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ภาคผนวก ค 
 

- คู่มือการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ 

- ตวัอยา่งใบงานท่ีแสดงถึงการจดัการเรียนรู้ดว้ยหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
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เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

            อารี  ราชสาร ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนโนนหันวิทยายน 
                                               สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

คู่มือการจัดการเรียนรูห้ลักสูตรท้องถิ่น 

ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน (Research) 
สร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) 
ร่วมมือกันออกแบบ (Include garden design) 
สร้างเรื่องราวในสวน ( The story of the park) 
ประชาสัมพันธ์สู่มวลชน (Public relations) 

                           ตรงตามค าอธิบายรายวิชา และมาตรฐานรายวิชา   
             ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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ค าน า 
   

หลักสูตรท้องถ่ิน เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาศกัยภาพของ
ผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกตใ์ชก้บัชีวิตจริง  มีทกัษะในการท างาน  
และมีเจตคติท่ีดี  มีความรักและภาคภูมิใจต่อทอ้งถ่ินของตนเอง  การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง 
สวยด้วยสองมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อใช้สอนนักเรียนใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงมีจุดเน้นเพื่อตอ้งการให้เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตให้
เหมาะสมกบัเพศ  วยั  มีความสมดุลทั้งดา้นความรู้  ความคิด และทกัษะ โดยจดักระบวนการเรียนรู้
ท่ีให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติังานจดัสวนจริงจนเกิดทกัษะและสามารถน าไปใชก้บัสถานการณ์อ่ืนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  

หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ช่วยใหผู้ส้อนไดจ้ดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนได้
ความรู้พร้อมทกัษะปฏิบติั  ครูผูส้อนตอ้งจดัให้ผูเ้รียนได้เขา้ศึกษา ท ากิจกรรมทุกขั้นตอนตามท่ี
ก าหนด ท าให้มีความจ าเป็นตอ้งจดัท าคู่มือการใช้หลกัสูตรทอ้งถ่ินฉบบัน้ีข้ึน เพื่อให้ครูผูส้อนได้
ศึกษาและสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอน ไดถู้กตอ้งอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ียงั
สามารถเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนแก่ครูท่ีสนใจใช้หลักสูตรทอ้งถ่ินน้ีในโอกาส
ต่อไปดว้ย  

ผูจ้ดัท าหวงัว่าคู่มือหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ        
การจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งดียิง่ 
  
  

อารี  ราชสาร 
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คู่มือการจดัการเรียนรู้  
หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
.................................. 

แนวคดิ 
ตามความ มาตรา 27 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ไดก้ าหนด

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การ
ด ารงชีวิตการประกอบอาชีพตลอดจนการศึกษาต่อ และให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจดัท าสาระของ
หลกัสูตรตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์พื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ซ่ึงหมายถึง สถานศึกษาตอ้งจดัการศึกษาให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ิน
และผูเ้รียนเป็นส าคญั เพื่อน ามาสู่การแก้ปัญหาและความต้องการของสังคม และน าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการศึกษาดว้ย 
   หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  เป็นรูปแบบของการพฒันาการเรียนรู้เพื่อ
สร้างองคค์วามรู้  มีเป้าหมายมุ่งท่ีรูปแบบของการพฒันาการเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มรอบตวั จาก
สภาพภูมิทศัน์ในโรงเรียน  วิธีการแกปั้ญหา และการปรับปรุงดดัแปลงสวนจากเคา้โครงสวนเดิม 
จนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ของตนเองได้  พฒันาความสามารถในการ
ปฏิบติัจริง  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการปฏิบติัจริง  จนเกิดความช านาญและน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์   พฒันาความสามารถของการอยู่ร่วมกัน  เป็นผูมี้คุณธรรม  
จริยธรรมดว้ยการมีความเช่ือ และตระหนกัว่ามนุษยทุ์กคนตอ้งร่วมมือกนั  พึ่งพาอาศยักนัและอยู่
ดว้ยกนัอยา่งมีความสุข  และเป็นการเรียนรู้เพื่อการพฒันาศกัยภาพของตนเองให้มีชีวิตท่ีงอกงาม  
ปรับปรุงบุคลิกภาพอยา่งมัน่ใจ เนน้การมีเหตุผลและมีวสิัยทศัน์  
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หลกัการ  
            เพื่อจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษา          
ขั้นพื้นฐานท่ีมุ่งเนน้การจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  เพื่อให้นกัเรียนไดมี้การพฒันาทั้งดา้นร่างกาย 
สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  รู้จกัตนเอง  และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ จึงก าหนดหลกัการของ
หลกัสูตรดงัน้ี 
                 1)  เป็นหลกัสูตรท่ีเสริมสร้างศกัยภาพของผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถพฒันาตนเอง
ไปสู่การบริหารจดัการท่ีเป็นมาตรฐาน  
                  2)  เป็นไปตามหลกัการท างานในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อน าไปสู่การปฏิบติังาน
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และทกัษะการท างาน การจดัการ และการท างานเป็นกลุ่ม  โดยได้น าเอา
ความรู้เร่ืองการจดัสวน ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม และการออกแบบเทคโนโลยีมาบริหารจดัการพฒันา
บริเวณโรงเรียนให้สวยงาม  โดยใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบน ามาผสมผสานกัน ได้แก่ 
กระบวนการกลุ่ม  การฝึกคิด  การแกปั้ญหา  การเนน้กระบวนการ  และการเรียนแบบร่วมมือ  ทั้งน้ี
มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากความสนใจ อยากรู้อยากเรียนของผูเ้รียนเอง  โดยใช้
กระบวนการแกปั้ญหา   
       3)  ผูเ้รียนจะเป็นผูล้งมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง  เป็นการเรียนรู้
ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงกบัแหล่งความรู้เบ้ืองตน้   
              4) ผูเ้รียนสามารถสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  ซ่ึงความรู้ท่ีผูเ้รียนไดม้าไม่จ  าเป็นตอ้งตรงกบั
ต ารา  แต่ผูส้อนจะสนบัสนุนใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ และปรับปรุงความรู้ท่ี
ไดใ้หส้มบูรณ์ 
 

จุดมุ่งหมาย 
หลกัสูตรท้องถิ่นฉบับนี ้มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และคุณลกัษณะดังนี้ 
1) เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของผูเ้รียนในการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและแหล่งความรู้

เบ้ืองตน้จากความสนใจของนกัเรียน จนสามารถน ามาสรุปความรู้ดว้ยตนเองได ้
2) เพื่อใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงความส าคญัในการพฒันาคุณภาพชีวติโดยการออกแบบและ

พฒันาสภาพแวดลอ้มใหส้วยงามและมีคุณค่า 
3) เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์

สถานการณ์เพื่อน าไปสู่การปฏิบติังานอยา่งมีกลยทุธ์ เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้และทกัษะการท างาน  
การจดัการ  การแสวงหาความรู้  เลือกใช้เทคโนโลยแีละเทคโนโลยสีารสนเทศในการท างานและ 
การท างานเป็นกลุ่ม   
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4) เพื่อพฒันาความสามารถของการอยู่ร่วมกนั  เป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรมดว้ยการมี
ความเช่ือ และตระหนักว่ามนุษย์ทุกคนต้องร่วมมือกัน  พึ่ งพาอาศัยกันและอยู่ด้วยกันอย่างมี
ความสุข  และเป็นการเรียนรู้เพื่อการพฒันาศกัยภาพของตนเองให้มีชีวิตท่ีงอกงาม  ปรับปรุง
บุคลิกภาพอยา่งมัน่ใจ มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์  ขยนั  อดทน  รักการท างาน  ประหยดั  อดออม 
ตรงต่อเวลา  เอ้ือเฟ้ือ และมีวินัยในการท างาน   
 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้สมรรถนะส าคญัตาม
มาตรฐานการเรียนรู้จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  ไดแ้ก่  

1.  ความสามารถในการส่ือสาร    
2.  ความสามารถในการคิด     
3. ความสามารถในการแกปั้ญหา    
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ     
5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี    

 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ดงัน้ี 

1. รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์  
2. อยูอ่ยา่งพอเพียง    
3. ซ่ือสัตยสุ์จริต       
4. มุ่งมัน่ในการท างาน 
5.  มีวนิยั    
6.  รักความเป็นไทย    
7. ใฝ่เรียนรู้     
8. มีจิตสาธารณะ 
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ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการจดัสวน  หลกัการออกแบบจดัสวน  การจดัตกแต่งสวน 
ส ารวจและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานการจดัสวนในทอ้งถ่ิน  ออกแบบจดัสวนจากเคา้โครงสวนเดิมใน
พื้นท่ีก าหนดไดอ้ยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ ถ่ายทอดแบบแปลนสวนเป็นภาพร่างสองมิติ มีความคิด
สร้างสรรค ์ในการเลือกและใชว้สัดุอุปกรณ์จดัสวนท่ีเหมาะสมกบัแบบและสภาพพื้นท่ี ปฏิบติังาน
จดัสวนในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ดูแลรักษา  ประเมินผลการปฏิบติังานและเผยแพร่สู่สาธารณชนได้
อยา่งเหมาะสม  
 โดยใชก้ระบวนการท างาน กระบวนการจดัการ กระบวนการท างานร่วมกนั กระบวนการ
แกปั้ญหาในการท างาน  กระบวนการเทคโนโลย ี 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ มีทกัษะการท างาน
ร่วมกนั ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา และทกัษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม
และลกัษณะนิสัยในการท างาน ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ใช้
พลงังาน ทรัพยากรในการท างานอยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนืเพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายความรู้พื้นฐานการจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.  ส ารวจและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานการจดัสวนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.  อธิบายหลกัการออกแบบจดัสวน และออกแบบจดัสวนในพื้นท่ีก าหนดใหไ้ดอ้ยา่งมี    

               ความคิดสร้างสรรค ์ 
4.  อธิบายการจดัตกแต่งสวน วเิคราะห์และวางแผนการปฏิบติังานจดัสวนและปฏิบติังานจดั 
     สวนใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.  สรุปประเมินผลและเผยแพร่ผลงานการจดัตกแต่งสวนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

สาระส าคญั 
 สวนสวยดว้ยสองมือ เป็นการจดัสวนท่ีเกิดจากการศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบ จดัตกแต่ง
สวนและพฒันางานดว้ยตวัของนกัเรียนเอง  โดยใชข้อ้มูลความรู้จากการศึกษาคน้ควา้ การส ารวจ
ขอ้มูลการจดัสวนในทอ้งถ่ิน การศึกษาดูงาน  แลว้น ามาวิเคราะห์พื้นท่ีและออกจดัสวน  จดัตกแต่ง
สวนโดยใชว้สัดุอุปกรณ์ พนัธ์ุไมท่ี้เป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน เช่น พืชผกั ไมด้อกไมป้ระดบั พืช
สมุนไพร เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ี้เกิดจากภูมิปัญญามาใชใ้นการจดัสวนเพื่อให้เกิดคุณค่าทั้งดา้นความ
งามและประโยชน์ใชส้อย  
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โครงสร้างหลกัสูตร 
1.   เนือ้หาของหลกัสูตร 

       เน้ือหาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรทอ้งถ่ินฉบบัน้ี  ประกอบดว้ยเน้ือหาเร่ือง  สวนสวยดว้ย
สองมือ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนโนนหันวิทยายน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยการ
น าขอ้มูลทอ้งถ่ิน แหล่งเรียนรู้ วิทยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ 

2.  หน่วยการเรียนรู้ 
   หน่วยการเรียนรู้ในหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  แบ่งออกเป็น  5  หน่วย 

ตามขั้นตอนการสอนดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา ดงัน้ี 
     1.  ส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน (ขั้นสังเกตรับรู้และเขา้ใจปัญหา) จ านวน  8 ชัว่โมง 

 2.  สร้างแรงบนัดาลใจ (ขั้นคิดหาทางเลือก)   จ านวน  4 ชัว่โมง 
 3.  ร่วมมือกนัออกแบบ (ขั้นเลือกทางเลือกในการแกปั้ญหา)     จ านวน  12 ชัว่โมง 

     4.  สร้างเร่ืองราวในสวน (ขั้นด าเนินการแกปั้ญหา)  จ านวน  12 ชัว่โมง 
 5.  ประชาสัมพนัธ์สู่มวลชน (ขั้นประเมินผลและสรุปผล) จ านวน  4 ชัว่โมง 

     การจดัท าสาระการเรียนรู้อิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  สาระการด ารงชีวติ
และครอบครัว  มาตรฐานการเรียนรู้ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  ดงัน้ี 

 1.  อธิบายวธีิการท างานเพื่อการด ารงชีวติ 
2.  สร้างผลงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะการท างานร่วมกนั  
3.  มีทกัษะการจดัการในการท างาน 
4.  มีทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการท างาน 
5.  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวติ 
6.  มีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยในการท างาน 
7. ใชพ้ลงังาน ทรัพยากร ในการท างานอยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนื เพื่อการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 
3.  เวลาเรียน 
    หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ จดัการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1 โดยใช้

เวลาในการจดัการเรียนการสอนเป็นเวลา 10  สัปดาห์ สัปดาห์ละ  4 ชัว่โมง รวมจ านวน 40 ชัว่โมง 
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แนวด าเนินการใช้หลกัสูตร 
           จดักิจกรรมการเรียนรู้ หลกัสูตรระยะสั้น  ดงันั้นในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้
บรรลุเป้าหมาย  ควรด าเนินการดงัน้ี 
           1.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ไดจ้ดั
เวลาเรียนไว ้40 ชัว่โมง เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

  2.  ครูผูส้อนควรมีความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาและการจดัการเรียนรู้ หรือเชิญวทิยากร
ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ 
  3.  ครูผูส้อนตอ้งสอดแทรกคุณธรรมอนัเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เช่น ความขยนั 
ความอดทน ความรับผิดชอบ ความมีน ้าใจและความสามารถในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่  มีทกัษะ
กระบวนการท างาน มีทกัษะการท างานร่วมกนั และทกัษะการแสวงหาความรู้ 
 

การจัดการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนการสอน  ซ่ึงมีความส าคญัต่อการน าหลกัสูตรสู่

การปฏิบติั  หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นการจดัการเรียนรู้
เพื่อพฒันานักเรียนทุกคนให้มีความรู้ และทกัษะการท างาน  การจดัการและกระบวนการกลุ่ม 
รวมทั้งเจตคติท่ีดีในการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  จึงด าเนินการตามหลกัการ ดงัน้ี 

1.  หลกัการจัดการเรียนรู้  
การจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมายและคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ  โดยยึดหลกัว่า 
ผูเ้รียนเป็นส าคญัและเช่ือวา่ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและตามวยั 

2. กระบวนการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือกนัเรียนรู้ กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  กระบวนการ
ปฏิบติั  กระบวนการจดัการ  ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนควร
ไดรั้บการฝึกฝน  เพราะจะสามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้  บรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

3. การออกแบบการเรียนรู้ 
ครูผูส้อนตอ้งศึกษามาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั สมรรถนะท่ีส าคญัของผูเ้รียน จาก

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  และหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวย
ดว้ยสองมือ  แลว้ด าเนินการวิเคราะห์หลกัสูตร  แลว้จึงพิจารณาออกแบบการเรียนรู้โดยเลือกใชว้ิธี
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สอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัหลายรูปแบบ ท่ีเน้นอย่างชัดเจนคือรูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา   
และการเรียนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้  การใช้ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล เพื่อให้ผูเ้รียน
ไดพ้ฒันาตามศกัยภาพและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

4.  บทบาทผู้สอนและผู้เรียน 

ในการจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง 
สวนสวยดว้ยสองมือ ทั้งผูส้อนและผูเ้รียนควรมีบทบาทดงัน้ี 

4.1  บทบาทของครู 
1) สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจในกิจกรรม

การเรียนการสอน กระตุน้ให้นกัเรียนวางแผนการท างานดว้ยตนเอง ท างานโดยใชก้ระบวนการ
ท างานอยา่ง มีขั้นตอน  มีการประเมินผลการท างานและปรับปรุงแกไ้ขงาน 

2) ให้ค  าแนะน าเพิ่มเติมในส่ิงท่ีนกัเรียนบกพร่อง ให้ค  าชมเชยเม่ือนกัเรียน
กระท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นแรงเสริมให้นกัเรียนมีก าลงัใจและเกิดความเช่ือมัน่
ในตนเองมากยิง่ข้ึน  โดยเฉพาะนกัเรียนท่ีเรียนชา้และนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน 

3) จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหค้รบถว้น สมบูรณ์ตามท่ีแผนการจดัการเรียนรู้
ก าหนด  โดยเนน้การปฏิบติังานแบบโครงงานเป็นส่วนใหญ่ 

4) หลีกเล่ียงการต าหนิหรือใชถ้อ้ยค าท่ีท าให้นกัเรียนเกิดความทอ้ถอย 
5)  ตรวจสอบการฝึกปฏิบติัในการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแลว้แจง้ผลให้

นกัเรียนทราบเป็นรายบุคคลหลงัเรียนจบแต่ละแผนทุกคร้ังเพื่อเป็นการเสริมแรงใหน้กัเรียนเกิด
ก าลงัใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังต่อ ๆ ไป 
                 6)  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัยอยา่งเป็นกนัเองและสรุปเน้ือหา 
                  7)  ในกรณีท่ีนกัเรียนมีขอ้สรุปไม่ชดัเจนหรือมีขอ้บกพร่องตามจุดประสงคใ์หค้รู
เพิ่มเติมส่วนนั้นใหก้บันกัเรียน  
                  8)   ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานทั้งในและนอกเวลาเรียน 
                   9)   สังเกตพฤติกรรมความรับผดิชอบตรงต่อเวลาขยนั ซ่ือสัตย ์ประหยดั อดออม  
มุ่งมัน่  อดทน  พฤติกรรมนกัเรียนมีแนวโนม้ท่ีจะพฒันาพฤติกรรมตามท่ีมุ่งหวงัเอาไว ้

4.2   บทบาทของนักเรียน 
1)  สนใจกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนทุกคร้ัง ทุกขั้นตอน 

            2)  พยายามปฏิบติังานจดัและดูแลรักษาทั้งในและนอกเวลาเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
            3)  ใชก้ระบวนการกลุ่มในการปฏิบติังานทุกขั้นตอนการท างาน  โดยค านึงถึง
บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกท างานดว้ยความสามคัคี  ซ่ือสัตย ์ขยนั อดทน 
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4)  ศึกษาการจดัสวนจากแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งสม ่าเสมอ  
                         5)  ซกัถามและขอค าเสนอแนะเพิ่มเติมจากครูเก่ียวกบัการจดัสวน 

6)  ศึกษาเพิ่มเติมในเวบ็ไซต ์ http://www.kruaree.in.th 
 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
1) เอกสารประกอบการเรียนรู้ 

     2) บทเรียนส าเร็จรูป 
3) วดีีทศัน์ 

     4) ส่ือจากของจริง, รูปภาพ,  
5) แหล่งเรียนรู้ในชุมชนทอ้งถ่ิน 
6) ใบความรู้ 
7) ใบงาน 
8) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

     9) เวบ็ไซต ์ http://www.kruaree.in.th  
 

การวดัและการประเมนิผล 
          การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ตามหลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ  
เป็นการประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียนซ่ึงอยู่ในกระบวนการเรียนจดัการเรียนรู้  ผูส้อนด าเนินการเป็น
ปกติในการจดัการเรียนการสอน  ใช้เทคนิคการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  
เช่น การซกัถาม  การสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน การตรวจและประเมินผลงานนกัเรียนเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม  การมใช้แบบทดสอยวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นตน้  โดยผูส้อนเป็นผูป้ระเมิน
และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง การประเมินเป็นการตรวจสอบว่าผูเ้รียนมีพฒันาการ
ความกา้วหน้าในการเรียนรู้ อนัเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่  และมาก
นอ้ยเพียงใด  นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มูลใหผู้ส้อนใชป้รับปรุงการเรียนการสอนของตนดว้ย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผล มีดงัน้ี 
1.  แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
2. แบบประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
4. แบบประเมินช้ินงาน 
5. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

          ในการประเมินการเรียนการสอน  ครูผูส้อนจะประเมินระหวา่งสอนและเม่ือจบแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้ 

http://www.kruaree.in.th/
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โครงสร้างรายวชิา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    วชิาเพิ่มเติม 
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง  สวนสวยดว้ยสองมือ     ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา 40 ชัว่โมง 

 

ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชัว่โมง) 

น ้าหนกั
คะแนน 
(35)  

1 
 ส ารวจขอ้มูล

พื้นฐาน 

1 ความเป็นมาของการจดัสวน 
ประเภท ชนิดและรูปแบบของสวน 
พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์การจดัสวน 
การเตรียมพื้นท่ีจดัสวน 

8 4 

2 
สร้างแรงบนัดาลใจ 

2 การส ารวจขอ้มูลทอ้งถ่ิน 
ศึกษาดูงาน 

4 4 

3 
ร่วมมือกนั
ออกแบบ 

3 องคป์ระกอบศิลป์การออกแบบจดัสวน 
หลกัการออกแบบจดัสวน 
การออกแบบจดัสวน 
ปรับปรุงแบบแปลนสวน 
การค านวณค่าใชจ่้าย 

10 8 

4 
สร้างเร่ืองราวใน

สวน 
 

4 การจดัตกแต่งสวน 
โครงงานสวนสวยดว้ยสองมือ 
การเตรียมพื้นท่ี 
การจดัวางองคป์ระกอบหลกั 
การจดัวางองคป์ระกอบรอง 
การจดัวางองคป์ระกอบเสริม 
การเก็บงาน 

14 15 

5 
ประชาสัมพนัธ์สู่

มวลชน 

5 การสรุปประเมินผล 
การน าเสนอผลงาน 

4 4 

  รวม 40 35 
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แผนการประเมลิผล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                  วชิาเพิ่มเติม 
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง  สวนสวยดว้ยสองมือ                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
เวลา 40 ชัว่โมง 

 
 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

 
ผลการเรียนรู้ 

น ้าหนกัคะแนน(35) 
ระหวา่งภาค 

ปลายภาค 

ก่อ
นก

ลา
ง

ภา
ค 

กล
าง
ภา
ค 

หล
งัก
ลา
งภ
าค

 

1 
 ส ารวจขอ้มูล

พื้นฐาน 

1. อธิบายความรู้พื้นฐานการจดัสวนไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

4    

2 
สร้างแรงบนัดาลใจ 

2. ส ารวจและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานการจดัสวน 
   ในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4    

3 
ร่วมมือกนั
ออกแบบ 

3.  อธิบายหลกัการออกแบบจดัสวน และออกแบบ   
จดัสวนในพื้นท่ีก าหนดใหไ้ดอ้ยา่งมี ความคิด
สร้างสรรค ์

8    

4 
สร้างเร่ืองราวใน

สวน 
 

4.  อธิบายการจดัตกแต่งสวน วเิคราะห์และวาง
แผนการปฏิบติังานจดัสวนและปฏิบติังานจดั 
สวนใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

15    

5 
ประชาสัมพนัธ์สู่

มวลชน 

5.  สรุปประเมินผลและเผยแพร่ผลงานการจดั
ตกแต่งสวนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4    

รวม 35    
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รายละเอยีดการใช้คู่มอืการจัดการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิ่น  เร่ือง  สวนสวยด้วยสองมอื 
 ข้ันก่อนใช้คู่มือ 

  ก่อนใชคู้่มือการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง สวนสวยดว้ยสองมือ ครูควรปฏิบติั
ดงัน้ี 
                1.  ศึกษารายละเอียดส่วนประกอบของคู่มือการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง สวน
สวยดว้ยสองมือ เพื่อท าความเขา้ใจในแต่ละส่วนวา่มีสาระส าคญัอะไร  มีจุดเนน้อะไร  เป็นการ
เตรียมความพร้อมของครู ดงัน้ี 

1.1   แผนการจดัการเรียนรู้ 
1) วตัถุประสงคใ์นการใชคู้่มือการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรทอ้งถ่ิน  เร่ือง สวนสวย

ดว้ยสองมือ 
2) วเิคราะห์หลกัสูตร 
3) รายละเอียดของแผนการจดัการเรียนรู้ 
4) ก าหนดการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
5) ปฏิทินการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
6) บทบาทของครู 

  7)  บทบาทของนกัเรียน 
8) ภาคผนวก  

รายละเอียดของแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีบรรจุในแต่ละแผน 
1) ผงัมโนทศัน์ 
2) จ านวนชัว่โมงท่ีใชส้อนในแต่ละคร้ัง 
3) ผลการเรียนรู้ 
4) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
5) ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
6) กิจกรรมการเรียนรู้ 
7) การวดัผลและการประเมินผล 
8) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

   1.2    แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
                       1)  ค  าช้ีแจง 

2) ตารางรายการสังเกตพฤติกรรมแต่ละคร้ัง 
3) ตารางสรุปผลการสังเกต 
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1.3 แบบประเมินผลงานภาคปฏิบติั 
1)  ค  าช้ีแจง 
2)  ตารางรายการพฤติกรรมท่ีใชป้ระเมิน 
3)   ตารางสรุปผลการประเมิน 

2. เตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนจากท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ หรือ
จากการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมของครู 

3. จดัเตรียมส่ือตามท่ีระบุไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ ให้พร้อมและเพียงพอกบัจ านวน
นกัเรียนและจ าเป็นตอ้งใชใ้นแต่ละคร้ัง 

4.  เตรียมเคร่ืองมือวดัผลประเมินผลท่ีระบุไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ เช่น แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน  แบบตรวจใบงาน แบบประเมินผลงาน
ภาคปฏิบติั เป็นตน้ 

5. เตรียมกิจกรรมเพิ่มเติมจากขอ้เสนอแนะหรือจดักิจกรรมเพิ่มเติมในลกัษณะเดียวกนั  
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัสภาพและความพร้อมของโรงเรียน 
      ข้ันระหว่างการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
            ระหวา่งการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ใหค้รูปฏิบติัดงัน้ี 

1. ทดสอบก่อนใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
2. ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีระบุไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 
3. ใช้ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีก าหนดไว ้เพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบ 

ซ่ือสัตย ์ขยนั อดทน รักการท างาน ประหยดั อดออม ตรงต่อเวลา  เอ้ือเฟ้ือ และมีวินัย ในการ
ท างาน   

4. บนัทึกการวดัผลประเมินผล ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ขอ้ 6. 
5. สรุปผลการเรียนการสอนให้ตรงตามสาระส าคญัท่ีตั้งไวใ้นแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 

      หลงัการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูปฏิบัติดังนี้ 
1. ทดสอบหลงัเรียนหลงัการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์ ขยนั อดทน รักการท างาน ประหยดั  

อดออม ตรงต่อเวลา เอ้ือเฟ้ือ และมีวินัยในการท างาน ดว้ยแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
3. น าขอ้มูลจากการวดัผลประเมินผล ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ บนัทึกหลงัการสอน 
4. ถา้พบปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ระหวา่งสอน ใหบ้นัทึกไว ้ต่อจากผลการสอนพร้อมกบั

เสนอแนะวธีิแกไ้ข  ส่ิงท่ีควรปรับปรุง  เพื่อใหป้รับปรุงหลกัสูตรทอ้งถ่ินใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน 
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ปฏิทินการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที ่ หน่วยที ่ เวลา
เรียน 

กจิกรรม เคร่ืองมอื 

1 1 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 1 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 
- วดิีทศัน์ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงานท่ี 1.1 
- ใบงานท่ี 1.2 
- ภาพประกอบการสอน 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-   แบบตรวจใบงาน 

1 1 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 2 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงานท่ี 1.3 
-   ภาพประกอบการสอน   
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-   แบบตรวจใบงาน 

2 1 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 3 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 
- บทเรียนส าเร็จรูป 
- ใบงานท่ี 1.4 
-   ภาพประกอบการสอน 
-   ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
-   แหล่งเรียนรู้สวนในโรงเรียน 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-   แบบตรวจใบงาน 
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ปฏิทินการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์
ที่ 

หน่วยที่ เวลาเรียน กจิกรรม เคร่ืองมือ 

2 1 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 4 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 
- บทเรียนส าเร็จรูป 
- ใบงานท่ี 1.5 
-   แหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต หอ้งสมุด 
-   ครูเกษตร ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-   แบบตรวจใบงาน 
-   แบบทดสอบหลงัเรียน 

3 2 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 5 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 
- ใบงานท่ี 2.1 
- ใบงานท่ี 2.2 
-   แหล่งเรียนรู้วดัหลวงพอ่โต ตลาด 
     ด่านเกวยีน ตลาดบา้นโคกกรวด 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

3 2 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 6 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 
-   ใบงานท่ี 2.3 
-   ใบงานท่ี 2.4 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-  วทิยากรทอ้งถ่ิน 
- แหล่งเรียนรู้สวนในโรงเรียน 

4 2 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 7 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 
- วดีีทศัน์ 
- เอกสารประกอบการสอน 
-  ใบงานท่ี 3.1 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
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ปฏิทินการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ เวลาเรียน กจิกรรม เคร่ืองมือ 
4 3 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 

การเรียนรู้ท่ี 8 
- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8 
- วดีีทศัน์ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงานท่ี 3.2 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-   แบบตรวจใบงานแบบฝึก 

5 3 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 9 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 
- แบบฝึกท่ี 1-5 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-   แบบตรวจใบงานกิจกรรม 

5 3 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 10 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 
- แบบฝึกท่ี 6-8 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-   แบบตรวจใบงานแบบฝึก 

6 3 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 11 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 11 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงานท่ี 3.2 
- ใบงานท่ี 3.3 
-   ภาพประกอบการสอน 2  ภาพ 
-    แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-    แบบตรวจใบงาน 
-    แบบทดสอบ 
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ปฏิทินการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ เวลาเรียน กจิกรรม เคร่ืองมือ 
6 4 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 

การเรียนรู้ท่ี 12 
- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 12 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงานท่ี 4.1 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-   แบบตรวจใบงาน 
-   แบบประเมินผลงานภาคปฏิบติั 
-   แบบทดสอบ 

7 4 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 13 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 13 
- วดีีทศัน์ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงานท่ี 4.2 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-   แบบตรวจใบงาน 
-   แบบประเมินผลงานภาคปฏิบติั 

7 4 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 14 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 14 
- ใบงานท่ี 4.3 
-   แบบแปลนสวน 
- อุปกรณ์การเตรียมพื้นท่ี 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-  แบบประเมินผลงานภาคปฏิบติั 

8 4 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 15 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 15 
- ใบงานท่ี 4.4 
-   แบบแปลนสวน 
- อุปกรณ์การท าบ่อน ้า น ้าตก 
- ไมย้นืตน้ และอุปกรณ์การปลูก 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-  แบบประเมินผลงานภาคปฏิบติั 
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ปฏิทินการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ เวลาเรียน กจิกรรม เคร่ืองมือ 
8 4 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 

การเรียนรู้ท่ี 16 
- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 16 
- ใบงานท่ี 4.5 
-   อุปกรณ์การจดัสวน 
- ไมพุ้ม่ ไมค้ลุมดิน หิน 
-   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-   แบบตรวจใบงาน 
- แบบประเมินผลงานภาคปฏิบติั 

9 4 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 17 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 17 
- ใบงานท่ี 4.6 
-   อุปกรณ์การจดัสวน 
- กรวด ตุก๊ตาจดัสวน และ 
  วสัดุอ่ืน ๆ 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-  แบบตรวจใบงาน 
- แบบประเมินผลงานภาคปฏิบติั 

9 4 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 18 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 18 
- ใบงานท่ี 4.7 
-   อุปกรณ์การจดัสวน 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-  แบบตรวจใบงาน 
-  แบบประเมินผลงานภาคปฏิบติั 
-  แบบทดสอบ 
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ปฏิทินการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที่ หน่วยที่ เวลาเรียน กจิกรรม เคร่ืองมือ 
9 5 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 

การเรียนรู้ท่ี 19 
- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 19 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใบงานท่ี 5.1 
- ใบงานท่ี 5.2 
-    แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-    แบบตรวจใบงาน 
-    แบบทดสอบ 

10 5 2 ชัว่โมง ตามแผนการจดั 
การเรียนรู้ท่ี 20 

- แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 20 
- ป้ายนิทรรศการ 
- แบบแปลนสวน 
-    แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
-    แบบประเมินผลงานภาคปฏิบติั 
-    แบบทดสอบ 
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ผงัมโนทศัน์ 
หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ส ารวจข้อมูล 
พืน้ฐาน 

2.สร้างแรง 
บันดาลใจ 

3.ร่วมมือกนั
ออกแบบ 

สวนสวย 

ด้วยสองมือ 

4.สร้างเร่ืองราว 
ในสวน 

ประเภท ชนิดและ
รูปแบบ 

พันธ์ุไม้และวัสดุอุปกรณ์ 

ศึกษาดูงานการจัด
สวนในท้องถิ่น 

ส ารวจข้อมูลและ
เอกลักษณ์ท้องถิ่น 

การจัด
องค์ประกอบหลัก 

การจัดตกแต่ง
สวน 

การเขียนแบบ
แปลนสวน 

หลักการ
ออกแบบจัดสวน 

 

องค์ประกอบศิลป์ใน
การออกแบบจัดสวน 

ความรู้พื้นฐาน 

5. ประชาสัมพนัธ์ 
สู่มวลชน 

การเตรียมพื้นที ่

โครงงานสวนสวย
ด้วยสองมือ 

การสรุป
ประเมินผล 

การน าเสนอและ
เผยแพร่ 

การเตรียมพื้นที่จัด
สวน 

การออกแบบจัด
สวน 

การเก็บงาน 

การจัด
องค์ประกอบเสริม 

การจัด
องค์ประกอบรอง 

1.ส ารวจข้อมูล 
พืน้ฐาน 

2.สร้างแรง 
บันดาลใจ 

3.ร่วมมือกนั
ออกแบบ 

4.สร้างเร่ืองราว 
ในสวน 
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ผงัมโนทศัน์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ความรู้พืน้ฐานการจดัสวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.ความรู้พื้นฐาน 
การจัดสวน 2.ประเภท ชนิดและ

รูปแบบของสวน 

3.พันธุ์ไม้และวัสดุ
อุปกรณ์การจัดสวน 

ส ารวจ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

3. ประวัติ 
การจัดสวน 

1.ความหมาย
ของการจัดสวน 

3.การเลือกใช้พันธุ์
ไม้และวัสดุอุปกรณ์ 

1.พันธุ์ไม้ที่ใช้ใน
การจัดสวน 

3.ชนิดของสวน 

1.ประเภทการ
จัดสวน 

2. รูปแบบการ
จัดสวน 

2. ความส าคัญ
ของการจัดสวน 

2. วัสดุอุปกรณ์
การจัดสวน 

4.การเตรียมพื้นที่ 
จัดสวน 

1. การค านวณ
ค่าใช้จ่าย 2. การประเมิน

ราคาจัดสวน 
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ผงัมโนทศัน์ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 เร่ือง สร้างแรงบนัดาลใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.ส ารวจข้อมูลและ
เอกลกัษณ์ท้องถิ่น 

2.วเิคราะห์ข้อมูล
ความรู้ 

สร้างแรง 

บันดาลใจ 

3. วัสดุอุปกรณ์การจัด
สวนที่มีในท้องถิ่น 

1.แหล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.ประยุกต์ใช้พันธุ์ไม้และ
วัสดุอุปกรณ์การจัดสวน 

1.วิเคราะห์มุมสวนจาก
สวนในโรงเรียน 2. เปรียบเทียบพันธุไ์ม้และ

วัสดุอุปกรณ์การจัดสวน 

2. พันธุ์ไม้ใน
ท้องถิ่น 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่3 เร่ือง ร่วมมอืกนัออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.องค์ประกอบศิลป์ใน
การออกแบบจัดสวน 

2.หลักการออกแบบ
จัดสวน 

3.การออกแบบ 
จัดสวน 

ร่วมมือกัน 

ออกแบบ 

3. 
ผิวสัมผัส 

1.เส้น 

2. ขั้นตอนการ
ออกแบบ 

3.การออกแบบ
จัดสวน 

5.ความ
แตกต่าง 

1.เอกภาพ 

4. ความ
กลมกลืน 

2. รูปร่างและรปูทรง 

1.สัญลกัษณ์ใน
การออกแบบ 

4. สี 

5. พื้นที่
ว่าง 

6.ลวดลาย 

3.สัดส่วน 

2.จังหวะ 

6.จุดเด่น 

4.การประเมินราคา 
การจัดสวน 

2. การประเมิน
ราคาจัดสวน 

1.การค านวณ
ค่าใช้จ่าย 
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ผงัมโนทศัน์ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 เร่ือง สร้างเร่ืองราวในสวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2.เรียนรู้แบบ
โครงงาน 

1.การจัด 
ตกแต่งสวน 

สร้างเรื่องราว 
ในสวน 

3. การปฏิบัติงาน 
จัดสวน 

1.การเตรียมหลุม
ปลูกต้นไม ้

2.การก าจัดวัชพชื 

4.การปลูกต้นไม ้

3.การจัดวางก้อนหิน 

1.ความหมายและ
ความส าคัญ 

6.การปูทางเท้า 

5.การปูหญ้า 

2.การตัดสินใจ
เลือกโครงงาน 

3.รูปแบบโครงงาน 

1.การเตรียมพืน้ที ่

3.การจัดวาง
องค์ประกอบรอง 

2.การจัดวาง
องค์ประกอบหลัก 

5.การเก็บงาน 

4.การจัดวาง
องค์ประกอบเสริม 
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ผงัมโนทศัน์ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 เร่ือง ประชาสัมพนัธ์สู่มวลชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

1.การสรุป 
ประเมนิผล 

ประชาสัมพนัธ์ 
สู่มวลชน 

4.การเผยแพร่
ผลงาน 

1. บันทึกการ
ปฏิบัติงาน 

2. การท าบัญชี
รายรับรายจ่าย 

3.การประเมินผล 

2. บันทึกการ
ปฏิบัติงาน 

2. การท าบัญชี
รายรับรายจ่าย 

3.การประเมินผล 
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ภาคผนวก 
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ผงัมโนทศัน์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ความรู้พืน้ฐานการจดัสวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.ความรู้พื้นฐาน 
การจัดสวน 2.ประเภท ชนิดและ

รูปแบบของสวน 

3.พันธุ์ไม้และวัสดุ
อุปกรณ์การจัดสวน 

ส ารวจ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

3. ประวัติ 
การจัดสวน 

1.ความหมาย
ของการจัดสวน 

3.การเลือกใช้พันธุ์
ไม้และวัสดุอุปกรณ์ 

1.พันธุ์ไม้ที่ใช้ใน
การจัดสวน 

3.ชนิดของสวน 

1.ประเภทการ
จัดสวน 

2. รูปแบบการ
จัดสวน 

2. ความส าคัญ
ของการจัดสวน 

2. วัสดุอุปกรณ์
การจัดสวน 

4.การเตรียมพื้นที่ 
จัดสวน 

2. การค านวณ
ค่าใช้จ่าย 2. การประเมิน

ราคาจัดสวน 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่1 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1  ช่ือหน่วย   ส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน             เวลา  4  ช่ัวโมง 
รหัสวชิา ง30236  รายวชิา  การจัดสวน    เวลา 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์                         รวม  80  ช่ัวโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                      ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 
หลกัสูตรท้องถิ่น เร่ือง  สวนสวยด้วยสองมือ                     เวลา 40 ช่ัวโมง 
 
1.   ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
      1.1  ผลการเรียนรู้ 

 อธิบายความรู้พื้นฐานการจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 1.2   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การจดัสวนใหป้ระโยชน์ทั้งดา้นการใชพ้ื้นท่ีให้เป็นประโยชน์  ความงามของสวนสามารถ
ช่วยจรรโลงจิตใจ และช่วยชดเชยความเครียดของมนุษยท่ี์เกิดจากความเจริญดา้นวตัถุ  ช่วยให้
มนุษยด์ ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข  การจดัสวนมีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์มายาวนานและมีการ
พฒันาข้ึน เร่ือย ๆ ตามความเจริญทางดา้นเทคโนโลย ี 
          การจดัสวนท่ีนิยมจดักนัทัว่ไปในปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ การจดัสวนประดิษฐ ์ 
สวนธรรมชาติ  สวนจินตนาการ และสวนนามธรรม ซ่ึงเป็นตน้แบบของการจดัสวนทัว่โลก  
 การศึกษาความรู้พื้นฐานการออกแบบจัดสวนให้เข้าใจจะช่วยให้การออกแบบจัดสวน
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน สามารถออกแบบจดัสวนให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี แนวคิด สภาพแวดลอ้ม และ
ผูค้นท่ีอาศยัโดยรอบ โดยการสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค ์โดยใชท้กัษะการท างานร่วมกนั 
ทกัษะการจดัการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะในการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและ
ลกัษณะนิสัยในการท างาน  
 1.3   สาระการเรียนรู้ 
         1.3.1   ด้านความรู้ 
    1)  ความส าคญัของการออกแบบจดัสวน 
   2)  ความเป็นมาของการจดัสวน 
   3)  ประเภท ชนิดและรูปแบบการจดัสวน 
   4)  พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์การจดัสวน 
   5)  การเตรียมพื้นท่ีจดัสวน 
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  1.3.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
    1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
    2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ 
รวบรวม สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
 1.4  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การท าแผนท่ีความคิด 
√    ความสามารถในการแกปั้ญหา :  การเปรียบเทียบพนัธ์ุไม ้การวางแผนเตรียมพื้นท่ี 
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
      ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :    
 1.5   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    1.5.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    1.5.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 1.6  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน       : เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
√   การคิดวเิคราะห์ : ท าใบงาน 
√   การเขียน      :   ท าใบงาน 
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2. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมนิ 
  √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 
ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบ เกณฑก์ารผา่นร้อยละ 70 
ตรวจแผนท่ีความคิด แบบตรวจแผนท่ีความคิด ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
การน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

 
3. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน 
 
เร่ืองที ่1  ความเป็นมาของการจัดสวน                                         เวลา  2  ช่ัวโมง 
 
ช่ัวโมงที ่1-2 
ขั้นที ่1  ขั้นสังเกต 

1. ครูน าภาพตวัอยา่งสวนลกัษณะต่าง ๆ  มาใหน้กัเรียนดูแลว้ถามค าถามนกัเรียนวา่ 
นกัเรียนคิดวา่สวนในแต่ละภาพมีความสัมพนัธ์กบัความเป็นอยูข่องมนุษยอ์ยา่งไร และให้
ประโยชน์อยา่งไร โดยใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 

2. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่การท างานศิลปะทุกแขนงตอ้งมีการออกแบบ  การจดัสวน
ก็ตอ้งใชห้ลกัศิลปะในการออกแบบเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความเป็นอยู ่และ
สภาพแวดลอ้ม 

3. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน จากนั้นเลือกหวัหนา้กลุ่ม และแบ่งหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบ 

4. ครูน าภาพการจดัสวนให้นกัเรียนศึกษากลุ่มละ 1 ภาพ  โดยตั้งขอ้สังเกตไวด้งัน้ี 
4.1  การจดัสวนในภาพมีวตัถุประสงคเ์พื่ออะไร  
4.2  นกัเรียนคิดวา่การจดัสวนมีความส าคญัต่อการด ารงชีวติอยา่งไร 
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ขั้นสอน 
5. นกัเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากเร่ืองท่ี 1) ชมวดีีทศัน์ เร่ือง ความส าคญัของการจดัสวน แลว้

ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัท าแผนท่ีความคิด เร่ือง ความส าคญัของการจดัสวน ตามใบงานท่ี 
1.1  โดยใหเ้ลือกรูปแบบไดอ้ยา่งอิสระ 

6. ครูช้ีแจงให้นกัเรียนทุกคนค านึงถึงความส าเร็จของกลุ่ม โดยอาศยัความร่วมมือ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั นกัเรียน   ท่ีเรียนเก่งตอ้งช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนหรือเรียนชา้กวา่ 

7. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนอ่ืนให้
ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะ  

8. นกัเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน เร่ือง ความเป็นมาของการจดัสวน และท า     
ใบงานท่ี 1.2 

9. ครูตรวจค าตอบจากใบงาน และน าคะแนนของนกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มมารวมกนัเป็น
คะแนนของกลุ่ม จากนั้นครูประกาศชมเชยกลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุด 
ข้ันสรุป 
  นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ เร่ือง ความรู้พื้นฐานการจดัสวน โดยครูเป็นผูต้รวจสอบความ
ถูกตอ้ง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีบกพร่อง 
 
เร่ืองที ่2  ประเภท ชนิดและรูปแบบการจัดสวน                                   เวลา 2  ช่ัวโมง 
 
ช่ัวโมงที ่3-4 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูน าภาพสวน 4 รูปแบบมาใหน้กัเรียนดู แลว้ใชค้  าถามกระตุน้ใหน้กัเรียนสังเกตขอ้
แตกต่างและจุดเด่นของสวนแต่ละภาพ ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 

2. ครูใชค้  าถามกระตุน้ให้นกัเรียนศึกษาคน้ควา้รูปแบบของสวนท่ีนิยมจดักนัทัว่โลก 
ขั้นสอน 

3. นกัเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากเร่ืองท่ี 1) ครูช้ีแจงให้นกัเรียนทุกคนค านึงถึงความส าเร็จของ
กลุ่ม โดยอาศยัความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั นกัเรียนท่ีเรียนเก่งตอ้งช่วยเหลือนกัเรียนท่ี
เรียนอ่อนหรือเรียนชา้กวา่ 

4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเอกสารประกอบการสอน เร่ือง ประเภท ชนิดและรูปแบบของ
สวน ท่ีครูแจกให ้แลว้ร่วมกนัอภิปรายความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาจนทุกคนมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 
ตรงกนั  
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5. นกัเรียนร่วมมือกนัในกลุ่มท าใบงานท่ี 1.3 เร่ือง ชนิดของสวน และน าส่งครู 
6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกศึกษารูปแบบการจดัสวนในประเภทอาเซียนกลุ่มละ 1 ประเทศ 

โดยไม่ใหซ้ ้ ากนั  อภิปรายกนัในกลุ่มและบนัทึกลงในแบบบนัทึก 
7. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการศึกษาท่ีหนา้ชั้นเรียน กลุ่มละ 3 นาที โดยเปิดให้

นกัเรียนอ่ืนแสดงความคิดเห็น 
ข้ันสรุป 
  นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ เร่ือง ประเภท ชนิดและรูปแบบของสวน โดยครูเป็นผู ้
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีบกพร่อง 
 
เร่ืองที ่3  พนัธ์ุไม้และวสัดุอุปกรณ์การจัดสวน                                      เวลา 2  ช่ัวโมง 
 
ช่ัวโมงที ่5-6 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในคาบเรียนน้ีให้นกัเรียนทราบ  
2. น าเขา้สู่บทเรียนโดยการน าภาพการจดัสวนให้นกัเรียนดู   จ  านวน  2  ภาพ   แลว้

ซกัถามนกัเรียนดงัต่อไปน้ี 
2.1  นกัเรียนรู้จกัพนัธ์ุไมใ้นภาพหรือไม่ พนัธ์ุไมใ้นภาพสามารถน ามาปลูกในทอ้งถ่ิน

ไดห้รือไม ่
                     2.2  นกัเรียนคิดวา่มีความจ าเป็นหรือไม่อยา่งไร ท่ีตอ้งศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัพนัธ์ุไม ้
ก่อนการจดัสวน 

              2.3  การจะจดัสวนใหส้ าเร็จเหมือนในภาพนกัเรียนตอ้งใชคุ้ณธรรมอะไรบา้ง 
              2.4  ถา้ตอ้งการใหส้วนท่ีจดัสวยงาม มีคุณค่าตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

นกัเรียนสามารถประยกุตใ์ชพ้ืชในทอ้งถ่ินชนิดใดไดบ้า้ง 
3. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความจ าเป็นในการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดั

สวน 
ขั้นสอน 
  4.   นกัเรียนแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มใหมี้ความสามารถคละกนั ครู
แนะน าการเรียนรู้แบบ L.T.  แนะน าเก่ียวกบัระเบียบของกลุ่ม บทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิกกลุ่ม  
นกัเรียนเลือกประธานกลุ่ม  รองประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม   
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5.   นกัเรียนปฏิบติังานในกลุ่มยอ่ยตามใบงานท่ี 1.4 เร่ือง การส ารวจพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดั
สวนในโรงเรียน  โดยการส ารวจพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวนหนา้อาคารเรียนและบนัทึกลงในใบงาน 

6.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายสรุปผลการศึกษาและน าเสนอผลการส ารวจพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้น     
การจดัสวนในโรงเรียนและกลุ่มละ 2 นาที 

7.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาขอ้มูลการเตรียมพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวนจากแหล่งเรียนรู้
ประกอบดงัต่อไปน้ี  
  กลุ่มท่ี 1   ศึกษาเร่ือง  ประเภทพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวน  จากบทเรียนส าเร็จรูป  
  กลุ่มท่ี 2  ศึกษาเร่ือง  หลกัการเลือกใชพ้นัธ์ุไมใ้นการจดัสวน จากเอกสารประกอบการสอน 
  กลุ่มท่ี 3  ศึกษาเร่ือง พืชผกัสวนครัวท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัสวนจากหอ้งสมุด 
  กลุ่มท่ี 4  ศึกษาเร่ือง พืชสมุนไพรในทอ้งถ่ินท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัสวนจาก 
                            หอ้งอินเตอร์เน็ต 
  โดยใชเ้วลากลุ่มละประมาณ 20 นาที 

8. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการศึกษาหนา้ชั้นเรียน โดยใชเ้วลากลุ่มละ 2 นาที 
ข้ันสรุป 

      9. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปขอ้มูลเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  
 
เร่ืองที ่4  การเตรียมพืน้ทีจั่ดสวน         เวลา 2  ช่ัวโมง 
 
ช่ัวโมงที ่7-8 
ขั้นน า 

  1.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในคาบเรียนน้ีใหน้กัเรียนทราบ  
 2.  นกัเรียนดูภาพการจดัสวนจ านวน 2 ภาพ  หลงัจากนั้น  ครูน านกัเรียนสนทนาซกัถาม  
โดยสุ่มเลือกนกัเรียนประมาณ  3  คน  ตอบค าถามต่อไปน้ี 

-  นกัเรียนมองเห็นความแตกต่างของพื้นท่ีสวนในภาพสองภาพหรือไม่ อยา่งไร 
-  นกัเรียนคิดวา่การเตรียมพื้นท่ีจดัสวนล่วงหนา้มีความจ าเป็นในการจดั ตกแต่งสวน

หรือไม่อยา่งไร 
 3.  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความจ าเป็นในการศึกษาเร่ืองการเตรียมพื้นท่ีในการจดัสวน 
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ขั้นสอน 
4.  นกัเรียนศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง การเตรียมพื้นท่ีในการจดัสวน  โดยใชเ้วลา  20  

นาที แลว้ร่วมกนัสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัการเตรียมพื้นท่ี ในการจดัสวนลงในสมุดจดงาน โดยใชเ้วลา
ประมาณ 5 นาที 

5.  นกัเรียนปฏิบติังานกลุ่มตามกลุ่มปฏิบติังานท่ีแบ่งไวแ้ลว้ ปฏิบติังานตามใบงานท่ี 1.5   
เร่ือง แผนงานการเตรียมพื้นท่ี โดยการน าแบบแปลนสวนของกลุ่มมาอภิปรายระดมสมองเพื่อ
วางแผนการเตรียมพื้นท่ี และการปรับปรุงดิน โดยปฏิบติังานในสถานท่ีจริง โดยใชเ้วลา 20 นาที  และ
แนะน าใหป้ฏิบติังานให้เสร็จเรียบร้อยโดยใชเ้วลานอกเวลาเรียน และน าเสนอในคาบเรียนต่อไป 
ข้ันสรุป 

6.   นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้และแผนการปฏิบติังานเตรียมพื้นท่ีในการจดัสวน
โดยนดัหมายใหป้ฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ ขยนั อดทน ประหยดั ซ่ือสัตย ์และสามคัคี  ใหแ้ลว้
เสร็จภายใน 3 สัปดาห์   
 
4. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 4.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง ความเป็นมาของการจดัสวน 
  2)  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง ประเภท ชนิดและรูปแบบการจดัสวน 
  3) วดีีทศัน์ประกอบการสอน เร่ือง ความส าคญัของการจดัสวน 
  4) บทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง พนัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์การจดัสวน 
  5) เอกสารประกอบการสอน เร่ือง การประเมินราคาการจดัสวน 
  6) ภาพประกอบการสอน จ านวน 10 ภาพ 
  7) ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง แผนท่ีความคิด 
  8) ใบงานท่ี 1.2 เร่ือง ความเป็นมาของการจดัสวน 
  9)  ใบงานท่ี 1.3  เร่ือง ชนิดการจดัสวน 
  10) ใบงานท่ี 1.4  เร่ือง การส ารวจขอ้มูลพนัธ์ุไมใ้นโรงเรียน 
  11)  ใบงานท่ี 1.5 เร่ือง แผนงานการเตรียมพื้นท่ี 
 4.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
 

http://www.kruaree.in.th/
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แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน    เวลา 8 ช่ัวโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6  
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555 
ผู้สอน นางอารี  ราชสาร  
จ านวนแผนการจดัการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้นี ้4 แผน 
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แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
รหัสวชิา  ง30236   ช่ือวชิา การจัดสวน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2555 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1  เร่ือง ส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน               เวลา 8 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 1   เร่ือง ความรู้พืน้ฐานการจัดสวน              เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1. ผลการเรียนรู้ 

  อธิบายความรู้พื้นฐานการจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1  บอกความส าคญัของการจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2.2  บอกประวติัการจดัสวนประเทศของประเทศต่าง ๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2.3  บอกความเป็นมาของการจดัสวนไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

3.   สาระส าคัญ 
  ความรู้พื้นฐานการออกแบบจดัสวนเป็นการวางแผนสร้างรูปแบบให้เกิดความสัมพนัธ์ทั้ง
ประโยชน์ใช้สอย ความงามให้เขา้กบัวสัดุวิธีการ และเป็นการก าหนดความส าเร็จของงานจดัสวน
อีกดว้ย   
 การจดัสวนใหป้ระโยชน์ทั้งดา้นการใชพ้ื้นท่ีให้เป็นประโยชน์  ความงามของสวนสามารถ
ช่วยจรรโลงจิตใจ และช่วยชดเชยความเครียดของมนุษยท่ี์เกิดจากความเจริญดา้นวตัถุ  ช่วยให้
มนุษยด์ ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข  การจดัสวนมีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์มายาวนานและมีการ
พฒันาข้ึน   เร่ือย ๆ ตามความเจริญทางดา้นเทคโนโลยี  
 

4.  สาระการเรียนรู้  
 4.1  ด้านความรู้ 
  1)  ความส าคญัของการจดัสวน 
  2)  ประวติัการจดัสวนของประเทศต่าง ๆ 
  3)  ความเป็นมาของการจดัสวนในประเทศไทย 
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 4.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
  1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
  2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม 
สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
 4.3  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การท าใบงาน 
      ความสามารถในการแกปั้ญหา :   
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
       ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :    
 4.4   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    4.4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    4.4.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4.5  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      : เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
√   การคิดวเิคราะห์ : ท าใบงาน 
√   การเขียน    :   ท าใบงาน 
 
5. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที ่1-2 
  ทดสอบก่อนเรียนโดยแบบทดสอบแบบปรนยั จ านวน 40ขอ้ ใชเ้วลา 30 นาที 
ขั้นที ่1  ขั้นสังเกต 

1. ครูน าภาพตวัอยา่งสวนลกัษณะต่าง ๆ  มาใหน้กัเรียนดูแลว้ถามค าถามนกัเรียนวา่ 
นกัเรียนคิดวา่สวนในแต่ละภาพมีความสัมพนัธ์กบัความเป็นอยูข่องมนุษยอ์ยา่งไร และให้
ประโยชน์อยา่งไร โดยใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 
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2. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่การท างานศิลปะทุกแขนงตอ้งมีการออกแบบ  การจดัสวน
ก็ตอ้งใชห้ลกัศิลปะในการออกแบบเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความเป็นอยู ่และ
สภาพแวดลอ้ม 

3. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน จากนั้นเลือกหวัหนา้กลุ่ม และแบ่งหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบ 

4. ครูน าภาพการจดัสวนให้นกัเรียนศึกษากลุ่มละ 1 ภาพ  โดยตั้งขอ้สังเกตไวด้งัน้ี 
4.1  การจดัสวนในภาพมีวตัถุประสงคเ์พื่ออะไร  
4.2  นกัเรียนคิดวา่การจดัสวนมีความส าคญัต่อการด ารงชีวติอยา่งไร 

ขั้นสอน 
5. นกัเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากเร่ืองท่ี 1) ชมวดีีทศัน์ เร่ือง ความส าคญัของการจดัสวน แลว้

ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนัท าแผนท่ีความคิด เร่ือง ความส าคญัของการจดัสวน ตามใบงานท่ี 
1.1  โดยใหเ้ลือกรูปแบบไดอ้ยา่งอิสระ 

6. ครูช้ีแจงให้นกัเรียนทุกคนค านึงถึงความส าเร็จของกลุ่ม โดยอาศยัความร่วมมือ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั นกัเรียน   ท่ีเรียนเก่งตอ้งช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนหรือเรียนชา้กวา่ 

7. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนอ่ืนให้
ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะ  

8. นกัเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน เร่ือง ความเป็นมาของการจดัสวน และท าใบ
งานท่ี 1.2 

9. ครูตรวจค าตอบจากใบงาน และน าคะแนนของนกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มมารวมกนัเป็น
คะแนนของกลุ่ม จากนั้นครูประกาศชมเชยกลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุด 
ข้ันสรุป 
  นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ เร่ือง ความรู้พื้นฐานการจดัสวน โดยครูเป็นผูต้รวจสอบความ
ถูกตอ้ง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีบกพร่อง 
 
6.   ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง ความเป็นมาของการจดัสวน 
  2) วดีีทศัน์ประกอบการสอน เร่ือง ความส าคญัของการจดัสวน 
  3) ภาพประกอบการสอน จ านวน 6 ภาพ 
  4) ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง แผนท่ีความคิด ความส าคญัของการจดัสวน 
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  5)  ใบงานท่ี 1.2  เร่ือง ประวติัการจดัสวน 
 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
 
7. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
  √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน เกณฑก์ารผา่นร้อยละ 70 
ประเมินแผนท่ีความคิด แบบประเมินแผนท่ีความคิด ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
ตรวจใบงานท่ี 1.2 ตรวจใบงานท่ี 1.2 ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
การน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ ์
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kruaree.in.th/
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หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงานที่ 1.1 
เร่ือง ความส าคัญของการจัดสวน 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ช่ือผู้สอน นางอารี ราชสาร 
กลุ่มท่ี..................................  
สมาชิก  1..................................................... 5...........................................................  
          2...................................................... 6..........................................................  
          3...................................................... 7..........................................................  
          4...................................................... 8.........................................................          
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนใช้เวลา 30 นาที ในการท ากจิกรรมดังต่อไปนี้  
    1. นกัเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 6-8 คน เลือกประธาน รองประธานและเลขานุการ 
    2.  ใหน้กัเรียนอภิปรายในกลุ่ม เร่ือง ความส าคญัของการจดัสวน    
    3.  สรุปผลการอภิปรายโดยสร้างเป็นผงัความคิดลงในใบงานและบนแผน่กระดาษท่ีแจกให ้
แลว้ส่งตวัแทนออกไปรายงานผลหนา้ชั้น โดยใชเ้วลากลุ่มละประมาณ 3 นาที  
ผลการปฏิบัติงาน  
   1.  ช่ือประธาน............................................................................................. .  
   2.  ช่ือรองประธาน....................................................................................... 
   3.  ช่ือเลขานุการ...................................................................................... ... 
ผงัความคิดเร่ือง ความส าคัญของการจัดสวน 
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หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงานที่ 1.2 
 เร่ือง  ความเป็นมาของการจัดสวน 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน 10 นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ช่ือผู้สอน นางอารี ราชสาร 

ช่ือนกัเรียน...................................................ชั้น.....................เลขท่ี................. 
ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนบอกลกัษณะเฉพาะของสวนต่าง ๆ ที่ก าหนดให้  
   1.  สวนแห่งกรุงบาบิโลเนีย ................................................................................................... 
   2.  สวนในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ประเทศอินเดีย ...............................................................  
   3.  สวนมงโกล .......................................................................................................................  
   4.  สวนฟาโรห์ในอียปิต.์...........................................................................................................  
   5.  สวนโรมนั   .......................................................................................................................  
   6.  สวนจีน   ..  .......................................................................................................................  
   7.  สวนญ่ีปุ่น    .......................................................................................................................  
   8.  สวนสมยัสุโขทยั .................................................................................................................  
   9.  สวนในพระราชวงันารายณ์ราชนิเวศน์ .................................................................................  
  10.  สวนในวดัพระแกว้ .............................................................................................................  
  11.  สวนในสมยั  50-100  ปีท่ีแลว้ ..........................................................................................  
       ............................................................................................................................................  
  12.  ถะมอ .................................................................................................................................  
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หลกัสูตรท้องถิ่น เฉลยใบงานที่ 1.2 
เร่ือง  ความเป็นมาของการจัดสวน 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน 10 นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ ช่ือผู้สอน นางอารี ราชสาร 
ช่ือนกัเรียน...................................................ชั้น.....................เลขท่ี................. 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนบอกลกัษณะเฉพาะของสวนต่าง ๆ ที่ก าหนดให้  
   1.  สวนแห่งกรุงบาบิโลเนีย   เป็นสวนลอยท่ีสร้างข้ึนบนปราสาทแต่ละชั้น 
   2.  สวนในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ประเทศอินเดีย   ปลูกตน้ไมใ้หร่้มเงาตามขอบถนน  
   3.  สวนมงโกล  มกัจดัสวนพกัผอ่นตามริมแม่น ้า เป็นรูปส่ีเหล่ียม ปลูกไมด้อกท่ีมีกล่ินหอม 
   4.  สวนฟาโรห์ในอียปิต ์นิยมจดัเพื่อบวงสรวงเทพยดา 
   5.  สวนโรมนั   ส่วนมากเป็นสวนจินตนาการ  มีน ้าพุ รูปป้ันเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 
   6.  สวนจีน  จดัประดบัสวนดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจีนและเป็นการจดัโดยไดค้วามคิดมาจาก 
       ธรรมชาติ  นิยมจดัท าเป็นเนินดินสูง ต ่า มีสะพานทอดโคง้ขา้มล าธาร ขา้มเกาะ ปลูกตน้หลิว  
       ไผ ่หรือสน 
   7.  สวนญ่ีปุ่น    เป็นการจ าลองแบบมาจากธรรมชาติ โดยจดัไวใ้หใ้กลบ้า้นมากท่ีสุดหรือเป็น 
       ส่วนหน่ึงของตวับา้น ประกอบดว้ย แม่น ้า ล าธาร น ้าตก ทะเลสาป ภูเขากอ้นหินและตน้ไม ้
   8.  สวนสมยัสุโขทยั  นิยมปลูกไมผ้ล เช่น หมาก ตาล มะขาม มะม่วง 
   9.  สวนในพระราชวงันารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นลกัษณะสวนประดิษฐ์ ไดรั้บแบบแปลน 
       จากประเทศฝร่ังเศส 
  10.  สวนในวดัพระแกว้ เป็นลกัษณะสวนจินตนาการ ตดัแต่งตน้ไมเ้ป็นรูปทรงต่าง ๆ 
  11.  สวนในสมยั  50-100  ปีท่ีแลว้  นิยมท าเป็นวงเวยีนหนา้บา้น  สวนส่วนมากจดัเป็นสวน 
        ประดิษฐ์ อาจจะมีน ้าพุกลางวงเวยีน 
  12.  ถะมอ  คือสวนภูเขาจ าลองท่ีไดแ้บบอยา่งมาจากประเทศจีน 
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แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
รหัสวชิา  ง30236   ช่ือวชิา การจัดสวน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6  ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2555 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1  เร่ือง ส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน           เวลา 8 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 2   เร่ือง ประเภท ชนิดและรูปแบบการจัดสวน         เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1.   ผลการเรียนรู้ 

      อธิบายความรู้พื้นฐานการจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1  บอกประเภทการจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2.2  บอกชนิดของสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2.3  บอกรูปแบบการจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
3.   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การศึกษาความรู้พื้นฐานการจดัสวนเก่ียวกบัความเป็นมา ความส าคญั ประเภทชนิดและ
รูปแบบของสวน การเลือกใชพ้นัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์การจดัสวนและการเตรียมพื้นท่ีจดัสวน  ท า
ใหน้กัเรียนเขา้ใจ สามารถน าไปออกแบบ วางแผนและปฏิบติังานจดัสวนไดอ้ยา่งเหมาะสม       
 
4.  สาระการเรียนรู้  
 4.1  ด้านความรู้ 
  1)  ประเภทการจดัสวน 
  2)  ชนิดของสวน 
  3)  รูปแบบการจดัสวน 
 4.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
  1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
  2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม 
สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
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 4.3  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การท าใบงาน 
      ความสามารถในการแกปั้ญหา  :   
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
       ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :    
 4.4   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    4.4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    4.4.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4.5  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      : เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
√   การคิดวเิคราะห์ : ท าใบงาน 
√   การเขียน    :   ท าใบงาน 
 
5. การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูน าภาพสวน 4 รูปแบบมาใหน้กัเรียนดู แลว้ใชค้  าถามกระตุน้ใหน้กัเรียนสังเกตขอ้
แตกต่างและจุดเด่นของสวนแต่ละภาพ ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 

2. ครูใชค้  าถามกระตุน้ให้นกัเรียนศึกษาคน้ควา้รูปแบบของสวนท่ีนิยมจดักนัทัว่โลก 
ขั้นสอน 

3. นกัเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากเร่ืองท่ี 1) ครูช้ีแจงให้นกัเรียนทุกคนค านึงถึงความส าเร็จของ
กลุ่ม โดยอาศยัความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั นกัเรียนท่ีเรียนเก่งตอ้งช่วยเหลือนกัเรียนท่ี
เรียนอ่อนหรือเรียนชา้กวา่ 

4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเอกสารประกอบการสอน เร่ือง ประเภท ชนิดและรูปแบบ  
ของสวน ท่ีครูแจกให ้แลว้ร่วมกนัอภิปรายความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาจนทุกคนมีความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้ง ตรงกนั  
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5. นกัเรียนร่วมมือกนัในกลุ่มท าใบงานท่ี 1.3 เร่ือง ชนิดการจดัสวน และน าส่งครู 
6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกศึกษารูปแบบการจดัสวนในประเภทอาเซียนกลุ่มละ 1 ประเทศ 

โดยไม่ใหซ้ ้ ากนั  อภิปรายกนัในกลุ่มและบนัทึกลงในแบบบนัทึก 
7. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่มท่ีหนา้ชั้นเรียน กลุ่มละ 3 นาที โดยเปิด

ใหน้กัเรียนอ่ืนแสดงความคิดเห็น 
ข้ันสรุป 

8. นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ เร่ือง ประเภท ชนิดและรูปแบบของสวน โดยครูเป็นผู ้
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีบกพร่อง 
 
6. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง ประเภท ชนิดและรูปแบบการจดัสวน 
  2) ภาพประกอบการสอน จ านวน 4 ภาพ 
  3) ใบงานท่ี 1.3  เร่ือง ชนิดการจดัสวน 
 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
 
7. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
  √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 
ตรวจใบงานท่ี 1.3 ตรวจใบงานท่ี 1.3 ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
การน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 

 
 
 
 

http://www.kruaree.in.th/
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หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงานที ่1.3 
เร่ือง   ประเภท ชนิดและรูปแบบ      

การจัดสวน 

ใช้เวลาในการปฏิบัติ 10 นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ สอนโดย  นางอารี  ราชสาร 

 

 
ช่ือ.............................................................ช้ัน..........……..................เลขที่................................... 
 
   ให้นักเรียนบอกลกัษณะเด่นของสวนแต่ละชนิด  
  1.  สวนหิน............................................................................................................................… 
  2.  สวนกรวด.............................................................................................................................  
  3.  สวนทะเลทราย.....................................................................................................................  
  4.  สวนน ้า.................................................................................................................................  
  5.  สวนแขวน............................................................................................................................  
  6.  สวนดาดฟ้า..................................................................................................................…… 
  7.  สวนพรรณไม.้......................................................................................................................  
  8.  สวนภูเขา..............................................................................................................................  
  9.  สวนผนงั...............................................................................................................................  
 10 . สวนท่ีราบ............................................................................................................................  
 11.  สวนสมุนไพร.............................................................................................................…… 
 12.  สวนหยอ่ม..........................................................................................................................  
 13.  สวนกระถาง..................................................... ..........................................................…… 
 14.  สวนสาธารณะ..........................................................................................................…..… 

 15.  สวนสุขภาพ................................................................................................................…… 
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หลกัสูตรท้องถิ่น เฉลยใบงานที ่1.3 
เร่ือง   ประเภท ชนิดและรูปแบบ   

การจัดสวน 

ใช้เวลาในการปฏิบัติ 10 นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ สอนโดย  นางอารี  ราชสาร 

 
       ให้นักเรียนบอกลกัษณะเด่นของสวนแต่ละชนิด  
  1.  สวนหิน  คือการจดัสวนไมป้ระดบัท่ีมีกอ้นหินเป็นองคป์ระกอบส าคญั 
  2.  สวนกรวด  คือการจดัสวนไมป้ระดบัท่ีมีกรวดเป็นองคป์ระกอบส าคญั 
  3.  สวนทะเลทราย ลอกเลียนแบบธรรมชาติของทะเลทราย ตน้ไมเ้ป็นพวก ปาลม์ อากาเว ่ 
      กระบองเพชร 
  4.  สวนน ้า ประกอบดว้ยธารน ้า สระน ้า บ่อน ้าพุ หรือน ้าตก เป็นส าคญั อาจมีตน้ไมห้รือ 
      ไม่มีก็ได ้ 
  5.  สวนแขวน คือการปลูกตน้ไมใ้ส่กระถางแขวนตามชายคา ระเบียง กนัสาด  หรือซุม้ 
  6.  สวนดาดฟ้า เป็นการจดัสวนบริเวณดาดฟ้า ชานเรือนหรือระเบียงบา้น 
  7.  สวนพรรณไม ้คือสวนท่ีน าตน้ไมท่ี้มีขนาด รูปทรง สีสัน และใบแตกต่างกนัมาปลูกรวมกนั 
      โดยใชห้ลกัศิลปะในการจดั  
  8.  สวนภูเขา  สวนท่ีตกแต่งเป็นภูเขา หิน ผา ถ ้า เป็นส่วนประกอบ 
  9.  สวนผนงั  เป็นการปลูกตน้ไมบ้นก าแพง เข่ือน คนัดิน ใหต้น้ไมย้อ้ยห้อยลงมาในแนวตั้ง 
10 . สวนท่ีราบ  เป็นการจดัสวนบนพื้นท่ีราบ  ส่วนมากเป็นลกัษณะสวนประดิษฐ ์ 
11.  สวนสมุนไพร เป็นการจดัสวนท่ีปลูกและตกแต่งดว้ยพืชสมุนไพร 
12.  สวนหยอ่ม เป็นการจดัสวนท่ีมีองคป์ระกอบของหิน ตน้ไมแ้ละวสัดุตกแต่งในบริเวณเน้ือท่ี 
       ของสนามหรือรอบตวัอาคาร 
 13.  สวนกระถาง  เป็นการจดัสวนโดยใชไ้มก้ระถาง ส่วนมากจดัในงานนิทรรศการ 
 14.  สวนสาธารณะ คือสวนท่ีมีเน้ือท่ีเปิดโล่ง มีเน้ือท่ีค่อนขา้งมาก  แบ่งประโยชน์ใชส้อยได ้
      หลายอยา่ง เนน้วตัถุประสงคเ์พื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ     
 15.  สวนสุขภาพ  คลา้ยสวนสาธารณะ แต่มีส่วนใชส้อยเพื่อออกก าลงักาย   
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แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
รหัสวชิา  ง30236   ช่ือวชิา การจัดสวน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2555 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1  เร่ือง ส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน             เวลา 8 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 3   เร่ือง พนัธ์ุไม้และวสัดุอุปกรณ์การจัดสวน          เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1.   ผลการเรียนรู้ 

 อธิบายความรู้พื้นฐานการจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1  จ  าแนกพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2.2  จ  าแนกวสัดุอุปกรณ์การจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
3.   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  ก่อนการลงมือจดัสวนตอ้งมีการเตรียมพนัธ์ุไม ้ วสัดุอุปกรณ์ใหพ้ร้อมก่อนลงมือ
ปฏิบติังานการเลือกพนัธ์ุไมเ้ป็นหวัใจส าคญัในการจดัสวน เพราะพนัธ์ุไมเ้ป็นส่ิงมีชีวิต   มีการ
เจริญเติบโต  ตอ้งการสภาพแวดลอ้มเฉพาะตวั มีการเส่ือมโทรม ลม้ตายตามธรรมชาติ  การเลือก
ชนิดของพืชเพื่อการจดัสวนจึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาประเภท ความตอ้งการสภาพแวดลอ้ม การปลูก
ร่วมกบัพืชชนิดอ่ืน การดูแลรักษา รูปลกัษณ์ท่ีเขา้กบับรรยากาศและเน้ือหาของสวนหรือภูมิสถาปัตย์
อ่ืน 
 
4.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
 4.1  ด้านความรู้ 
  1)  พนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวน 
  2)  วสัดุอุปกรณ์การจดัสวน 
 4.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
  1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
  2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม 
สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
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 4.3  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การท าใบงาน 
      ความสามารถในการแกปั้ญหา  :   
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
       ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :    
 4.4   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    4.4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    4.4.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4.5  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      : เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
√   การคิดวเิคราะห์ : ท าใบงาน 
√   การเขียน    :   ท าใบงาน 
 
5.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที ่5-6 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1. แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในคาบเรียนน้ีให้นกัเรียนทราบ  
2. น าเขา้สู่บทเรียนโดยการน าภาพการจดัสวนให้นกัเรียนดู   จ  านวน  2  ภาพ   แลว้

ซกัถามนกัเรียนดงัต่อไปน้ี 
2.1  นกัเรียนรู้จกัพนัธ์ุไมใ้นภาพหรือไม่ พนัธ์ุไมใ้นภาพสามารถน ามาปลูกใน

ทอ้งถ่ินไดห้รือไม่ 
               2.2  นกัเรียนคิดวา่มีความจ าเป็นหรือไม่อยา่งไร ท่ีตอ้งศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัพนัธ์ุไม ้
ก่อนการจดัสวน 

2.3  การจะจดัสวนใหส้ าเร็จเหมือนในภาพนกัเรียนตอ้งใชคุ้ณธรรมอะไรบา้ง 
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2.4  ถา้ตอ้งการใหส้วนท่ีจดัสวยงาม มีคุณค่าตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
นกัเรียนสามารถประยกุตใ์ชพ้ืชในทอ้งถ่ินชนิดใดไดบ้า้ง 

3. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความจ าเป็นในการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัพนัธ์ุไมแ้ละวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัสวน 
ขั้นสอน 
  4.   นกัเรียนแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มใหมี้ความสามารถคละกนั ครู
แนะน าการเรียนรู้แบบ L.T.  แนะน าเก่ียวกบัระเบียบของกลุ่ม บทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิกกลุ่ม  
นกัเรียนเลือกประธานกลุ่ม  รองประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม   

5.   นกัเรียนปฏิบติังานในกลุ่มยอ่ยตามใบงานท่ี 1.4 เร่ือง การส ารวจพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดั
สวนในโรงเรียน  โดยการส ารวจพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวนหนา้อาคารเรียนและบนัทึกลงในใบงาน 

6.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายสรุปผลการศึกษาและน าเสนอผลการส ารวจพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้น     
การจดัสวนในโรงเรียนและกลุ่มละ 2 นาที 

7.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาขอ้มูลการเตรียมพนัธ์ุไมแ้ละวสัดุอุปกรณ์การจดัสวนจาก
แหล่งเรียนรู้ประกอบดงัต่อไปน้ี  
  กลุ่มท่ี 1   ศึกษาเร่ือง  ประเภทพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวน  จากบทเรียนส าเร็จรูป  
  กลุ่มท่ี 2  ศึกษาเร่ือง  หลกัการเลือกใชพ้นัธ์ุไมใ้นการจดัสวน จากเอกสารในห้องวชิา
  กลุ่มท่ี 3  ศึกษาเร่ือง พืชในทอ้งถ่ินท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัสวนจากการ 
                                 สัมภาษณ์บุคลากรในโรงเรียน 
  กลุ่มท่ี 4  ศึกษาเร่ือง วสัดุอุปกรณ์การจดัสวนจากเอกสารประกอบการสอน 
  โดยใชเ้วลากลุ่มละประมาณ 20 นาที 

8. นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการศึกษาหนา้ชั้นเรียน โดยใชเ้วลากลุ่มละ 2 นาที 
ข้ันสรุป 

      9. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปขอ้มูลเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  
 
6. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)  บทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง พนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวน 
  2)  เอกสารประกอบการเรียนการสอน เร่ือง วสัดุอุปกรณ์การจดัสวน 
  3)  ภาพประกอบการสอน จ านวน 4 ภาพ 
  4)  ใบงานท่ี 1.4 เร่ือง การส ารวจพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวนในโรงเรียน 
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 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
 
7. การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
  √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 
ตรวจใบงานท่ี 1.4 ตรวจใบงานท่ี 1.4 ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
การน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
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หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงานที ่1.4 ใช้เวลาปฏิบัติงาน 10 นาที 

เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ การส ารวจพนัธ์ุไม้ทีใ่ช้ในการจัดสวน 
ในโรงเรียน 

สอนโดย นางอารี  ราชสาร 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม และใหป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ี 
1.   ส ารวจรายช่ือพนัธ์ุไมท่ี้พบในสวนหนา้อาคารเรียน  สังเกตขนาดของพนัธ์ุไม ้ สภาพพื้นท่ีท่ีพบ
แลว้บนัทึกลงในตาราง 
2.  อภิปรายในกลุ่มเพื่อสรุปส่ิงท่ีตอ้งศึกษาเก่ียวกบัพนัธ์ุไมท่ี้ใชใ้นการจดัสวน  
3.  ตวัแทนกลุ่มออกไปน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  โดยใชเ้วลากลุ่มละ 2 นาที 

ผลการส ารวจพนัธ์ุไม้ 

ล าดบัท่ี ช่ือพนัธ์ุไม ้ ขนาด จุดเด่นของพนัธ์ุไม ้
สภาพพ้ืนท่ีท่ีพบ 

ความตอ้งการ
แสง 

สภาพของ
ดิน 
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แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรท้องถิน่ เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ 
รหัสวชิา  ง30236   ช่ือวชิา การจัดสวน          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2555 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1  เร่ือง ส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน             เวลา 8 ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 4   เร่ือง การเตรียมพืน้ทีจั่ดสวน               เวลา 2 ช่ัวโมง 
 
1.   ผลการเรียนรู้ 

 อธิบายความรู้พื้นฐานการจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1  อธิบายการเตรียมพื้นท่ีจดัสวนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2.2  วางแผนการเตรียมพื้นท่ีและปรับปรุงดินใหเ้หมาะกบัแบบแปลนสวนได ้
 
3.   สาระส าคัญ 

 การเตรียมพื้นท่ีในการจดัสวน ตอ้งค านึงถึงหลกั 3 ประการ คือ 1)  ดินฟ้าอากาศ  2)  
บริเวณ  3)  ส่ิงก่อสร้าง  การศึกษาเร่ืองการเตรียมพื้นท่ีจดัสวนใหเ้ขา้ใจจะช่วยอ านวยความสะดวกใน
การจดัสวน  สามารถจดัสวนไดง่้าย สวยงาม และสมบูรณ์ 
 
4.  สาระการเรียนรู้  
 4.1  ด้านความรู้ 
  1)  การเตรียมพื้นท่ีจดัสวน 
  2)  การวางแผนการเตรียมพื้นท่ี 
 4.2  ด้านทกัษะกระบวนการ 
  1) ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นการท างานกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ท างานอยา่งมีกระบวนการ ตามขั้นตอนและฝึกหลกัการท างานกลุ่ม  
  2) ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย การศึกษา คน้ควา้ รวบรวม 
สังเกต ส ารวจ และบนัทึก 
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 4.3  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
√    ความสามารถในการส่ือสาร  :  การสนทนา การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 
√    ความสามารถในการคิด  :   การท าใบงาน 
√    ความสามารถในการแกปั้ญหา :  การวางแผนเตรียมพื้นท่ี 
√    ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ :   การท างานรวมกลุ่ม 
√    ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี :  การออกแบบและจดัท าหนงัสือท ามือ  
 4.4   ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    4.4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
√  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์ √    อยูอ่ยา่งพอเพียง     √   ซ่ือสัตยสุ์จริต    √     มุ่งมัน่ในการท างาน 
√  มีวนิยั  √     รักความเป็นไทย    √   ใฝ่เรียนรู้ √     มีจิตสาธารณะ 

    4.4.2  เอกลกัษณ์ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  
√ นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 4.5  ด้านการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 
√   การอ่าน      : บทเรียนส าเร็จรูป 
√   การคิดวเิคราะห์ : ท าใบงาน 
√   การเขียน    :   ท าใบงาน 
 
5.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที ่7-8 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

  1.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีจะเรียนในคาบเรียนน้ีใหน้กัเรียนทราบ  
 2.  นกัเรียนดูภาพการจดัสวนจ านวน 2 ภาพ  หลงัจากนั้น  ครูน านกัเรียนสนทนาซกัถาม  
โดยสุ่มเลือกนกัเรียนประมาณ  3  คน  ตอบค าถามต่อไปน้ี 

-  นกัเรียนมองเห็นความแตกต่างของพื้นท่ีสวนในภาพสองภาพหรือไม่ อยา่งไร 
-  นกัเรียนคิดวา่การเตรียมพื้นท่ีจดัสวนล่วงหนา้มีความจ าเป็นในการจดั ตกแต่งสวน

หรือไม่อยา่งไร 
 4.  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความจ าเป็นในการศึกษาเร่ืองการเตรียมพื้นท่ีในการจดั
สวน 
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ขั้นสอน 
5.  นกัเรียนศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง การเตรียมพื้นท่ีในการจดัสวน  โดยใชเ้วลา  20  

นาที แลว้ร่วมกนัสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัการเตรียมพื้นท่ี ในการจดัสวนลงในสมุดจดงาน โดยใชเ้วลา
ประมาณ 5 นาที 

6.  นกัเรียนปฏิบติังานกลุ่มตามกลุ่มปฏิบติังานท่ีแบ่งไวแ้ลว้ ปฏิบติังานตามใบงานท่ี 1.5   
เร่ือง แผนงานการเตรียมพื้นท่ี โดยการน าแบบแปลนสวนของกลุ่มมาอภิปรายระดมสมองเพื่อ
วางแผนการเตรียมพื้นท่ี และการปรับปรุงดิน โดยปฏิบติังานในสถานท่ีจริง โดยใชเ้วลา 20 นาที  และ
แนะน าใหป้ฏิบติังานให้เสร็จเรียบร้อยโดยใชเ้วลานอกเวลาเรียน และน าเสนอในคาบเรียนต่อไป 
ข้ันสรุป 

7.   นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้และแผนการปฏิบติังานเตรียมพื้นท่ีในการจดัสวน
โดยนดัหมายใหป้ฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ ขยนั อดทน ประหยดั ซ่ือสัตย ์และสามคัคี  ใหแ้ลว้
เสร็จภายใน 3 สัปดาห์   
      8.   นกัเรียนแบบทดสอบหลงัเรียนดว้ยแบบทดสอบชุดท่ี 1  แบบปรนยั  จ านวน 20 ขอ้ ใช้
เวลา 30 นาที  
 
6. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 ส่ือการเรียนรู้ 
  1)  วสัดุอุปกรณ์การท าหนงัสือท ามือ 
  2)  ใบงานท่ี 1.5 เร่ือง แผนงานการเตรียมพื้นท่ี 
 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมุด 
  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ  http://www.kruaree.in.th 
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7.  การวดัและการประเมินผล 
 ผู้ประเมิน 
  √  ครูผูส้อน   นกัเรียน   เพื่อน    ผูป้กครอง 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การให้คะแนน 
ตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน เกณฑก์ารผา่นร้อยละ 70 
ตรวจใบงานท่ี 1.5 ตรวจใบงานท่ี 1.5 ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
การน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอ ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
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หลกัสูตรท้องถิ่น ใบงานที ่1.5 ใชเ้วลาปฏิบติังาน 20 นาที 
เร่ือง สวนสวยด้วยสองมือ เร่ือง  แผนงานการเตรียมพืน้ที่ สอนโดย นางอารี  ราชสาร 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนวางแผนการเตรียมพื้นท่ี และการปรับปรุงดินในบริเวณสวนใหเ้หมาะสมกบั
แบบแปลนสวน 

วนั เดือน ปี แผนการด าเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
กลุ่มที.่.................... 
สมาชิก 1......................................................................................................ประธาน 
 2.....................................................................................................รองประธาน 
 3.....................................................................................................เลขานุการ 
 4..................................................................................................... 
 5.....................................................................................................
 6...................................................................................................... 
 7..................................................................................................... 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
หน่วยการเรียนรู้ที ่1  ช่ือหน่วย  ส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน 

 
ค าช้ีแจง  แบบทดสอบมีจ านวน  20  ข้อ  20  คะแนน  ใช้เวลาท าแบบทดสอบ  30  นาที 
ค าส่ัง  จงเลอืกค าตอบทีถู่กที่สุดเพยีงค าตอบเดียวแล้วกากบาทลงในกระดาษค าตอบ  
1.  สวนไมป้ระดบัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีปรากฏในหลกัฐานทางประวติัศาสตร์คือท่ีใด 

ก.  สวนลอยแห่งอียปิต ์
ข.  สวนลอยแห่งกรุงทรอย 
ค.  สวนลอยแห่งนครเมกกะ 
ง.  สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลเนีย 

2.  สวนใดท่ีนิยมจดัเป็นสวนน ้าพุ 
ก.  สวนญ่ีปุ่น 
ข.  สวนอิตาลี 
ค.  สวนฝร่ังเศส 
ง.  สวนองักฤษ 

3.  สวนมงโกล  นิยมใชไ้มด้อกชนิดใดในการจดัสวน  
    ก.  ลิลล่ี        

ข.  กุหลาบ      
ค.  แอสเตอร์        
ง.  ซ่อนกล่ินฝร่ัง  

4.   ถะมอ  หมายถึงขอ้ใด  
    ก.  ตะเกียงหิน        

ข.  เก๋งจีน ตุก๊ตาหิน  
    ค.  สวนภูเขาจ าลอง       

ง.  การน าน ้าพุมาจดัสวน  
5.  ไทยไดรั้บอิทธิพลการจดัสวนแบบ ถะมอ จากท่ีใด  
    ก.  ประเทศจีน        

ข.  ประเทศญ่ีปุ่น  
    ค.  ประเทศอิตาลี       

ง.  ประเทศฝร่ังเศส  
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6.  ไทยเร่ิมรับอิทธิพลการจดัสวนแบบ ถะมอ เขา้มาในสมยัใด  
    ก.  สุโขทยั        

ข.  อยธุยา  
    ค.  รัตนโกสินทร์ตอนตน้     

ง.  รัตนโกสินทร์ตอนปลาย  
7.  หลกัฐานทางประวติัเก่ียวกบัการจดัสวนไทยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดคือ ปรากฏในสมยัใด 

ก.  พอ่ขนุศรีอินทราทิตย ์
ข.  พอ่ขนุผาเมือง 
ค.  พอ่ขนุรามค าแหง 
ง.  พระเขาอู่ทอง 

8.  สวนประเภทใด นิยมจดัเป็นสวนน ้าชา                                        
      ก.  สวนแบบจีน                           

ข.  สวนแบบญ่ีปุ่น                                                   
      ค.  สวนแบบไทย                         

ง.  สวนแบบตะวนัตก                                                
9.  สวนประเภทใดนิยมจดัแบบสวนประดิษฐ ์                                    
      ก.  สวนแบบจีน                            

ข.  สวนแบบญ่ีปุ่น                                                   
      ค.  สวนแบบไทย                           

ง.  สวนแบบตะวนัตก         
10.  สวนทะเลทราย นิยมประดบัดว้ยพืชชนิดใด                                   
      ก.  โมก เตยหอม ปรง                       

ข.  ปาลม์ อากาเว ่แคคตสั                                            
      ค.  วาสนา เขม็สามสี พลบัพลึงด่าง 

ง.  แกลดดิโอลสั เฮลิโคเนีย เบิร์ดออฟพาราไดส์                           
11.  สวนแห่งกรุงบาบิโลเนีย เป็นสวนชนิดใด  
      ก.  สวนลอย         

ข.  สวนพรรณไม ้
      ค.  สวนกระถาง                                 

ง.  สวนทะเลทราย 
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12.  ดิสนียแ์ลนด ์สวนสนุกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก เป็นสวนชนิดใด  
      ก.  สวนหิน          

ข.  สวนน ้า 
      ค.  สวนสุขภาพ          

ง.  สวนสาธารณะ 
13.  สวนรูปแบบใดนิยมสร้างเพื่อเพิ่มความโอ่อ่าสง่างามใหก้บัอาคาร  
      ก.  สวนประดิษฐ์         

ข.  สวนธรรมชาติ 
      ค.  สวนนามธรรม         

ง.  สวนจินตนาการ 
14.  สวนนามธรรมเนน้การจดัแบบใด  
      ก.  เลียนแบบธรรมชาติ         

ข.  เนน้เส้น สีตามแบบศิลปะสมยัใหม ่
      ค.  เนน้เร่ืองราวตามจินตนาการ       

ง.  เนน้ประโยชน์ใชส้อยและจุดประสงค์ 
15.  วสัดุชนิดใดเป็นเอกลกัษณ์การจดัสวนญ่ีปุ่น 
 ก.  ตะเกียงหิน 
 ข.  รูปป้ันกามเทพ 
 ค.  ฤาษีดดัตน 
 ง.  น ้าพุกลางสวน 
16.  พืชชนิดใดนิยมจดัเป็นเอกลกัษณ์ของสวนไทย 
 ก.  หลิว 
 ข.  ไผ ่
 ค.  สน 
 ง.  ข่อย 
17.  สวนท่ีเนน้จุดเด่นท่ีองคป์ระกอบของสวนท่ีบอกถึงเร่ืองราวต่าง ๆ คือสวนรูปแบบใด 
 ก.  สวนประดิษฐ์ 
 ข.  สวนธรรมชาติ 
 ค.  สวนนามธรรม 
 ง.  สวนจินตนาการ 
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18.  สวนองักฤษมีจุดเด่นท่ีการเลือกใชพ้รรณไมช้นิดใด 
 ก.  ไมด้ดั 
 ข.  ไมด้อก 
 ค.  แคคตสั 
 ง.  ไมผ้ล 
19.  สวนบาหลี  มกัจะเนน้จุดเด่นท่ีส่วนใดของสวน 
 ก.  กอ้นหิน 
 ข.  พรรณไม ้
 ค.  รูปป้ัน 
 ง.  น ้าตก 
20.  สวนบริเวณหนา้เสาธงของโรงเรียน จดัเป็นสวนประเภทใด 
 ก.  สวนประดิษฐ์ 
 ข.  สวนธรรมชาติ 
 ค.  สวนนามธรรม 
 ง.  สวนจินตนาการ 
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เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
  หลกัสูตรท้องถิ่น เร่ือง สวนสวยด้วยสองมอื  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1  ช่ือหน่วย  ส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน 
 
 

ขอ้ท่ี ขอ้ถูก  ขอ้ท่ี ขอ้ถูก 
1 ง  11 ก 
2 ข  12 ง 
3 ง  13 ก 
4 ค  14 ข 
5 ก  15 ก 
6 ข  16 ง 
7 ค  17 ค 
8 ข  18 ข 
9 ง  19 ค 
10 ข  20 ก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



236 
 

หลักสูตรท้องถิ่น ใบงานที่ 2.1 ใช้เวลาปฏิบัติงาน 10 นาที 
สวนสวยด้วยสองมือ วิเคราะห์มุมสวนในโรงเรียน สอนโดย นางอารี ราชสาร 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม และให้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
1.   เลือกมุมสอนในบริเวณโรงเรียนที่นักเรียนชอบแล้ววิเคราะห์มุมสวน ดังต่อไปนี้ 
      1.1  ส ารวจรายชื่อพันธุ์ไม้ที่พบในสวนหน้าอาคารเรียน   
      1.2  สังเกตขนาดของพันธุ์ไม้  จุดเด่นของพันธุ์ไม้ สภาพพื้นท่ีที่พบแล้วบันทึกลงใน
ตาราง 
2.  วิเคราะห์มุมสวนตามตัวอย่างในใบงาน  
3.  ตัวแทนกลุ่มออกไปน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  โดยใช้เวลากลุ่มละ 2 นาที 

ผลการส ารวจพันธุ์ไม้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อพันธุ์ไม้ ขนาด จุดเด่นของ
พันธุ์ไม้ 

สภาพพื้นที่ท่ีพบ 
ความ

ต้องการแสง 
สภาพของ

ดิน 
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ตัวอย่างการเรียนรู้จากสวน (สวนบ้านครูอารี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แนวคิดการออกแบบ 
ก่อน : ต้องการแยกพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนจากบ้านหลังแรกและทางเข้า

บ้านหลังท่ีสอง 
2. การจัดพื้นที่ภายในสวน 
หลัง : พื้นท่ีเป็นแนวยาวกั้นด้านข้างของบ้านหลังท่ี 1 กับทางเข้า

บ้านหลังท่ี 2 ถูกแบ่งพื้นท่ีใช้สอยออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนของ
ฉากหลัง และส่วนท่ีวางชุดม้าหินอ่อน 2 ท่ี โดยมีฉากหลังสร้าง
ความสัมพันธ์ของพื้นท่ี 

3. โครงสร้าง 
    จัดท าหลังคาจากระแนงไม้ 3 ชิ้น มุงด้วยซาแลนป้องกันแสงแดด 

ตั้งชุดม้าหินอ่อนสองชุด โดยมีระแนงไม้กั้นเป็นฉาก ประดับด้วย
กล้วยไม้และไม้แขวน ปูพื้นด้วยหินกรวด ฉากหลังท่ีใช้กั้นระหว่าง
บ้านกับทางเข้าบ้านหลังท่ีสอง ใช้ตอไม้ท่ีมีความสูงแตกต่างกันตั้ง
แล้ววางดว้ยแพงพวยสลับกับสับปะรดสี โดยมีร่มเงาจากต้นหมาก 
และต้นสารภีท่ีมีอยู่แล้ว ส่วนต้นประยงค์ ได้ตัดแต่งท าเป็นไม้ดัด 
ท าให้สามารถใช้พื้นท่ีเป็นฉากกั้นได้ และยังใช้เป็นมุมพักผ่อนเล็ก 
ๆ ได้ด้วย 

4. ขอบเขตของโครงสร้าง 
ใช้ตอไม้ท่ีมีความสูงลดหลั่นกันจัดวางอย่างมีจังหวะ บนตอไม้
ประดับด้วยกรางแพวงพวยและสับปะรดสีสีสันสวยงาม 

5. การผสมผสานของวัสดุที่ใช้ในสวน 
กรวดทราย ช่วยให้พื้นท่ีขนาดเล็กดูสว่างขึ้น ระแนงไม้ช่วยให้เกิด
ความเป็นส่วนตัว 

6. สัดส่วน 
สัดสวนและจังหวะของตอไม้ท าให้เกิดความรื่นรมย์  ไม่ได้มี
อิทธิพลต่อจ ากัดพื้นท่ีพักผ่อนแต่อย่างใด 

7. สรุปรายละเอียด 
    สวนเล็ก ๆ ประดับไม้ระแนงสร้างความน่ารักให้กับมุมพักผ่อน 
ระแนงไม้นอกจากให้ร่มเงาแลว้ ยังสร้างความเป็นสัดส่วนเหมาะ
ส าหรับนั่งพักผ่อน การใช้ตอไม้ท่ีมีสัดส่วนแตกต่างกัน จัดวางด้วย
จังหวะที่เหมาะสม ประดับด้วยพรรณไม้หลากสี  ท าให้เกิดขอบเขต  
ท่ีไม่จ ากัดจนเกินไป สามารถทอดสายตาสู่มุมสวนตรงข้ามทางเข้า
บ้านได้ 
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การเรียนรู้จากสวนในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการส ารวจพันธุ์ไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แนวคิดการออกแบบ 
ก่อน : .......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
2. การจัดพื้นที่ภายในสวน 
หลัง : .......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
3. โครงสร้าง……………………………………………………………………………………………….…………………………… 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................... ........................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
4. ขอบเขตของโครงสร้าง…………..…………………………………………………………………….………………………. 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
5. การผสมผสานของวัสดุที่ใช้ในสวน…………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
6. สัดส่วน..................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
6. สรุปรายละเอียด………………………………………………………………………………….………............................ 
....................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................... ..................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
. 
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หลักสูตรท้องถิ่น ใบงานที่ 2.2 ใช้เวลาปฏิบัติงาน 10 นาที 
สวนสวยด้วยสองมือ เรื่อง  การสืบค้นข้อมูลพันธุ์ไม้ 

ในท้องถิ่น 
สอนโดย นางอารี  ราชสาร 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ตามกลุ่มปฏิบัติงานเดิม และให้ปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้ 
1. แบ่งหน้าที่ให้สมาชิกกลุ่มไปสืบค้นข้อมูลพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรท่ีมีลักษณะ

ใกล้เคียงกับพันธุ์ไม้ที่พบในใบงานท่ี 2.2  และสามารถน ามาใช้จัดสวนเพื่อให้เกิด
คุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และอินเตอร์เน็ต 

2. น าความรู้ที่ได้จากการสืบค้นไปสร้างผังความคิด 
   3.   ตัวแทนกลุ่มออกไปน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  โดยใช้เวลากลุ่มละ 2 นาที 
สรุปผลการสืบค้นข้อมูล 

ล าดับ
ที ่

ชื่อพันธุ์ไม้ 
ในใบงานที่ 2.2 

พืชในท้องถิ่นที่ใช้
จัดสวนแทนได้ 

คุณประโยชน์ท่ีได้รับจากพืช 
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ไม้ในร่ม 

ไม้
กลางแจ้ง 

 
ผังความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุม่ที่.............................................. 
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หลักสูตรท้องถ่ิน ใบงานที่ 2.3 ใช้เวลาปฏิบัติงาน 60 นาที 
สวนสวยด้วยสองมือ เรื่อง  การวิเคราะห์แนวคิดจาก

มุมสวน 
สอนโดย นางอารี  ราชสาร 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกมุมสวนจากแหล่งเรียนรู้ที่ครูน าไปศึกษาดูงาน  แล้ววิเคราะห์
มุมสวนในมุมทีน่ักเรียนชอบมากที่สุด โดยใช้เวลา 60 นาที 
ตัวอย่างการเรียนรู้จากสวน (สวนบ้านครูอารี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้จากสวนวัดหลวงพ่อโต  อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
 
 
 
 
 

1. แนวคิดการออกแบบ 
ก่อน : ต้องการแยกพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนจากบ้านหลังแรกและทางเข้า

บ้านหลังท่ีสอง 
2. การจัดพื้นที่ภายในสวน 
หลัง : พื้นท่ีเป็นแนวยาวกั้นด้านข้างของบ้านหลังท่ี 1 กับทางเข้าบ้าน

หลังที ่2 ถูกแบ่งพื้นท่ีใช้สอยออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนของฉากหลัง 
และส่วนท่ีวางชุดม้าหินอ่อน 2 ท่ี โดยมีฉากหลังสร้าง
ความสัมพันธ์ของพื้นท่ี 

3. โครงสร้าง 
    จัดท าหลังคาจากระแนงไม้ 3 ชิ้น มุงด้วยซาแลนป้องกันแสงแดด 

ตั้งชุดม้าหินอ่อนสองชุด โดยมีระแนงไม้กั้นเป็นฉาก ประดับด้วย
กล้วยไม้และไม้แขวน ปูพื้นด้วยหินกรวด ฉากหลังท่ีใช้กั้นระหว่าง
บ้านกับทางเข้าบ้านหลังท่ีสอง ใช้ตอไม้ท่ีมีความสูงแตกต่างกันตั้ง
แล้ววางดว้ยแพงพวยสลับกับสับปะรดสี โดยมีร่มเงาจากต้นหมาก 
และต้นสารภีท่ีมีอยู่แล้ว ส่วนต้นประยงค์ ได้ตัดแต่งท าเป็นไม้ดัด ท า
ให้สามารถใช้พื้นท่ีเป็นฉากกั้นได้ และยังใช้เป็นมุมพักผ่อนเล็ก ๆ 
ได้ด้วย 

4. ขอบเขตของโครงสร้าง 
ใช้ตอไม้ท่ีมีความสูงลดหลั่นกันจัดวางอย่างมีจังหวะ บนตอไม้
ประดับด้วยกรางแพวงพวยและสับปะรดสีสีสันสวยงาม 

5. การผสมผสานของวัสดุที่ใช้ในสวน 
กรวดทราย ช่วยให้พื้นท่ีขนาดเล็กดูสว่างขึ้น ระแนงไม้ช่วยให้เกิด
ความเป็นส่วนตัว 

6. สัดส่วน 
สัดสวนและจังหวะของตอไม้ท าให้เกิดความรื่นรมย์  ไม่ได้มีอิทธิพล
ต่อจ ากัดพื้นท่ีพักผ่อนแต่อย่างใด 

7. สรุปรายละเอียด 
    สวนเล็ก ๆ ประดับไม้ระแนงสร้างความน่ารักให้กับมุมพักผ่อน 
ระแนงไม้นอกจากให้ร่มเงาแล้ว ยังสร้างความเป็นสัดส่วนเหมาะส าหรับ
นั่งพักผ่อน การใช้ตอไม้ท่ีมีสัดส่วนแตกต่างกัน จัดวางด้วยจังหวะท่ี
เหมาะสม ประดับด้วยพรรณไม้หลากสี  ท าให้เกิดขอบเขต ท่ีไม่จ ากัด
จนเกินไป สามารถทอดสายตาสู่มุมสวนตรงข้ามทางเข้าบ้านได้ 
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การเรียนรู้จากสวนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. แนวคิดการออกแบบ 
ก่อน : .......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
8. การจัดพื้นที่ภายในสวน 
หลัง : .......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
9. โครงสร้าง……………………………………………………………………………………………….…………………………… 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
10. ขอบเขตของ

โครงสร้าง…………..…………………………………………………………………….………………………. 
................................................................................................................ ....................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
11. การผสมผสานของวัสดุที่ใช้ในสวน…………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
6. สัดส่วน..................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
12. สรุปรายละเอียด………………………………………………………………………………….………............................ 
....................................................................................................................................................................... 
13. .................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ..........
......................................................................................................................... .............................................. 
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หลักสูตรท้องถ่ิน ใบงานที่ 2.4 ใช้เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที 
เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ เรื่อง  การวิเคราะห์คุณลักษณะของ 

นักจัดสวนด้วยเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
สอนโดย นางอารี ราชสาร 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนร่วมมือกันในกลุ่มวิเคราะห์คุณลักษณะของนักจัดสวนที่ดีที่สามารถ
ออกแบบและจัดตกแต่งสวนด้วยเอกลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมสวยงามและมี
คุณค่า 

         อาชีพนักจัดสวน  คือ  อาชีพที่เกี่ยวข้องการออกแบบสวนในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
สถานท่ีและความต้องการของเจ้าของพื้นท่ี  

ลักษณะงานท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพนักจัดสวน ได้แก่  การออกแบบและการจัดวางองค์ประกอบ
ของต้นไม้และพรรณไม้ 

เอกลักษณ์ท้องถิ่น ได้แก่ ค าขวัญจังหวัดขอนแก่น  พรรณไม้ประเภทพืชผัก สมุนไพร ไม้
ดอกไม้ประดับในท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ครกมอง  เกวียน  ขอนไม้   เครื่องจักสานต่าง ๆ 

 
 

1. ค าขวัญประจ าจังหวัดขอนแก่น คือ............................................................................................ 
.............................................................................................................................................. ...... 

2. คุณลักษณะของนักจัดสวนด้วยเอกลักษณ์ท้องถิ่น ท่ีควรมีได้แก่ 
2.1  ด้านความรู้  นักจัดสวนด้วยเอกลักษณ์ท้องถิ่นควรมีความรู้เกี่ยวกับด้านใดบ้าง 

1)........................................................................................................................... ............... 
2)....................................................................................................... ................................... 
3)........................................................................................................................... ............... 
4).......................................................................................................................................... 
5)............................................................................................................................ .............. 
 

        2.2  ด้านลักษณะนิสัย  นักจัดสวนด้วยเอกลักษณ์ท้องถิ่นควรมีลักษณะนิสัยอย่างไร 
1)........................................................................................................................... ............... 
2).......................................................................................................................................... 
3)........................................................................................................................... ............... 
4).......................................................................................................................................... 
5)............................................................................................................................ .............. 
 

2.3  ด้านความคิด นักจัดสวนด้วยเอกลักษณ์ท้องถิ่นควรมีคุณลักษณะด้านความคิดอย่างไร 
1)........................................................................................................................... ............... 
2).......................................................................................................................................... 
3)........................................................................................................................... ............... 
4).......................................................................................................................................... 
5)............................................................................................................................ .............. 
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กลุ่มท่ี.................................................................................................................................... 

หลักสูตรท้องถ่ิน ใบงานที่ 2.5 ใช้เวลาปฏิบัติงาน 10 นาที 
สวนสวยด้วยสองมือ เรื่อง  การประยุกต์ใช้พันธุ์ไม้ สอนโดย นางอารี  ราชสาร 

 
ให้นักเรียนก าหนดชื่อพันธุ์ไม้ที่ควรใช้ในแบบแปลนสวนที่ก าหนดให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลข 

1...........................................    2........................................... 
3...........................................    4........................................... 
5...........................................    6........................................... 
7...........................................    8........................................... 
9...........................................     10.......................................... 
11…………………………………….. 

1 
2 3 4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 11 
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ให้นักเรียนในกลุ่มร่วมมือกันวางแผนงานการเตรียมพันธุ์ไม้ส าหรับจัดสวน 
 
วัน เดือน ป ี ชื่อพันธุ์ไม้ การจัดหา ผู้รับผิดชอบ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
กลุ่มที.่.................... 
สมาชิก    1.....................................................................ประธาน 
    2.....................................................................รองประธาน 
    3.....................................................................เลขานุการ 

   4.....................................................................         
   5....................................................................  

           6......................................................................                   
           7.................................................................... 
    8..................................................................... 
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หลักสูตรท้องถ่ิน แบบฝึกที่ 7 ใช้เวลาปฏิบัติงาน 50 นาที 
สวนสวยด้วยสองมือ เรื่อง การออกแบบจัดสวน ชื่อผู้สอน นางอารี ราชสาร 
กลุ่มท่ี…………. 
สมาชิก         
1.……..……………………………………..... 2..……………………….…………………….            
3.……………………………………….……… 4.………………………………………………      
5.…………………………………………….… 6.……………………………………………… 
7.………………………………………………. 8………………………………………………  
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนใช้เวลา 50 นาที ในการท ากิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. ให้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มละ 8 คน เลือกประธาน รองประธาน และ
เลขานุการ 

2. ให้นักเรียนส่งตัวแทนจับสลากเลือกพื้นท่ีที่จะด าเนินงานจัดสวนตลอดภาค
เรียน แล้วให้แต่ละกลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบสวนในพ้ืนท่ีที่ก าหนดให้โดย
การประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์การจัดสวนและพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นในการจัดสวน 

3. ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนแบบแปลนสวนลงในกระดาษที่ครูแจกให้ 
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคัดเลือกใบงานที่สมบูรณ์ที่สุดน าเสนอผลงานหน้าชั้นโดย

ใชเ้วลากลุ่มละประมาณ 3 นาที ระหว่างการอภิปรายรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของเพื่อนในชั้นและครูผู้สอนแล้วน าส่งครู 

ผลการปฏิบัติงาน 
1. ชื่อประธาน………………………………… 
2. ชื่อรองประธาน……………………………. 
3. ชื่อเลขานุการ………………………………. 
4. สมาชิกในกลุ่ม1.……………………………………………………….. 
                  2………………………………………………………… 
                  3………………………………………………………… 
                  4……………………………………………………….. 
                  5…………………………………………………………        

สรุปผลการด าเนินงาน  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หลักสูตรท้องถ่ิน แบบฝึกที่ 8 ใช้เวลาปฏิบัติงาน 50 นาที 
สวนสวยด้วยสองมือ เรื่อง การออกแบบจัดสวน ชื่อผู้สอน นางอารี ราชสาร 
กลุ่มท่ี…………. 
สมาชิก         
1.……..……………………………………..... 2..……………………….…………………….            
3.……………………………………….……… 4.………………………………………………      
5.…………………………………………….… 6.……………………………………………… 
7.………………………………………………. 8………………………………………………  
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนใช้เวลา 50 นาที ในการท ากิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1.  ให้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มละ 8 คน เลือกประธาน รองประธาน และ   
  เลขานุการ 

        2.  ให้นักเรียนน าแบบแปลนสวนท่ีได้รับการคัดเลือกในกลุ่มมาร่วมมือกันปรับปรุงให้ 
            เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณยิ่งขึ้น 
        3.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกไปน าเสนอผลงานหน้าชั้นโดยใช้เวลา 
            กลุ่มละประมาณ 3 นาที ระหว่างการอภิปรายรับฟังความคิดเห็นและ 
            ข้อเสนอแนะของเพื่อนในช้ันและครูผู้สอนแล้วน าแบบแปลนที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข 
            และน าส่งครู 
ผลการปฏิบัติงาน 

๑. ชื่อประธาน……………………………………………… 
๒. ชื่อรองประธาน………………………………………… 
๓. ชื่อเลขานุการ…………………………………………… 

สรุปผลการด าเนินงาน (ให้ถ่ายเอกสารแนบท้ายใบงาน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



248 
 

หลักสูตรท้องถ่ิน ใบงาน 5.2 ใช้เวลาในการปฏิบัติ  10  นาที 
สวนสวยด้วยสองมือ การสรุปประเมินผล สอนโดย  นางอารี  ราชสาร 
 
ค าชี้แจง 
 1.  นักเรียนน าเอาข้อมูลจากการจัดสวนเพ่ือฝึกปฏิบัติในแผนการสอนที่ 7 มาลง
     บัญชี แล้วคิดก าไร ขาดทุนตามแบบฟอร์มข้างล่างน้ี 
 2.  นักเรียนน าเอาสมุดบันทึกการปฏิบัติงานการจัดสวนเพื่อฝึกปฏิบัติในแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 7 มาลอกลงในใบงานที่ 5.2 นี้   แล้วประเมินผลการจัดสวนโดยการ
วิเคราะห์จากงบก าไร ขาดทุนและผลงานการจัดสวน  และวิเคราะห์จุดบกพร่องจุดเด่นของ
การปฏิบัติงาน  เสร็จแล้วจัดท าแฟ้มสะสมงานเพื่อน าเสนอผลงานในสัปดาห์หน้า 
 

บัญชีเงินสด 
วัน เดือน ปี  รายการ รายรับ  รายจ่าย  คงเหลือ  

ปี เดือน วันที ่  บาท สต. บาท สต. บาท สต. 
   

 
 
 
 

รวมรับ-จ่าย 
ยอดคงเหลือ 

 
 
 
 
 

     

      
      

การค านวณค่าใช้จ่าย ก าไร ขาดทุน 
 รายรับทั้งหมด   =  บาท 
 รายจ่ายทั้งหมด   =  บาท 
 ก าไร = รายรับ-รายจ่าย =  บาท 
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บันทึกการปฏิบัติงานการจัดสวน 
วัน เดือน 
ป ี

ลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ 

ผลงานที่ได้
ปฏิบัติ 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา
อุปสรรค 

ชื่อ
ผู้ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 

     

 
การประเมินผลการจัดสวน 
 1.  ผลการปฏิบัติงาน 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
 2.  องค์ประกอบสวนที่แสดงถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
 3.  จุดเด่นของการปฏิบัติงาน 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
 4.  จุดด้อยของการปฏิบัติงาน 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
 
 .......................................................................................................................... 
 
 ช่ือ.........................................................ช้ัน.......................เลขท่ี........................ 
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หลักสูตรท้องถิ่น ใบงานที่ 2.1 ใช้เวลาปฏิบัติงาน 10 นาที 
สวนสวยด้วยสองมือ วิเคราะห์มุมสวนในโรงเรียน สอนโดย นางอารี ราชสาร 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม และให้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
1.   เลือกมุมสอนในบริเวณโรงเรียนที่นักเรียนชอบแล้ววิเคราะห์มุมสวน ดังต่อไปนี้ 
      1.1  ส ารวจรายชื่อพันธุ์ไม้ที่พบในสวนหน้าอาคารเรียน   
      1.2  สังเกตขนาดของพันธุ์ไม้  จุดเด่นของพันธุ์ไม้ สภาพพื้นท่ีที่พบแล้วบันทึกลงใน
ตาราง 
2.  วิเคราะห์มุมสวนตามตัวอย่างในใบงาน  
3.  ตัวแทนกลุ่มออกไปน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  โดยใช้เวลากลุ่มละ 2 นาที 

ผลการส ารวจพันธุ์ไม้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อพันธุ์ไม้ ขนาด จุดเด่นของ
พันธุ์ไม้ 

สภาพพื้นที่ท่ีพบ 
ความ

ต้องการแสง 
สภาพของ

ดิน 
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ตัวอย่างการเรียนรู้จากสวน (สวนบ้านครูอารี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. แนวคิดการออกแบบ 
ก่อน : ต้องการแยกพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนจากบ้านหลังแรกและทางเข้า

บ้านหลังท่ีสอง 
9. การจัดพื้นที่ภายในสวน 
หลัง : พื้นท่ีเป็นแนวยาวกั้นด้านข้างของบ้านหลังท่ี 1 กับทางเข้า

บ้านหลังท่ี 2 ถูกแบ่งพื้นท่ีใช้สอยออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนของ
ฉากหลัง และส่วนท่ีวางชุดม้าหินอ่อน 2 ท่ี โดยมีฉากหลังสร้าง
ความสัมพันธ์ของพื้นท่ี 

10. โครงสร้าง 
    จัดท าหลังคาจากระแนงไม้ 3 ชิ้น มุงด้วยซาแลนป้องกันแสงแดด 

ตั้งชุดม้าหินอ่อนสองชุด โดยมีระแนงไม้กั้นเป็นฉาก ประดับด้วย
กล้วยไม้และไม้แขวน ปูพื้นด้วยหินกรวด ฉากหลังท่ีใช้กั้นระหว่าง
บ้านกับทางเข้าบ้านหลังท่ีสอง ใช้ตอไม้ท่ีมีความสูงแตกต่างกันตั้ง
แล้ววางดว้ยแพงพวยสลับกับสับปะรดสี โดยมีร่มเงาจากต้นหมาก 
และต้นสารภีท่ีมีอยู่แล้ว ส่วนต้นประยงค์ ได้ตัดแต่งท าเป็นไม้ดัด 
ท าให้สามารถใช้พื้นท่ีเป็นฉากกั้นได้ และยังใช้เป็นมุมพักผ่อนเล็ก 
ๆ ได้ด้วย 

11. ขอบเขตของโครงสร้าง 
ใช้ตอไม้ท่ีมีความสูงลดหลั่นกันจัดวางอย่างมีจังหวะ บนตอไม้
ประดับด้วยกรางแพวงพวยและสับปะรดสีสีสันสวยงาม 

12. การผสมผสานของวัสดุที่ใช้ในสวน 
กรวดทราย ช่วยให้พื้นท่ีขนาดเล็กดูสว่างขึ้น ระแนงไม้ช่วยให้เกิด
ความเป็นส่วนตัว 

13. สัดส่วน 
สัดสวนและจังหวะของตอไม้ท าให้เกิดความรื่นรมย์  ไม่ได้มี
อิทธิพลต่อจ ากัดพื้นท่ีพักผ่อนแต่อย่างใด 

14. สรุปรายละเอียด 
    สวนเล็ก ๆ ประดับไม้ระแนงสร้างความน่ารักให้กับมุมพักผ่อน 
ระแนงไม้นอกจากให้ร่มเงาแลว้ ยังสร้างความเป็นสัดส่วนเหมาะ
ส าหรับนั่งพักผ่อน การใช้ตอไม้ท่ีมีสัดส่วนแตกต่างกัน จัดวางด้วย
จังหวะที่เหมาะสม ประดับด้วยพรรณไม้หลากสี  ท าให้เกิดขอบเขต ท่ี
ไม่จ ากัดจนเกินไป สามารถทอดสายตาสู่มุมสวนตรงข้ามทางเข้าบ้าน
ได ้
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การเรียนรู้จากสวนในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการส ารวจพันธุ์ไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. แนวคิดการออกแบบ 
ก่อน : .......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
15. การจัดพื้นที่ภายในสวน 
หลัง : .......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
16. โครงสร้าง……………………………………………………………………………………………….……………………

……… 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
17. ขอบเขตของ

โครงสร้าง…………..…………………………………………………………………….………………………. 
................................................................................................................. ...................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
18. การผสมผสานของวัสดุที่ใช้ในสวน…………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
6. สัดส่วน..................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
19. สรุปรายละเอียด………………………………………………………………………………….………............................ 
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
. 
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หลักสูตรท้องถิ่น ใบงานที่ 2.2 ใช้เวลาปฏิบัติงาน 10 นาที 

สวนสวยด้วยสองมือ เรื่อง  การสืบค้นข้อมูลพันธุ์ไม้ 
ในท้องถิ่น 

สอนโดย นางอารี  ราชสาร 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ตามกลุ่มปฏิบัติงานเดิม และให้ปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้ 
3. แบ่งหน้าที่ให้สมาชิกกลุ่มไปสืบค้นข้อมูลพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรท่ีมีลักษณะ

ใกล้เคียงกับพันธุ์ไม้ที่พบในใบงานท่ี 2.2  และสามารถน ามาใช้จัดสวนเพื่อให้เกิด
คุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และอินเตอร์เน็ต 

4. น าความรู้ที่ได้จากการสืบค้นไปสร้างผังความคิด 
   3.   ตัวแทนกลุ่มออกไปน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  โดยใช้เวลากลุ่มละ 2 นาที 
สรุปผลการสืบค้นข้อมูล 

ล าดับ
ที ่

ชื่อพันธุ์ไม้ 
ในใบงานที่ 2.2 

พืชในท้องถิ่นที่ใช้
จัดสวนแทนได้ 

คุณประโยชน์ท่ีได้รับจากพืช 
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ไม้ในร่ม 

ไม้
กลางแจ้ง 

 
ผังความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุม่ที่.............................................. 
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หลักสูตรท้องถ่ิน ใบงานที่ 2.3 ใช้เวลาปฏิบัติงาน 60 นาที 
สวนสวยด้วยสองมือ เรื่อง  การวิเคราะห์แนวคิดจาก

มุมสวน 
สอนโดย นางอารี  ราชสาร 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกมุมสวนจากแหล่งเรียนรู้ที่ครูน าไปศึกษาดูงาน  แล้ววิเคราะห์
มุมสวนในมุมทีน่ักเรียนชอบมากที่สุด โดยใช้เวลา 60 นาที 
ตัวอย่างการเรียนรู้จากสวน (สวนบ้านครูอารี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้จากสวนวัดหลวงพ่อโต  อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
 
 
 
 
 

8. แนวคิดการออกแบบ 
ก่อน : ต้องการแยกพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนจากบ้านหลังแรกและทางเข้า

บ้านหลังท่ีสอง 
9. การจัดพื้นที่ภายในสวน 
หลัง : พื้นท่ีเป็นแนวยาวกั้นด้านข้างของบ้านหลังท่ี 1 กับทางเข้าบ้าน

หลังที่ 2 ถูกแบ่งพื้นท่ีใช้สอยออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนของฉากหลัง 
และส่วนท่ีวางชุดม้าหินอ่อน 2 ท่ี โดยมีฉากหลังสร้าง
ความสัมพันธ์ของพื้นท่ี 

10. โครงสร้าง 
    จัดท าหลังคาจากระแนงไม้ 3 ชิ้น มุงด้วยซาแลนป้องกันแสงแดด 

ตั้งชุดม้าหินอ่อนสองชุด โดยมีระแนงไม้กั้นเป็นฉาก ประดับด้วย
กล้วยไม้และไม้แขวน ปูพื้นด้วยหินกรวด ฉากหลังท่ีใช้กั้นระหว่าง
บ้านกับทางเข้าบ้านหลังท่ีสอง ใช้ตอไม้ท่ีมีความสูงแตกต่างกันตั้ง
แล้ววางดว้ยแพงพวยสลับกับสับปะรดสี โดยมีร่มเงาจากต้นหมาก 
และต้นสารภีท่ีมีอยู่แล้ว ส่วนต้นประยงค์ ได้ตัดแต่งท าเป็นไม้ดัด ท า
ให้สามารถใช้พื้นท่ีเป็นฉากกั้นได้ และยังใช้เป็นมุมพักผ่อนเล็ก ๆ 
ได้ด้วย 

11. ขอบเขตของโครงสร้าง 
ใช้ตอไม้ท่ีมีความสูงลดหลั่นกันจัดวางอย่างมีจังหวะ บนตอไม้
ประดับด้วยกรางแพวงพวยและสับปะรดสีสีสันสวยงาม 

12. การผสมผสานของวัสดุที่ใช้ในสวน 
กรวดทราย ช่วยให้พื้นท่ีขนาดเล็กดูสว่างขึ้น ระแนงไม้ช่วยให้เกิด
ความเป็นส่วนตัว 

13. สัดส่วน 
สัดสวนและจังหวะของตอไม้ท าให้เกิดความรื่นรมย์  ไม่ได้มีอิทธิพล
ต่อจ ากัดพื้นท่ีพักผ่อนแต่อย่างใด 

14. สรุปรายละเอียด 
    สวนเล็ก ๆ ประดับไม้ระแนงสร้างความน่ารักให้กับมุมพักผ่อน 
ระแนงไม้นอกจากให้ร่มเงาแล้ว ยังสร้างความเป็นสัดส่วนเหมาะส าหรับ
นั่งพักผ่อน การใช้ตอไม้ท่ีมีสัดส่วนแตกต่างกัน จัดวางด้วยจังหวะท่ี
เหมาะสม ประดับด้วยพรรณไม้หลากสี  ท าให้เกิดขอบเขต ท่ีไม่จ ากัด
จนเกินไป สามารถทอดสายตาสู่มุมสวนตรงข้ามทางเข้าบ้านได้ 
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การเรียนรู้จากสวนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. แนวคิดการออกแบบ 
ก่อน : .......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
21. การจัดพื้นที่ภายในสวน 
หลัง : .......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
22. โครงสร้าง……………………………………………………………………………………………….……………………

……… 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
23. ขอบเขตของ

โครงสร้าง…………..…………………………………………………………………….………………………. 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
24. การผสมผสานของวัสดุที่ใช้ในสวน…………………………………………………………………………………………. 
.................................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ ...................................................... 
6. สัดส่วน..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... .
....................................................................................................................................................................... 
25. สรุปรายละเอียด………………………………………………………………………………….………............................ 
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... .............................
.......................................................................................................................................................................
. 
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หลักสูตรท้องถ่ิน ใบงานที่ 2.4 ใช้เวลาปฏิบัติงาน 30 นาที 
เรื่อง สวนสวยด้วยสองมือ เรื่อง  การวิเคราะห์คุณลักษณะของ 

นักจัดสวนด้วยเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
สอนโดย นางอารี ราชสาร 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนร่วมมือกันในกลุ่มวิเคราะห์คุณลักษณะของนักจัดสวนที่ดีที่สามารถ
ออกแบบและจัดตกแต่งสวนด้วยเอกลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมสวยงามและมี
คุณค่า 

         อาชีพนักจัดสวน  คือ  อาชีพที่เกี่ยวข้องการออกแบบสวนในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
สถานท่ีและความต้องการของเจ้าของพื้นท่ี  

ลักษณะงานท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพนักจัดสวน ได้แก่  การออกแบบและการจัดวางองค์ประกอบ
ของต้นไม้และพรรณไม้ 

เอกลักษณ์ท้องถิ่น ได้แก่ ค าขวัญจังหวัดขอนแก่น  พรรณไม้ประเภทพืชผัก สมุนไพร ไม้
ดอกไม้ประดับในท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ครกมอง  เกวียน  ขอนไม้   เครื่องจักสานต่าง ๆ 

 
 

3. ค าขวัญประจ าจังหวัดขอนแก่น คือ............................................................................................ 
.................................................................................................................................................... 

4. คุณลักษณะของนักจัดสวนด้วยเอกลักษณ์ท้องถิ่น ท่ีควรมีได้แก่ 
2.2  ด้านความรู้  นักจัดสวนด้วยเอกลักษณ์ท้องถิ่นควรมีความรู้เกี่ยวกับด้านใดบ้าง 

1).......................................................................................................................................... 
2)........................................................................................................................... ............... 
3)................................................................................................................................... ....... 
4)......................................................................................................................... ................. 
5)............................................................................................................................ .............. 
 

        2.2  ด้านลักษณะนิสัย  นักจัดสวนด้วยเอกลักษณ์ท้องถิ่นควรมีลักษณะนิสัยอย่างไร 
1)....................................................................................................................................... ... 
2)........................................................................................................................... ............... 
3)........................................................................................................................... ............... 
4).......................................................................................................................................... 
5)............................................................................................................................ .............. 
 

2.3  ด้านความคิด นักจัดสวนด้วยเอกลักษณ์ท้องถิ่นควรมีคุณลักษณะด้านความคิดอย่างไร 
1)........................................................................................................................... ............... 
2)........................................................................................................... ............................... 
3)........................................................................................................................... ............... 
4).......................................................................................................................................... 
5)............................................................................................................................ .............. 
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กลุ่มท่ี.................................................................................................................................... 

หลักสูตรท้องถ่ิน ใบงานที่ 2.5 ใช้เวลาปฏิบัติงาน 10 นาที 
สวนสวยด้วยสองมือ เรื่อง  การประยุกต์ใช้พันธุ์ไม้ สอนโดย นางอารี  ราชสาร 

 
ให้นักเรียนก าหนดชื่อพันธุ์ไม้ที่ควรใช้ในแบบแปลนสวนที่ก าหนดให ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลข 

1...........................................    2........................................... 
3...........................................    4........................................... 
5...........................................    6........................................... 
7...........................................    8........................................... 
9...........................................     10.......................................... 
11…………………………………….. 

1 
2 3 4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 11 
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ให้นักเรียนในกลุ่มร่วมมือกันวางแผนงานการเตรียมพันธุ์ไม้ส าหรับจัดสวน 
 
วัน เดือน ป ี ชื่อพันธุ์ไม้ การจัดหา ผู้รับผิดชอบ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
กลุ่มที.่.................... 
สมาชิก    1.....................................................................ประธาน 
    2.....................................................................รองประธาน 
    3.....................................................................เลขานุการ 

   4.....................................................................         
   5....................................................................  

           6......................................................................                   
           7.................................................................... 
    8..................................................................... 
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หลักสูตรท้องถ่ิน แบบฝึกที่ 7 ใช้เวลาปฏิบัติงาน 50 นาที 
สวนสวยด้วยสองมือ เรื่อง การออกแบบจัดสวน ชื่อผู้สอน นางอารี ราชสาร 
กลุ่มท่ี…………. 
สมาชิก         
1.……..……………………………………..... 2..……………………….…………………….            
3.……………………………………….……… 4.………………………………………………      
5.…………………………………………….… 6.……………………………………………… 
7.………………………………………………. 8………………………………………………  
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนใช้เวลา 50 นาที ในการท ากิจกรรมดังต่อไปนี้ 

5. ให้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มละ 8 คน เลือกประธาน รองประธาน และ
เลขานุการ 

6. ให้นักเรียนส่งตัวแทนจับสลากเลือกพื้นที่ที่จะด าเนินงานจัดสวนตลอดภาค
เรียน แล้วให้แต่ละกลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบสวนในพ้ืนท่ีที่ก าหนดให้โดย
การประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์การจัดสวนและพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นในการจัดสวน 

7. ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนแบบแปลนสวนลงในกระดาษที่ครูแจกให้ 
8. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคัดเลือกใบงานท่ีสมบูรณ์ที่สุดน าเสนอผลงานหน้าชั้นโดย

ใช้เวลากลุ่มละประมาณ 3 นาที ระหว่างการอภิปรายรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของเพื่อนในชั้นและครูผู้สอนแล้วน าส่งครู 

ผลการปฏิบัติงาน 
5. ชื่อประธาน………………………………… 
6. ชื่อรองประธาน……………………………. 
7. ชื่อเลขานุการ………………………………. 
8. สมาชิกในกลุ่ม1.……………………………………………………….. 
                  2………………………………………………………… 
                  3………………………………………………………… 
                  4……………………………………………………….. 
                  5…………………………………………………………        

สรุปผลการด าเนินงาน  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หลักสูตรท้องถ่ิน แบบฝึกที่ 8 ใช้เวลาปฏิบัติงาน 50 นาที 
สวนสวยด้วยสองมือ เรื่อง การออกแบบจัดสวน ชื่อผู้สอน นางอารี ราชสาร 
กลุ่มท่ี…………. 
สมาชิก         
1.……..……………………………………..... 2..……………………….…………………….            
3.……………………………………….……… 4.………………………………………………      
5.…………………………………………….… 6.……………………………………………… 
7.………………………………………………. 8………………………………………………  
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนใช้เวลา 50 นาที ในการท ากิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1.  ให้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มละ 8 คน เลือกประธาน รองประธาน และ   
  เลขานุการ 

        2.  ให้นักเรียนน าแบบแปลนสวนท่ีได้รับการคัดเลือกในกลุ่มมาร่วมมือกันปรับปรุงให้ 
            เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณยิ่งขึ้น 
        3.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกไปน าเสนอผลงานหน้าชั้นโดยใช้เวลา 
            กลุ่มละประมาณ 3 นาที ระหว่างการอภิปรายรับฟังความคิดเห็นและ 
            ข้อเสนอแนะของเพื่อนในช้ันและครูผู้สอนแล้วน าแบบแปลนที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข 
            และน าส่งครู 
ผลการปฏิบัติงาน 

๔. ชื่อประธาน……………………………………………… 
๕. ชื่อรองประธาน………………………………………… 
๖. ชื่อเลขานุการ…………………………………………… 

สรุปผลการด าเนินงาน (ให้ถ่ายเอกสารแนบท้ายใบงาน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หลักสูตรท้องถ่ิน ใบงาน 5.2 ใช้เวลาในการปฏิบัติ  10  นาที 
สวนสวยด้วยสองมือ การสรุปประเมินผล สอนโดย  นางอารี  ราชสาร 
 
ค าชี้แจง 
 1.  นักเรยีนน าเอาข้อมูลจากการจัดสวนเพ่ือฝึกปฏิบัติในแผนการสอนที่ 7 มาลง
     บัญชี แล้วคิดก าไร ขาดทุนตามแบบฟอร์มข้างล่างน้ี 
 2.  นักเรียนน าเอาสมุดบันทึกการปฏิบัติงานการจัดสวนเพื่อฝึกปฏิบัติในแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 7 มาลอกลงในใบงานท่ี 5.2 นี้   แล้วประเมินผลการจัดสวนโดยการ
วิเคราะห์จากงบก าไร ขาดทุนและผลงานการจัดสวน  และวิเคราะห์จุดบกพร่องจุดเด่นของ
การปฏิบัติงาน  เสร็จแล้วจัดท าแฟ้มสะสมงานเพื่อน าเสนอผลงานในสัปดาห์หน้า 
 

บัญชีเงินสด 
วัน เดือน ปี  รายการ รายรับ  รายจ่าย  คงเหลือ  

ปี เดือน วันที ่  บาท สต. บาท สต. บาท สต. 
   

 
 
 
 

รวมรับ-จ่าย 
ยอดคงเหลือ 

 
 
 
 
 

     

      
      

การค านวณค่าใช้จ่าย ก าไร ขาดทุน 
 รายรับทั้งหมด   =  บาท 
 รายจ่ายทั้งหมด   =  บาท 
 ก าไร = รายรับ-รายจ่าย =  บาท 
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บันทึกการปฏิบัติงานการจัดสวน 
วัน เดือน 
ป ี

ลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ 

ผลงานที่ได้
ปฏบิัติ 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

แนวทางแก้ไข
ปัญหา
อุปสรรค 

ชื่อ
ผู้ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 

     

 
การประเมินผลการจัดสวน 
 1.  ผลการปฏิบัติงาน 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
 2.  องค์ประกอบสวนที่แสดงถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
 3.  จุดเด่นของการปฏิบัติงาน 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
 4.  จุดด้อยของการปฏิบัติงาน 
  ......................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................... 
 
 .......................................................................................................................... 
 
 ช่ือ.........................................................ช้ัน.......................เลขท่ี........................ 
 


