
ประมวลรายวิชาการปลูกพืชผักสมุนไพร 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1. ชื่อรายวิชา การปลูกพืชผักสมุนไพร 2   รหัสวิชา ง20246 
จ านวน  2 คาบ / สัปดาห์     จ านวน   1  หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ภาคเรียนที่ 2       ปีการศึกษา 2558 
ครูผู้สอน นางผ่องศรี แก้วเนตร 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
เข้าใจความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวที่นิยมใช้ในครัวเรือน เช่น ขิง ข่า 

ตะไคร้ พริก โหระพา ใบสระแน่  กระเพรา มะกรูด ฯลฯ พืชผักสวนครัวสมุนไพรในท้องถิ่น ขิง ข่า ขม้ิน 
ตะไคร้ ฯลฯ ลักษณะประเภทและสรรพคุณทางยาของพืชผักสวนครัวสมุนไพร การปลูกพืชผักสวนครัว
สมุนไพรดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดผลผลิตจ าหน่าย 

ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ตลาด พืชผักสวนครัว และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต
ของพืชผัก สามารถเตรียมดินปลูกแปลงเพาะ แปลงปลูก 

วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาดเลือกพืชผักสมันไพรและการขยายพันธุ์อย่างน้อย 3 ชนิด
ปลูกพืชผักสมุนไพรในแปลงหรือภาชนะต่างๆ ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว จัดผลิตผลจ าหน่ายค านวณค่าใช้จ่าย 
ก าหนดราคาขาย จ าจ าหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชี รายรับ-รายจ่าย และการประเมินผล 

การปฏิบัติการปลูกโดยวิธีการปลูกด้วยวิธีการเพาะเมล็ด แยก แบ่ง ปักช า ปฏิบัติบ ารุงดูแลรักษา
เก็บเก่ียวและเลือกปลูกพืชผักสวนครัวอย่างน้อย 2 ชนิด โดยปราศจากสารเคมี ท าการจดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน การจ าหน่าย การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และประเมินผลการท างาน 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการจัดการปลูกพืชผักสวนครัว โดยน าเอาเทคโนโลยีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างเหมาะสมโดยยึดหลักตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่
สุจริต มีวินัย แสวงหาความรู้มาพัฒนางาน มีความขยัน ซื่อสัตย์ มุ่งมั่นในการท างาน น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะเพ่ือ
ตัดสินใจในการประกอบอาชีพสุจริตโดยยึดมั่นคุณธรรม 

 
 
 
 

  



 
3. ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายความหมายและประโยชน์ของพืชผักสมุนไพรได้ 
2. สามารถอธิบายถึงวิธีการปลูกพืชผักสมุนไพรได้ 
3. สามารถจ าแนก แยกประเภทของพืชผักสมุนไพรได้ 
4. สามารถเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกพืชผักสมุนไพรได้ 
5. สามารถอธิบายการเพาะเมล็ดของการปลูกพืชผักสมุนไพรได้ 
6. สามารถดูแลรักษาต้นกล้าสมุนไพรได้ 
7. สามารถสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสมุนไพรได้ 
8. มีทักษะทางด้านการปลูกพืชผักสมุนไพรได้ 

 
4. โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 1 ความหมายความส าคัญและประโยชน์
ของการปลูกพืชผักสมุนไพร 

พืชสมุนไพร 4 20 

2 2.3 สามารถอธิบายวิธีการปลูกและ
สามารถจ าแนกประเภทชนิดของพืชผัก

สมุนไพร 

วิธีการ  ประเภท 
ชนิด 

16 20 

3 4 รู้จักเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การปลูกพืชผักสมุนไพร 

เครื่องมือที่ใช้ใน
การปลูกพืชผัก

สมุนไพร 

4 20 

4 5,6 สามารถเพาะและดูแลรักษาพืชผัก
สมุนไพร 

การเพาะและ
การดูแลรักษา 

10 20 

5 11,12,14,15 ฝึกทักษะการเพาะเมล็ดและการปลูก
พืชผักสมันไพรเพื่อประกอบอาชีพเสริม 

การปฏิบัติการ
ปลูกพืชผัก
สมุนไพร 

6 20 

 

 

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- ตอบค าถาม อภิปราย สาธิต น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
- ปฏิบัติจริง 

6. การวัดและประเมินผล 
6.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา 



คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค 80  :  20 
 

ล าดับ
ที ่

ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการ
เรียนรู้ 

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 
 

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

  



 

6.3 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
6.3.1 สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศได้ตาม

วัตถุประสงค์ สามารถสร้างความเข้าใจ 
6.3.2 สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุนโต้แย้ง 
6.3.3 สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ล าดับ

ความเป็นไปของเรื่อง 
6.3.4 สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดท่ีได้จากการอ่าน 
6.3.5 สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน 

โน้มน้าว โดยการสื่อสาร 

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
0-49 0 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
50-59 1 ผ่านเกณฑ์ 
60-69 2 ดี 
80-100 3 ดีเยี่ยม 

 

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

 
 7.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  -  Power Point 
  -  ของจริง 
  -  รูปจริง 
  
  



 
 
 

........................................................ 
(นางผ่องศรี แก้วเนตร   ) 

ครูผู้สอน 
 
 

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

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

 
 

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

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 
 
 
 
 


