
ประมวลรายวิชาผลิตกล้าไม้ 2    ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่    2 
1. ชื่อรายวิชา     การผลิตกล้าไม้ 2                            รหัสวิชา  ง20242 
     จ านวน  2 คาบ/สัปดาห์                จ านวน   1  หน่วยกิต 

           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี  2 
          ภาคเรียนที่ 2                                                        ปีการศึกษา   2558                   

ครูผู้สอน  นางสาวบุญรักษา  อินทรเสน 
   

2.  ค าอธิบายรายวิชา  
     ศึกษาความหมาย   ความส าคัญในการผลิตกล้าไม้  ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด   
เครื่องมือและอุปกรณ์  เตรียมคัดเลือกเมล็ดพันธุ์  เทคนิคและขบวนการเพาะกล้าไม้   การดูแล
บ ารุงรักษา และตลาดกล้าไม้ 

                                 ปฏิบัติการเพาะกล้า ดูแลบ ารุงรักษา  ย้ายกล้าลงภาชนะ ค านวณค่าใช้จ่ายก าหนด
ราคาขายจัดจ าหน่ายจดบันทึกการปฏิบัติงาน  บัญชีรายรับ-รายจ่าย  และการประเมินผล 

                                 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการผลิตกล้าไม้ให้เหมาะสมกับชนิดของ
พืช  และจ าหน่ายได้ 
 จัดเป็นสาระการเรียนรู้ที่ว่าด้วยประเด็นความรู้ต่างๆ ในเรื่องการปลุกผักปลอดสารพิษ  
สร้างองค์ความรู้และทฤษฎีความรู้ของสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมทั้งหมดในเชิงบูรณาการและปฏิบัติ 
และจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนเป็นรูปเล่ม  แสวงหาความรู้ทักษะ สร้างแนวคิดโดย
ผ่านสื่อและแหล่งข้อมูลต่างๆ  เข้าใจและรักษาในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ไม่ท าลายโลก รู้จัก
อนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อคนรุ่นหลัง 
3. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

 1. สามารถอธิบายความหมายและประโยชน์ของการผลิตกล้าไม้ได้ 
 2. สามารถอธิบายถึงวิธีการขยายพันธุ์พืชได้ 
 3. สามารถอธิบายถึงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับได้ 
 4. สามารถจ าแนกพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับได้ 
 5. สามารถเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตกล้าไม้ได้ 
 6. สามารถอธิบายการเพาะเมล็ดและอธิบายการเพาะเมล็ดได้ 
 7. สามารถวางแผนผลิตกล้าไม้ได้ 
 8. สามารถดูแลรักษากล้าไม้ได้ 
 9. สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างถูกต้อง 
 10. สามารถสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตกล้าไม้ได้ 
 11. มีทักษะด้านการผลิตกล้าไม้ 



4. โครงสร้างรายวิชา 
หน่วย 
การ

เรียนรู้ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 1. ความหมายความส าคัญ
และประโยชน์ของการ
ผลิตกล้าไม้ 

ความส าคัญและ
ประโยชน์ของ
การผลิตกล้าไม้ 

5 20 

2 2 สามารถอธิบายวิธีการ
ขยายพันธุ์ไม้ให้
เหมาะสมกับชนิดของ
พืช 

วิธีการขยายพันธุ์
พืชวิธีต่างๆ 

5 20 

3 4,6,8,9,10 -คัดเลือกเมล็ด 
-เพาะเมล็ด 
-ดูแลต้นกล้า 
-แยกกล้า/ส ารวจข้อมูล 
-การตลาดกล้าไม้ใน
ชุมชน 

การวางแผนการ
ลิตกล้าไม้ 

10 20 

4 3 ปัจจัยและ
สภาพแวดล้อมที่มีผล
ต่อการงอกของเมล็ด 

การเร่งการงอก
ของเมล็ด 

10 20 

5 11,12,14,15 ฝึกทักษะการเพาะ
เมล็ดและการผลิตกล้า
ไม้เพ่ือประกอบอาชีพ
เสริมได้ 

การปฏิบัติและ
ดูแลรักษาต้น

กล้า 

10 20 

     
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  -ตอบค าถาม อภิปราย สาธิต น าเสนอหน้าชั้นเรียน  
  -ปฏิบัติจริง 

6. การวัดและประเมินผล 
6.1  ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา      

คะแนนเต็ม       100    คะแนน 
อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค 80 :  20 



6.2 ประเมินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
6.2.1    รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
6.2.2    ซื่อสัตย์สุจริต 
6.2.3    มีวินัย 
6.2.4   ใฝ่เรียนรู ้
6.2.5    อยู่อย่างพอเพียง 
6.2.6    มุ่งมั่นในการท างาน 
6.2.7    รักความเป็นไทย 
6.2.8    มีจิตสาธารณะ 

 6.3  การประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์  และเขียน    
  6.3.1     สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตาม
วัตถุประสงค์ สามารถสร้างความเข้าใจ 
  6.3.2     สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุนโต้แย้ง 
  6.3.3     สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์  ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ล าดับ
ความและความเป็นไปของเรื่อง 
  6.3.4     สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดได้จากการอ่าน 
  6.3.5     สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน 
โน้มน้าว โดยการเขียนสื่อสาร 

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0-49 0 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

50-59 1 ผ่านเกณฑ์ 

60-69 2 ดี 

80-100 3 ดีเยี่ยม 

 

ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
 

1 ก่อนกลางภาค -สอบย่อย 1 10 

2 กลางภาค -สอบกลางภาค 
-ภาระงาน 

2-5 20 
10 

3 หลังกลางภาค -สอบย่อย 
-ชิ้นงาน / ภาระงาน 

6 
 

20 
20 

4 ปลายภาค -สอบปลายภาค 7-8 20 
   รวม 100 



6.4  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    ( ประเมินในภาพรวม ) 
   6.4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
   6.4.2  ความสามารถในการคิด 
   6.4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   6.4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   6.4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

   7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  -  Power Point 
  - VDO 
                - ของจริง 
                - รูปภาพ 
 
 
 
 
 

........................................................ 
(  นางสาวบุญรักษา  อินทรเส   ) 

ครูผู้สอน 
 
 

…………………………………………………… 
(นางประทุม  ปานชื่น) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

 
 

……………………………………………………… 
( นางสุรีรัตน์      สะสุนทร ) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 
 


