัดจําหนายดอกดาวเรือง

5.1 ไดชอ งทางการจําหนายดอกดาวเรือง
ที่เหมะสม
5.2 จําหนายดอกดาวเรืองไดตามแผน
ปฏิบัติการ
5.3 บันทึกรายการบัญชีครบถวน
ตามที่กําหนด
5.4 บันทึกการปฏิบัตงิ านตามเกณฑ ที่
กําหนด

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)

- เรื่องการปลูก การปฏิบัติดแู ลรักษาและ
การบันทึกการปฏิบัติงาน
วิชาโครงการผลิตไมดอก
- เรื่องการพูดเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานอาชีพ
เปนภาษาอังกฤษ
วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1

- เรื่องการจัดจําหนายและการทําบัญชี
วิชาการจัดการธุรกิจเบื้องตน
- เรื่องการใชโปรแกรมตารางทําการ
เพื่องานอาชีพโดยเนนการคํานวณ
วิชาคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

6. การสรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ

6.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ 6.1 รูปเลมรายงานถูกตองตาม
องคประกอบและขอกําหนด
โดยจัดทําเปนรูปเลมรายงาน
6.2 นําเสนอผลงานโดยการจัดบอรดและ
6.2 นําเสนอผลการจัดทํา
รายงานกลุม ทั้งภาษาไทยและ
โครงการทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษอยางงาย ถูกตองตาม
ภาษาอังกฤษอยางงาย
หลักเกณฑที่กําหนด

- เรื่องการจัดทําเอกสารและการใช
โปรแกรมการนําเสนองาน
วิชาคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
- เรื่องสรุปผลการดําเนินโครงการ
วิชาโครงการผลิตไมดอก
- เรื่องการพูดเรื่องราวที่เกี่ยวกับงานอาชีพ
วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1
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คําอธิบายรายวิชาที่นํามาบูรณาการ
2501-2104

การผลิตไมดอกไมประดับ

3 (6)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหการตลาดเกี่ยวกับไมดอกไมประดับ การจําแนกประเภทของไมดอก ไม
ประดับ ปจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตไมดอกไมประดับ การวางแผนการผลิตไมดอกไมประดับ โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ
การขยายพันธุพืช การปลูกและปฏิบัติการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการนําไปใช
ประโยชน การเพิ่มมูลคาของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การจัดจําหนายและการทําบัญชี

2501-2150

โครงการการผลิตไมดอกไมประดับ

2 (4)

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพตลาดและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การวางแผนและจัดทําโครงการผลิต การ
ดําเนินการผลิตและปรับปรุงแกไขปญหาในการผลิต การจัดการผลิตและการจําหนาย การบันทึกรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและทําบัญชี

2501-2413

การจัดการดิน

2 (3)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของดิน ชั้นของดิน สวนประกอบของดิน โครงสรางของดิน อากาศและ
น้ําในดิน ชนิดของดิน ความหนาแนนของดิน ผลกระทบของการใชเครื่องทุนแรงฟารมตอคุณสมบัติของดิน สภาพของ
ดินที่เหมาะสมในการใชเครื่องทุนแรงฟารม การอนุรักษดิน

2501-1001

การใชแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร

3 (4)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและประเภทของรถแทรกเตอร ระบบตางๆ ของรถแทรกเตอร อุปกรณ
ประกอบรถแทรกเตอร การเลือก ขับและใชงานรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร การปองกันอุบัติเหตุ
ผลกระทบของเครื่องทุนแรงการเกษตรตอคุณสมบัติของดิน สภาพดินที่เหมาะสมในการใชเครื่องทุนแรงการเกษตร
การบํารุงรักษารถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร

2001-0002

การจัดการธุรกิจเบื้องตน

2 (3)

ศึกษาและปฎิบัติการจัดการธุรกิจเบื้องตน ประเภทและความสําคัญของการประกอบการ หลักการจัดการธุรกิจ
การเขียนเอกสารธุรกิจ การจัดทําบัญชี การตลาดและแผนการตลาด การขายและแผนการขาย หลักการดําเนินธุรกิจขนาด
ยอม

2000-1004

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

1 (2)

ศึกษาและฝกปฏิบัติ การฟง พูด เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจําวันและเนื้อหาที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ หรือ
เรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญตางๆ เหตุการณในอดีต ปจจุบัน การแสดงความคิดเห็นเขาใจน้ําเสียง ความรูสึกของผู
พูด ใชภาษา และทาทาง ไดถูกตองตามมารยาทสังคม เหมาะสมกับกาลเทศะ ภาษาที่เกี่ยวของกับอาชีพ ศึกษาความ
เหมือนและความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษและภาษาไทย การใชคํา สํานวน วลี ถายโอนขอมูลจากเรื่องที่อานและ
ฟง วางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

2000-1501

คณิตศาสตรประยุกต 1

10
2 (2)

ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกปญหาในเรื่องอัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผันเซต การ
ดําเนินการเซต แผนภาพแทนเซต ( Venn-Euler Diagram) การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสนสอง
ตัวแปร สมการกําลังสองตัวแปรเดียว

2001-0001

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ

2 (3)

ศึกษาและปฏิบัติ การใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องตน การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร
อุปกรณรอบขาง และระบบปฏิบัติการ การใชโปรแกรมประมวลคําจัดทําเอกสารเพื่องานอาชีพโดยเนนการพิมพเอกสาร
ดวยระบบสัมผัสและตรวจแกไขความถูกตอง การใชโปรแกรมตารางทําการเพื่องานอาชีพโดยเนนการคํานวณ เชน
ตนทุน ราคาสินคา บัญชีรายการวัสดุ ฯลฯ การใชโปรแกรมการนําเสนองาน เนนการสรางกราฟและตาราง และสราง
ภาพเคลื่อนไหว การใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลเพื่องานอาชีพและการรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ
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กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรูบูรณาการ
งานอาชีพการผลิตไมดอกไมประดับ

- ตรวจสอบคุณสมบัติทาง
กายภาพของดิน
- ปรับสภาพดินใหเหมาะแก
การผลิตไมดอกไมประดับ

การผลิตไมดอกไมประดับ
และโครงการการผลิต
ไมดอกไมประดับ

การจัดการดิน

โครงการงาน
อาชีพการผลิต
ไมดอกไมประดับ

- การสืบคนขอมูล
- การจัดพิมพเอกสาร
- การนําเสนอผลงาน

สนทนา
ภาษาอังกฤษ 1

คณิตศาสตร
ประยุกต 1
- คํานวณพื้นที่ และระยะหาง
และจํานวนตนในการปลูก
ไมดอกไมประดับ
- คํานวณหาเปอรเซ็นตความงอก
ของเมล็ดพันธ หรือความรอด
ของตนพันธุ

การวางแผนการผลิต
การปฏิบัติการผลิต
การดําเนินการดูแลรักษา
การเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
การจัดจําหนาย
การสรุปผลและรายงานผล

คอมพิวเตอร
เพื่องานอาชีพ

- การเขียนแผนธุรกิจ
- การจัดทําบัญชี

การจัดการธุรกิจ
เบื้องตน

-

การใชรถแทรกเตอร
และเครื่องทุนแรง
การเกษตร
- ปฏิบัติการใชรถแทรกเตอร
และเครื่องทุนแรงการเกษตร
- ปฏิบัติการเตรียมดินในการปลูก
ไมดอกไมประดับ
- ปฎิบัติการดูแลและบริการ
รถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรง
การเกษตร

- ศึกษา คนหาคําศัพท
ในงานอาชีพ
- สนทนาความกาวหนา
ในการปฏิบัติงาน
- รายงานและนําเสนอ
ผลงานโครงการอยางงาย
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แหลงการเรียนรู
สูโครงการงานอาชีพไมดอกไมประดับ

หองโสต
ทัศนูปกรณ

แปลงไมดอก
ไมประดับ

แหลงเรียนรูในสถานศึกษา
- สถานเพาะชํา
- คณะตางๆ
- รานคาสหกรณ
- โรงอาหาร
ฯลฯ

หอง
อินเทอรเน็ต
รานจัดจําหนาย
ไมดอกไมประดับ

โครงการงานอาชีพ
การผลิตไมดอก
ไมประดับ

ศูนย
วิทยบริการ

สถานประกอบการ
ผลิตไมดอก
ไมประดับ
บุคลากรในสถานศึกษา
และชุมชนทองถิ่น
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ตัวอยาง การจัดตารางการสอนงานอาชีพไมดอกไมประดับ
บูรณาการสอน แบบสหวิทยาการ
รายวิชา/สาระที่เรียน
รายวิชาหลัก
1. การผลิตไมดอกไมประดับ
2. โครงการผลิตไมดอก
ไมประดับ
1. การวางแผนการผลิต
2. การปฏิบัตกิ ารปลูก
3. การดูแลรักษา
4. การเก็บเกี่ยวและจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว
5. การจัดจําหนาย
6. การสรุปผลและรายงาน
รายวิชารวมบูรณาการ
1. การจัดการธุรกิจเบื้องตน
1.1 การสํารวจตลาด
1.2 การเขียนแผนธุรกิจ
1.3 การจัดทําบัญชี
2. คณิตศาสตรประยุกต 1
2.1 การคํานวณหาพืน้ ที่
2.2 การคํานวณจํานวน
เมล็ดที่ปลูกและการหา
เปอรเซ็นตความงอก
3. คอมพิวเตอรเพื่องาน
อาชีพ
3.1 การสืบคนขอมูลจาก
อินเทอรเน็ต
3.2 การจัดพิมพรายงาน
3.3 การนําเสนอผลงาน

สัปดาหที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

/

/

/

14

15

16

/

/

/

17

18

/

/

19

20

/

/

/ /
/ / / / /
/ / /

/
/ /
/
/
/

/

/

/

/

/

/
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รายวิชา/สาระที่เรียน

สัปดาหที่
1

2

4. การใชรถแทรกเตอรและ
เครื่องทุน แรงการเกษตร
4.1 การเตรียมดิน

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

/

/

/

14

15

16

/

/

/

17

18

/

/

19

20

/

/

/ / / /

5. การจัดการดิน
5.1 ลักษณะดินและการ
ปรับสภาพดิน
6. การสนทนาภาษาอังกฤษ 1

/ / / /

สนทนาเกี่ยวกับงาน
อาชีพไมดอกไมประดับ
ดังสาระดังนี้
6.1
6.2
6.3
6.4

การวางแผนการผลิต /
การปฏิบัตกิ ารปลูก
การการดูแลรักษา
การเก็บเกี่ยวและ การ
จัดการหลังการ เก็บ
เกี่ยว
6.5 การจัดจําหนาย
6.6 การสรุปผลและ
การรายงานผล

/
/ / / / /
/ / /

หมายเหตุ
ตารางการสอนสามารถยืดหยุนได ในการบูรณาการรวมกัน ถาผูสอนมีปญหาเกี่ยวกับจํานวนชั่วโมงสอน
คณะผูสอนสามารถบูรณาการชั่วโมงสอนรวมกันได เชน วิชา การจัดการดิน วิชาการผลิตไมดอกไมประดับ วิชา
โครงการผลิตไมดอกไมประดับ วิชาการใชรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร เปนตน
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ตัวอยาง แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
บูรณาการวิชา

การจัดการธุรกิจเบื้องตน การผลิตไมดอกไมประดับ โครงการการผลิตไมดอกไมประดับ
การใชรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร การจัดการดิน คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตรประยุกต 1

ชื่อหนวย

งานบูรณาการอาชีพการผลิตไมดอกไมประดับ

หัวขอเรื่อง

หนวยที่ .... งานบูรณาการอาชีพการผลิตไมดอกไมประดับ

หัวขอเรื่องที่จะสอน
รายการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จํานวนชั่วโมงสอน

งานวางแผนการผลิตไมดอกไมประดับ
งานปฏิบัติการปลูกไมดอกไมประดับ
งานดําเนินการดูแลรักษาไมดอกไมประดับ
งานเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไมดอกไมประดับ
งานจัดจําหนายไมดอกไมประดับ
งานสรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ
รวม

20
50
60
30
20
20
200

สาระสําคัญ
การศึกษาและปฏิบัติงานอาชีพการผลิตไมดอกไมประดับจากการทําโครงการ เริ่มตั้งแตการวางแผนการผลิต
การผลิต การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การจัดจําหนาย การสรุปผลและรายงานผลการดําเนิน
โครงการ เปนการพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะงานอาชีพ ทักษะกระบวนการตางๆ และเจตคติที่ดีตออาชีพจาก
ประสบการณตรงของผูเรียน
จุดประสงคการเรียนรู
จุดประสงคทั่วไป
เพื่อใหผูเรียนไดบูรณาการความรูและทักษะทางดานวิชาพื้นฐานและวิชาชีพ มาประยุกตใชในงานอาชีพการ
ผลิตไมดอกไมประดับ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
หลังจากเรียนรูหนวยนี้แลว ผูเรียนสามารถ
1. เขียนโครงการและแผนธุรกิจ
2. ปฏิบัติการเตรียมดินและเพาะกลากอนปลูกไมดอกไมประดับ
3. ปฏิบัติการปลูกและดูแลรักษาไมดอกไมประดับ
4. เก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไมดอกไมประดับ
5. จัดจําหนายไมดอกไมประดับ
6. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยางงาย
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คุรุภัณฑ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. รถแทรกเตอร
2. เครื่องทุนแรงการเกษตร
3. น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเชื้อเพลิง สารหลอลื่น
4. เครื่องมืออุปกรณในการบริการรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงฟารม
5. เสาหลัก เทปวัดระยะ สวานเจาะดิน
6. เครื่องชั่ง ตูอบดิน กระดาษตระกั่ว หรือกระปองนม
7. จอบ เสียม คราด พลั่ว สมุดเทียบสีดิน บิกเกอร กระบอกตวง
8. ปุยคอก ถานแกลบ แกลบดิบ ขุยมะพราว ถุงพลาสติก
9. ภาชนะเพาะกลา
10. เมล็ดพันธุหรือพันธุไมดอกไมประดับ
11. คอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนขอมูล และจัดพิมพ
12. รายการอื่นๆ ขึ้นอยูกับงานอาชีพที่ทํา
กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ
1. คณะครูผูสอนชี้แจงกระบวนการเรียนรูในรูปแบบการบูรณาการ จากการจัดทําโครงการงานอาชีพการผลิต
ไมดอกไมประดับที่ผูเรียนสนใจ แนะนําตัวอยางการจัดทําโครงการในลักษณะตางๆ
2. แจกโครงการสอนบูรณาการ และชี้แจงรายละเอียดใหผูเรียนเขาใจถึงกระบวนการเรียนการสอน ภาระ
งาน การวัดผลและประเมินผลงานที่จัดทําใหชัดเจน และจัดทําใบมอบหมายงาน ใบงานและใบความรูใหผูเรียนคนละ 1
ชุด
3. ผูสอนชี้แจงใหผูเรียนจัดทําโครงการอาชีพ จากการรวมกลุมๆ ละ 3-5 คน ตามความสมัครใจของผูเรียน
นัดหมายใหผูเรียนสงรายชื่อสมาชิกกลุมและงานอาชีพที่ทํา จากการปรึกษากับผูสอนในรายวิชาการผลิตไมดอก- ไม
ประดับ และรายวิชาโครงการการผลิตไมดอกไมประดับ
4. คณะครูผูสอนปฏิบัติการสอนตามรายวิชาที่รับผิดชอบตามแผนการสอน วัดผลกอนและหลังเรียน สังเกต
พฤติกรรมของผูเรียนพรอมบันทึกตามสภาพจริงตามเกณฑที่กําหนด ใหคําแนะนําชวยเหลือเมื่อผูเรียนตองการ
5. ดําเนินการสอนตามสมรรถนะของงานที่กําหนด ตามขั้นตอนในงานอาชีพการผลิตไมดอกไมประดับ เริ่ม
ตั้งแตการวางแผนการผลิต การผลิต การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การจัดจําหนาย การ
สรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ ดังรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละรายวิชา ดังนี้
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รายวิชาการจัดการธุรกิจเบื้องตน
ภาระงาน : การเขียนแผนธุรกิจ และการจัดทําบัญชี
กิจกรรมการเรียนการสอน : การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ
1. ผูสอนตั้งประเด็นคําถามความรูพื้นฐานและความสําคัญเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ
2. ผูเรียนรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนธุรกิจ ผูสอนสรุปสาระสําคัญเพิ่มเติม
3. ผูเรียนทําแบบประเมินผลกอนเรียน จับคูสลับกันตรวจบันทึกผลการประเมิน ผูสอนเก็บรวบรวมเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง
4. ผูสอนสํารวจโครงการงานอาชีพที่ผูเรียนแตละกลุมจัดทํา (ในรายวิชาการผลิตไมดอกไมประดับ) เพื่อเปน
ขอมูลในการปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ
5. ผูสอนบรรยายเนื้อหาสาระสําคัญ เรื่อง แผนธุรกิจ สอบถามความเขาใจกอนลงมือปฏิบัติการเขียนแผน
ธุรกิจ
6. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาตัวอยางการเขียนแผนธุรกิจในงานอาชีพตางๆ
เพื่อเปนแนวทางในการเขียนให
ถูกตอง โดยใหผูเรียนแตละกลุมนําขอมูลจากการทําโครงการงานอาชีพ รวมกันเขียนแผนธุรกิจตามรูปแบบที่กําหนด
และเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามขอสงสัย
7. ตัวแทนผูเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงาน ผูสอนเสนอแนะเพิ่มเติม
8. ผูสอนประเมินการเขียนแผนธุรกิจตามองคประกอบที่กําหนด
และแจงผลการประเมินใหผูเรียนทราบ
พรอมชี้แนะขอบกพรองของแตละกลุม
9. ใหผูเรียนแตละกลุมนําแผนธุรกิจเสนอครูผูสอนในรายวิชาโครงการผลิตไมดอกไมประดับ
ตรวจสอบ
ความถูกตองของสาระในงานอาชีพที่ทํา
10. ผูสอนประเมินผลหลังเรียน เปรียบเทียบผลการประเมินกอนเรียนและหลังเรียน แจงผลการประเมินให
ผูเรียนแตละคนทราบความกาวหนาในการเรียน
11. กรณีมีผูเรียนไมผานการประเมิน ใหนัดหมายเวลาเพื่อทําการสอนเสริมหรือใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง
จากชุดการเรียนรู เรื่อง แผนธุรกิจ
กิจกรรมการเรียนการสอน : การจัดทําบัญชี
1. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของการทําบัญชี หลักการ และการ
คํานวณทางบัญชี ประโยชนของการรูหลักการบัญชี
2. ผูเรียนทําแบบประเมินผลกอนเรียน ผูสอนบรรยายเนื้อหาสาระสําคัญเรื่องความสําคัญของการทําบัญชี
หลักการวิเคราะหรายการคาและการคํานวณทางการบัญชีอยางงาย
3. แบงกลุมผูเรียนตามงานอาชีพที่ทํา เพื่อวิเคราะหรายการคาตามกรณีศึกษา และจัดทําบัญชีอยางงายตามใบ
งานที่มอบหมาย เพื่อบันทึกตามรายการที่กําหนด
4. ตัวแทนผูเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงาน ผูสอนเสนอแนะเพิ่มเติม แลวเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามขอ
สงสัย
5. ผูเรียนทําแบบประเมินผลหลังเรียน ผูสอนตรวจสอบความถูกตองและเปรียบเทียบผลการประเมินกอน
เรียนและหลังเรียน แจงผลการประเมินใหผูเรียนแตละคนทราบความกาวหนาในการเรียน
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6. กรณีมีผูเรียนไมผานการประเมินใหนัดหมายเวลาเพื่อทําการสอนเสริมตอไป
7. ประเมินผลการเรียนรูจากการจัดทํารูปเลมรายงาน และการนําเสนอผลงานตามเกณฑที่กําหนดรวมกับคณะ
ครูผูสอนบูรณาการงานอาชีพไมดอกไมประดับ ตามวันเวลาที่กําหนด
รายวิชาการผลิตไมดอกไมประดับ และรายวิชาโครงการการผลิตไมดอกไมประดับ
ภาระงาน : การผลิตไมดอกไมประดับ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อธิบายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไมดอกไมประดับ โดยใชใบความรู ใบงาน และสื่อประกอบ
2. อธิบายหลักการผลิตไมดอกไมประดับตามกระบวนการและขั้นตอนการผลิต โดยใชใบความรูใบงาน และ
สื่อประกอบ
3. อธิบายการวิเคราะหการตลาดและหาขอมูลการผลิตไมดอกไมประดับจากสื่อสิ่งพิมพ และการสืบคนขอมูล
(ในรายวิชาคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ)
4. แบงกลุมผูเรียนประมาณ 3 - 5 คน วิเคราะหหาขอมูลการผลิตไมดอกไมประดับที่สนใจและเหมาะสมกับ
ทองถิ่นตามใบงาน
5. ใหผูเรียนจัดทําโครงการผลิตไมดอกไมประดับ รวบรวมขอมูลปฏิบัติการวางแผนการผลิต และเขียน
โครงการตามใบงาน (ในรายวิชาการจัดการธุรกิจเบื้องตน) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการผลิตแตละกลุมตาม
เกณฑที่กําหนด
6. กําหนดใหผูเรียนปฏิบัติการผลิตตามแผนปฏิบัติงานโครงการ โดยผูสอนควบคุมดูแลตรวจสอบประเมินผล
ตามเกณฑที่กําหนด
7. อธิบายวิธีการบันทึกการปฏิบัติงานและการลงบัญชีอยางงาย (ในรายวิชาการจัดการธุรกิจเบื้องตน) ให
ผูเรียนบันทึกการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยผูสอนคอยตรวจสอบและนิเทศโครงการ
8. แนะนําการสรุปผลโครงการ และกําหนดใหผูเรียนสรุปผล รายงานกลุม และจัดทํารูปเลมรายงาน
9. ประเมินผลการจัดทํารูปเลมรายงาน และการนําเสนอผลงานตามเกณฑที่กําหนดรวมกับคณะครูผูสอน
บูรณาการงานอาชีพไมดอกไมประดับ ตามวันเวลาที่กําหนด
รายวิชาคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
ภาระงาน : การสืบคนขอมูล และการจัดทําเอกสาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดเตรียมสื่อการเรียนรู ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร ใบความรู ใบงาน หนังสืออางอิง เพื่อนํามาใชในการ
สืบคนขอมูลและจัดทําเอกสารรายงานผลการจัดทําโครงการงานอาชีพของผูเรียนแตละกลุม
2. ผูสอนชี้แจงและทําความเขาใจในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา จากการสืบคนขอมูล และการ
จัดทํารายงาน โดยการแจกตารางเวลาในการใชเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใหผูเรียนสามารถใชบริการนอกเวลาหรือเวลาวาง
จากการเรียน
3. ผูสอนประเมินความรูกอนเรียน และนําเขาสูบทเรียน โดยการแจกใบความรู และทบทวนเนื้อหา

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

19

4. ผูสอนแจกใบความรูเกี่ยวกับชื่อเว็บไซดตางๆ เพื่อสืบคนขอมูลในงานอาชีพการผลิตไมดอกไมประดับ
เกี่ยวกับสภาวะตลาด ชนิดของไมดอกไมประดับ และรายละเอียดเกี่ยวกับการปลูก การดูแรักษา การจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว และการจําหนายไมดอกไมประดับที่ผูเรียนจัดทําโครงการงานอาชีพ
5. ผูสอนแจกใบความรูเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพเอกสารรายงาน ขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษรที่นิยมใช
เพื่อใหผูเรียนจัดพิมพรายงานโครงการงานอาชีพไดถกู ตอง
6. ใหผูเรียนปฏิบัติการพิมพตามใบมอบหมายงาน
7. ผูสอนสังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะเรียนและลงมือปฏิบัติ คอยใหคําแนะนําชวยเหลือเมื่อผูเรียน
ตองการ
8. นัดหมายผูเรียนสงผลงาน ตรวจสอบ ประเมินผลหลังเรียน และแจงผลการประเมินใหผูเรียนทราบ
9. ตรวจผลการเรียนรู โดยใหผูเรียนมีสวนรวม เพื่อหาขอบกพรองหรือขอผิดพลาด
10. ประเมินผลการเรียนรูจากการจัดทํารูปเลมรายงาน และการนําเสนอผลงานตามเกณฑที่กําหนดรวมกับ
คณะครูผูสอนบูรณาการงานอาชีพไมดอกไมประดับ ตามวันเวลาที่กําหนด
รายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1
ภาระงาน : สนทนาภาษาอังกฤษในงานอาชีพไมดอกไมประดับจากการรายงานความกาวหนา
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนจัดเตรียม ใบความรู ใบงาน และหนังสืออางอิง
2. ผูสอนชี้แจงและทําความเขาใจในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา
จากการสนทนาภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับงานอาชีพไมดอกไมประดับ จากการรายงานความกาวหนาในการปฏิบัติงานของผูเรียนแตละกลุม
3. ผูสอนประเมินความรูกอนเรียน และนําเขาสูบทเรียน แจกใบความรู และทบทวนเนื้อหาสาระที่นํามาใชใน
การสนทนา
4. ผูสอนแจกใบความรูเกี่ยวกับรูปแบบประโยคสนทนาที่เปนเหตุการณในอดีต ปจจุบัน และอนาคต แนะนํา
วิธีการผูกประโยคอยางงายในการสนทนา เนนความเขาใจในการสื่อสารระหวางผูพูดและผูฟง
5. ผูสอนสนทนาใหผูเรียนจับคูสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของผูเรียน โดยถามตอบ
ประโยคสั้นๆ ไมเนนรูปแบบประโยคที่ครบถวนตามหลักการ เพื่อใหผูเรียนมีความกลาในการโตตอบสนทนา
6. ผูสอนแจกใบงาน ใหผูเรียนสืบคนคําศัพทในงานอาชีพที่ผูเรียนแตละกลุมจัดทําโครงการงานอาชีพ ไม
ดอกไมประดับ จากเอกสาร วารสาร สื่อสิ่งพิมพที่ผูสอนเตรียมให และมอบหมายงานเพิ่มเติมใหสืบคนขอมูลจาก
คอมพิวเตอร (ในรายวิชาคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ)
7. ผูสอนสนทนาถึงความกาวหนาในการปฏิบัติงานโครงการงานอาชีพกับผูเรียนเปนรายกลุม
ใหผูเรียน
ชวยกันตอบเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูเรียนและกลาแสดงออก ถากลุมใดตอบคําถามไดเขาใจ ผูสอนควรมีรางวัลให
เพื่อสรางแรงจูงใจ และบรรยากาศในการเรียนใหสนุกสนาน (เชน แจกปากกา ลูกอม ขนม เปนตน) ผูสอนตั้งคําถามที่
เนนการสนทนาทั้งในเหตุการณในอดีต ปจจุบันและอนาคตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาชีพ เชน เมื่อวานนักเรียนทํา
อะไรบาง วันนี้วางแผนจะทําอะไร พรุงนี้ใครจะทําอะไรบาง เปนตน
8. เมื่อผูเรียนมีความมั่นใจและเขาใจในบทสนทนา ผูสอนนัดหมายผูเรียนสนทนาเปนรายบุคคลเกี่ยวกับงาน
อาชีพ ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน เพื่อเสริมสรางทักษะ
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9. ผูสอนทําความตกลงรวมกันกับผูเรียนในการทักทายดวยประโยคสั้นๆ เมื่อเจอผูสอน โดยการสะสม
คะแนนใหแกผูเรียน
10. ผูสอนสังเกต บันทึกพฤติกรรมของผูเรียนขณะเรียน บันทึกความกาวหนาทั้งรายกลุม รายบุคคล ให
ผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลงานในแตละกลุม และแจงผลการประเมินใหผูเรียนทราบเปนระยะ เพื่อใหผูเรียน
พัฒนาทักษะการสนทนาใหดีขึ้น
11. ประเมินผลหลังเรียนจากการสนทนารายบุคคล
แจงผลการประเมินใหผูเรียนทราบ
และคอยให
คําแนะนําชวยเหลือเมื่อผูเรียนตองการ โดยเฉพาะการนําเสนอผลงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
12. ประเมินผลการเรียนรูจากการนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่กําหนด ไดแก การแนะนํางาน
อาชีพที่ทํา แนะนําสมาชิกภายในกลุม ชื่อกลุม คําขวัญของกลุม ขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางยอ ตามเกณฑที่กําหนด
รวมกับคณะครูผูสอนบูรณาการงานอาชีพไมดอกไมประดับ ตามวันเวลาที่กําหนด
รายวิชาคณิตศาสตรประยุกต 1
ภาระงาน : การหาพื้นที่ และรอยละ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดเตรียมใบความรู ใบงาน หนังสืออางอิงเพื่อใชในการนํามาใชในบทเรียน การคํานวณพืชที่ปลูก การหา
เปอรเซ็นตความงอกของพืช
2. นําเขาสูบทเรียน
โดยผูสอนประจําวิชาพูดคุยกับผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดทบทวนความรูที่เรียนผานมา
ประเมินความรูกอนเรียน และนําเขาสูบทเรียนเกี่ยวกับการคํานวณหาพื้นที่ และการคํานวณหาคารอยละ
3. แจกใบความรูเพื่อทบทวนเนื้อหา แจกแบบฝกการคิดคํานวณ และชี้แจงวิธีการคํานวณหาพื้นที่ และ
เปอรเซ็นตความงอกในใบงาน เมื่อผูเรียนลงปฏิบัติงานจริงในแปลง
4. สังเกต บันทึกพฤติกรรมของผูเรียนขณะดําเนินการตามบทเรียน และคอยใหคําแนะนําชวยเหลือเมื่อผูเรียน
ตองการ
5. ตรวจผลการเรียนรู โดยใหผูเรียนมีสวนรวม เพื่อหาขอบกพรองหรือขอผิดพลาด
รายวิชาการใชรถแทรกเตอร และเครื่องทุนแรงการเกษตร
ภาระงาน : การเตรียมพื้นที่ดวยเครื่องทุนแรงการเกษตร
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อธิบายวิธีการเลือกเครื่องทุนแรงการเกษตรที่จะใชกับรถแทรกเตอร ในการเตรียมแปลงปลูกไมดอก- ไม
ประดับ ตามรายละเอียดใบงานที่ประสานกับโครงการผลิตไมดอกไมประดับ
2. เตรียมรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร ที่ใชกับการเตรียมแปลงปลูกไมดอกไมประดับ โดย
ตรวจสอบและบริการกอนใชงาน
3. ผูเรียนติดตั้งเครื่องทุนแรงการเกษตรกับรถแทรกเตอร
4. อธิบายแนวปฏิบัติการเตรียมแปลงปลูกไมดอกไมประดับ ตามใบงาน
5. อธิบายการใชและขอควรระวังในการใชรถแทรกเตอรและเครื่องทุน แรงการเกษตรในการปฏิบัติงาน
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6. ผูเรียนลงมือปฏิบัติงานตามลําดับ โดยสังเกตและบันทึกการปฏิบัติงานของแตละคน พรอมชี้แจง และ
อธิบายขอดี ขอเสีย ขอบกพรองของการปฏิบัติงานใหผูเรียนที่เหลือฟงกอนลงมือปฏิบัติ
7. ใหผูเรียนทุกคนประเมินผลการปฎิบัติงานของตน ผลกระทบตอคุณสมบัติโครงสรางของดินจากการใช
เครืองทุนแรงการเกษตร
8. ใหผูเรียนตรวจสอบและบริการหลังการใชงานรถแทรกเตอร และเครื่องทุนแรงการเกษตร
9. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผูเรียน ประเมินผลและแจงผลการประเมิน
10. ผูสอนประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูเรียนตามแบบประเมิน
11. สรุปผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะ และใหขอแนะนําแกผูเรียน
รายวิชาการจัดการดิน
ภาระงาน : การตรวจคุณสมบัติทางกายภาพของดิน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนทดสอบกอนเรียน เรื่อง คุณสมบัติทางกายภาพของดิน โดยครูจัดแบบทดสอบแบบอัตนัยตาม
เนื้อหาวิชา
2. ผูสอนจัดฐานการเรียนรู 5 ฐาน ตามหัวขอตอไปนี้ คือ อนุภาคของดิน เนื้อดิน โครงสรางของดิน ความพรุน
ของดินและสีดิน ใหผูเรียนแตละกลุมเขาฐานการเรียนรูโดยสมาชิกชวยกันศึกษา และอภิปรายภายในกลุม
3. ผูสอนแจกใบความรู เรื่อง คุณสมบัติทางกายภาพของดินใหผูเรียนทุกคนศึกษาใหเขาใจ ผูสอนเพิ่มเติม
สาระที่ผูเรียนสงสัย
4. ประเมินผลการเรียนรูหลังเรียนดวยแบบทดสอบแบบอัตนัย และแจงผลการประเมินใหผูเรียนทราบ
5. ผูสอนเตรียมวัสดุอุปกรณ เพื่อใหผูเรียนทําการทดลองเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของดิน
ดังรายละเอียดดังนี้
5.1 เนื้อดิน โครงสรางของดิน และสีดิน
5.2 การหาเปอรเซ็นตความชื้นภายในดิน การอุมน้ํา และการระบายอากาศในดิน
6. ผูสอนชี้แจงทําความเขาใจ ใหผูเรียนทดลองและบันทึกขอมูลตามใบงาน ประเมินผลการเรียนรูตามแบบ
ประเมิน
7. ผูสอนเตรียมวัสดุอุปกรณ เพื่อใหผูเรียนทดลองเกี่ยวกับการปรับสภาพของดินใหเหมาะสมตอการใชเครื่อง
ทุนแรงฟารม
8. ผูสอนชี้แจงทําความเขาใจใหผูเรียนทดลองและบันทึกขอมูลตามใบงาน ประเมินผลการเรียนรูตามแบบ
ประเมิน
9. ประเมินผลการเรียนรูหลังเรียนดวยแบบทดสอบ พรอมแจงผลการประเมิน
สื่อการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.

ใบความรู
ใบงาน
ใบตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนภาพ สไลด วีดีทัศน แผนใส แผนภาพ
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5. เอกสารประกอบการสอนหรือชุดการเรียน
6. ตัวอยางรูปเลมรายงานผลการดําเนินโครงการ
7. ตัวอยางไมดอกไมประดับของจริง
งานที่มอบหมาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ศึกษา คนควาเอกสาร ตํารา ชุดการเรียนในวางแผนการผลิตไมดอกไมประดับ
สืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตเกี่ยวกับงานอาชีพการผลิตไมดอกไมประดับ
ปฏิบัติการผลิตไมดอกไมประดับตามความสนใจ
ดําเนินการดูแลรักษาไมดอกไมประดับ
เก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไมดอกไมประดับ
การจัดจําหนายไมดอกไมประดับ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัตงิ านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จัดพิมพรายงานเปนรูปเลมและนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ
สรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางงาย

การประเมินผล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตอบคําถามในใบงาน
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
ตรวจการเขียนโครงการและแผนธุรกิจรวมกับผูเรียน
ตรวจผลงานรวมกับผูเรียน
ประเมินผลการนําเสนอผลงาน
ตรวจรูปเลมรายงานรวมกับผูเรียน
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
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ตัวอยาง ตารางวิเคราะหหนวยการสอน (วิชาหลัก)
หนวยที่
1

2

3

4

5

6

ชื่อหนวย/หัวขอการสอน
งานวางแผนการผลิตไมดอกไมประดับ
1.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไมดอกไมประดับ
1.2 วิเคราะหตลาดและขอมูลไมดอกไมประดับ
1.3 วางแผนการผลิตไมดอกไมประดับ
งานปฏิบัติการปลูกไมดอกไมประดับ
2.1 การเตรียมโรงเรือน และวัสดุอุปกรณ
2.2 การขยายพันธุ
2.3 การปลูก
งานดําเนินการดูแลรักษาไมดอกไมประดับ
3.1 การใหน้ํา
3.2 การใหปุย
3.3 การตัดแตงกิ่ง
3.4 การปองกันกําจัดศัตรูพืช
งานเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไมดอกไมประดับ
4.1 การเก็บเกี่ยว
- ขอพิจารณาในการเก็บเกี่ยว
- วิธีการเก็บเกี่ยว
4.2 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
- การตกแตง
- การคัดขนาด
- การบรรจุหีบหอ
- การนําไปใชประโยชน และการเพิ่มมูลคา
งานจัดจําหนายไมดอกไมประดับ
5.1 การจําหนาย
5.2 การทําบัญชี
งานสรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ
6.1 นําเสนอผลงาน
6.2 จัดทํารายงาน

รวม

จํานวนชั่วโมง
20

50

60

30

20

20

200
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ตัวอยาง แผนการจัดการเรียนรู (วิชารวมบูรณาการ 1)
รหัส 2501-1001
ระดับชั้น ปวช.

ชื่อวิชา การใชรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร
สาขาวิชา เกษตรศาสตร

3 (4)
ทฤษฎี-ปฏิบัติ 80 ชั่วโมง

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนในการใชงานรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร เพื่อ
สนับสนุนการผลิตทางการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถเลือก ใชและบํารุงรักษารถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การเลือกและใชงานรถแทรกเตอรและอุปกรณประกอบ
2. เลือก/ใชงานรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงสภาพ
ของดินและผลกระทบตอคุณสมบัติของดิน
3. ปองกันอุบัติเหตุในการใชรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
4. บํารุงรักษารถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญและประเภทของรถแทรกเตอร ระบบตางๆ ของรถแทรกเตอร อุปกรณ
ประกอบรถแทรกเตอร การเลือก ขับและใชงานรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร การปองกันอุบัติเหตุ
ผลกระทบของเครื่องทุนแรงการเกษตรตอคุณสมบัติของดิน สภาพดินที่เหมาะสมในการใชเครื่องทุนแรงการเกษตร
การบํารุงรักษารถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร
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ตัวอยาง ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา (วิชารวมบูรณาการ 1)
รหัส 2501-1001
ลําดับที่

ชื่อวิชา การใชรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร
ชื่อหนวย

3 (4)

พฤติกรรมที่ตองการ
ความรู
ทักษะ
รวม (ชม.)
6
22
28

1

การขับ/การบังคับ/การใชรถแทรกเตอรและ
เครื่องทุนแรงการเกษตร

2

การใชรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตรในการ
เตรียมดินและงานตางๆ ในฟารม ตลอดจนผลกระทบตอ
คุณสมบัติของดิน

8

32

40

3

การดูแลบํารุงรักษารถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรง
การเกษตร

2

10

12

รวม

หมายเหตุ

80

- กิจนิสัยบูรณาการอยูในภาคความรูและทักษะ
- การเรียนรูในหนวยที่ 1 ใหบูรณาการชั่วโมงสอนกับวิชาการผลิตไมดอกไมประดับ เรื่องการ
ปฏิบัติการปลูกไมดอกไมประดับ เพื่อใหสอดคลองกับแผนการผลิตในโครงการผลิตไมดอกไมประดับ
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ตัวอยาง ตารางวิเคราะหหนวยการสอน (วิชารวมบูรณาการ 1)
หนวยที่
1

2

3

ชื่อหนวย/หัวขอการสอน
การขับ/การบังคับ/การใชรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร
1.1 ความสําคัญ ประเภทของรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร
1.2 ระบบตางๆ และอุปกรณประกอบของรถแทรกเตอรและ
เครื่องทุนแรงการเกษตร
1.3 การปองกันอุบัติเหตุและการใชสัญญาณมือในการใชรถแทรกเตอรและ
เครื่องทุนแรงการเกษตร
1.4 การขับ/การบังคับ/การใชรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร
1.4.1 การตรวจสอบกอนและหลังการใช
1.4.2 การขับ การบังคับ การใชรถแทรกเตอร
1.4.3 การติดตั้งเครื่องทุนแรงการเกษตรกับรถแทรกเตอร
1.4.4 การขับ การบังคับ การใชรถแทรกเตอรรวมกับเครื่องทุนแรง
การเกษตร
การใชรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตรในการเตรียมดินและ
งานตางๆ ในฟารม ตลอดจนผลกระทบตอคุณสมบัติของดิน
2.1 การเตรียมพื้นที่ในการทําฟารม
2.1.1 วิธีการเตรียมพื้นที่
2.1.2 การเลือกใชเครื่องทุนแรงการเกษตรที่เหมาะสมกับงาน
2.2 การปฏิบัติการเตรียมพื้นที่ในการทําฟารม
2.3 สภาพดินที่เหมาะสมและผลกระทบตอคุณสมบัติของดินในการใชเครื่อง
ทุนแรงการเกษตร
การดูแลบํารุงรักษารถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร
3.1 การบํารุงรักษารถแทรกเตอรตามระยาการบริการ
3.1.1 การบริการประจําวัน
3.1.2 การบริการระยะ 100 ชั่วโมง
3.1.3 การบริการระยะ 500 ชั่วโมง
3.1.4 การบริการระยะ 1,000 ชั่วโมง
3.2 การบํารุงรักษาเครื่องทุนแรงการเกษตร
3.2.1 การบํารุงรักษากอนใชงาน
3.2.2 การบํารุงรักษาหลังใชงาน
รวม

จํานวนชั่วโมง
28
(2)
(1)
(2)

(2)
(8)
(5)
(8)
40

(3)
(3)
(32)
(2)
12
(6)

(6)

80
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ตัวอยาง แผนการจัดการเรียนรู (วิชารวมบูรณาการ 1)
รหัส 2501-1001
หนวยที่ 2
จํานวนชั่วโมง

ชื่อวิชา การใชรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร 3 (4) สอนครั้งที่ 8-17
ชื่อหนวย การใชรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตรในการเตรียมดินฯ
40 ชั่วโมง

เรื่อง/งานที่ปฏิบัติ
หนวยที่ 2 ประกอบดวยหัวขอเรื่องตอไปนี้
1. การเตรียมพื้นที่ในการทําฟารม
1.1 วิธีการเตรียมพื้นที่
1.2 การเลือกใชเครื่องทุนแรงการเกษตรที่เหมาะสมกับงาน
2. การปฏิบัติการเตรียมพื้นที่ในการทําฟารม
3. สภาพดินที่เหมาะสมและผลกระทบตอคุณสมบัติของดินในการใชเครื่องทุนแรงการเกษตร
สาระสําคัญ
การใชรถแทรกเตอรและเครี่องทุนแรงการเกษตรในการเตรียมดินและงานตางๆ ในฟารม มีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่ตองใชความรู ความเขาใจและประสบการณในการเลือกเครื่องทุนแรงการเกษตรที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เทคนิค
วิธีการเตรียมดิน ทักษะการใชรถแทรกเตอรอยางถูกตอง เพื่อใหงานที่ปฏิบัติมีคุณภาพตรงตามจุดประสงค การใชรถ
แทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ มีผล กระทบตอคุณสมบัติและโครงสรางดินนอยที่สุด
สามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงานไดจากผลงานที่เกิดขึ้น
จุดประสงคการเรียนการสอน
จุดประสงคทั่วไป
1. เพื่อใหเขาใจหลักและวิธีการเตรียมพื้นที่แบบตางๆ
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชเครื่องทุนแรงการเกษตรใหเหมาะสมกับงาน
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานการเตรียมพื้นที่ในการทําฟารมไดอยางมีคุณภาพ
4. เพื่อใหสามารถตรวจสอบผลงานการปฏิบัติตามวัตถุประสงค
5. เพื่อใหสามารถตรวจสอบผลกระทบจากการใชเครื่องทุนแรงการเกษตรตอคุณสมบัติและโครงสรางของดิน
6. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายหลักและวิธีการเตรียมพื้นที่แบบตางๆ ได
2. เลือกเครื่องทุนแรงการเกษตรใหเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติได
3. เตรียมรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตรไดถูกตอง
4. ปฏิบัติงานในการใชรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตรได
5. ปฏิบัติงานการเตรียมพื้นที่ในการทําฟารมได
6. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคได
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7. บอกและชี้แจงการแกไขขอบกพรองในการปฏิบัติงานได
8. ตรวจสอบและบอกผลกระทบจากการใชเครื่องทุนแรงการเกษตรตอลักษณะและโครงสราง ของดินได
9. ปฏิบัติงานดวยความมีวินัย รอบคอบ ระมัดระวังในความปลอดภัยและตรงตอเวลา
งานที่ปฏิบัติ (เนื้อหาสาระ)
หนวยที่ 2
การใชรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตรในการเตรียมดินและงานตางๆ ในฟารม
ตลอดจนผลกระทบตอคุณสมบัติของดินครั้งที่ 8-17
เรียนรูและปฏิบัติงานการใชรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรง
การเกษตรในการเตรียมดินและงานตางๆ ในฟารมและศึกษาผลกระทบตอคุณสมบัติและโครงสรางของดิน จํานวน 40
คาบ มีรายละเอียดดังนี้
1. การเตรียมรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร
1.1 การตรวจสอบและบํารุงรักษารถแทรกเตอรกอนใชงาน
1.2 การเลือกและตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องทุนแรงการเกษตร
2. การติดตั้งเครื่องทุนแรงการเกษตรกับรถแทรกเตอร
2.1 การติดตั้งตอพวงเครื่องทุนแรงการเกษตรกับรถแทรกเตอร
2.2 การปรับแตง การใชเครื่องทุนแรงการเกษตรควบคูกับการใชรถแทรกเตอรใหเหมาะสมกับงาน
3. การเตรียมพื้นที่และงานตางๆ ในฟารม
3.1 การใชเครื่องทุนแรงการเกษตรประเภทตางๆ กับการเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสม
3.2 การไถพรวนและการเตรียมดินแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และงานที่ปฏิบัติ
4. การปฏิบัติงานเตรียมพื้นที่และงานตางๆ ในฟารม
4.1 ตรวจสอบสภาพพื้นที่และสอบถามวัตถุประสงคในการใชพื้นที่
4.2 กําหนดวิธีการเตรียมพื้นที่และประเมินเวลาในการใชวัสดุเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน
4.3 ปฏิบัติงานการเตรียมพื้นที่ตามวัตถุประสงคการใชพื้นที่
5. การตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานและผลกระทบคุณสมบัติและโครงสรางของดิน
5.1 มุมของใบผานในการตัดดิน
5.2 ความเร็วของการไถพรวน การพลิกของดิน (ขี้ไถ) การทับกลบหนาดิน (หญา)
5.3 ความลึกของใบผานในการตัดดิน
5.4 การแบงงาน
5.5 การเริ่มตนและการเก็บงาน
5.6 ขนาดของดินในการไถพรวน
5.7 แนวในการไถพรวน
5.8 ความสม่ําเสมอของพื้นที่จากการไถพรวน
5.9 รอยของลอแทรกเตอรในพื้นที่
5.10 เวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน
5.11 ความแนนของดินหลังการไถพรวน
5.12 การระบายน้ําของดินหลังการไถพรวน
5.13 ขอเสนอแนะขอบกพรองในการปฏิบัติงาน
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6. การตรวจสอบและการบริการหลังการใชงาน
6.1 การตรวจสอบรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตรหลังใชงาน
6.2 การทําความสะอาดรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร
ครุภัณฑ/เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ
1. รถแทรกเตอร
2. เครื่องทุนแรงการเกษตร
2.1 ไถบุกเบิก
2.2 ผานพรวน
2.3 จอบหมุน
2.4 ไถยกรอง
3. น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเชื้อเพลิง สารหลอลื่น
4. เครื่องมือ อุปกรณในการบริการรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร
5. เสาหลัก เทปวัดระยะ สวานเจาะดิน และวัสดุอุปกรณอื่นๆ ตามลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ขั้นตอนการทํากิจกรรม
1. จัดเตรียมครุภัณฑ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน วิธีการเรียนการสอน การ
มอบหมายงาน การวัดผล ประเมินผล
2. ทดสอบกอนเรียน
3. นําเขาสูบทเรียน
4. แจกเอกสารประกอบการเรียน ใบความรู ใบงาน ใบประเมินผล ใบมอบหมายงานและชี้แจง
ใหผูเรียนเขาใจการปฏิบัติงาน
5. ใหผูเรียนฝกปฏิบัติงาน
6. สังเกต สอบถาม บันทึกพฤติกรรม การปฏิบัติงาน ใหคําแนะนํา แกไขขอบกพรองและตรวจสอบงานที่
ปฏิบัติ
7. ประเมินผลตามขอกําหนดในการประเมินและประกาศผล
กิจกรรมการเรียนการสอน (บูรณาการรวมกับวิชาการผลิตไมดอกไมประดับ และวิชาโครงการผลิตไมดอก)
1. อธิบายวิธีการเลือกเครื่องทุนแรงการเกษตรที่จะใชกับรถแทรกเตอร
ในการเตรียมแปลงปลูกไมดอก
(ดาวเรือง) ตามรายละเอียดในใบงานที่ประสานกับวิชาโครงการผลิตไมดอก
2. เตรียมรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตรที่จะใชกับการเตรียมแปลงปลูกไมดอก โดยตรวจสอบ
และบริการกอนใชงาน
3. ติดตั้งเครื่องทุนแรงการเกษตรกับรถแทรกเตอร
4. อธิบายแนวทางในการปฏิบัติการเตรียมแปลงปลูกดาวเรืองตามใบงาน
5. อธิบายการใชและขอควรระวังในการใชรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตรในการปฏิบัติงาน
6. จัดลําดับผูเรียนปฏิบัติงาน
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7. ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติงานตามลําดับ โดยสังเกตและบันทึกการปฏิบัติงานของแตละคน พรอมทั้งชี้แจง
ขอดีขอเสียและขอบกพรองของการปฏิบัติงานใหผูเรียนในลําดับตอไปฟง
8. ใหผูเรียนทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานและผลกระทบตอคุณสมบัติโครงสรางของดินจากการใช-เครื่อง
ทุนแรงการเกษตร
9. ใหผูเรียนตรวจสอบและบริการหลังการใชงานรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร
10. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและชี้แจง
11. ใหครูผูสอนวิชาโครงการผลิตไมดอกประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูเรียน
12. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานและใหขอเสนอแนะใหผูเรียนทราบ
สื่อการเรียนการสอน
1. ใบความรู
1.1 ประเภทของรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร
1.2 การเลือกและการตรวจสอบบํารุงรักษารถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร
1.3 หลักวิธีการเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และงานที่ปฏิบัติ
1.4 การตรวจสอบผลการปฏิบัติและผลกระทบตอคุณสมบัติของดิน
2. ใบงานการเตรียมพื้นที่และงานตางๆ ในฟารม
3. ใบตรวจสอบ ใบประเมินผลการปฏิบัติงานและผลกระทบตอคุณสมบัติของดิน
4. แผนภาพ สไลด วีดิทัศน แผนใส
5. เอกสารประกอบการสอนและหนังสือเกี่ยวกับการใชรถแทรกเตอร
6. ครุภัณฑ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ
งานที่มอบหมาย/กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ศึกษา คนควาเอกสาร ตํารา สื่อการสอนที่เกี่ยวของกับการใชรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร
สํารวจความตองการใชรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตรจากงานตางๆ
จัดทําแผนการปฏิบัติงานการใชรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร
ปฏิบัติงานตามแผนงาน
ตรวจสอบการบริการบํารุงรักษารถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงการเกษตร
ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานและผลกระทลตอคุณสมบัติและลักษณะของโครงสรางดิน
รายงานผลการประเมิน จัดบอรด สัมมนาการปฏิบัติงาน

การประเมินผล
1. ตอบคําถามในใบงาน
2. สอบโดยเติมคําตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
3. สังเกต บันทึกและประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.1 การตรวจสอบการบํารุงรักษากอนและหลังการใชงาน
3.2 การปฏิบัติการเตรียมพื้นที่และงานตางๆ ในฟารมและผลกระทบตอคุณสมบัติของดิน
4. ใหผูเรียนประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลกระทบตอคุณสมบัติของดินรวมกับผูสอน
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5. ตรวจรายงาน
5.1 ใบสํารวจความตองการ
5.2 แผนการปฏิบัติงาน
5.3 ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลกระทบตอคุณสมบัติของดิน
5.4 การจัดบอรด การสัมมนา
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ตัวอยาง แผนการจัดการเรียนรู (วิชารวมบูรณาการ 2)
รหัส 2001-0002
หนวยที่ 1

ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3)
ชื่อหนวย แผนธุรกิจ

สอนครั้งที่ 1-2
จํานวน 6 ชั่วโมง

เรื่อง/งานที่ปฏิบัติ
หนวยที่ 1 การเขียนแผนธุรกิจ ประกอบดวยเนื้อหาสาระดังนี้
1. ความหมายและความสําคัญของแผนธุรกิจ
2. วัตถุประสงคของการทําแผนธุรกิจ
3. องคประกอบสําคัญของแผนธุรกิจ
4. ลักษณะของแผนธุรกิจที่ดี
5. สวนประกอบของแผนธุรกิจ
6. วิธีการเขียนแผนธุรกิจในงานอาชีพ
สาระสําคัญ
การเขียนแผนธุรกิจ เปนการวางแผนงานทางธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ที่ตองปฏิบัติในการประกอบอาชีพ
จากการเลือกสินคาและบริการที่ตองการลงทุน วิธีการปฏิบัติ การใชงบประมาณ กําลังคน และแนวทางการบริหาร ธุรกิจ
ใหอยูรอด ลักษณะและรายละเอียดของแผนธุรกิจแตละฉบับจะมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับวัตถุประสงคหลักของธุรกิจ
จุดประสงคการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.

อธิบายความหมายและความสําคัญของแผนธุรกิจ
บอกวัตถุประสงคของการทําแผนธุรกิจ
ระบุองคประกอบและสวนประกอบที่สําคัญของแผนธุรกิจ
อธิบายลักษณะของแผนธุรกิจที่ดี
เขียนแผนธุรกิจในงานอาชีพได

กิจกรรมการเรียนรู
1. ผูสอนตั้งประเด็นคําถามความรูพื้นฐานและความสําคัญเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ
2. ผูเรียนรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนธุรกิจ ผูสอนสรุปสาระสําคัญเพิ่มเติม
3. ผูเรียนทําแบบประเมินผลกอนเรียน จับคูสลับกันตรวจบันทึกผลการประเมิน ผูสอนเก็บรวบรวมเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง
4. ผูสอนสํารวจโครงการงานอาชีพที่ผูเรียนแตละกลุมจัดทํา เพื่อเปนขอมูลในการปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ
5. ผูสอนบรรยายเนื้อหาสาระสําคัญ เรื่อง แผนธุรกิจ สอบถามความเขาใจกอนลงมือปฏิบัติการเขียนแผน
ธุรกิจ
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6. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาตัวอยางการเขียนแผนธุรกิจในงานอาชีพตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการเขียน ใหถูกตอง
โดยใหผูเรียนแตละกลุมนําขอมูลจากการทําโครงการงานอาชีพ รวมกันเขียนแผนธุรกิจตามรูปแบบที่กําหนด เปดโอกาส
ใหผูเรียนซักถามขอสงสัย
7. ตัวแทนผูเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงาน ผูสอนเสนอแนะเพิ่มเติม
8. ผูสอนประเมินการเขียนแผนธุรกิจตามองคประกอบที่กําหนด
และแจงผลการประเมินใหผูเรียนทราบ
พรอมชี้แนะขอบกพรองของแตละกลุม
9. ใหผูเรียนแตละกลุมทําแผนธุรกิจ เสนอครูผูสอนในรายวิชาโครงการงานอาชีพตรวจสอบความถูกตองของ
สาระในงานอาชีพที่ทํา
10. ผูสอนประเมินผลหลังเรียน เปรียบเทียบผลการประเมินกอนเรียนและหลังเรียน แจงผลการประเมินให
ผูเรียนแตละคนทราบความกาวหนาในการเรียน
11. กรณีมีผูเรียนไมผานการประเมิน ใหนัดหมายเวลาเพื่อทําการสอนเสริมหรือใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง
จากชุดการเรียนรู เรื่อง แผนธุรกิจ
สื่อการสอน
1. ใบความรู เอกสารการเรียนรูดวยตนเอง
2. กิจกรรม/แบบฝกปฏิบัติ
3. ตัวอยางแผนธุรกิจ
ประเมินผลการเรียนรู
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองกอนและหลังเรียน
2. ประเมินจากการผลงานการเขียนแผนธุรกิจ
3. ประเมินจิตพิสัยเปนรายบุคคลและรายกลุม
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ตัวอยาง แผนการจัดการเรียนรู (วิชารวมบูรณาการ 3)
รหัส 2501-2413
ระดับชั้น ปวช.

ชื่อวิชา การจัดการดิน
สาขาวิชา เกษตรศาสตร

2 (3)
ทฤษฎี-ปฏิบัติ 60 ชั่วโมง

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับดินและการจัดการดิน
2. เพื่อใหสามารถจัดการดินในงานเกษตรอยางมีระบบตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา
3. เพื่อใหมีเจตคติทดี่ ีตองานอาชีพเกษตรและมีกิจนิสยั ในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประหยัด
ปลอดภัย ขยันและอดทน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสวนประกอบ โครงสรางดินและหลักการเบื้องตนในการจัดการดิน
2. เลือกใชเครื่องทุนแรงฟารมตามสภาพและคุณสมบัติของดิน
3. จัดการดินตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการอนุรักษดิน สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสําคัญของดิน ชั้นของดิน สวนประกอบของดิน โครงสรางของดิน อากาศ
และน้ําในดิน ชนิดของดิน ความหนาแนนของดิน ผลกระทบของการใชเครื่องทุนแรงตอคุณสมบัติของดิน สภาพ
ของดินที่เหมาะสมในการใชเครื่องทุนแรงฟารม การอนุรักษดิน
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ตัวอยาง ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา (วิชารวมบูรณาการ 3)
รหัส 2501-2413 ชื่อวิชา การจัดการดิน
หนวย
ที่
1

ชื่อหนวย
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับดิน
- ความรูเบื้องตน
- งานผสมดินสัดสวนตางๆ ใหเหมาะสมตอการปลูกพืช

2 (3)
พฤติกรรมที่ตองการ
ความรู
ทักษะ
รวม (ชม.)
2
4
6

2

คุณสมบัติทางกายกาพของดิน
- คุณสมบัติและการตรวจสอบคุณสมบัติตางๆ ของดิน
- งานปรับสภาพของดินใหเหมาะสมในการใช เครื่อง
ทุนแรงฟารม

6

12

18

3

การจัดการดิน
- หลักการจัดการดิน
- เปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติการจัดการดินรูปแบบตางๆ

6

12

18

4

การอนุรักษดิน
- หลักการอนุรักษดิน
- เปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติอนุรักษดินรูปแบบตางๆ

6

12

18

รวม
หมายเหตุ กิจนิสัยบูรณาการอยูในภาคความรูและทักษะ

60
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ตัวอยาง ตารางวิเคราะหหนวยการสอน (วิชารวมบูรณาการ 3)
หนวยที่

ชื่อหนวย/หัวขอการสอน

จํานวนชั่วโมง

1

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับดิน
1.1 หลักการที่เกี่ยวของกับดิน
1.1.1 ความหมายและความสําคัญของดิน
1.1.2 สวนประกอบและลักษณะของชั้นดิน
1.2 งานผสมดินสัดสวนตางๆ ใหเหมาะสมกับชนิดของพืชที่ปลูก

6

2

คุณสมบัติทางกายภาพของดิน
2.1 อนุภาคดิน
2.2 เนื้อดิน
2.3 โครงสรางดิน
2.4 สีดิน
2.5 ความพรุนของ
2.5.1 อากาศและน้ําในดิน
2.5.2 ความหนาแนนของดิน
2.6 ตรวจสอบคุณสมบัติของดิน
2.7 การปรับสภาพของดินใหเหมาะสมตอการใชเครื่องทุนแรงฟารม
2.8 งานบูรณาการปรับสภาพดินภาคสนามในโครงการผลิตไมดอก
การจัดการดิน
3.1 ความหมายและความสําคัญของการจัดการดิน
3.2 วิธีการจัดการดิน
3.3 เปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติการจัดการดินรูปแบบตางๆ
การอนุรักษดิน
4.1 ความหมายและความสําคัญของการอนุรักษดิน
4.2 หลักและแนวทางการอนุรักษดิน
4.3 วิธีการอนุรักษดิน
4.4 แนวทางการอนุรักษดินในประเทศไทย
4.5 เปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติการอนุรักษดินรูปแบบตางๆ

18

3

4

รวม

18

18

60
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ตัวอยาง แผนการจัดการเรียนรู (วิชารวมบูรณาการ 3)
รหัส 2501-2413
หนวยที่ 2

ชื่อวิชา การจัดการดิน 2 (3)
ชื่อหนวย คุณสมบัติทางกายภาพของดิน

สอนครั้งที่ 3 - 8
จํานวนชั่วโมง 18 ชั่วโมง

เรื่อง/งานที่ปฏิบัติ
หนวยที่ 2 คุณสมบัติทางกายภาพของดิน ประกอบดวยหัวขอเรื่องตอไปนี้
1. อนุภาคดิน
2. เนื้อดิน
3. โครงสรางของดิน
4. ความพรุนของดิน
4.1 อากาศและน้ําในดิน
4.2 ความหนาแนนของดิน
5. สีดิน
6. ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของดิน
7. ปรับสภาพของดินใหเหมาะสมตอการใชเครื่องทุนแรงฟารม
8. ผลกระทบของการใชเครื่องทุนแรงฟารมตอคุณสมบัติของดิน
สาระสําคัญ
คุณสมบัติทางกายภาพของดินเปนลักษณะอยางหนึ่งของดินที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
หากมีการ
ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของดินกอนการปลูกพืชวามีความเหมาะสมหรือไม และถามีปญหาก็ควรปรับสภาพ
ของดินใหเหมาะสมกอน เพื่อใหงายตอการปฏิบัติและการจัดการดิน ทั้งการใชแรงงานและเครื่องทุนแรงฟารม
จุดประสงคการเรียนการสอน
จุดประสงคทั่วไป
1. เพื่อใหรูจักลักษณะของคุณสมบัติทางกายภาพของดิน
2. เพื่อใหสามารถตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของดิน
3. เพื่อใหสามารถปรับสภาพของดินใหเหมาะสมกอนการใชที่ดินเพื่อการเพาะปลูก
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายลักษณะของโครงสรางของดินได
2. อธิบายลักษณะของเนื้อดินได
3. อธิบายลักษณะความพรุนของดินที่เกี่ยวของกับอากาศและน้ําในดิน รวมถึงความหนาแนนของดินได
4. เตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชในการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของดินได
5. ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของดินได
6. เตรียมวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปรับสภาพของดิน ใหเหมาะสมตอการใชเครื่องทุนแรงฟารม
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7. ปรับสภาพของดินใหเหมาะสมตอการใชเครื่องทุนแรงฟารม
เนื้อหาสาระ
หนวยที่ 2 คุณสมบัติทางกายภาพของดิน
ครั้งที่ 3
เรียนรูเกี่ยวกับอนุภาคดิน เนื้อดิน โครงสรางดิน สีดิน ความพรุนของดิน และผลกระทบของการ
ใชเครื่องทุนแรงฟารมตอคุณสมบัติของดิน
ครั้งที่ 4-6 ตรวจสอบคุณสมบัติของดินและปรับสภาพดินใหมีความเหมาะสมตอการใชเครื่องทุนแรง
ครั้งที่ 7–8 ตรวจสอบคุณสมบัติของดินและปรับสภาพดินใหมีความเหมาะสมตอการใชเครื่องทุนแรงในภาคสนาม (บูรณาการกับวิชาโครงการผลิตไมดอกไมประดับ)
มีรายละเอียดดังนี้
1. อนุภาคดิน
2. เนื้อดิน
3. โครงสรางของดิน
4. ความพรุนของดิน
4.1 อากาศและน้ําในดิน
4.2 ความหนาแนนของดิน
5. สีดิน
6. ผลกระทบของการใชเครื่องทุนแรงฟารมตอคุณสมบัติของดิน
7. ตรวจสอบคุณสมบัติของดิน
7.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณในการตรวจสอบคุณสมบัติของดิน
7.2 งานตรวจสอบคุณสมบัติของดินเกี่ยวกับเนื้อดิน โครงสรางของดิน และสีดิน
7.3 การสรุปผลการทํางาน
8. ปรับสภาพของดินใหเหมาะสมตอการใชเครื่องทุนแรงฟารม
8.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณในการปรับสภาพของดินใหเหมาะสมตอการใชเครื่องทุนแรงฟารม
8.2 งานปรับสภาพดินใหเหมาะสมตอการใชเครื่องทุนแรงฟารม
8.3 สรุปผลการทํางาน
ครุภัณฑ/เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อุปกรณในการเก็บตัวอยางดิน ไดแก พลั่ว สวานเจาะดิน ถุงพลาสติก
สมุดเทียบสีดิน (Munsell Soil color chart)
อุปกรณเครื่องแกวตางๆ ไดแก บีกเกอร กระบอกตวง
วัสดุอินทรียชนิดตางๆ ไดแก ปุยคอก ปุยหมัก ขี้เถาแกลบ แกลบดิบและขุยมะพราว
เครื่องชั่ง
ตูอบดิน
กระดาษตะกั่วหรือกระปองใสตัวอยางดินสําหรับอบ
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กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนทดสอบกอนเรียน เรื่อง คุณสมบัติทางกายภาพของดิน โดยผูสอนจัดแบบทดสอบแบบอัตนัยตาม
เนื้อหาวิชา
2. ผูสอนจัดฐานการเรียนรู 5 ฐาน ตามหัวขอตอไปนี้ คือ อนุภาคของดิน เนื้อดิน โครงสรางของดิน ความพรุน
ของดินและสีดิน ใหผูเรียนแตละกลุมเขาฐานการเรียนรูโดยสมาชิกชวยกันศึกษา และอภิปรายภายในกลุม
3. ผูสอนแจกใบความรู เรื่อง คุณสมบัติทางกายภาพของดินใหผูเรียนทุกคนศึกษาใหเขาใจ พรอมทั้งเพิ่มเติม
สาระที่ผูเรียนสงสัย
4. ประเมินผลการเรียนรูหลังเรียนดวยแบบทดสอบแบบอัตนัย และแจงผลการประเมินใหผูเรียนทราบ
5. ผูสอนเตรียมวัสดุอุปกรณ เพื่อใหผูเรียนทําการทดลองเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของ
ดิน ดังรายละเอียดดังนี้
5.1 เนื้อดิน โครงสรางของดิน และสีดิน
5.2 การหาเปอรเซ็นตความชื้นภายในดิน การอุมน้ํา และการระบายอากาศในดิน
6. ผูสอนชี้แจง ทําความเขาใจใหผูเรียนทดลองและบันทึกขอมูลตามใบงาน ประเมินผลการเรียนรูตามแบบ
ประเมิน
7. ผูสอนเตรียมวัสดุอุปกรณ เพื่อใหผูเรียนทดลองเกี่ยวกับการปรับสภาพของดินใหเหมาะสมตอการใชเครื่อง
ทุนแรงฟารม
8. ผูสอนชี้แจง ทําความเขาใจใหผูเรียนทดลองและบันทึกขอมูลตามใบงาน ประเมินผลการเรียนรูตามแบบ
ประเมิน
9. ประเมินผลการเรียนรูหลังเรียนดวยแบบทดสอบ พรอมแจงผลการประเมิน
สื่อการเรียนการสอน
1. ใบความรูของหนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องคุณสมบัติทางกายภาพของดิน
2. ใบงานที่ 2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของดินเกี่ยวกับเนื้อดิน โครงสรางดินและสีดิน
3. ใบงานที่ 2.2 ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของดินเกี่ยวกับการหาเปอรเซนตความชื้นภายในดิน การ
อุมน้ําและการถายเทอากาศในดิน
4. ใบงานที่ 2.3 ปรับสภาพของดินใหเหมาะสมใหเหมาะสมตอการใชเครื่องทุนแรงฟารม
5. วัสดุอุปกรณชนิดตางๆ ที่กําหนดตามใบงาน
6. เอกสารประกอบการสอน
6.1 คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา. 2541. ปฐพีวิทยาเบื้องตน. โรงพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
กรุงเทพฯ
6.2 คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา. 2537. ปฏิบัติการปฐพีวิทยาเบื้องตน. โรงพิมพมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร. กรุงเทพฯ.
7. แผนภาพหรือแผนโปรงใสเรื่องลักษณะทางกายภาพของดิน
8. ตัวอยางดินผสมแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับพืช
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งานที่มอบหมาย/กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

ศึกษา คนควาเอกสาร ตํารา ชุดการเรียนเรื่องคุณสมบัติทางกายภาพของดิน
ฝกวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของดิน โดยศึกษาจากใบงาน
ใหผสมดินปลูกสูตรตางๆ ที่ใชในการปลูกพืชในกระถาง
เตรียมพื้นที่ปลูกพืช (ในแปลงปลูก) พรอมทั้งจัดการดินในแปลงปลูกใหเหมาะสมกับพืชที่ตองการปลูก

การประเมินผล
1. นักเรียนตอบคําถามตามแบบทดสอบอัตนัยทายบทเรียนตามใบความรู
2. ในการประเมินผล การตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของดินและการปรับสภาพของดินใหเหมาะสมตอ
การใชเครื่องทุนแรงฟารมใหใชเกณฑการประเมินตามรายการประเมินที่แนบมาดวย
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ตัวอยาง แบบประเมิน (วิชาบูรณาการรวม 3)
ที่
รายการประเมิน
1 การตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของดิน
(เนื้อดิน โครงสรางของดินและสีดิน)
1.1 ขั้นเตรียม
1.1.1 ศึกษาใบงาน
1.2.1 เตรียมเครื่องมืออุปกรณตางๆ
1.2 ขั้นปฏิบัติ
1.2.1 งานตรวจสอบเนื้อดิน โครงสรางของดินและสีดิน
- เก็บตัวอยางดินไดถูกตอง
- ใชอุปกรณเครื่องมือถูกตอง
- ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกตอง
- บํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือ
1.2.2 พฤติกรรม/ลักษณะนิสัย
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติตัวในกลุมเหมาะสมทั้งเปนผูนําและผูตาม
- ปฏิบัติงานเสร็จตรงตามเวลา
1.3 ผลงาน
1.3.1 ความถูกตองของแบบใบบันทึกใบงาน
1.3.2 ความสะอาดเรียบรอยของแบบใบบันทึก
2 ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของดิน
(การหาเปอรเซ็นตความชื้นภายในดิน การอุมน้ําและ
การถายเทอากาศในดิน)
2.1 ขั้นเตรียม
2.1.1 ศึกษาใบงาน
2.1.2 เตรียมเครื่องมืออุปกรณตางๆ
2.2 ขั้นปฏิบัติ
2.2.1 งานตรวจสอบ การหาเปอรเซ็นตความชื้น
ภายในดิน การอุมน้ําและการถายเทอากาศในดิน
- เก็บตัวอยางดินไดถูกตอง
- ใชอุปกรณเครื่องมือถูกตอง
- ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกตอง
- บํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือ

คะแนนเต็ม

1
1

2
1
3
1
1
1
1
1
4
2

1
1

2
1
4
1

คะแนนที่ได

หมายเหตุ
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รายการประเมิน
2.2.2 พฤติกรรม/ลักษณะนิสัย
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติตัวในกลุมเหมาะสมทั้งเปนผูนําและผูตาม
- ปฏิบัติงานเสร็จตรงตามเวลา
2.3 ผลงาน
2.3.1 ความถูกตองของแบบใบบันทึกใบงาน
2.3.2 ความสะอาดเรียบรอยของแบบใบบันทึก
การปรับสภาพของดินใหเหมาะสมตอการใชเครื่องทุนแรง
ฟารม
3.1 ขั้นเตรียม
3.1.1 ศึกษาใบงาน
3.1.2 เตรียมเครื่องมืออุปกรณตางๆ
3.2 ขั้นปฏิบัติ
3.2.1 งานปรับสภาพดินใหเหมาะสมตอการใช
เครื่องทุนแรงฟารม
- เก็บตัวอยางดินในแปลง
- ใชอุปกรณเครื่องมือ
- ปฏิบัติตามขั้นตอน
- บํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือ
3.2.2 พฤติกรรม/ลักษณะนิสัย
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติตัวในกลุมเหมาะสมทั้งเปนผูนําและผูตาม
- ปฏิบัติงานเสร็จตรงตามเวลา
3.3 ผลงาน
3.3.1 ความถูกตองของแบบใบบันทึกใบงาน
3.3.2 ความสะอาดเรียบรอยของแบบใบบันทึก

คะแนนเต็ม

รวม

60

1
1
1
1
4
2

1
1

2
1
4
1
1
1
1
1
4
2

คะแนนที่ได

หมายเหตุ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

43

ตัวอยาง แบบประเมินผลการเขียนโครงการ
ชื่อโครงการ .....................................................
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการประเมิน
ชื่อโครงการมีความชัดเจน
หลักการและเหตุผลสมเหตุสมผล
ตั้งวัตถุประสงคและเปาหมายชัดเจนและเปนไปได
ระยะเวลาเหมาะสมเปนไปได
สถานที่ดําเนินการเหมาะสมเปนไปได
รายจายที่ใชในการดําเนินงานเหมาะสม
แผนการปฏิบัติงานละเอียดชัดเจนปฏิบัติได
การติดตามประเมินผลชัดเจนปฏิบัติได
ผลที่คาดวาจะไดรับคุมคาและเปนไปได
สงโครงการตามเวลาที่กําหนด
รวม

คะแนนเต็ม
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

คะแนนที่ได

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมิน
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

=
=
=
=

ระดับความสามารถในการเขียน (ขอ 1-9) มีความชัดเจน/ถูกตอง/เหมาะสม/เปนไปไดมากที่สุด
ระดับความสามารถในการเขียน (ขอ 1-9) มีความชัดเจน/ถูกตอง/เหมาะสม/เปนไปไดมาก
ระดับความสามารถในการเขียน (ขอ 1-9) มีความชัดเจน/ถูกตอง/เหมาะสม/เปนไปไดปานกลาง
ระดับความสามารถในการเขียน (ขอ 1-9) มีความชัดเจน/ถูกตอง/เหมาะสม/เปนไปไดนอย

การสงโครงการ
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

=
=
=
=

สงโครงการไดตรงตามเวลาที่กําหนด
สงโครงการชากวากําหนด 1 วัน
สงโครงการชากวากําหนด 2 วัน
สงโครงการชากวากําหนดมากกวา 2 วัน
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ตัวอยาง แบบประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
ชื่อโครงการ .....................................................
ที่
รายการประเมิน
1 ขั้นตอนการวางแผนโครงการ
1.1 ลักษณะโครงการ
- ความเปนไปไดของโครงการ
- ความยากงายของโครงการที่สัมพันธกับคนในกลุม
- ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและวิชาชีพ
1.2 ความสมบูรณของการเขียนโครงการ
2

3

4

ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
2.1 กระบวนการ
- การเตรียมดิน
- การปลูก
- การดูแลรักษา
- การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
2.2 กระบวนการกลุม
2.3 การปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน
2.4 การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน
2.5 การบันทึกการปฏิบัติงาน
2.6 การบันทึกบัญชี
ผลการดําเนินโครงการ
3.1 ความสําเร็จตามเปาหมายของโครงการ
3.2 ผลกําไร-ขาดทุน
การสรุปและรายงานผลโครงการ
4.1 สรุปผลรายงานรูปเลม
4.2 นําเสนอผลงานกลุม
4.3 จัดบอรดนําเสนอผลงาน

รวม

คะแนนเต็ม
4

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

64

คะแนนที่ได

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมิน
1. ขั้นการวางแผนโครงการ
1.1 ลักษณะโครงการ
4 คะแนน = โครงการมีความเปนไปได/มีความยากงายของงานที่สัมพันธกับคนในกลุม/
มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและวิชาชีพ
3 คะแนน = วางแผนทําโครงการโดยขาดความสมบูรณ 1 รายการ
2 คะแนน = วางแผนทําโครงการโดยขาดความสมบูรณ 2 รายการ
1 คะแนน = วางแผนทําโครงการโดยขาดความสมบูรณ 3 รายการ
1.2 ความสมบูรณของการเขียนโครงการ
4 คะแนน = โครงการที่เขียนมีความชัดเจน/ถูกตอง/เหมาะสม/เปนไปไดมากที่สุด
3 คะแนน = โครงการที่เขียนมีความชัดเจน/ถูกตอง/เหมาะสม/เปนไปไดมาก
2 คะแนน = โครงการที่เขียนมีความชัดเจน/ถูกตอง/เหมาะสม/เปนไปไดปานกลาง
1 คะแนน = โครงการที่เขียนมีความชัดเจน/ถูกตอง/เหมาะสม/เปนไปไดนอย
2. ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
2.1 กระบวนการผลิต
4 คะแนน = เมื่อปฏิบัติแตละรายการไดถูกตองตามขั้นตอนและเหมาะสมดีมาก
3 คะแนน = เมื่อปฏิบัติแตละรายการไดถูกตองตามขั้นตอนและเหมาะสมดี
2 คะแนน = เมื่อปฏิบัติแตละรายการไดถูกตองตามขั้นตอนและเหมาะสมปานกลาง
1 คะแนน = เมื่อปฏิบัติแตละรายการไดถูกตองตามขั้นตอนและเหมาะสมนอย
0 คะแนน = เมื่อไมปฏิบัติเลย
2.2 กระบวนการกลุม
4 คะแนน = แบงหนาที่ปฏิบัต/ิ รวมคิดรวมทํา/ตรวจสอบ/แกไขปญหาอยางตอเนื่อง
3 คะแนน = ปฏิบัติงานกลุมตามกระบวนการขาด 1 รายการ
2 คะแนน = ปฏิบัติงานกลุมตามกระบวนการขาด 2 รายการ
1 คะแนน = ปฏิบัติงานกลุมตามกระบวนการขาดมากกวา 2 รายการ
2.3 การปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน
4 คะแนน = ปฏิบัติงานเปนไปตามแผนที่กําหนดและปรับแผนไดเหมาะสม
3 คะแนน = ปฏิบัติงานเปนไปตามแผนที่กําหนดและปรับแผนไดเหมาะสมเปนสวนใหญ
2 คะแนน = ปฏิบัติงานเปนไปตามแผนที่กําหนดและปรับแผนไดเหมาะสมปานกลาง
1 คะแนน = ปฏิบัติงานเปนไปตามแผนที่กําหนดและปรับแผนไดเหมาะสมนอย
2.4 การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน
4 คะแนน = มีการตรวจประเมินและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
3 คะแนน = มีการตรวจประเมินและปรับปรุงการปฏิบัติงานปานกลาง
2 คะแนน = มีการตรวจประเมินและปรับปรุงการปฏิบัติงานนอย
1 คะแนน = มีการตรวจประเมินและปรับปรุงการปฏิบัติงานนอยมาก

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

46

2.5 การบันทึกการปฏิบัติงาน
4 คะแนน = การบันทึกการปฏิบัติงานเปนปจจุบัน/ตอเนื่อง/สะอาด/เรียบรอย
3 คะแนน = การบันทึกการปฏิบัติงานไมสมบูรณ ขาด 1 รายการ
2 คะแนน = การบันทึกการปฏิบัติงานไมสมบูรณ ขาด 2 รายการ
1 คะแนน = การบันทึกการปฏิบัติงานไมสมบูรณ มากกวา 2 รายการ
2.6 การบันทึกบัญชี
4 คะแนน = สามารถวิเคราะหและบันทึกรายการทางบัญชีไดถูกตองตามแบบกําหนด/
สะอาด/เรียบรอย/เปนปจจุบัน
3 คะแนน = สามารถวิเคราะหและบันทึกรายการทางบัญชีโดยขาดความสมบูรณ 1 รายการ
2 คะแนน = สามารถวิเคราะหและบันทึกรายการทางบัญชีโดยขาดความสมบูรณ 2 รายการ
1 คะแนน = สามารถวิเคราะหและบันทึกรายการทางบัญชีโดยขาดความสมบูรณมากกวา 2 รายการ
3. ผลการดําเนินโครงการ
3.1 ความสําเร็จตามเปาหมายของโครงการ
4 คะแนน = ดําเนินโครงการไดผลผลิตตามเปาหมายหรือมากกวาเปาหมาย
3 คะแนน = ดําเนินโครงการไดผลผลิต 80 % ของเปาหมาย
2 คะแนน = ดําเนินโครงการไดผลผลิต 50-79 % ของเปาหมาย
1 คะแนน = ดําเนินโครงการไดผลผลิตนอยกวา 50 % ของเปาหมาย
3.2 ผลกําไรขาดทุน
4 คะแนน = ดําเนินโครงการไดผลกําไรตามเปาหมายหรือมากกวาเปาหมาย
3 คะแนน = ดําเนินโครงการไดผลกําไร
80 % ของเปาหมาย
2 คะแนน = ดําเนินโครงการไดผลกําไร
50-79 % ของเปาหมาย
1 คะแนน = ดําเนินโครงการไดผลกําไรไดเทาตนทุนการผลิตหรือไดกําไรนอยกวา 50 % ของ
เปาหมาย
4. การสรุปและรายงานผลโครงการ
4.1 การสรุปผลรูปเลมรายงาน
4 คะแนน = รูปเลมถูกตองตามรูปแบบ/ขอมูลถูกตองครบถวนสมบูรณ/สะอาดเรียบรอย/
สงตรงเวลา
3 คะแนน = จัดทํารูปเลมรายงาน ขาดการปฏิบัติหรือไมสมบูรณ 1 รายการ
2 คะแนน = จัดทํารูปเลมรายงาน ขาดการปฏิบัติหรือไมสมบูรณ 2 รายการ
1 คะแนน = จัดทํารูปเลมรายงาน ขาดการปฏิบัติหรือไมสมบูรณมากกวา 2 รายการ
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4.2 การสรุปผลรายงานกลุม
4 คะแนน = สมาชิกมีความพรอมเพรียง/สื่อที่ใชเหมาะสม/ขอมูลถูกตองครบถวนสมบูรณ/
นําเสนอผลงานไดดี
3 คะแนน = สรุปผลรายงานกลุมโดยขาดความสมบูรณ 1 รายการ
2 คะแนน = สรุปผลรายงานกลุมโดยขาดความสมบูรณ 2 รายการ
1 คะแนน = สรุปผลรายงานกลุมโดยขาดความสมบูรณมากกวา 2 รายการ
4.3 การจัดบอรดแสดงผลงาน
4 คะแนน = รูปแบบและขอมูลถูกตองและสมบูรณครบถวน/มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และสมาชิกมีความพรอมเพรียงกัน
3 คะแนน = จัดบอรดเสนอผลงานโดยขาดความสมบูรณ 1 รายการ
2 คะแนน = จัดบอรดเสนอผลงานโดยขาดความสมบูรณ 2 รายการ
1 คะแนน = จัดบอรดเสนอผลงานโดยขาดความสมบูรณมากกวา 2 รายการ
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ตัวอยาง แบบประเมินการปฏิบัติงานผลิตไมดอกไมประดับ
เรื่อง การปลูกไมดอกไมประดับ
ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

1

ขั้นเตรียมการปลูก
1.1 เตรียมวัสดุ/อุปกรณ/หลุมปลูกไดถูกตอง
1.2 เตรียมตนพันธุ/เมล็ดไดถูกตองและเหมาะสม
1.3 การเก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ

(12)
4
4
4

2

ขั้นดําเนินการปลูก
2.1 ความเหมาะสมของระยะปลูก
2.2 วิธีการปลูก
2.3 ระดับความลึกของตน/เมล็ด
2.4 การเลือกใชวัสดุคลุมดิน
2.5 ความสม่ําเสมอและความหนา-บางของ
วัสดุคลุมดิน
2.6 การเก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ

(24)
4
4
4
4
4

รวม

คะแนนที่ได

4

36
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4
3
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

=
=
=
=
=

เมื่อปฏิบัติแตละรายการไดถูกตองตามขั้นตอนและเหมาะสมดีมาก
เมื่อปฏิบัติแตละรายการไดถูกตองตามขั้นตอนและเหมาะสมดี
เมื่อปฏิบัติแตละรายการไดถูกตองตามขั้นตอนและเหมาะสมปานกลาง
เมื่อปฏิบัติแตละรายการไดถูกตองตามขั้นตอนและเหมาะสมนอย
เมื่อไมปฏิบัติเลย

หมายเหตุ
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ตัวอยาง แบบประเมินการปฏิบัติงานผลิตไมดอกไมประดับ
เรื่อง การดูแลรักษาไมดอกไมประดับ
ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

1

การใหน้ํา
1.1 การจัดหา/เตรียมเครื่องมือใหเหมาะสมกับชนิด
และขนาดของพืช
1.2 ความเหมาะสมในการใหน้ํา (วิธีการ/ปริมาณ/
ความถี่หางในการให)
1.3 การเก็บรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ
การใหปุย
2.1 การเลือกชนิดของปุยไดถูกตองเหมาะสมกับชนิดและ
อายุของพืช
2.2 วิธีการและปริมาณการใหปุย
2.3 การเก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ
การปองกันกําจัดศัตรูพืช
3.1 การเลือกใชวิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืช
3.2 การปฏิบัติการปองกันกําจัดศัตรูพืช
3.3 การปฏิบัติการดูแลรักษาเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ
หลังใชงาน
การตัดแตง
4.1 การเตรียมและเลือกใชเครื่องมือ
4.2 การปฏิบัติการตัดแตง
4.3 การปฏิบัติดูแลรักษาเครื่องมือหลังใชงาน

(12)
4

2

3

4

รวม

คะแนนที่ได

4
4
(12)
4
4
4
(12)
4
4
4
(12)
4
4
4
48

เกณฑการประเมิน
4
3
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

=
=
=
=
=

เมื่อปฏิบัติแตละรายการไดถูกตองตามขั้นตอนและเหมาะสมดีมาก
เมื่อปฏิบัติแตละรายการไดถูกตองตามขั้นตอนและเหมาะสมดี
เมื่อปฏิบัติแตละรายการไดถูกตองตามขั้นตอนและเหมาะสมปานกลาง
เมื่อปฏิบัติแตละรายการไดถูกตองตามขั้นตอนและเหมาะสมนอย
เมื่อไมปฏิบัติเลย

หมายเหตุ
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ตัวอยาง แบบประเมินการปฏิบัติงานผลิตไมดอกไมประดับ
เรื่อง การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ที่

รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

1

การเก็บเกี่ยว
1.1 เลือกใชเครื่องมือวัสดุอุปกรณไดถูกตอง
และเหมาะสมกับชนิดของพืช
1.2 ขนาด รูปรางหรือสวนประกอบของผลผลิต
ที่เก็บเกี่ยว
1.3 การเก็บเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
2.1 ตกแตงผลผลิตไดถูกตองเหมาะสมกับชนิดของพืช
2.2 คัดขนาดไดอยางเหมาะสม
2.3 บรรจุหีบหอไดสวยงาม ประหยัดและรักษาคุณภาพ
ของผลผลิตไดดี
2.4 ประโยชนใชสอย
2.5 เก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ

(12)
4

2

รวม

คะแนนที่ได

4
4
(20)
4
4
4
4
4

32

เกณฑการประเมิน
4
3
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

=
=
=
=
=

เมื่อปฏิบัติแตละรายการไดถูกตองตามขั้นตอนและเหมาะสมดีมาก
เมื่อปฏิบัติแตละรายการไดถูกตองตามขั้นตอนและเหมาะสมดี
เมื่อปฏิบัติแตละรายการไดถูกตองตามขั้นตอนและเหมาะสมปานกลาง
เมื่อปฏิบัติแตละรายการไดถูกตองตามขั้นตอนและเหมาะสมนอย
เมื่อไมปฏิบัติเลย

หมายเหตุ
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ตัวอยาง แบบประเมินผลการสรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ
ที่

รายการประเมิน

1

การสรุปผลรูปเลมรายงาน
1.1 รูปแบบรูปเลม
1.2 ความถูกตองครบถวนของขอมูล
1.3 ความสะอาดเรียบรอยของงาน
1.4 การตรงตอเวลา

4

2

การสรุปผลรายงานกลุม
2.1 ความพรอมของสมาชิก
2.2 การใชสื่อนําเสนอ
2.3 ขอมูลที่นําเสนอ
2.4 การนําเสนอผลงาน
2.5 เก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ

4

3

การจัดบอรดแสดงผลงาน
3.1 รูปแบบการจัดบอรด
3.2 ความถูกตองครบถวนของขอมูล
3.3 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
3.4 การมีสวนรวมของสมาชิก

4

รวม

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

หมายเหตุ

12

เกณฑการประเมิน
1. การสรุปผลรูปเลมรายงาน
4 คะแนน = รูปเลมถูกตองตามรูปแบบ/ขอมูลถูกตองครบถวนสมบูรณ/สะอาดเรียบรอย/สงตรงเวลา
3 คะแนน = จัดทํารูปเลมรายงาน ขาดการปฏิบัติหรือไมสมบูรณ 1 รายการ
2 คะแนน = จัดทํารูปเลมรายงาน ขาดการปฏิบัติหรือไมสมบูรณ 2 รายการ
1 คะแนน = จัดทํารูปเลมรายงาน ขาดการปฏิบัติหรือไมสมบูรณมากกวา 2 รายการ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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2. การสรุปผลรายงานกลุม
4 คะแนน = สรุปผลงานกลุมไดครบสมบูรณทุกรายการ สมาชิกมีความพรอมเพรียง/
สื่อที่ใชเหมาะสม/ขอมูลถูกตองครบถวนสมบูรณ/นําเสนอผลงานไดดี
3 คะแนน = สรุปผลรายงานกลุมไดเกือบสมบูรณทุกรายการ
2 คะแนน = สรุปผลรายงานกลุมโดยขาดความสมบูรณ 2 รายการ
1 คะแนน = สรุปผลรายงานกลุมโดยขาดความสมบูรณมากกวา 2 รายการ
3. การจัดบอรดแสดงผลงาน
4 คะแนน = ผลงานมีรูปแบบและขอมูลถูกตองและสมบูรณครบถวน/มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ดีมากและสมาชิกมีความพรอมเพรียงกัน
3 คะแนน = ผลงานจัดบอรด เสนอผลงานโดยมี 1 รายการขาดความสมบูรณ
2 คะแนน = จัดบอรดเสนอผลงานโดยมี 2 รายการขาดความสมบูรณ
1 คะแนน = จัดบอรดเสนอผลงานโดยมีมากกวา 2 รายการขาดความสมบูรณ
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ตัวอยาง แบบประเมินกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน
เรื่อง การผลิตไมดอกไมประดับ
ที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิน
ความรับผิดชอบและการตรงตอเวลา
ความขยัน อดทนและประหยัด
ความมีน้ําใจและความซื่อสัตย
กิริยา มารยาทและการแตงกาย
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

รวม

คะแนนเต็ม
4
4
4
4
4

คะแนนที่ได

20

เกณฑการประเมิน
4
3
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

=
=
=
=
=

เมื่อประพฤติปฏิบัติแตละรายการประเมินไดดีมาก
เมื่อประพฤติปฏิบัติแตละรายการประเมินไดดี
เมื่อประพฤติปฏิบัติแตละรายการประเมินไดปานกลาง
เมื่อประพฤติปฏิบัติแตละรายการประเมินไดนอย ตองปรับปรุง
เมื่อไมประพฤติปฏิบัติ

หมายเหตุ
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ตัวอยาง แบบประเมินการทําบัญชี
ชื่อโครงการ .....................................................
ที่

รายการประเมิน

1
2

การบันทึกรายการทางบัญชี
การจัดทํารายงานทางการเงิน
2.1 งบดุล
2.2 งบกําไร-ขาดทุน
ความสะอาดเรียบรอยในการทําบัญชี
ความละเอียดรอบคอบในการทําบัญชี

3
4

รวม

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

หมายเหตุ

4
4

4
4

20

เกณฑการประเมิน
1. การบันทึกรายการทางบัญชี
4 คะแนน = สามารถวิเคราะหและบันทึกรายการทางบัญชีไดถูกตองตามแบบกําหนด/สะอาด/
เรียบรอย/เปนปจจุบัน
3 คะแนน = สามารถวิเคราะหและบันทึกรายการทางบัญชีโดยปฏิบัติตามรายการประเมินไดไมสมบูรณ
1 ขอ
2 คะแนน = สามารถวิเคราะหและบันทึกรายการทางบัญชีโดยปฏิบัติตามรายการประเมินไดไมสมบูรณ
2 ขอ
1 คะแนน = สามารถวิเคราะหและบันทึกรายการทางบัญชีโดยปฏิบัติตามรายการประเมินไดไมสมบูรณ
มากกวา 2 ขอ
2. การจัดทํารายงานทางการเงิน
2.1 งบดุล
4 คะแนน = สามารถลงรายการและสรุปงบดุลไดถูกตองตามแบบกําหนด/สะอาด/เรียบรอย/
สงทันเวลา
3 คะแนน = สามารถลงรายการและสรุปงบดุลโดยขาดความสมบูรณตามรายการประเมิน 1 ขอ
2 คะแนน = สามารถลงรายการและสรุปงบดุลโดยขาดความสมบูรณตามรายการประเมิน 2 ขอ
1 คะแนน = สามารถลงรายการและสรุปงบดุลโดยขาดความสมบูรณตามรายการประเมินมากกวา 2 ขอ
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2.2 งบกําไร - ขาดทุน
4 คะแนน = สามารถลงรายการและสรุปงบกําไร-ขาดทุนไดถูกตองตามแบบกําหนด/สะอาด/เรียบรอย
3 คะแนน = สามารถลงรายการและสรุปงบกําไร-ขาดทุนโดยขาดความสมบูรณตามรายการประเมิน 1 ขอ
2 คะแนน = สามารถลงรายการและสรุปงบกําไร-ขาดทุนโดยขาดความสมบูรณตามรายการประเมิน 2 ขอ
1 คะแนน = สามารถลงรายการและสรุปงบกําไร-ขาดทุนโดยขาดความสมบูรณตามรายการประเมิน
มากกวา 2 ขอ
3. ความสะอาดเรียบรอยในการทําบัญชี
4 คะแนน = จัดทําบัญชีดวยความสะอาดเรียบรอยดีมาก
3 คะแนน = จัดทําบัญชีดวยความสะอาดเรียบรอยดีปานกลาง
2 คะแนน = จัดทําบัญชีดวยความสะอาดเรียบรอยนอย
1 คะแนน = จัดทําบัญชีดวยความสะอาดเรียบรอยนอยมาก
4. ความละเอียดรอบคอบในการจัดทําบัญชี
4 คะแนน = มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทําบัญชีดีมาก
3 คะแนน = มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทําบัญชีปานกลาง
2 คะแนน = มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทําบัญชีนอย
1 คะแนน = มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทําบัญชีนอยมาก

