
 

 
 
 

 
 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูบู้รณาการ 
“เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” 

ตามพระราชด าร ิ
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โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

  



 

  



 

 

บทน ำ ๑ 

กรอบแนวคิดในกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำร “เกษตรเพ่ืออำหำรกลำงวัน” ๒ 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำภำษำไทย เรื่อง ฉันชอบกินผัก ๕ 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำคณิตศำสตร์ เรื่อง กำรนับจ ำนวนผักในแปลงเกษตร ๑๓ 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำวิทยำศำสตร์ เรื่อง เรียนรู้ผักในแปลงเกษตร ๑๙ 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำศิลปะ เรื่อง แปลงผักสวยงำม ๓๑ 

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำภำษำอังกฤษ เรื่อง Vegetables in School Farm ๔๓ 

ภำคผนวก ๕๑ 

 รำยชื่อคณะท ำงำน ๕๓ 

 



 

 
 

จำกประสบกำรณ์ที่สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี (เมื่อครั้งด ำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี) ทรงพบเห็นปัญหำ
ควำมยำกจน ควำมขำดแคลนอำหำร และสภำพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ส่งผลให้ประชำชนโดยเฉพำะกลุ่มเด็ก
และเยำวชนขำดอำหำร สุขภำพอ่อนแอ และเจ็บป่วย ไม่สำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ดี จึงมีพระรำช
หฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กและเยำวชนเหล่ำนั้นให้มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงทรงเริ่มงำนโครงกำรเกษตร
เพ่ืออำหำรกลำงวันเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กนักเรียนสำมำรถผลิตอำหำร
ด้วยตนเองโดยท ำกำรเกษตรในโรงเรียน ท ำให้ได้ผลผลิตที่สดสะอำด น ำไปประกอบอำหำรกลำงวันที่มีคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำร สะอำดและปลอดภัย ส่งผลให้นักเรียนมีโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัยที่ดี ผลพลอยได้ที่ส ำคัญ
คือนักเรียนได้รับควำมรู้ และทักษะทีส่ำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำรงชีวิตต่อไปได้ 

จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงกำรตำมพระรำชด ำริมำกกว่ำ ๘๐๐ โรงเรียน ที่ด ำเนินโครงกำร
เกษตรเพื่ออำหำรกลำงวันมำอย่ำงต่อเนื่อง มีกิจกรรมหลำกหลำยและขอบเขตกว้ำงขวำง ทั้งด้ำนกำรผลิต เช่น 
กำรปลูกพืชผักและไม้ผล กำรเลี้ยงสัตว์ กำรประมง กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรชลประทำน เป็นต้น ด้ำนกำร
ประกอบอำหำรด้วยผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ผลิตขึ้นในโรงเรียน และยังมีด้ำนกำรแปรรูปและถนอมอำหำรโดย
ใช้ผลผลิตที่มีในโรงเรียนและ/หรือชุมชน 

กำรเกษตรถือว่ำเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญยิ่งของสังคมไทย ก่อให้เกิดควำมมั่นคงทำงอำหำรทั้งระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ในภำวะที่สถำนกำรณ์ของโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ทั้งสภำพ
ภูมิอำกำศ ทรัพยำกรธรรมชำติเสื่อมโทรม กำรใช้สำรเคมีในวงจรกำรผลิตทำงกำรเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภำพของมนุษย์และทรัพยำกรธรรมชำติ กำรอุบัติขึ้นของโรคระบำดใหม่ ดังเช่นโควิด-๑๙ ท ำให้เศรษฐกิจ
ชะงักงัน เกิดควำมไม่แน่นอน ควำมไม่ปลอดภัย และควำมไม่มั่นคง ประกอบกับในสังคมปัจจุบันเด็กและ
เยำวชนขำดควำมรู้และทักษะในกำรท ำเกษตร เนื่องจำกผู้ปกครองหันไปประกอบอำชีพอ่ืน ๆ ในภำคบริกำร 
รับจ้ำง ค้ำขำย มำกขึ้น กำรให้คุณค่ำต่อกำรท ำเกษตรลดน้อยลง ซึ่งจะส่งผลต่อควำมมั่นคงทำงอำหำรและวิถี
กำรด ำรงชีวิตของประชำชนในระยะยำวต่อไป 

สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงตระหนัก
ว่ำ กำรปลูกฝังทัศนคติ เสริมสร้ำงควำมรู้ และพัฒนำทักษะที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง 
และควรเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็ก เพ่ือให้เด็ก ครอบครัว ชุมชน และประเทศชำติ เกิดควำมมั่นคงทำงอำหำร พ่ึงพำ
ตนเองและเป็นที่พ่ึงแก่คนอ่ืนได้ต่อไป  จึงมีพระรำชด ำริให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนขึ้น โดยน ำโครงกำร
เกษตรเพื่ออำหำรกลำงวันมำบูรณำกำรกับกลุ่มสำระวิชำอ่ืน ๆ นอกจำกเด็กนักเรียนจะมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
กลุ่มสำระวิชำต่ำง ๆ แล้ว ยังสำมำรถเชื่อมโยงกับควำมรู้ทำงกำรเกษตรควบคู่ไปกับกำรปฏิบัติจริง และยังช่วย
ให้ครูผู้สอน มีเครื่องมือทำงเลือกในกำรจัดกำรเรียนรู้  เกิดประสิทธิผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่
ก ำหนดไว้  
 

  



 

 
 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำร “เกษตรเพ่ืออำหำรกลำงวัน” เป็นกำรน ำกิจกรรมส ำคัญของ

โครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวันที่โรงเรียนด ำเนินกำรอยู่มำก ำหนดเป็นหัวข้อเรื่อง แล้วน ำมำสร้ำงเป็นโจทย์
ค ำถำมหรือสร้ำงกิจกรรมกำรเรียนรู้  พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยให้เชื่อมโยงกับสำระและมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุตำมตัวชี้วัดตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ควบคู่ไปกับกำรมีควำมรู้ ทักษะ และเจต
คติท่ีดีในเรื่องกำรเกษตรและโภชนำกำร สำมำรถน ำไปประกอบอำชีพต่อไปได้ 

กำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำร “เกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน” จะด ำเนินกำรในระดับ
ประถมศึกษำ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษำปีที ่๖ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่คัดเลือกมำใช้ในกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำร “เกษตรเพ่ืออำหำร
กลำงวัน” มี ๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่  

๑. ภำษำไทย 
๒. คณิตศำสตร์ 
๓. วิทยำศำสตร์ 
๔. ศิลปะ 
๕. ภำษำอังกฤษ 

ส ำหรับกิจกรรมส ำคัญของโครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวันที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้บูรณำกำร “เกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน” ในชั้นประถมศึกษำปีที ่๑ คือ “แปลงผักสวยงำม” 
 
 

กำรออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร เป็นแผนที่มีควำมสอดคล้องกับกำรปฏิบัติใน
ชีวิตประจ ำวันของนักเรียน แต่ละแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เบ็ดเสร็จในตัว ใช้เวลำประมำณ ๑-๒ ชั่วโมง มีควำม
ยืดหยุ่น สำมำรถหยิบมำใช้เมื่อไหร่ก็ได้ อำจใช้ในกำรสอนจริงแทนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอนอยู่ปกติ 
เพียงแต่เนื้อหำในส่วนนี้จะมีควำมเชื่อมโยงกับโครงกำรเกษตรเพ่ืออำหำรกลำงวัน หรืออำจใช้ในกำรสอนเสริม
ก็ได ้

ผู้ที่น ำไปใช้ อำจเป็นครูผู้สอนหรือเป็นหน่วยสนับสนุนที่ไม่ใช่ครูผู้สอน ก็สำมำรถหยิบน ำไปใช้สอน
เด็กนักเรียนได้ 
  



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เร่ืองแปลงผักสวยงาม 

สาระส าคัญ 

พืชผักและไม้ผลที่นักเรียนบริโภคในชีวิตประจ ำวันมีมำกมำยหลำยชนิด มีตั้งแต่ผักอำยุสั้น ผักอำยุยืน ผักเครื่องเครื่องปรุง ผักเถำเครือ สมุนไพร เห็ด ถั่วเมล็ดแห้ง 
และไม้ผลต่ำง ๆ จึงจ ำเป็นต้องปลูกให้หลำกหลำย สม่ ำเสมอ และพอเพียง เพ่ือให้มีผลผลิตบริโภคได้ตลอดทั้งปี 

รายวิชา เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด เวลา 
ภาษาไทย ฉันชอบกินผัก ท ๒.๑ ป.๑/๒ เขียนสื่อสำร ด้วยค ำและประโยคง่ำย ๆ ๑ ชั่วโมง 
คณิตศาสตร ์ กำรนับจ ำนวนผักในแปลงเกษตร - ค ๑.๑ ป.๑/๑ บอกจ ำนวนของสิ่งต่ำง ๆ แสดงสิ่งต่ำง ๆ ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด อ่ำน

และเขียน ตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย แสดงจ ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ 
- ค ๑.๑ ป.๑/๒ เปรียบเทียบจ ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ โดยใช้เครื่องหมำย   
    

๑ ชั่วโมง ๓๐ นำท ี

วิทยาศาสตร์ เรียนรู้ผักในแปลงเกษตร - ว ๑.๑ ป.๑/๑  ระบุชื่อพืชที่อำศัยอยู่บริเวณต่ำง ๆ จำกข้อมูลที่รวบรวมได้ 
- ว ๑.๒ ป.๑/๑  ระบุชื่อ บรรยำยลักษณะและบอกหน้ำที่ของส่วนต่ำงๆ ของพืช 

จำกข้อมูลที่รวบรวมได้ 

๑ ชั่วโมง ๓๐ นำท ี

ศิลปะ  แปลงผักสวยงำม - ศ ๑.๑ ป.๑/๔ สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ โดยกำรทดลองใช้สี ด้วยเทคนิคง่ำย ๆ 
- ศ ๑.๑ ป.๑/๕ วำดภำพระบำยสีภำพธรรมชำติ ตำมควำมรู้สึกของตนเอง 

๑ ชั่วโมง 

ภาษาอังกฤษ  Vegetables in School Farm - ต ๑.๑ ป.๑/๒ ระบุตัวอักษรและเสียง อ่ำนออกเสียงและสะกดค ำง่ำย ๆ ถูกต้อง
ตำมหลักกำรอ่ำน 

- ต ๑.๑ ป.๑/๓ เลือกภำพตรงตำมควำมหมำยของค ำและกลุ่มค ำที่ฟัง 
- ต ๓.๑ ป.๑/๑ บอกค ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น 

๑ ชั่วโมง 



 

๔ 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เร่ือง แปลงผักสวยงาม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 

  

เขียนสื่อสำรด้วยค ำและ 
ประโยคง่ำย ๆ 

ระบุช่ือพืชและสตัว์ที่อำศัยอยู่บรเิวณ 
ต่ำง ๆ จำกข้อมูลที่รวบรวมได ้

ระบุช่ือ บรรยำยลักษณะและบอก 
หน้ำท่ีของส่วนต่ำง ๆ ของพืช 

จำกข้อมูลที่รวบรวมได ้

บอกจ ำนวนของสิ่งต่ำง ๆ แสดงสิ่งต่ำง ๆ 
ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด อ่ำนและเขียนตัวเลข 
ฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย แสดงจ ำนวนนับ 

ไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ 

เปรียบเทยีบจ ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ 
โดยใช้เครื่องหมำย        

สร้ำงงำนทัศนศิลป์ โดยกำรทดลองใช้สี 
ด้วยเทคนิคง่ำย ๆ 

วำดภำพระบำยสีภำพธรรมชำต ิ
ตำมควำมรู้สึกของตนเอง 

ระบุตัวอักษรและเสียง อ่ำนออกเสียงและสะกด 
ค ำง่ำย ๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน 

เลือกภำพตรงตำมควำมหมำยของค ำและกลุ่มค ำที่ฟัง 

บอกค ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น 



 

๕ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
เรื่อง ฉันชอบกินผัก

๑1 เวลา ๑ ชั่วโมง 
 
 
๑. สาระส าคัญ  

กำรเขียนค ำที่มีควำมหมำยในชีวิตประจ ำวันได้ถูกต้อง ช่วยสื่อควำมหมำยของค ำและข้อควำม 
ประโยคในกำรสื่อสำร 

 
๒. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดชั้นปี 

ท ๒.๑ ป.๑/๒ เขียนสื่อสำร ด้วยค ำและประโยคง่ำย ๆ 
 

๓. สมรรถนะส าคัญของนักเรียน 

๑) ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
๒) ควำมสำมำรถในกำรคิด 

 
๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ข้อที ่๔ ใฝ่เรียนรู้ 
ข้อที ่๖ มุ่งม่ันในกำรท ำงำน     

 
๕. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑) นักเรียนสำมำรถบอกโครงสร้ำงประโยคได้ 
๒) นักเรียนสำมำรถน ำชื่อผักท่ีพบในแปลงเกษตรของโรงเรียนมำแต่งประโยคได้ 
๓) นักเรียนสำมำรถคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
 

๖. สาระการเรียนรู้ 

เขียนสื่อสำรและเข้ำใจควำมส ำคัญของสื่อชนิดต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันได้เป็นอย่ำงดี 

 
  

                                                           

1๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำภำษำไทย ท ๑/๑ 



 

๖ 

  ๗. กิจกรรมการเรียนรู้ 

๑) ครูน ำเข้ำสู่บทเรียน โดยให้นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรเรียนรู้ใน
วันนี้ จำกนั้นครูแจกกำร์ดรูปผัก โดยมีค ำอ่ำนอยู่ด้ำนหลังกำร์ดนั้น โดยครูให้นักเรียนจับคู่อ่ำนชื่อผักที่ตนเอง
ได้รับทีละคนโดยเริ่มจำกขวำมือของครู (๑๐ นำท)ี 

๒) ครูก ำหนดโจทย์/สถำนกำรณ์ให้นักเรียน อำท ิ(๑๐ นำท)ี 
- ครูเปิดเพลงมำกินผักกันเถอะ ๑ รอบ (หรือเพลงใดก็ได้) จำกนั้น ครูให้นักเรียนสลับกำร์ดกับ

เพ่ือนที่นั่งถัดไป ๓ คน จำกนั้นอ่ำนชื่อผักท่ีตนเองได้รับทีละคน  
- ครูน ำนักเรียนร้องเพลง เพ่ือสร้ำงควำมจ ำพร้อมๆ กับควำมสนุกสนำน จำกนั้นเชื่อมโยงไปสู่

ชนิดของผักต่ำง ๆ ในแปลงเกษตรในโรงเรียน เพ่ือเลือกผักที่ชอบหรือเคยรับประทำนมำลองแต่งประโยคปำก
เปล่ำ 

๓) ครูพำนักเรียนไปยังแปลงเกษตรที่เตรียมไว้ จำกนั้นให้นักเรียนเดินส ำรวจและเลือกผักที่ตนเอง
ชอบรับประทำนมำ ๕ ชนิด เพ่ือน ำชื่อผักมำแต่งประโยคในล ำดับถัดไป (๒๐ นำท)ี 

๔) ครูอธิบำยกำรแต่งประโยค โดยให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น โดยครูใช้ค ำถำมท้ำทำยว่ำ 
“เรำจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำข้อควำมที่อ่ำนเป็นประโยคหรือไม่” โดยครูเขียนประโยคบนกระดำนครั้งละ ๑ 
ประโยคให้นักเรียนอ่ำนข้อควำมตำมครู ๑ ครั้ง จำกนั้นให้ร่วมกันวิเครำะห์ว่ำ ข้อควำมที่อ่ำนเป็นประโยค
หรือไม ่พร้อมทั้งบอกวิธีคิด (๒๐ นำท)ี 

ตัวอย่ำง 
- ฉันกินผัก (เป็นประโยค เพรำะรู้ว่ำใครท ำอะไร) 
- ผัดผักคะน้ำ (ไม่เป็นประโยค เพรำะไม่รู้ว่ำใครท ำอะไร หรือใครเป็นอะไร) 
- แม่ไก่ฟักไข ่(เป็นประโยค เพรำะรู้ว่ำใครท ำอะไร) 
- น้องสำวใส่ปุ๋ย (เป็นประโยค เพรำะรู้ว่ำใครท ำอะไร) 
- ดินเหนียว (ไม่เป็นประโยค เพรำะไม่รู้ว่ำใครท ำอะไร) 

๕) ครูสุ่มให้นักเรียนลองแต่งประโยคปำกเปล่ำจำกผักที่ตนเองชื่นชอบ อำทิ ฉันชอบผักคะน้ำ  
ฉันชอบผักบุ้ง จำกนั้นโดยครูก ำหนดค ำ “ประธำน” “กริยำ” ให้นักเรียนเพ่ือน ำไปแต่งประโยคกับกำร์ดผักที่
ได้รับ (๒๐ นำท)ี อำท ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประธาน 
- น้องชำย 
- พ่ีสำว 
- คุณแม่ 
- คุณปู่ 
- คุณอำ 

ค ากริยา 
- ตัด 
- หั่น 
- ปลูก 
- รด 
- เก็บ 

กรรม 
- ให้นักเรียนเลือกชื่อผักที่

ตนเองชื่นชอบจำกกำร
เดินส ำรวจแปลงเกษตร + + 



 

๗ 

๖) ครูขออำสำสมัครน ำประโยคที่แต่งเสร็จแล้วน ำเสนอหน้ำชั้นเรียน ๕-๑๐ คน แล้วกล่ำวค ำชมเชย
เพ่ือเสริมแรงด้ำนบวก และร่วมกันทบทวนควำมรู้เรื่องกำรแต่งประโยค จำกนั้นมอบหมำยให้นักเรียนท ำใบงำน 
(๑๐ นำท)ี 

 
  ๘. การวัดและประเมินผล 

๑) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมตัวชี้วัด/จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

๑) นักเรียนสำมำรถบอกโครงสร้ำง
ประโยคได้ 

- ตรวจใบงำน 
 

- ใบงำน - ท ำใบงำนได้มำกกว่ำ
ร้อยละ ๘๐ 

๒) นักเรียนสำมำรถน ำชื่อผักที่พบใน
แปลงเกษตรของโรงเรียนมำแต่ง
ประโยคได้ 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
พฤติกรรม 

- ตอบค ำถำมได้มำกกว่ำ
ร้อยละ ๘๐ 

๓) นักเรียนสำมำรถคัดลำยมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัด 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
พฤติกรรม 

- ตอบค ำถำมได้มำกกว่ำ
ร้อยละ ๘๐ 

๒) กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

ข้อที ่๔ ใฝ่เรียนรู้ - สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

- ผ่ำนเกณฑ์ที่ครู
ก ำหนดไว้ 

ข้อที ่๖ มุ่งมั่นในกำรท ำงำน     - สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

- ผ่ำนเกณฑ์ที่ครู
ก ำหนดไว้ 

๓) กำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของนักเรียน 

สมรรถนะส าคัญ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

๑) ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
 

- สังเกตกำร 
ตอบค ำถำมที่
เหมำะสม 

- แบบประเมิน
สมรรถนะส ำคัญ 
ของนักเรียน 

- ผ่ำนเกณฑ์ที่ครู
ก ำหนดไว้ 

๒) ควำมสำมำรถในกำรคิด - สังเกตกำร 
ตอบค ำถำมที่
เหมำะสม 

- แบบประเมิน
สมรรถนะส ำคัญ 
ของนักเรียน 

- ผ่ำนเกณฑ์ที่ครู
ก ำหนดไว้ 



 

๘ 

  ๙. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) ใบงำน 
๒) แปลงเกษตรในโรงเรียน 

 
  ๑๐. แนวทางการบูรณาการ 

คณิตศาสตร ์ เรื่อง กำรนับจ ำนวนผักในแปลงเกษตร 
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เรียนรู้ผักในแปลงเกษตร 
ศิลปะ  เรื่อง แปลงผักสวยงำม 
ภาษาอังกฤษ  เรื่อง Vegetables in school farm 

  



 

๙ 

 
 

 
ค าสั่ง: ให้นักเรียนไปส ำรวจพืชผักในแปลงเกษตรของโรงเรียนที่นักเรียนชอบ คนละ ๕ ชนิด แล้วแต่งประโยค
และคัดลำยมือให้สวยงำม 
 

 

๑. 
 
 
 
 
 

 
 

๒. 
 
 
 
 
 

 
 

๓. 
 

 
 
 
 
 

 
 

๔. 
 

 
 
 
 
 

 
 

๕. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

ใบงาน 



 

๑๐ 

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ด้าน ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งม่ันในการท างาน 

ค าชี้แจง  ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรำยกำรประเมิน 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการประเมิน 

คะแนนรวม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

๑. ตั้งใจ เพียร
พยำยำม และ
สนใจเข้ำร่วม
กิจกรรมกำร
เรียนรู ้

๒. ศึกษำ 
ค้นคว้ำควำมรู้
จำกแหล่งกำร
เรียนรู้ต่ำง ๆ 
บันทึกควำมรู้
วิเครำะห์
ตรวจสอบ  
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

๑.ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน
กำรท ำงำนให้
ส ำเร็จ 

๒.ทุ่มเทท ำงำน 
อดทนไม่ย่อท้อ 
ต่อปัญหำและ
อุปสรรคปรับปรุง
พัฒนำกำรท ำงำน
และผลงำนด้วย
ตนเอง 

        

        

        

        

        

        

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓ หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตัินั้นชัดเจนและสม่ ำเสมอ 
๒ หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตัินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง 
๑ หมำยถึง พฤติกรรมท่ีปฏิบตัิบำงครั้ง 
๐ หมำยถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏบิัติ 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
คะแนนเฉลีย่ ๓ หมำยถึง ดีมำก คะแนนเฉลีย่ ๒ หมำยถึง ด ี
คะแนนเฉลีย่ ๑ หมำยถึง พอใช้ คะแนนเฉลีย่ ๐ หมำยถึง ปรับปรงุ 

 
...........................................................................ผู้ประเมิน 

วันท่ี................................................................................... 



 

๑๑ 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญผู้เรียน 

ชั้นประถมศึกษำปีที่...........................โรงเรียน......................................................................................................  

ค าชี้แจง  ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรำยกำรประเมิน 
 ๔ = ดีมำก ๓ = ดี      ๒ = พอใช้     ๑ = ปรับปรุง 

 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการประเมิน 

คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

๑. เข้าใจความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ 

๒. สามารถใช้เหตุผลใน
การแก้ปัญหา 

      

      

      

      

      

      

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓ หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตัินั้นชัดเจนและสม่ ำเสมอ 
๒ หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตัินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง 
๑ หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตัิบำงครั้ง 
๐ หมำยถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏบิัติ 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
คะแนนเฉลีย่ ๓ หมำยถึง ดีมำก คะแนนเฉลีย่ ๒ หมำยถึง ด ี
คะแนนเฉลีย่ ๑ หมำยถึง พอใช้ คะแนนเฉลีย่ ๐ หมำยถึง ปรับปรงุ 

 
 

...........................................................................ผู้ประเมิน 

วันท่ี................................................................................... 
  



 

๑๒ 

  



 

๑๓ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
  เรื่อง การนับจ านวนผักในแปลงเกษตร

๑2 เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที 
 
 
  ๑. สาระส าคัญ 

กำรนับจ ำนวนผักแต่ละชนิดในแปลงผักของโรงเรียน 
 
  ๒. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดชั้นปี 

ค ๑.๑ ป.๑/๑ บอกจ ำนวนของสิ่งต่ำง ๆ แสดงสิ่งต่ำง ๆ ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด อ่ำนและเขียน ตัวเลข
ฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย แสดงจ ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ 

ค ๑.๑ ป.๑/๒ เปรียบเทียบจ ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ โดยใช้เครื่องหมำย       
 
  ๓. สมรรถนะส าคัญของนักเรียน 

ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
 

  ๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ข้อที ่๔ ใฝ่เรียนรู้ 
ข้อที ่๖ มุ่งม่ันในกำรท ำงำน     
 

  ๕. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑) นักเรียนสำมำรถนับและบอกจ ำนวนของผักแต่ละชนิดได้อย่ำงถูกต้องตำมเกณฑ์ที่ครูก ำหนด 
๒) นักเรียนสำมำรถเปรียบเทียบจ ำนวนของผักในแต่ละชนิดในแปลงได้อย่ำงถูกต้องตำมเกณฑ์ที่ครู

ก ำหนด 
๓) นักเรียนสำมำรถเลือกใช้เครื่องหมำย       เพ่ือเปรียบเทียบจ ำนวนผักแต่ละชนิดได้อย่ำง

ถูกต้อง 
 

  ๖. สาระการเรียนรู้ 

๑) กำรนับของสิ่งต่ำง ๆ ด้วยจ ำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ 
๒) กำรอ่ำนและเขียนตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย แสดงจ ำนวนนับ ๑ ถึง ๑๐๐ 
๓) กำรเปรียบเทียบจ ำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ โดยใช้เครื่องหมำย        

                                                           

2 
๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำคณิตศำสตร์ ค ๑/๑ 



 

๑๔ 

  ๗. กิจกรรมการเรียนรู้ 

๑) ครูน ำเข้ำสู่บทเรียน โดยให้นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรเรียนรู้ใน
วันนี้ จำกนั้นครูทบทวนกำรนับจ ำนวนของสิ่งต่ำงๆ โดยแจกกำร์ดตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย โดยมีค ำอ่ำน
อยู่ด้ำนหลังกำร์ดนั้น จำกนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคนอ่ำนหมำยเลขท่ีตนเองได้รับทีละคนโดยเริ่มจำกขวำมือของ
คร ู(๑๐ นำท)ี 

๒) ครูก ำหนดโจทย์/สถำนกำรณ์ให้นักเรียน อำท ิ(๒๐ นำท)ี 
- ให้นักเรียนเรียงล ำดับกำรนั่งใหม่ โดยให้เพื่อนที่ได้รับกำร์์ดหมำยเลขด้ำนขวำมีจ ำนวนน้อยกว่ำ

จ ำนวนที่ตนเองได้รับ ภำยในเวลำ ๓ นำที (หรือครูเปิดเพลง “มำกินผักกันเถอะ” ๑ รอบ หรือเพลงใดก็ได้) 
จำกนั้นครูให้นักเรียนอ่ำนหมำยเลขโดยเริ่มจำกเลข ๐ ใหม ่

- (หรือ) ให้นักเรียนจับคู่ตำมควำมสมัครใจ และก ำหนดให้นักเรียนที่ได้รับกำร์ดจ ำนวนน้อยกว่ำ
เป็น หลักหน่วย และกำร์ดจ ำนวนมำกกว่ำเป็น หลักสิบ ภำยในเวลำ ๓ นำที (หรือครูเปิดเพลงมำกินผักกัน
เถอะ ๑ รอบ หรือเพลงใดก็ได้) จำกนั้น ครูให้นักเรียนแต่ละคู่อ่ำนจ ำนวนเลขนั้นให้เพ่ือนฟัง  

- ครูแจกกำร์ดเครื่องหมำย        ให้นักเรียน จำกนั้นอธิบำยวิธีใช้เครื่องหมำยแต่ละอัน  
จำกนั้นให้นักเรียนเลือกใช้เครื่องหมำยเพ่ือเปรียบเทียบจ ำนวนกับเพ่ือน 

๓) ครูพำนักเรียนไปยังแปลงผักที่ก ำหนดขอบเขตไว้ จำกนั้นมอบหมำยใบงำน : นับผักกันเถอะ โดย
ครูก ำหนดให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนับจ ำนวนผักแต่ละชนิดตำมท่ีครูมอบหมำยในใบงำน (๓๐ นำที) 

๔) ให้นักเรียนนับจ ำนวนต้นของผักที่อยู่ในแปลงเกษตรตำมที่ครูก ำหนด และเขียนจ ำนวนตัวเลข
ฮินดูอำรบิก และตัวเลขไทย ครูตั้งค ำถำม “จ ำนวนผักชนิดใดมีมำก/น้อยที่สุด” จำกนั้นครูให้นักเรียนตอบ
ค ำถำมโดยใช้เครื่องหมำยหมำย        เพ่ือเปรียบเทียบจ ำนวนผักในแต่ละช่วงเดือน (๓๐ นำท)ี 
 
  ๘. การวัดและประเมินผล 

๑) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมตัวชี้วัด/จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด  เกณฑ์การประเมิน
๑) นักเรียนสำมำรถบอกจ ำนวน

นับ ตั้งแต ่นับ ๑ ถึง ๑๐๐ ได ้

- ตรวจใบงำน - ใบงำน - ท ำใบงำนได้มำกกว่ำ
ร้อยละ ๘๐ 

๒) นักเรียนสำมำรถอ่ำนและเขียน
ตัวเลขฮินดูอำรบิก ตัวเลขไทย 
แสดงจ ำนวนนับได้ 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
พฤติกรรม 

- ตอบค ำถำมได้
มำกกว่ำร้อยละ ๘๐ 

๓) กำรเปรียบเทียบจ ำนวนนับไม่
เกิน ๑๐๐ และ ๐ โดยใช้
เครื่องหมำย       

- ตรวจใบงำน - ใบงำน - ท ำใบงำนได้มำกกว่ำ
ร้อยละ ๘๐ 

  



 

๑๕ 

๒) กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิธีการวัด เครื่องมือวัด  เกณฑ์การประเมิน
ข้อที ่๔ ใฝ่เรียนรู้ - สังเกตพฤติกรรม

ของนักเรียน 
- แบบประเมิน

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

- ผ่ำนเกณฑ์ที่ครู
ก ำหนดไว้ 

ข้อที ่๖ มุ่งมั่นในกำรท ำงำน     - สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

- ผ่ำนเกณฑ์ที่ครู
ก ำหนดไว้ 

๓) กำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของนักเรียน 

สมรรถนะส าคัญ วิธีการวัด เครื่องมือวัด  เกณฑ์การประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ - สังเกตกำร 

ตอบค ำถำมที่
เหมำะสม 

- แบบประเมิน
สมรรถนะส ำคัญ 
ของนักเรียน 

- ผ่ำนเกณฑ์ที่ครู
ก ำหนดไว้ 

 
  ๙. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) ใบงำนของนักเรียน 
๒) แปลงผักของโรงเรียน 

 
  ๑๐. แนวทางการบูรณาการ 

ภาษาไทย เรื่อง ฉันชอบกินผัก 
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เรียนรู้ผักในแปลงเกษตร 
ศิลปะ  เรื่อง แปลงผักสวยงำม 
ภาษาอังกฤษ  เรื่อง Vegetables in school farm 

  



 

๑๖ 

 
 

 
ค าสั่ง: กิจกรรม “นับผักกันเถอะ” ให้นักเรียนนับจ ำนวนต้นของผักที่อยู่ในแปลงเกษตรตำมที่ครูก ำหนด และ
เขียนจ ำนวนตัวเลขฮินดูอำรบิก และตัวเลขไทย 
 
 
 

ชื่อผัก ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
 
 
 

   
   
   

 
   
   
   

 
   
   
   

 
   
   
   

 
   
   
   

 
   
   
   

 
   
   
   

 
  

ใบงาน 

   



 

๑๗ 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ด้าน ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งม่ันในการท างาน 

ค าชี้แจง  ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรำยกำรประเมิน 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการประเมิน 

คะแนนรวม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

๑. ตั้งใจ เพียร
พยำยำม และ
สนใจเข้ำร่วม
กิจกรรมกำร
เรียนรู ้

๒. ศึกษำ 
ค้นคว้ำควำมรู้
จำกแหล่งกำร
เรียนรู้ต่ำง ๆ 
บันทึกควำมรู้
วิเครำะห์
ตรวจสอบ  
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

๑.ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน
กำรท ำงำนให้
ส ำเร็จ 

๒.ทุ่มเทท ำงำน 
อดทนไม่ย่อท้อ 
ต่อปัญหำและ
อุปสรรคปรับปรุง
พัฒนำกำรท ำงำน
และผลงำนด้วย
ตนเอง 

        

        

        

        

        

        

        

        

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓ หมำยถึง พฤติกรรมท่ีปฏิบตัินั้นชัดเจนและสม่ ำเสมอ 
๒ หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตัินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง 
๑ หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตัิบำงครั้ง 
๐ หมำยถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏบิัติ 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
คะแนนเฉลีย่ ๓ หมำยถึง ดีมำก คะแนนเฉลีย่ ๒ หมำยถึง ด ี
คะแนนเฉลีย่ ๑ หมำยถึง พอใช้ คะแนนเฉลีย่ ๐ หมำยถึง ปรับปรงุ 

 
 

...........................................................................ผู้ประเมิน 

วันท่ี................................................................................... 



 

๑๘ 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญผู้เรียน 

ชั้นประถมศึกษำปีที่...........................โรงเรียน................................................................. ..................................... 

ค าชี้แจง  ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรำยกำรประเมิน 
 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการประเมิน 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 

๑. ใช้ภำษำ
ท่ำทำงได้อย่ำง
เหมำะสม 

๒. ใชภ้ำษำ
สื่อสำรตรงตำม
เป้ำหมำยโดยใช้
ค ำสุภำพ 

๑. มีทักษะกำร
สังเกต   

๒. มีทักษะกำร
จัดกลุ่ม 

        

        

        

        

        

        

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓ หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตัินั้นชัดเจนและสม่ ำเสมอ 
๒ หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตัินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง 
๑ หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตัิบำงครั้ง 
๐ หมำยถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏบิัติ 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
คะแนนเฉลีย่ ๓ หมำยถึง ดีมำก คะแนนเฉลีย่ ๒ หมำยถึง ด ี
คะแนนเฉลีย่ ๑ หมำยถึง พอใช้ คะแนนเฉลีย่ ๐ หมำยถึง ปรับปรงุ 

 
 

...........................................................................ผู้ประเมิน 

วันท่ี................................................................................... 



 

๑๙ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
  เรื่อง เรียนรู้ผักในแปลงเกษตร

๑3   เวลา  ๑  ชั่วโมง ๓๐ นาที 
 
 
  ๑. สาระส าคัญ  

พืชผักและไม้ผลที่นักเรียนเพำะปลูกในแปลงเกษตรของโรงเรียน มีหลำกหลำยชนิด ตั้งแต่ผักอำยุสั้น 
ผักอำยุยืน ผักเครื่องปรุง ผักเถำเครือ สมุนไพร เห็ด และผลไม้ต่ำง ๆ แต่ไม่ว่ำจะเป็นชนิดใดทั้งหมดจะมี
ส่วนประกอบที่ส ำคัญเหมือนกัน ได้แก่ รำก ล ำต้น ใบ ดอก และผล 
 
  ๒. ตัวช้ีวัด 

ว ๑.๑ ป.๑/๑  ระบุชื่อพืชที่อำศัยอยู่บริเวณต่ำง ๆ จำกข้อมูลที่รวบรวมได้ 
ว ๑.๒ ป.๑/๑  ระบุชื่อ บรรยำยลักษณะและบอกหน้ำที่ของส่วนต่ำง ๆ ของพืช จำกข้อมูลที่

รวบรวมได้ 
 
  ๓. สมรรถนะส าคัญของนักเรียน 

๑) ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  
๒) ควำมสำมำรถในกำรคิด 

 
  ๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ข้อที ่๔ ใฝ่เรียนรู้ 
ข้อที ่๖ มุ่งม่ันในกำรท ำงำน     

 
  ๕. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑) นักเรียนสำมำรถระบุชื่อพืชที่ได้จำกกำรส ำรวจบริเวณแปลงเกษตรของโรงเรียนได้ 
๒) นักเรียนสำมำรถอธิบำยลักษณะและบอกหน้ำที่ของส่วนต่ำง ๆ ของพืชจำกกำรส ำรวจบริเวณ

แปลงเกษตรของโรงเรียนได ้
 
  ๖. สาระการเรียนรู้ 

พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีส่วนประกอบภำยนอก ได้แก่ รำก ล ำต้น ใบ ดอก และผล พืชแต่ละชนิดมี
ลักษณะภำยนอกที่แตกต่ำงกัน ทั้งรูปร่ำง ลักษณะ และสี 

                                                           

๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำวิทยำศำสตร์ ว๑/๑ 



 

๒๐ 

  ๗. กิจกรรมการเรียนรู้ 

๑) ครูน ำเข้ำสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนฟังและร่วมกันร้องเพลง “จ้ ำจี้ผลไม้” พร้อมกัน (เวลำ ๒๐ 
นำท)ี 
 
 
 
 
 
 
 

- เมื่อฟังและร่วมกันร้องเพลงจบ ครูตั้งค ำถำมชวนคิด อำท ิ 
- นักเรียนคิดว่ำ เพลงจ้ ำจี้ผลไม ้มีผักก่ีชนิด และผลไม้ก่ีชนิด 
- จงบอกชื่อผักและผลไม้ท่ีปรำกฏในเพลงจ้ ำจี้ผลไม้ ให้มำกที่สุด 
- ช่วยกันบอกชื่อผักและผลไม้ที่นักเรียนรู้จักจำกเพลงมำให้มำกที่สุด 
- จำกนั้นครูชี้แจงวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ในวันนี้  โดยครูน ำภำพผักและผลไม้ในเพลงจ้ ำจี้มำให้

นักเรียนจ ำแนกผักและผลไม ้และตั้งค ำถำมชวนนักเรียนคิดว่ำจะพบเจอผักและผลไม้ในแปลงเกษตรอะไรบ้ำง 
(โดยครูคำดคะเนค ำตอบจำกนักเรียน) จำกนั้น ครูติดภำพหรือเขียนตำมค ำตอบของผู้เรียนลงในตำรำงตำม
ภำพ 
 

๒) ครูพำนักเรียนไปส ำรวจผักและผลไม้ในบริเวณพ้ืนที่เกษตรในโรงเรียนของเรำโดยครูอำจก ำหนด
ขอบเขตกำรเรียนรู้เป็นพ้ืนที่เฉพำะ  จำกนั้นให้นักเรียนบันทึกชื่อผักและผลไม้ที่ได้จำกกำรส ำรวจลงในใบงำน  
(เวลำ ๓๐ นำท)ี 

๓) ครูน ำตัวอย่ำงผักชนิดต่ำง ๆ (อำทิ ต้นพริก ต้นมะเขือ ต้นผักชี ) ที่มีส่วนประกอบครบมำอธิบำย
ให้นักเรียนว่ำ “พืช (ผักและไม้ผล) แต่ละชนิดมีส่วนประกอบส ำคัญคือ รำก ล ำต้น ใบ ดอก และผล”  ดัง
ตัวอย่ำง จำกนั้น ครูอธิบำยควำมส ำคัญของส่วนประกอบต่ำง ๆ เช่น ใบ ท ำหน้ำที่ สร้ำงอำหำร และหำยใจ

เพลง จ้ าจี้ผลไม้ 
จ้ ำจี้ผลไม ้แตงไทย แตงกวำ ขนุน น้อยหน่ำ พุทรำ  
มังคุด ละมุด ล ำไย มะเฟือง มะไฟ มะกรูด มะนำว  

มะพร้ำว ส้มโอ ฟัก แฟง แตงโม ไชโย โห่ฮิ้ว 



 

๒๑ 

เพ่ือแลกเปลี่ยนก๊ำซ / ล ำต้น ท ำหน้์ำที่ เป็นทำงล ำเลียงน้ ำ ธำตุอำหำร และอำหำรไปเลี้ยงส่วนต่ำง ๆ / รำก 
ท ำหน้ำที่ช่วยยึดล ำต้นให้ตั้งอยู่บนดิน ช่วยดูดน้ ำและธำตุอำหำรขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่ำง ๆ โดยครูอำจน ำภำพพืชที่
อยู่ในบริเวณแปลงเกษตรในฤดูกำลต่ำง ๆ มำอธิบำยเพ่ิมเติม เพ่ือให้เด็กเห็นส่วนประกอบกอบส ำคัญ อำทิ 
ภำพต้นกล้วย ภำพต้นมะม่วง  (เวลำ ๒๐ นำท)ี 

๔) ครูให้นักเรียนหยิบบัตรค ำจำกกล่องคนละ ๑ บัตร เพ่ือน ำไปติดส่วนประกอบส ำคัญของพืชที่อยู่
ในบริเวณแปลงเกษตรที่ครูได้ก ำหนดขอบเขตกำรเรียนรู้ไว้ (เวลำ ๒๐ นำท)ี 

๕) ครูตรวจสอบและประเมินผลงำนของนักเรียน จำกนั้นสรุปควำมรู้เป็นแผนภำพส่วนประกอบ
ส ำคัญของพืชแต่ละชนิด อำท ิรำก ล ำต้น ใบ ดอก และผล ดังภำพ (เวลำ ๑๕ นำท)ี 

๖) ครูมอบหมำยใบงำนหลังเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสรุปควำมรู้ที่ได้ในวันนี้ และน ำมำส่งครูในคำบ
เรียนต่อไป (เวลำ ๕ นำท)ี 
 
  ๘. การวัดและประเมินผล 

๑) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมตัวชี้วัด/จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 



 

๒๒ 

๑) นักเรียนสำมำรถระบุชื่อพืชที่ได้
จำกกำรส ำรวจบริเวณแปลง
เกษตรของโรงเรียนได้ 

- ตรวจใบงำน 
 

- ใบงำน - ท ำใบงำนได้
มำกกว่ำร้อยละ 
๘๐ 

๒) นักเรียนสำมำรถอธิบำยลักษณะ
และบอกหน้ำที่ของส่วนต่ำง ๆ 
ของพืชจำกกำรส ำรวจบริเวณ
แปลงเกษตรของโรงเรียนได้ 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
พฤติกรรม 

- ตอบค ำถำมได้
มำกกว่ำร้อยละ 
๘๐ 

๒) กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

ข้อที ่๔ ใฝ่เรียนรู้ - สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

- ผ่ำนเกณฑ์ที่ครู
ก ำหนดไว้ 

ข้อที ่๖ มุ่งมั่นในกำรท ำงำน     - สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรยีน 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

- ผ่ำนเกณฑ์ที่ครู
ก ำหนดไว้ 

๓) กำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของนักเรียน 

สมรรถนะส าคัญ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

๑) ควำมสำมำรถใน 
กำรสื่อสำร  

- สังเกตกำรตอบค ำถำม
ที่เหมำะสม 

- แบบประเมินสมรรถนะ
ส ำคัญของนักเรียน 

- ผ่ำนเกณฑ์ที่ครู
ก ำหนดไว้ 

๒) ควำมสำมำรถใน 
กำรคิด 

- สังเกตกำรตอบค ำถำม
ที่เหมำะสม 

- แบบประเมินสมรรถนะ
ส ำคัญของนักเรียน 

- ผ่ำนเกณฑ์ที่ครู
ก ำหนดไว้ 

 
  ๙. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) ใบงำนของนักเรียน 
๒) ตัวอย่ำงพืชผัก ผลไม้ที่อยู่บริเวณแปลงเกษตร/ในโรงเรียน 
๓) ใบควำมรู้ เรื่อง  แปลงผักสวยงำม 

 
  ๑๐. แนวทางการบูรณาการ 

ภาษาไทย  เรื่อง ฉันชอบกินผัก 
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เรียนรู้ผักในแปลงเกษตร 
ศิลปะ   เรื่อง แปลงผักสวยงำม 
ภาษาอังกฤษ  เรื่อง Vegetables in school farm  



 

๒๓ 

 
 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนบอกควำมส ำคัญของส่วนประกอบต่ำง ๆ ของพืช 

 
 

 
  

ใบงาน 



 

๒๔ 

 
 

 
เร่ือง  แปลงผักสวยงาม 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

พืชผักและผลไม้ที่นักเรียนบริโภคในชีวิตประจ ำวันมีมำกมำยหลำยชนิด มีตั้งแต่ผักอำยุสั้น ผักอำยุยืน 
ผักเครื่องปรุง ผักเถำเครือ สมุนไพร เห็ด ถั่วเมล็ดแห้ง และผลไม้ต่ำง ๆ จึงจ ำเป็นต้องปลูกให้หลำกหลำย 
สม่ ำเสมอ และพอเพียง เพ่ือให้มีผลผลิตบริโภคตลอดทั้งปี 

 พืชผักท่ีมักปลูกในโรงเรียน 

๑. ผักกาดหอม 
หรือผักสลัด หลังจำกซื้อผักกำดหอมมำใช้แล้ว สำมำรถน ำโคนต้นไปแช่ในชำมที่มีน้ ำอยู่

ภำยใน แล้วน ำชำมนั้นตั้งไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง จำกนั้นเพียงไม่กี่วัน จะได้เห็นรำกของมันเริ่มงอก
ออกมำ อีกเพียงไม่ก่ีวันก็สำมำรถน ำผักสลัดไปปลูกลงดินได้ 

๒. โหระพา 
ส ำหรับวิธีปลูกโหระพำนั้นมีทั้งกำรเพำะเมล็ดและปักช ำกิ่ง  หลังหว่ำนเมล็ดประมำณ ๑ 

สัปดำห์ ต้นกลำจะเริ่มงอกออกมำ เมื่อต้นกล้ำเริ่มมีใบให้ย้ำยกล้ำลงกระถำงหรือแปลงที่เตรียมไว้ได้เลย 

๓. เห็ดนางฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 

เห็ดนำงฟ้ำเป็นเห็ดที่สำมำรถเจริญเติบโตได้ดีในวัสดุบำงชนิด เช่น ขี้เลื่อย ฟำงสับ หรือซัง
ข้ำวโพด แต่วัสดุที่นิยมมำกที่สุด คือ ขี้เลื่อย และไม้ยำงพำรำ  

ใบความรู้ 



 

๒๕ 

โรงเรียนส่วนใหญ่นิยมซื้อก้อนเชื้อเห็ดไม้ยำงพำรำเมื่อเชื้อเดินได้ ๔๐-๕๐ % แล้วมำเปิดดอก 
ในโรงเรือนจึงต้องมีควำมชื้น ๘๐-๘๕ % อุณหภูมิประมำณ ๒๕ องศำเซลเซียส มีกำรถ่ำยเทอำกำศได้ดี 
สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน 

กำรวำงก้อนเชื้อ วำงในลักษณะแนวนอนบนชั้น วำงซ้อนกันชั้นละ ๓-๕ ก้อน หรือเรียงโดยใช้
เชือกแขวน ต้องบ่มก้อนเห็ดประมำณ ๒ สัปดำห์ ให้เส้นใยเดินเต็มก้อนเชื้อ หลังจำกนั้นตัดปำกถุงบริเวณคอ
ขวด เพ่ือให้ดอกเห็ดออกมำ กำรควบคุมควำมชื้นใช้วิธีพ่นน้ ำให้เป็นฝอย ๆ หลังจำกนั้นอีกประมำณ ๒ สัปดำห์ 
เห็ดจะเริ่มออกดอก เก็บดอกเม่ือโตเกือบเต็มที่ได้ประมำณ ๒-๓ รุ่น 

๔. ต้นหอม 
เป็นผักท่ีใช้เป็นส่วนประกอบของอำหำรหลำกหลำยเมนู ดังนั้นจะถือว่ำเป็นผักติดตู้เย็นเลยก็

ว่ำได้ วิธีกำรปลูกต้นหอมนั้นง่ำยมำก เพียงตัดส่วนหัวที่มีรำกติดแล้วน ำไปแช่น้ ำทิ้งไว้ประมำณ ๓-๔ วัน ก่อนที่
ยอดอ่อนจะแทงขึ้นมำ เมื่อรำกและยอดอ่อนของมันแทงออกมำแล้ว รอให้รำกและยอดยำวเพ่ิมขึ้นอีกหน่อย 
จำกนั้นจึงแยกลงไปปลูกในดิน เมื่อต้นหอมโตแล้วเรำก็สำมำรถน ำไปประกอบอำหำรได้เลย 

๕. ผักชี 
 
 
 
 
 
 
 

เรำสำมำรถน ำล ำต้นของมันไปแช่น้ ำ และยกภำชนะที่มีต้นผักชีตั้งไว้บริเวณที่มีแสงแดด เมื่อ
รำกเริม่งอก ก็น ำผักชีนั้นลงกระถำง อีกประมำณ ๒ สัปดำห์ ต้นอ่อนของผักชีก็จะงอกออกมำ 

๖. คะน้า 
เป็นผักอำยุสั้นก้ำนแข็งที่นิยมรับประทำนกันทั้งต้นและใบ ส ำหรับวิธีปลูกเพียงแค่หว่ำนเมล็ด

ลงในภำชนะท่ีมีดินร่วน มีแสงแดดร ำไรส่องถึง ทิ้งไว้ประมำณ ๗ วันก็จะได้รับประทำนคะน้ำต้นอ่อนๆ แล้ว 

๗. ขึ้นฉ่าย 
 
 
 
 
 
 
 

กำรเพำะขึ้นฉ่ำยใช้วิธีกำรปลูกด้วยเมล็ด แต่ก่อนที่จะปลูกนั้นต้องน ำเมล็ดปริมำณ ๑ ช้อนชำ
ผสมกับทรำยประมำณ ๑ ถังแล้วคลุกให้เข้ำกัน แล้วน ำไปหว่ำนลงในที่เพำะ คลุมด้วยฟำงแห้ง หมั่นรดน้ ำ ๓ 
ครั้งต่อวัน แต่ไม่ควรให้น้ ำขัง เมื่อกล้ำขึ้นจนมีควำมสูงประมำณ ๓-๔ นิ้วให้ย้ำยลงแปลงปลูก แต่ควรท ำที่บัง
แสงให้ด้วย ผ่ำนไปประมำณ ๔๐-๕๐ วันก็สำมำรถเก็บขึ้นฉ่ำยมำรับประทำนได้ 



 

๒๖ 

๘. ผักบุ้งจีน 
ใคร ๆ ก็คงชอบรับประทำนผักบุ้งจีน และมันยังเป็นพืชที่สำมำรถเก็บเกี่ยวได้ในเวลำ

อันรวดเร็ว โดยใช้เวลำเพียงแค่ ๒๐-๒๕ วันเท่ำนั้น ส ำหรับวิธีปลูกผักบุ้งจีนคือให้น ำเมล็ดผักบุ้งแช่น้ ำทิ้งไว้
ประมำณ ๑ คืน จำกนั้นห่อด้วยผ้ำต่ออีกประมำณ ๒ คืน เมื่อรำกของผักบุ้งงอกออกมำแล้วน ำลงไปปลูกในดิน
หลุมละ ๑ เมล็ด ก่อนจะปิดปำกหลุมแล้วรดน้ ำ สำมำรถน ำฟำงมำคลุมหน้ำดิน จำกนั้นต้นผักบุ้งจะงอกออกมำ 
แล้วเรำก็สำมำรถตัดรับประทำนได้เลย 

๙. กวางตุ้ง 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นอีกผักยอดนิยมที่สำมำรถทำนได้ทุกส่วน แถมยังปลูกง่ำย อำยุเก็บเกี่ยวสั้น ท ำอำหำร
รับประทำนได้หลำยเมนู ส ำหรับวิธีกำรปลูกกวำงตุ้งนั้นสำมำรถใช้วิธีหว่ำนเมล็ดในแปลงปลูก หรือจะโรยเมล็ด
แบบเป็นแถว ท ำให้ง่ำยต่อกำรเก็บรับประทำน โดยน ำเมล็ด ๑ ส่วนผสมกับทรำยสะอำด ๓ ส่วน แล้วหว่ำนให้
ทั่วแปลง ก่อนจะกลบด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเล็กน้อย จำกนั้นคลุมด้วยฟำงเพ่ือรักษำควำมชุ่มชื้นในดิน รดน้ ำ 
เมื่อต้นงอกได้ประมำณ ๒๐ วัน ให้ถอนต้นที่เบียดๆ กันออก เน้นว่ำควรหมั่นรดน้ ำเพรำะกวำงตุ้งเป็นพืชชอบ
น้ ำโดยเฉพำะในช่วงเติบโต 

๑๐. แตงกวา 
 
 
 
 
 
 
 

ผักแกล้มยอดฮิตอีกหนึ่งชนิด แถมยังมีสรรพคุณมำกมำย กำรปลูกแตงกวำนั้นให้สำมำรถ
เพำะกล้ำในกระถำงได้ โดยใช้ดินร่วนปนทรำยผสมปุ๋ยหมักในอัตรำ ๕๐:๕๐ แล้วขุดหลุมลึกประมำณ ๑.๒ 
เซนติเมตร จำกนั้นโรยเมล็ดลงในหลุม หลุมละ ๔-๕ เมล็ด รดน้ ำให้ชุ่ม ก่อนจะน ำไปวำงตรงที่มีแดดส่องถึง 
เมื่อกล้ำโตจนมีควำมสูงประมำณ ๕-๗ เซนติเมตร ให้เลือกต้นกล้ำที่แข็งแรงลงไปปลูกในกระถำงขนำดใหญ่ 
แล้วน ำไม้มำปักเพ่ือท ำค้ำงให้แตงกวำเลื้อย แตงกวำใช้เวลำเก็บเกี่ยวหลังปลูกประมำณ ๒ เดือน 
  



 

๒๗ 

๑๑. พริก 
 
 
 
 
 
 
 

น ำพริกแช่ในน้ ำอุ่นทิ้งไว้ประมำณ ๑ วัน ก่อนจะตำกให้แห้ง แล้วแกะเมล็ดมำปลูก ส่วนกำร
เตรียมดินปลูกพริกนั้นใช้ดินร่วนปนทรำยผสมกับปุ๋ยหมัก ขุดหลุมดินในกระถำงให้ลึกประมำณ ½ นิ้ว แล้ว
หยอดเมล็ดลงไป ๓-๔ เมล็ดต่อหลุม กลบดิน แล้วรดน้ ำให้ชุ่ม เมื่อกล้ำของพริกงอกจนมีควำมสูงประมำณ ๖ 
นิ้วให้ย้ำยลงไปปลูกในที่ปลูกขนำดใหญ่ข้ึน หมั่นรดน้ ำพริกทุกเช้ำ-เย็น ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ประมำณ ๒-๓ เดือนก็
สำมำรถมีพริกไว้รับประทำนได้แล้ว 
 

 ผลไม้ที่มักปลูกในโรงเรียน   

ได้แก่ มะม่วง มะดัน มะละกอ มัลเบอร์รี่ กล้วย  



 

๒๘ 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ด้าน ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งม่ันในการท างาน 

ค าชี้แจง  ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรำยกำรประเมิน 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการประเมิน 

คะแนนรวม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

๑. ตั้งใจ เพียร
พยำยำม และ
สนใจเข้ำรว่ม
กิจกรรมกำร
เรียนรู ้

๒. ศึกษำ 
ค้นคว้ำควำมรู้
จำกแหล่งกำร
เรียนรู้ต่ำง ๆ 
บันทึกควำมรู้
วิเครำะห์
ตรวจสอบ  
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

๑.ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน
กำรท ำงำนให้
ส ำเร็จ 

๒.ทุ่มเทท ำงำน 
อดทนไม่ย่อท้อ 
ต่อปัญหำและ
อุปสรรคปรับปรุง
พัฒนำกำรท ำงำน
และผลงำนด้วย
ตนเอง 

        

        

        

        

        

        

        

        

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓ หมำยถึง พฤติกรรมท่ีปฏิบตัินั้นชัดเจนและสม่ ำเสมอ 
๒ หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตัินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง 
๑ หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตัิบำงครั้ง 
๐ หมำยถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏบิัติ 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
คะแนนเฉลีย่ ๓ หมำยถึง ดีมำก คะแนนเฉลีย่ ๒ หมำยถึง ด ี
คะแนนเฉลีย่ ๑ หมำยถึง พอใช้ คะแนนเฉลีย่ ๐ หมำยถึง ปรับปรงุ 

 
 

...........................................................................ผู้ประเมิน 

วันท่ี................................................................................... 



 

๒๙ 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญผู้เรียน 

ชั้นประถมศึกษำปีที่...........................โรงเรียน......................................................................................................  

ค าชี้แจง  ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรำยกำรประเมิน 
 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการประเมิน 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 

๑. ใช้ภำษำ
ท่ำทำงได้อย่ำง
เหมำะสม 

๒. ใช้ภำษำ
สื่อสำรตรงตำม
เป้ำหมำยโดยใช้
ค ำสุภำพ 

๑. มีทักษะกำร
สังเกต   

๒. มีทักษะกำร
จัดกลุ่ม 

        

        

        

        

        

        

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓ หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตัินั้นชัดเจนและสม่ ำเสมอ 
๒ หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตัินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง 
๑ หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตัิบำงครั้ง 
๐ หมำยถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏบิัติ 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
คะแนนเฉลีย่ ๓ หมำยถึง ดีมำก คะแนนเฉลีย่ ๒ หมำยถึง ด ี
คะแนนเฉลีย่ ๑ หมำยถึง พอใช้ คะแนนเฉลีย่ ๐ หมำยถึง ปรับปรงุ 

 
 

...........................................................................ผู้ประเมิน 

วันท่ี...................................................................................  



 

๓๐ 

  



 

๓๑ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชา ศิลปะ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
  เรื่อง แปลงผักสวยงาม๑4 เวลา ๑ ชั่วโมง 
 
 
  ๑. สาระส าคัญ 

กำรวำดภำพพืชผักเป็นรูปร่ำงในธรรมชำติ หรือในแปลงผักของโรงเรียน สำมำรถสังเกตรูปร่ำง
รูปทรงที่มองเห็นและน ำเส้นลักษณะต่ำง ๆ เรียนรู้ไปแล้วมำวำดประกอบเป็นรูปร่ำงได้ ตลอดจนกำรถ่ำยทอด
สิ่งต่ำง ๆ ที่อยู่รอบตัว ออกมำเป็นภำพวำดระบำยสี ต้องรู้จักสังเกต และรู้จักเลือกใช้อุปกรณ์ต่ำง ๆ 

 
  ๒. ตัวช้ีวัด 

ศ ๑.๑ ป.๑/๔ สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ โดยกำรทดลองใช้สี ด้วยเทคนิคง่ำย ๆ 
ศ ๑.๑ ป.๑/๕ วำดภำพระบำยสีภำพธรรมชำติ ตำมควำมรู้สึกของตนเอง 
 

  ๓. สมรรถนะ 

๑)  ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
๒)  ควำมสำมำรถในกำรคิด 
 

  ๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ข้อที ่๔ ใฝ่เรียนรู้ 
ข้อที ่๖ มุ่งม่ันในกำรท ำงำน  
 

  ๕. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑) นักเรียนสำมำรถวำดและระบำยสีรูปร่ำง รูปทรงอย่ำงง่ำยได้สวยงำม 
๒) นักเรียนสำมำรถวำดและระบำยสีภำพพืชผักผลไม้ในแปลงเกษตรตำมควำมรู้สึกของตนเองได้ 
 

  ๖. สาระการเรียนรู้ 

วำดเส้น ระบำยสีตำมจินตนำกำรโดยอิสระบนพื้นฐำนทักษะกำรวำดและระบำยสีอย่ำงง่ำย กำรสังเกต
สิ่งแวดล้อมโดยวิเครำะห์ธรรมชำติไปสู่กำรแสดงออกด้วยวำดเส้นประสำนกับอำรมณ์และควำมรู้สึก  
  

                                                           

๑ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำศิลปะ ศ๑/๑ 



 

๓๒ 

  ๗. กิจกรรมการเรียนรู้ 

๑) ครูร่วมกับนักเรียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับพืชผัก ผลไม้ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในแปลงผักผลไม้ของ
โรงเรียน เช่น ผักบุ้ง กล้วย มะเขือเทศ จอบ ส้อมพรวนดิน เป็นต้น (๕ นำที) 

๒) ครูสำธิตกำรวำดรูปร่ำง รูปทรงอย่ำงง่ำย ตำมบริบทของพืชผักในแปลงเกษตรของโรงเรียน 
พร้อมทั้งให้นักเรียนได้ฝึกวำดตำมแบบเส้นประ ตำมใบงำนที่ ๑ ฝึกวำดเบื้องต้น เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
กำรลำกเส้นเป็นรูปร่ำง รูปทรงต่ำง ๆ ตำมเส้นน ำก่อนที่จะได้ฝึกวำดอย่ำงอิสระ (ซึ่งกำรวำดอย่ำงง่ำย ครูอำจ
เปรียบภำพต่ำง ๆ นั้นตำมรูปร่ำงแบบง่ำย เช่น สำมเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม เป็นต้น) (๑๐ นำที) 

๓) เมื่อทุกคนท ำใบงำนที่ ๑ ฝึกวำดเบื้องต้น เสร็จแล้ว ครูเริ่มสอนกำรระบำยสี อำจจะลงสีตำมใน
บัตรภำพก่อนหรืออำจจะเป็นสีตำมธรรมชำติของสิ่งนั้น ครูสอนให้นักเรียนรู้จักสีที่จะใช้ เช่น สีไม้ สีเทียน สีน้ ำ 
เป็นต้น ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียนที่เลือกใช้ จำกนั้นครูสอนเทคนิคกำรลงสี (หรืออำจจะเสริมด้วยกำรผสมสี
อย่ำงง่ำย เช่น สีเหลืองกับสีน้ ำเงิน ได้สีเขียว เป็นต้น เพ่ือให้ได้สีตำมธรรมชำติ) และให้นักเรียนลงระบำยสีลง
ในภำพของตนเองในใบงำนท่ี ๑ ฝึกวำดเบื้องต้น เพ่ือเป็นกำรฝึกทักษะกำรระบำยสีเบื้องต้นก่อน (๑๐ นำที) 

๔) ครูพำนักเรียนลงไปที่พ้ืนที่กำรเกษตรของโรงเรียน (แปลงผัก) จำกนั้นครูแจกใบงำนที่ ๒ แปลง
ผักสวยงำม พร้อมทั้งอธิบำยกิจกรรมให้นักเรียนฟัง จำกนั้นให้อิสระกับนักเรียนในกำรวำดและระบำยสีตกแต่ง
ให้สวยงำม (๓๐ นำที) 

๕) ในช่วงปลำยคำบ เมื่อนักเรียนส่งงำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูร่วมกับนักเรียนสรุปควำมรู้เรื่อง 
รูปร่ำงที่เกิดจำกธรรมชำติและสิ่งที่มนุษย์สร้ำงข้ึน รวมถึงกำรเลือกใช้สี กำรระบำยสี (๕ นำที)  

๖) ครูแนะน ำให้นักเรียนน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรศึกษำไปประยุกต์ใช้ในกำรศึกษำและสร้ำงสรรค์
ผลงำนทัศนศิลป์ของตนต่อไปในอนำคต แล้วน ำผลงำนมำเล่ำสู่กันฟังในโอกำสต่อไป 
 
  ๘. การวัดและประเมินผล 

๑) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมตัวชี้วัด/จุดประสงค์กำรเรียนรู้  

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
๑) นักเรียนสำมำรถวำดและระบำย

สีรูปร่ำง รูปทรงอย่ำงง่ำยได้
สวยงำม 

- ตรวจใบงำน -  ใบงำนที ่๑ ฝึกวำด
เบื้องต้น 

- ท ำใบงำนได้
มำกกว่ำร้อยละ ๘๐ 

๒) นักเรียนสำมำรถวำดและระบำย
สีภำพพืชผักผลไม้ในแปลงเกษตร
ตำมควำมรู้สึกของตนเองได้ 

- ตรวจใบงำน -  ใบงำนที ่๒ แปลง
ผักสวยงำม 

-  แบบประเมินผล
งำน 

- ท ำใบงำนได้
มำกกว่ำร้อยละ ๘๐ 

- ผ่ำนเกณฑ์ที่ครู
ก ำหนดไว้ 

  
  



 

๓๓ 

๒) กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
ข้อที ่๔ ใฝ่เรียนรู้ 
 

-  สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

-  แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

-  ได้ผลกำรประเมิน
ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ข้อที ่๖ มุ่งมั่นในกำรท ำงำน -  สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

-  แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

-  ได้ผลกำรประเมิน
ในระดับ ดี ขึ้นไป 

๓) กำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

สมรรถนะส าคัญ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
๑) ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  
 

-  สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

-  แบบประเมิน
สมรรถนะส ำคัญ
ของผู้เรียน 

-  ได้ผลกำรประเมิน
ในระดับ ดี ขึ้นไป 

๒) ควำมสำมำรถในกำรคิด -  สังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 

-  แบบประเมิน
สมรรถนะส ำคัญ
ของผู้เรียน 

-  ได้ผลกำรประเมิน
ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 
  ๙. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

๑) ใบงำนที ่๑ ฝึกวำดเบื้องต้น 
๒) ใบงำนที ่๒ แปลงผักสวยงำม 
๓) แปลงผักในโรงเรียน 
 

  ๑๐. แนวทางการบูรณาการ 

ภาษาไทย เรื่อง ฉันชอบกินผัก 
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เรียนรู้ผักในแปลงเกษตร 
คณิตศาสตร ์ เรื่อง กำรนับจ ำนวนผักในแปลงเกษตร 
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Vegetable in school farm 

  



 

๓๔ 

 
 

 
เร่ือง การฝึกวาดเบื้องต้น 

 

   

 

  
 

   

 

  

ใบงานที ่๑ 



 

๓๕ 

 

   

 

  
 

   

 

  
 
  



 

๓๖ 

   

 

  
 
  



 

๓๗ 

 
 

 
เร่ือง แปลงผักสวยงาม 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนวำดภำพแปลงผักลงในกรอบที่ก ำหนดให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ นามสกุล...................................................................................................... 

ชั้น.....................................................................................................................  

ใบงานที ่๒ 



 

๓๘ 

แบบประเมินผลงาน 

ชั้นประถมศึกษำปีที่...........................โรงเรียน...................................................... ................................................ 

ค าชี้แจง  ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรำยกำรประเมิน 

ระดับคะแนน ๓ = ดี   ๒ = พอใช้   ๑ = ปรับปรุง 
 

เลขที ่

 
 
 

ชื่อ - สกุล 
 
 
 

รายการประเมิน 
สรุปรายการ

ประเมิน 

๑.
 ค

วา
มส

มบ
ูรณ์

แล
ะถ

ูกต้
อง

ขอ
งเน

ื้อห
า 

๒.
 ค

วา
มน

่าส
นใ

จใ
นก

าร
น า

เส
นอ

 

๓.
 ค

วา
มค

ิดร
ิเริ่ม

สร
้าง

สร
รค

 ์

๔.
 ท

 าง
าน

เส
ร็จ

ภา
ยใ

นเ
วล

าที่
ก า

หน
ด 

คะแนนรวม 
(๑๒ คะแนน) ผ่าน ไม่ผ่าน 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

เกณฑ์กำรประเมิน  นักเรยีนได้คะแนน ๘ คะแนนข้ึนไปถือว่ำผ่ำนเกณฑ์ประเมิน 
 
 

...........................................................................ผู้ประเมิน 

วันท่ี...................................................................................  



 

๓๙ 

รายละเอียดการให้คะแนน 
 

รายการประเมิน ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 
ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน สร้ำงสรรค์ผลงำนได้
ถูกต้องตำมหลักกำรและ
มีควำมสวยงำม 

สร้ำงสรรค์ผลงำนได้
ถูกต้องตำมหลักกำรเป็น
ส่วนใหญ่และค่อนข้ำง
สวยงำม 

สร้ำงสรรค์ผลงำนได้
ถูกต้องตำมหลักกำรเพียง
ส่วนน้อย และไม่สวยงำม 

๒. ควำมสอดคล้องของ
ผลงำน 

มีควำมสอดคล้อง มีควำมสอดคล้องเป็น
ส่วนใหญ่ 

มีควำมสอดคล้องเพียง
เล็กน้อย 

๓. กำรจัดองค์ประกอบศิลป์ ภำพวำดมีควำมสมบูรณ์ 
ถูกต้อง เหมำะสม ตำม
หลักกำร จัด
องคป์ระกอบศิลป์ในงำน
ทัศนศิลป์ 

ภำพวำดมีควำมสมบูรณ์
ตำมหลักกำรจัด
องค์ประกอบศิลป์ในงำน
ทัศนศิลป์เป็นส่วนใหญ่ 

ภำพวำดมีควำมสมบูรณ์
ตำมหลักกำรจัด
องค์ประกอบศิลป์ในงำน
ทัศนศิลป์เพียงส่วนน้อย 
และไม่เหมำะสม 

๔. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ผลงำนแสดงออกถึง
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
มีควำมแปลกใหม่ และ
น่ำสนใจ 

ผลงำนแสดงออกถึง
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
มีควำมแปลกใหม่ และ
ค่อนข้ำงน่ำสนใจ 

ผลงำนไม่มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ ไม่มีควำม
แปลกใหม ่และไม่
น่ำสนใจ 

 
  



 

๔๐ 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ด้าน ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งม่ันในการท างาน 

ค าชี้แจง  ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรำยกำรประเมิน 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการประเมิน 

คะแนนรวม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

๑. ตั้งใจ เพียร
พยำยำม และ
สนใจเข้ำร่วม
กิจกรรมกำร
เรียนรู ้

๒. ศึกษำ 
ค้นคว้ำควำมรู้
จำกแหล่งกำร
เรียนรู้ต่ำง ๆ 
บันทึกควำมรู้
วิเครำะห์
ตรวจสอบ  
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

๑.ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน
กำรท ำงำนให้
ส ำเร็จ 

๒.ทุ่มเทท ำงำน 
อดทนไม่ย่อท้อ 
ต่อปัญหำและ
อุปสรรคปรับปรุง
พัฒนำกำรท ำงำน
และผลงำนด้วย
ตนเอง 

        

        

        

        

        

        

        

        

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓ หมำยถึง พฤติกรรมท่ีปฏิบตัินั้นชัดเจนและสม่ ำเสมอ 
๒ หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตัินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง 
๑ หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตัิบำงครั้ง 
๐ หมำยถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏบิัติ 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
คะแนนเฉลีย่ ๓ หมำยถึง ดีมำก คะแนนเฉลีย่ ๒ หมำยถึง ด ี
คะแนนเฉลีย่ ๑ หมำยถึง พอใช้ คะแนนเฉลีย่ ๐ หมำยถึง ปรับปรงุ 

 
 

...........................................................................ผู้ประเมิน 

วันท่ี...................................................................................  



 

๔๑ 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญผู้เรียน 

ชั้นประถมศึกษำปีที่...........................โรงเรียน......................................................................................................  

ค าชี้แจง  ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรำยกำรประเมิน 
 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการประเมิน 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 

๑. ใช้ภำษำ
ท่ำทำงได้อย่ำง
เหมำะสม 

๒. ใช้ภำษำ
สื่อสำรตรงตำม
เป้ำหมำยโดยใช้
ค ำสุภำพ 

๑. มีทักษะกำร
สังเกต   

๒. มีทักษะกำร
จัดกลุ่ม 

        

        

        

        

        

        

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓ หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตัินั้นชัดเจนและสม่ ำเสมอ 
๒ หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตัินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง 
๑ หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตัิบำงครั้ง 
๐ หมำยถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏบิัติ 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
คะแนนเฉลีย่ ๓ หมำยถึง ดีมำก คะแนนเฉลีย่ ๒ หมำยถึง ด ี
คะแนนเฉลีย่ ๑ หมำยถึง พอใช้ คะแนนเฉลีย่ ๐ หมำยถึง ปรับปรงุ 

 
 

...........................................................................ผู้ประเมิน 

วันท่ี...................................................................................  



 

๔๒ 

  



 

๔๓ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
  เรื่อง Vegetables in School Farm๑5    เวลา ๑ ชั่วโมง  
 
 
  ๑. สาระส าคัญ 

ผักมีวิตำมินและแร่ธำตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำย กำรปลูกผักในโรงเรียนช่วยให้โรงเรียนสำมำรถ
น ำไปประกอบอำหำรกลำงวันท ำให้นักเรียนได้รับประทำนผักท่ีสด สะอำด ปรำศจำกสำรเคมี ดังนั้นกำรเรียนรู้
ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษเกี่ยวกับผักชนิดต่ำงๆ ในแปลงผักท ำให้นักเรียนรู้จักผัก และมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับผักใน
แปลงเกษตรโรงเรียน 

 
  ๒. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ต ๑.๑ ป.๑/๒ ระบุตัวอักษรและเสียง อ่ำนออกเสียงและสะกดค ำง่ำยๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน 
ต ๑.๑ ป.๑/๓ เลือกภำพตรงตำมควำมหมำยของค ำและกลุ่มค ำที่ฟัง 
ต ๓.๑ ป.๑/๑ บอกค ำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน 
 

  ๓. สมรรถนะของผู้เรียน  

๑) ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
๒) ควำมสำมำรถในกำรคิด 
๓) ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 

 
  ๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ข้อ ๔ ใฝ่เรียนรู้ 
ข้อ ๖ มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 

 
  ๕. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑) นักเรียนสำมำรถบอกควำมหมำยของค ำศัพท์ภำษำอังกฤษเกี่ยวกับผักในแปลงเกษตรของโรงเรียนได้ 
๒) นักเรียนสำมำรถอ่ำนออกเสียงค ำศัพท์ภำษำอังกฤษเก่ียวกับผักในแปลงเกษตรของโรงเรียนได้ 

 
  ๖. สาระการเรียนรู้ 

๑) ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษเกี่ยวกับผักชนิดต่ำงๆ ในแปลงเกษตรของโรงเรียน 
๒) กำรอ่ำนออกเสียงค ำศัพท์ภำษำอังกฤษเกี่ยวกับผักชนิดต่ำงๆ ในแปลงเกษตรของโรงเรียน  

                                                           

๑แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำภำษำอังกฤษ ต๑/๑ 



 

๔๔ 

  ๗. กิจกรรมการเรียนรู้ 

๑) ครูน ำเข้ำสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนเล่นเกม “Hot potato” โดยเขียนตัวเลขใส่ในกระดำษ      
(๑ ค ำ/๑ แผ่น) แล้วห่อกระดำษซ้อนกันเป็นก้อนกลมๆ เพ่ือทบทวนค ำศัพท์เก่ียวกับตัวเลข 

 

ครูเปิด เพลง “Ten Little Vegetables” นักเรียนยืนเป็นวงกลม ส่งลูกบอลให้ 

เพ่ือนทำงขวำไปเรื่อย ๆ ถ้ำครูหยุดเพลง ลูกบอลอยู่ที่ใคร ให้คนนั้นแกะ
กระดำษออกมำ ๑ แผ่น แล้วอ่ำนค ำศัพท์ที่ตัวเองเปิดออกมำให้เพ่ือนฟัง ให้
นักเรียนที่เหลือออกเสียงตำมพร้อมกัน 

ครูเปิดเพลงต่อ นักเรียนเริ่มส่งลูกบอลต่อไปเรื่อย ๆ และท ำกิจกรรมในลักษณะ
เดียวกัน จนในรอบสุดท้ำยครูใส่ค ำศัพท์เก่ียวกับผักในแปลงเกษตรของโรงเรียนแล้ว
ให้นักเรียนที่ถือก้อนกระดำษแกะอ่ำน โดยครูถำมนักเรียนว่ำ “นักเรียนคิดว่ำ
ค ำศัพท์นี้คืออะไร ครูใบ้ให้ว่ำอยู่ในแปลงเกษตรโรงเรียน” 

จำกนั้นครูเฉลยค ำศัพท์ ๑ ค ำที่อยู่ในแปลงเกษตรของโรงเรียน แล้วชวนให้
นักเรียนไปดูผักชนิดอ่ืน ๆ และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ในครั้งนี้ให้กับนักเรียน 
แล้วก็ย้ำยไปเรียนกันที่สถำนท่ีเรียนข้ำงแปลงเกษตร (๑๐ นำที) 

 

๒) ที่แปลงเกษตรครูมีบัตรค ำศัพท์ภำษำอังกฤษของผักแต่ละชนิดผักอยู่ในแปลงเกษตรบริเวณที่ปลูก
ผักนั้น ๆ  ครูให้นักเรียนจับคู่ไปดูผักที่แปลงเกษตรของโรงเรียนและช่วยกันจ ำว่ำมีค ำอะไรอยู่ในแปลงผัก 
รูปร่ำงลักษณะของผักเป็นอย่ำงไร โดยมีใบงำนที่ ๑ ให้นักเรียนช่วยกันจดอักษรภำษำอังกฤษให้ตรงกับรูปภำพ
ที่ให้ไว้ในใบงำน (๑๕ นำท)ี 

๓) ครูเฉลยค ำศัพท์ที่ตรงกับรูปภำพในใบงำนที่ให้นักเรียนไปหำค ำตอบจำกในแปลงเกษตรต่ำงๆ 
น ำเสนอค ำศัพท์เกี่ยวกับผัก พร้อมชูภำพค ำศัพท์ผักชนิดต่ำง ๆ เช่น Vegetable Cabbage Chili Pumpkin 
Chinese Kale Tomato Corn Garlic และให้นักเรียนฝึกออกเสียงค ำศัพท์เป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อยและ
รำยบุคคล จำกนั้นให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนและฝึกออกเสียงค ำศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนรู้ (๑๕ นำที) 

๔) ครูให้นักเรียนทบทวนควำมรู้เรื่องค ำศัพท์เกี่ยวกับผักชนิดต่ำงๆ และท ำแบบฝึกหัดจับคู่ภำพและ
ค ำศัพท์ให้ถูกต้องในใบงำนท่ี ๒ เก็บรวบรวมตรวจสอบควำมถูกต้องด้ำนค ำศัพท์และควำมหมำย (๑๐ นำที) 

๕) ครูให้นักเรียนสรุปร่วมกันและบอกสิ่งที่ตนเองเรียนรู้วันนี้มำ ๑ อย่ำง จำกนั้นครูน ำภำพอำหำร
กลำงวันที่ได้จำกผักที่นักเรียนเรียนในวันนี้เพ่ือให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของผักต่ำง  ๆ ในแปลงเกษตร (๑๐ 
นำที) 
  



 

๔๕ 

  ๘. การวัดและประเมินผล 

๑) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

๑) นักเรียนสำมำรถบอก
ควำมหมำยของค ำศัพท์
ภำษำอังกฤษเกี่ยวกับ
ผักในแปลงเกษตรของ
โรงเรียนได้ 

- ตรวจใบงำนที ่๒ 
- ประเมินกำรตอบ
ค ำถำม 

- ใบงำน 
- แบบประเมินกำรตอบ

ค ำถำม 

- ท ำใบงำนได้ถูกต้อง
มำกกว่ำร้อยละ ๘๐ 

- ตอบค ำถำมได้ถูกต้อง
มำกกว่ำร้อยละ ๙๐ 

๒) นักเรียนสำมำรถอ่ำน
ออกเสียงค ำศัพท์
ภำษำอังกฤษเกี่ยวกับ
ผักในแปลงเกษตรของ
โรงเรียนได้ 

- ประเมินกำรอ่ำนออก
เสียง  

- แบบประเมินกำรอ่ำน
ออกเสียง 

- อ่ำนออกเสียงได้
ถูกต้องร้อยละ ๙๐  

๒) กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

ข้อ ๔ ใฝ่เรียนรู้ - สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- นักเรียนมีผลกำร
ประเมินในระดับดีขึ้นไป  

ข้อ ๖ มุ่งม่ันในกำรท ำงำน - สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- นักเรียนมีผลกำร
ประเมินในระดับดีขึ้นไป 

๓) กำรประเมินสรรถนะส ำคัญของนักเรียน 

สมรรถนะส าคัญ วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

๑) ควำมสำมำรถใน     
กำรสื่อสำร 

- สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน 

- แบบประเมิน
สมรรถนะส ำคัญของ
ผู้เรียนตำมหลักสูตรฯ 

- นักเรียนมีผลกำร
ประเมินในระดับดีขึ้น
ไป 

๒) ควำมสำมำรถใน   
กำรคิด 

- สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน 

- แบบประเมิน
สมรรถนะส ำคัญของ
ผู้เรียนตำมหลักสูตรฯ 

- นักเรียนมีผลกำร
ประเมินในระดับดีขึ้น
ไป 

๓) ควำมสำมำรถใน   
กำรใช้ทักษะชีวิต 

- สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน 

- แบบประเมิน
สมรรถนะส ำคัญของ
ผู้เรียนตำมหลักสูตรฯ 

- นักเรียนมีผลกำร
ประเมินในระดับดีขึ้น
ไป 

 
  



 

๔๖ 

  ๙. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

๑) ใบงำนของนักเรียน 
๒) แปลงเกษตรของโรงเรียน 

 
  ๑๐. แนวทางการบูรณาการ 

ภาษาไทย   เรื่อง ฉันชอบกินผัก 
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เรียนรู้ผักในแปลงเกษตร 
คณิตศาสตร์  เรื่อง กำรนับจ ำนวนผักในแปลงเกษตร 
ศิลปะ เรื่อง แปลงผักสวยงำม  



 

๔๗ 

 
 

 
Name……………………………………………………..…………………………Class………………..………….No. ……………. 
 
ให้นักเรียนเขียนค ำศัพท์เก่ียวกับผักในแปลงเกษตรของโรงเรียน โดยให้นักเรียนดูจำกป้ำยค ำศัพท์ที่ตรงกับชนิด
ผักในแปลงผัก 
 

  
 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

  

ใบงานที ่๑ 



 

๔๘ 

 
 

 
Match Vegetables in School Farm 

 
ค าชี้แจง: จับคู่ภำพกับค ำศัพท์ให้ถูกต้อง 
Instruction: Math the words with the correct picture. 
 
 

Tomato 
 

Eggplant 
 

Cabbage 
 

Pumpkin 
 

Kale  
 

Chili 
 

Morning glory  
  

ใบงานที ่๒ 



 

๔๙ 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ด้าน ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งม่ันในการท างาน 

ค าชี้แจง  ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรำยกำรประเมิน 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการประเมิน 

คะแนนรวม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน 

๑. ตั้งใจ เพียร
พยำยำม และ
สนใจเข้ำร่วม
กิจกรรมกำร
เรียนรู ้

๒. ศึกษำ 
ค้นคว้ำควำมรู้
จำกแหล่งกำร
เรียนรู้ต่ำง ๆ 
บันทึกควำมรู้
วิเครำะห์
ตรวจสอบ  
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

๑.ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน
กำรท ำงำนให้
ส ำเร็จ 

๒.ทุ่มเทท ำงำน 
อดทนไม่ย่อท้อ 
ต่อปัญหำและ
อุปสรรคปรับปรุง
พัฒนำกำรท ำงำน
และผลงำนด้วย
ตนเอง 

        

        

        

        

        

        

        

        

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓ หมำยถึง พฤติกรรมท่ีปฏิบตัินั้นชัดเจนและสม่ ำเสมอ 
๒ หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตัินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง 
๑ หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตัิบำงครั้ง 
๐ หมำยถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏบิัติ 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
คะแนนเฉลีย่ ๓ หมำยถึง ดีมำก คะแนนเฉลีย่ ๒ หมำยถึง ด ี
คะแนนเฉลีย่ ๑ หมำยถึง พอใช้ คะแนนเฉลีย่ ๐ หมำยถึง ปรับปรงุ 

 
 

...........................................................................ผู้ประเมิน 

  วันท่ี...................................................................................



 

๕๐ 

แบบประเมินสมรรถนะส าคัญผู้เรียน 

ชั้นประถมศึกษำปีที่...........................โรงเรียน......................................................................................................  

ค าชี้แจง  ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและใส่คะแนนในช่องรำยกำรประเมิน 
 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

รายการประเมิน 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ความสามารถ 
ในการคิด 

ความสามารถ 
 ในการใช้ทักษะชีวิต

๑. ใช้
ภำษำ
ท่ำทำงได้
อย่ำง
เหมำะสม 

๒. ใช้ภำษำ
สื่อสำรตรง
ตำม
เป้ำหมำย
โดยใช้ค ำ
สุภำพ 

๑. มี
ทักษะ
กำร
สังเกต   

๒. มี
ทักษะ
กำรจัด
กลุ่ม 

๑. รู้จักตนเอง  
ท ำงำนและอยู่
ร่วมกับผู้อื่น
ด้วยควำม 
สัมพันธ์อันด ี

๒. ยอมรับควำม
แตกต่ำงระหวำ่ง
ตนเองกับผู้อื่น  
และรู้จักควบคุม
อำรมณ์ของ
ตนเอง 

          

          

          

          

          

          

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓ หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตัินั้นชัดเจนและสม่ ำเสมอ 
๒ หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตัินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง 
๑ หมำยถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตัิบำงครั้ง 
๐ หมำยถึง พฤติกรรมที่ไม่เคยปฏบิัติ 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
คะแนนเฉลีย่ ๓ หมำยถึง ดีมำก คะแนนเฉลีย่ ๒ หมำยถึง ด ี
คะแนนเฉลีย่ ๑ หมำยถึง พอใช้ คะแนนเฉลีย่ ๐ หมำยถึง ปรับปรงุ 

 
 

...........................................................................ผู้ประเมิน 

วันท่ี...................................................................................   



 

๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



 

๕๒ 

 

  



 

๕๓ 

คณะผู้จัดท า 
 
 
 คณะบรรณาธิการ 

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

๑. พันเอกหญิงนันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษำโครงกำรส่วนพระองค์ฯ 
๒. นำยอภิสิทธิ์ พ่ึงพร ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรส่วนพระองค์ฯ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๓. รศ.ดร.อนุชัย รำมวรังกูร 
๔. รศ.ดร.นลินรัตน์ รักกุศล 
๕. ผศ.ดร.อุทุมพร อินทจักร 
๖. ดร.ถวิกำ เมฆอัคฆกรณ์ 

 
 คณะยกร่างแผนการจัดการเรียนรู้ 

รายวิชาภาษาไทย 
๑. นำงเกล็ดดำว พรเชนศวรพงศ์ โรงเรียนวัดโยธีรำษฎร์ศรัทธำรำม 
๒. นำงสำวเยำวลักษณ์ วภักดิ์เพชร โรงเรียนบ้ำนห้วยกอกหนองเค็ม 
๓. นำงสำวสำลิณี บุญทวี โรงเรียนบ้ำนเลโคะ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 
๔. นำงเกล็ดดำว พรเชนศวรพงศ์ โรงเรียนวัดโยธีรำษฎร์ศรัทธำรำม 
๕. นำงสำวปวันรัตน์ ทับสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเขำน้อย (ศิลำทองวิทยำคำร) 
๖. นำยอรรถพล ประเสริฐสังข์ โรงเรียนบ้ำนงิ้วศิริรำษฎร์บ ำรุง 
๗. นำงศุภลักษณ์ ปินตำ โรงเรียนล่องแพวิทยำ 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
๘. นำงเกล็ดดำว พรเชนศวรพงศ์ โรงเรียนวัดโยธีรำษฎร์ศรัทธำรำม 
๙. นำงสำวสิริมำ ภู่สวัสดิ ์ โรงเรียนวัดสันตยำรำม 
๑๐. นำงสำวสุรำงคนำ วำนำนวงศ์ โรงเรียนนำเพียงสว่ำงวิทยำนุกูล 
๑๑. นำยศิริ ไชยช่อฟ้ำ โรงเรียนแสนทองวิทยำ 

รายวิชาศิลปะ 
๑๒. นำงเกล็ดดำว พรเชนศวรพงศ์ โรงเรียนวัดโยธีรำษฎร์ศรัทธำรำม 
๑๓. นำงสำวปรำรถนำ เข็มทอง โรงเรียนวัดเกำะกระชำย 
๑๔. นำงสำวอัจฉรำภรณ์ จันทมำศ โรงเรียนบ้ำนโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ ๕ 
๑๕. นำยชลชำติ กิตติวิลำวัณย์ โรงเรียนล่องแพวิทยำ 

  



 

๕๔ 

รายวิชาภาษาอังกฤษ 
๑๖. นำงเกล็ดดำว พรเชนศวรพงศ์ โรงเรียนวัดโยธีรำษฎร์ศรัทธำรำม 
๑๗. นำงสำววิชชุดำ จันทำ โรงเรียนวัดวังปลำจีด 
๑๘. นำยไพรัช สุขเกษม โรงเรียนตชด.ศรีสมวงศ์ 
๑๙. นำงสำวจินต์สุภำ หลำบสุภำ โรงเรียนบ้ำนโคกสะอำด 

 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

๑. นำงสำวศิริวิมล บุญยัง 
๒. นำยนรัญจ์ โกศลเวช 
๓. นำยจตุพร ตันติสุนทร 
๔. นำงสำวอุทัยวรรณ วิมลจิตร 
๕. นำงสำวอัญชลี ทองแก้วกูล 
๖. นำงสำวพิชญ์นรี พิทักษ์อวกำศ 
๗. นำยประทีป กำศเจริญ 
๘. นำงสำววรรณิดำ ไพรำม  

 
 วาดภาพประกอบ/จัดท ารูปเล่ม 

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

๑. นำงสำวมนัสวี ตันเสถียร 
๒. นำงสำวกชมน อึ้งพุดซำ 


