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แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

รายวิชา ง๓๑๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปกีารศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 
 

 

สอนโดย 

นายอนุสรณ์  ปนิใจยศ 

ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

 

 

โรงเรยีนขามแก่นนคร 

อ าเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 



 
 

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติใหเ้ป็นมนุษยท์ี่มคีวาม

สมดุลทั้งด้านรา่งกาย ความรู ้ คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข   มคีวามรูแ้ละทักษะพืน้ฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อ

การศกึษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศกึษาตลอดชวีิต  โดย มุ่งเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญบนพืน้ฐานความเชื่อว่าทุก

คนสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้เต็มตาศักยภาพ  

หลักการ 

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 

              ๑.  เป็นหลักสูต รการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู ้                  

เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มคีวามรู ้ทักษะ เจตคต ิและคุณธรรมบนพืน้ฐานของความเป็นไทย

ควบคู่กับความเป็นสากล 

๒.  เป็นหลักสูตรการศกึษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศกึษาอย่างเสมอภาค และมี

คุณภาพ 

๓.  เป็นหลักสูตรการศกึษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมสี่วนรว่มในการจัดการศึกษา                      

ให้สอดคล้องกับสภาพและความตอ้งการของท้องถิ่น 

๔. เป็นหลักสูตรการศกึษาที่มโีครงสรา้งยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด การเรียนรู้ 

๕.  เป็นหลักสูตรการศกึษาที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  

๖.  เป็นหลักสูตรการศกึษาส าหรับการศกึษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู ้และประสบการณ ์ 

จุดหมาย 

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐา น   มุง่พัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มปีัญญา มคีวามสุข    

มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผูเ้รียนเมื่อจบการศกึษาขั้น

พืน้ฐาน   ดังนี้ 

๑.  มีคุณธรรม  จรยิธรรม  และคา่นิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวนิัยและปฏิ บัติตนตาม

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรอืศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๒. มีความรู ้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวติ  

๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ีมสีุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 

๔.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชวีิตแล ะการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

๕.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   

มีจิตสาธารณะที่มุง่ท าประโยชนแ์ละสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข    
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องค์ประกอบท่ี ๕ 

ข้อที่ ๑ การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

บูรณาการสู่การเรียนการสอน  ระดับชั้น ม.

๒  ครูเทพบังอร  บึงมุม, ระดับชั้น ม.๓ ครู

วิไลรัตน์  ธัญญวัฒน,์ ระดับชั้น ม.๖ ครูสุ

ภาณี  คงกระโทก 

ข้อที่ ๒ การเผยแพร่องค์ความรู้ ระดับชั้น 

ม.๓ ครูลักษเดือน  สนทอง 

 

มาตรฐานและตัวช้ีวัด 

ง.๑.๑ ม๒/๓ 

ง.๓.๑ ม.๓/๓ 

 

ข้อที่ ๗ บันทึกภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 

ระดับชั้น ม. ครูอนุสรณ์  ปินใจยศ 

ข้อที่ ๑๓ การท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์  ระดับชั้น 

ม.๖  ครูวิเชียร  กระพี้แดง,ระดับชั้น ม.๓ ครูวิรวงศ์  

หงษ์ค าเมือง 

 

มาตรฐานและตัวช้ีวัด 

ง.๓.๑ ม๒/๓ 

ง.๓.๑ ม.๓/๓ 

ง.๑.๑ ม.๔-๖/๒ 

 

การวิเคราะห์ความสอดคล้อง 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

องค์ประกอบท่ี ๑ 

องค์ประกอบท่ี ๒ 

ข้อที่ 2.4 การจัดหาพรรณไม้และการปลูกพรรณ

ไม้  ระดับชั้น ม.๒ ครูสุภาพร  พิศฐาน 

ข้อที่ 5 ก าหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก ระดับชัน้ 

ม.๓ ครูปราโมทย์  พูนปริญญา, ระดับชั้น ม.๖ ครูวี

ระพล  จันทร์ศิลา 

มาตรฐานและตัวช้ีวัด 

ง.๑.๑ ม.๔-๖/๒ 

ง.๓.๑ ม๒/๓ 

องค์ประกอบท่ี ๓ 

ข้อที่ ๑(๕) การสืบค้นข้อมลูพฤกษศาสตร์  

ระดับชั้น ม.๒  ครูกัญญาพร  จันทรโสภณ 
 

 

มาตรฐานและตัวช้ีวัด 

ง.๓.๑ ม๒/๓ 

 

องค์ประกอบท่ี ๔ 

ข้อที่ ๖เรียนรู้วิธีการรายงานผล 

ระดับชั้น ม.๑ ครูปริยากร  ศรีวงษา, 

ระดับชั้น ม.๕ ครูรัตติกาล ขวาค า 

มาตรฐานและตัวช้ีวัด 

ง.๓.๑ ม.๑/๓ 

 



 
 

 

 



๑ 
 

ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

รหัสวิชา ง๓๑๑๐๑   รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

หน่วยการเรียนรู้/แผนการ

จัดการเรียนรู้ เรื่อง 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 

องค์ประกอบที่ ๑ ข้อ ๗ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑  

เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๒ 

เรื่อง การบันทึกภาพ

พรรณไม้ 

องค์ประกอบที่ ๑  การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ 

    ข้อ ๑.๓(๒) บันทึกภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 

    ข้อ ๑.๔ (๒) การถ่ายภาพพรรณไม้  ,แห้ง,ดอง,เฉพาะส่วน  

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

รายวิชา ง๓๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

ศกึษา ข อมูล สารสนเทศ หลักการและวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต แวร ในการจัด   

การขอมูล  การประมวลผลข อมูลใหเปนสารสนเทศ  สารสนเทศในการตัดสินใจ  ระบบคอมพิวเตอร ฮาร

ดแวร ซอฟตแวร การสื่อสารขอมูล เครอืขายคอมพิวเตอร  

ปฏิบัติการ  เลือกใช เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการรวบรวมข อมูล  ประมวลผล 

น าเสนอ       สรางช้ินงานจากจินตนาการหรือประยุกตใชงานในชวีิตประจ าวัน  

เพื่อใหเขาใจและเห็นคุณค าของเทคโนโลยีสารสนเทศ    มีความเข าใจในเรื่องข อมูล    สารสนเทศ         

การประมวลผลข อมูลเปนสารสนเทศ รู จักใชขอมูลและสารสนเทศเข ามาชวยในการตัดสินใจ      สามารถ

เลือกเครื่องมอืทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานไดอยางเหมาะสม  เขาใจระบบคอมพิวเตอร ระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในชวีิต  ประจ า วันอยางมจีติส านึกและรับผิดชอบ  

 

 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๒  หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑ 

วิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

เร่ือง  เรียนรู้การบันทึกภาพ 

ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ ๔    ภาคเรียนที่ ๑     ปีการศึกษา  ๒๕๕๙    เวลา  ๒  ชั่วโมง 

ช่ือผู้สอน    นายอนุสรณ ์ ปินใจยศ 

บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  องค์ประกอบที่ ๑  

ข้อ ๑.๓(๒) การถ่ายภาพพรรณไม้และการวาดภาพพรรณไม้    

ข้อ ๑.๔ (๒) การถ่ายภาพพรรณไม้  ,แห้ง,ดอง,เฉพาะส่วน 

 

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (K) 
 

    สาระที ่๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ ๓  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ   เห็นคุณค่า    และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้น

ข้อมูล การเรียนรู ้   การสื่อสาร  การแก้ปัญหา การท างานและอาชีพอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล   และมีคุณธรรม 

ตัวชี้วัด 

ง ๓.๑ ม.๔-๖(๑) อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 

ง ๓.๑ ม.๔-๖(๑๐) ใช้คอมพิวเตอรใ์นการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบ 

การตัดสินใจ 

ง ๓.๑ ม.๔-๖(๑๑) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม  ตรงตาม

วัตถุประสงค์ของงาน 

ง ๓.๑ ม.๔-๖(๑๓) บอกข้อควรปฏิบัติส าหรับผูใ้ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

๒.  สาระส าคัญ(K) 
 

          -  สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง 

ขอมูล  



 
 

ขอมูล คือ  ขอเท็จจริงหรอืเหตุการณที่เกี่ยวของกับ สิ่งตาง ๆ เชน คน สัตว สิ่งของ 

สถานที่ ฯลฯ โดย อยูในรูปแบบที่เหมาะสมตอการสื่อสาร  

 ชนิดของข้อมูล จ าแนกตามแหล่งที่มาของข้อมูลประกอบด้วย 

๑.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการที่ผูใ้ช้เป็นผูเ้ก็บข้อมูลโดยตรง ซึ่ง

อาจจะเก็บด้วยการสัมภาษณ์หรอืสังเกตการณ ์เป็นข้อมูลที่มคีวามนา่เชื่อถือมากที่สุด เนื่องจากยัง

ไม่มกีารเปลี่ยนรูป และมีรายละเอียดตามที่ผู้ใชต้้องการ แตจ่ะต้องเสียเวลาและคา่ใช้จ่ายมาก เชน่ 

ข้อมูลที่ได้จากการนับจ านวนรถที่เข้า - ออก มหาวิทยาลัยในช่วงเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น . ข้อมูล

จากการสัมภาษณ์นักศกึษา 

๑.ข้อมูลทุติภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่มผีูเ้ก็บรวบรวมไว้แล้ว 

เป็นข้อมูลในอดีต และมักจะเป็นข้อมูลที่ได้ผ่านการวิเคราะหเ์บือ้งตน้มาแล้ว ผูใ้ช้น ามาใช้ได้เลย จึง

ประหยัดทั้งเวลาและคา่ใช้จ่าย บางครัง้ขอ้มูลทุติยภูมิจะไม่ตรงกับความตอ้งการหรอืมีรายละเอียด

ไม่เพียงพอ นอกจากนั้นผู้ใชจ้ะไม่ทราบถึงข้อผิดพลาดของข้อมูล ซึ่งอาจจะท าให้ผู้ที่น ามาใช้ สรุป

ผลการวิจัยผิดพลาดไปด้วย เชน่ สถิตกิารเกิดอุบัติเหตุโดยรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาในปี 

๒๕๔๐ - ๒๕๔๑ เป็นข้อมูลที่บางครั้งอาจถูกแปรรูปไปแล้ว แตเ่นื่องจากบางครัง้เราไม่สามารถที่จะ

จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมไิด้เราจงึตอ้งศึกษาจากข้อมูลที่มกีารเก็บรวบรวมไว้แล้ว 

สารสนเทศ  

สารสนเทศ  หมายถึง  สิ่งที่ไดจากการน า ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาผานกระบวนการประมวล 

ผล  เพื่อน ามาใชประโยชนตามวัตถุประสงค กระบวนการประมวลผลอาจเปนการแยกแยะ  จัด เก็บ  

จัดล าดับ ค านวณ โดยเลือกและจัดรูปแบบใหเหมาะสม ทันตอความตองการและทันสมัยกับเหตุ กา

รณ  

กระบวนการจัดการขอมูลและสารสนเทศ  

การท าขอมูลใหเปนสารสนเทศจ าเปน ตองอาศัยเทคโนโลยีเขามาชวยด าเนินการเริ่มตัง้ แต

การรวบรวมและตรวจสอบขอมูล การประมวล ผลขอมูลใหกลายเปนสารสนเทศ    และการดูแล 

รักษาขอ มูลเพื่อการใชงาน  

-  สาระการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 

๑. เทคนิคการถ่ายภาพเบือ้งตน้ 

๒.  การบันทึกภาพพรรณไม้ในโรงเรียน (ข้อมูลปฐมภูมิ-Primary Data) 
 

 

 



 
 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๓.๑ความรู้ (K)  

            อธิบายความความหมาย  และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  

๓.๒ทักษะ/กระบวนการ(P)   

 ๑. บันทึกภาพถ่ายพรรณไม้ในโรงเรยีนเพื่อเก็บเป็นข้อมูลปฐมภูมิ ((Primary Data) ส าหรับการศกึษา

ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามใบงานที่ก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง    

 ๑. บันทึกภาพถ่ายพรรณไม้แห้ง  พรรณไม้ดอง ในโรงเรยีนเพื่อเก็บเป็นข้อมูลปฐมภูมิ ((Primary 

Data) ส าหรับการศกึษาด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีนตามใบงานที่ก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง    
 

๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A)  

    ข้อที่ ๔  มีวนิัยใฝเ่รียรรู้ 

  ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการท างาน 
 

๔. ภาระ/ชิ้นงาน 

 ๑. ใบงานที่ ๑ เรื่องเรื่องการบันทึกภาพพรรณไม้ในโรงเรียน 

 ๒. ใบงานที่ ๒ เรื่องเรื่องการบันทึกภาพตัวอย่างพรรณไม้แหง้ และ พรรณไม้ดอง 

๕.   สาระการเรียนรู้(K)   

ความรู้ 

- เทคนิควิธีการในการใช้งานกล้องดิจิทัลในการบันทึกภาพ 

ทักษะ / กระบวนการ / กระบวนการคดิ 

- ทักษะการแสวงหาความรู้ 

- กระบวนการคิด : การให้เหตุผล  การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ  กระสรุปความรู ้

เจตคติ 

- มีวนิัย  มุ่งมั่นในการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

๖.  หลักฐานหรอืร่องรอยของการเรียนรู้การวัดและประเมินผล 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
วิธีการวัด 

 

เคร่ืองมือ 

 

เกณฑ์ท่ีใช้ประเมิน 

 

ผู้ประเมิน 

 

๑.  ด้านความรู้  (K) 

๑.๑  อธิบายวิธีการในการ

ใช้งานกล้องดิจิทัลในการ

บันทึกภาพ 

- ประเมินจากการ

ตอบค าถามของ

นักเรียน 

- แบบ

สังเกตุการ

ตอบค าถาม 

 

- ตั้งแตร่ะดับ

คุณภาพ  ด ี ขึน้ไป

ถือว่าผา่นเกณฑ์ 

-ครูผูส้อน 

 

๒.  ด้านทักษะกระบวนการ  (P) 

 ๒.๑ บันทึกภาพถ่ายพรรณ

ไม้ในโรงเรยีนตามใบงานที่

ก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง   

  

- ประเมินใบงาน 

 

- แบบประเมิน

ใบงาน 

- ตั้งแตร่ะดับ

คุณภาพ  ด ี ขึน้ไป

ถือว่าผา่นเกณฑ์ 

- ครูผูส้อน 

 

๓.  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  (A) 

    ๓.๑ อยู่อย่างพอเพียง 

  

 

- สังเกตุการอยู่

อย่างพอเพียงของ

นักเรียน 

 

- แบบประเมิน

คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ ๒ 

ถือว่าผา่นเกณฑ์ 

 

- ครูผูส้อน 

 

 

๓.๒ มุ่งมั่นในการท างาน - สังเกตุพฤติกรรม

ที่แสดงถึงความ

มุ่งมั่นในการท างาน

ของรักเรียน 

- แบบประเมิน

คุณลักษณะอัน

พงึประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ ๒ 

ถือว่าผา่นเกณฑ์ 

 

- ครูผูส้อน 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

๗.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้     

๗.๑ ขั้นน า 

 ๑.  ครุและนักเรียนรว่มกันอภิปรายทบทวนเกี่ยวกับเนือ้หาที่เรยีนในคาบที่แล้วเกี่ยวกับภาพ

ข่าวหรอืภาพสารคดีตา่ง ๆ ว่าภาพถ่ายนั้นถ่ายได้ดีหรอืไม่เพียงใดเราตอ้งดูองคปืระกอบใดบ้าง 

 ๒.  ครูแจง้จุดประสงค์การเรียนในคาบนีว้่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการบันทึกภาพโดยใช้กล้อง

และการใชโ้ทรศัพท์มอืถือ เพื่อบันทึกภาพเกี่ยวกับการศกึษาพรรณไม้ ในงานสวนพฤกษศาสตร์ 

๗.๒ ขั้นสอน 

๑. ครูใหน้ักเรียนศกึษาวีดีทัศนเ์กี่ยวกับการขัน้ตอ นการใชก้ล้องดิจติอลและการบันทึกภาพ

จากนั้นนักเรียนศกึษาใบความรูท้ี่ ๑  เรื่องการถ่ายภาพเบือ้งตน้   

๒.  นักเรยีนอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงเน้ือหาในใบความรู้ที่ ๑ และความรู้ที่ได้

จากการดู   วีดีทัศน์ โดยครูเป็นผู้สังเกตการณ์ปฏิบัติการเรียนรู้ของนักเรยีน ให้ ค าแนะน า  

และเปิดโอกาสให้นักเรยีนได้ปรึกษาและแสดงความคิดเห็น   เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรยีนรู้ระหว่างครูกับนักเรยีน  

 ๓. ครูอธิบายและสาธิตการใช้งานกล้อง ดิจติอลและการใชก้ล้องในโทรศัพท์มอืถือ

บันทึกภาพในการบันทึกภาพถ่าย  เทคนิคการถ่ายภาพ  เพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น   

 ๔. ครูใหน้ักเรียนศกึษาส่วนประกอบของกล้องบันทึกภาพดิจติอลของจริง เป็นรายบุคคล  

พร้อมกับอภปิรายซักถามครูในกรณีที่มขี้อสงสัยเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของกล้อง 

 ๕. จากนั้นครูอธิบายแหล่งเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ของโรงเรียน ใน

เว็บไซต์ www.kham.ac.th/kham๒๐๑๓ และพาครูน านักเรยีนไปฝึกถ่ายภาพทั้งในห้องเรียน

และบริเวณสวนพฤกษศาสตร์  โดยใช้กล้องที่ครูจัดเตรยีมให ้ และกล้องโทรศัพท์มอืถือที่คุณภาพ

ค่อนขา้งด ี

 ๖. นักเรยีนท าใบงานที่ ๑ เรื่อง การบัน ทกึภาพพรรณไม้ ภายในเขตสวน

พฤกษศาสตร์โและใบงานที่ ๒ เรื่อง การบันทึกภาพพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดองและพรรณไม้

เฉพาะส่วน เป็นรายบุคคล 

 

 

 

http://www.kham.ac.th/kham2013


 
 

๗.๓ ขั้นสรุป 

     ๑. ครูให้นักเรยีนส่งงานโดยการจากนั้นส่งงานผ่าน Classroom.google.comโดยใช้ 

Account ของตนเอง    และปริ้นเป็นแผ่นส่งมาเพื่อรับการประเมินผล 

๘.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

     ๘.๑  สื่อการเรียนรู้ 

 ๑.  คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมตอ่ระบบอินเทอร์เน็ต   

 ๒.  บทเรียน e-learning   ใบความรูท้ี่ ๑  เรื่อง  เทคนิคการถ่ายภาพเบือ้งตน้ 

 ๓. ใบงานที่ ๑ เรื่อง การบันทึกภาพพรรณไม้ในโรงเรียน 

 ๔. ใบงานที่ ๒ เรื่อง การบันทึกภาพพรรณไม้แหง้ พรรณไม้ดองในโรงเรยีน 

๘.๒  แหล่งเรียนรู้ 

  ๑. เขตพื้นที่ศึกษาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน    

๒.  หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และหอ้งปฏิบติการวิทยาศาสตร์ 

๓.  เว็บไซต์   http://classroom.google.com 

๔.  เว็บไซต์  http://www.rspg.or.th/botanical_school 

๕.  เว็บไซต์   http://www.kham.ac.th/kham๒q๑๓ 

๙.  เกณฑ์การประเมินด้านต่างๆ  

๙.๑  เกณฑ์การประเมินด้านความรู้  

 

ระดับการ

ประเมิน 
เกณฑ์ท่ีใช้ประเมิน  

ผา่น - ได้คะแนน  ระดับคุณภาพ ๒ ขึน้ไป ตามเกณฑก์ารประเมนิแบบสังเกตุการ

ตอบค าถาม 

ไม่ผ่าน - ได้คะแนน ต่ ากว่าระดับคุณภาพ ๒  ตามเกณฑก์ารประเมนิแบบสังเกตุการ

ตอบค าถาม 

 

   

http://www.rspg.or.th/botanical_school


 
 

   ๙.๒  เกณฑ์การประด้านทักษะกระบวนการฯ  

คะแนน/

ความหมาย 
คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น 

๔  ดีมาก สนใจและต้ังใจเรียนสม่ าเสมอตลอดชั่วโมงมสี่วนรว่มในการตอบค าถาม ด้วย

ความสมัครใจมสี่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นเมื่อครูเปิดโอกาสใหแ้สดง

ความคิดเห็นดว้ยความสมัครใจ  

๓  ดี สนใจและต้ังใจเรียนสม่ าเสมอมสี่วนรว่มในการตอบค าถาม ตามที่ครูระบุชื่อ

นักเรียนมสี่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นเมื่อครูเปิดโอกาสใหแ้สดงความ

คิดเห็นด้วยความสมัครใจ 

๒  พอใช้ หยอกล้อกับเพื่อนเป็นบางครัง้ แตไ่ม่ถึงระดับครูต้องตักเตอืนมสี่วนรว่มในการ

ตอบค าถามมสี่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นเมื่อครูเปิดโอกาสใหแ้สดง

ความคิดเห็นดว้ยความสมัครใจ 

๑  ต้องปรับปรุง ไม่สนใจเรียน ไม่มีสว่นร่วมในการตอบค าถาม ไม่มสี่วนรว่มในการแสดงความ

คิดเห็นเมื่อครูเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น 

๙.๓ เกณฑ์การประด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

รายการ

ประเมิน 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑.มีวนืัยใฝร้ียนรู้ 

(ตัวชี้วัด ๔) 

เข้าเรียนตรงเวลา

ตั้งใจเรียน เอาใจใส่

และมีความเพียร

พยายามในการ

เรียนรู้  มสี่วนรว่มใน

การเรียนรูแ้ละเข้า

ร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ตา่งๆทั้งในและ

นอกชั่วโมงเรียน 

เข้าเรียนตรงเวลาตัง้ใจ

เรียน เอาใจใส่และมี

ความเพียรพยายามใน

การเรียนรู ้ มีสว่นร่วม

ในการเรียนรู้และเขา้

ร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ตา่งๆเป็น

บ่อยครั้ง 

 

เข้าเรียนตรงเวลาตัง้ใจ

เรียน เอาใจใส่ในการ

เรียน มสี่วนรว่มในการ

เรียนรู้และเขา้ร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้

ต่างๆเป็นบางครัง้ 

ไมต่ัง้ใจเรียน 



 
 

รายการ

ประเมิน 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

๒.มุ่งมั่นในการ

ท างาน 

(ตัวชี้วัด ๖.) 

๑.เอาใจใส่ต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย 

๒. ตั้งใจและ

รับผิดชอบในการ

ท างานใหส้ าเร็จ 

๓. ปรับปรุงและ

พัฒนาการท างาน

ด้วยตนเองปฏิบัติ

อย่างสม่ าเสมอและ

เป็นแบบอย่างที่ดี 

๑.เอาใจใส่ต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย 

๒. ตั้งใจและรับผดิชอบ

ในการท างานให้ส าเร็จ 

๓. ปรับปรุงและ

พัฒนาการท างานด้วย

ตนเองปฏิบัติอยู่บ่อยๆ 

๑.เอาใจใส่ต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย 

๒. ตั้งใจและรับผดิชอบ

ในการท างานให้ส าเร็จ 

๓. ปรับปรุงและ

พัฒนาการท างานด้วย

ตนเองปฏิบัติเป็น

บางครัง้ 

๑.เอาใจใส่ต่อ

การปฏบัิติ

หนา้ที่ท่ีได้รับ

มอบหมาย 

๒. ตัง้ใจและ

รับผิดชอบใน

การท างานให้

ส าเร็จ 

๓. ปรับปรุง

และพัฒนาการ

ท างานด้วย

ตนเองไม่ปฏบัิติ

เลย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๐. ผลการประเมินหลังสอน 

๑๐.๑ ด้านความรู้ 

ผา่น  จ านวน ..........๘๗...............คน คิดเป็นรอ้ยละ  .............๑๐๐..... 

ไม่ผ่าน  จ านวน .............-..............คน คิดเป็นรอ้ยละ  ........................ 

 ๑๐.๒  ด้านทักษะกระบวนการ 

ผา่น  จ านวน .............๘๗.............คน คิดเป็นรอ้ยละ  ............๑๐๐...... 

ไม่ผ่าน  จ านวน ...........................คน คิดเป็นรอ้ยละ  ....................... 

 ๑๐.๓ ด้านคุณลักษณะ 

ผา่น  จ านวน ................๘๗..........คน คิดเป็นรอ้ยละ  ........๑๐๐....... 

ไม่ผ่าน  จ านวน ...........................คน คิดเป็นรอ้ยละ  ....................... 

 ๑๐.๔  สรุปผลการประเมินชิ้นงาน (รวบยอด) ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

ดีมาก จ านวน ..........๗๕.......... คน   คิดเป็นรอ้ยละ ........๘๗............... 

ดี จ านวน ............๖......... คน   คิดเป็นรอ้ยละ ........๗............... 

พอใช้ จ านวน ............๕.......... คน   คิดเป็นรอ้ยละ .........๖.............. 

ปรับปรุง จ านวน ...................... คน   คิดเป็นรอ้ยละ ...................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๑. บันทึกหลังสอน 

-ผลการสอน 

- นักเรียนให้ความสนใจเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพเบือ้งตน้ 

- นักเรียนมคีวามเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

- นักเรียนสามารถปฏิบัติงานการบันทึกภาพพรรณไม้ในโรงเรียน อย่างมคีวามสุข และตื่นเต้นที่ได้

ลงมอื    บันทึกภาพด้วยตนเอง 

-ปัญหาและอุปสรรค 

 - จ านวนนวนกล้องบันทึกภาพที่มจี ากัดและการถ่ายภาพพรรณไม้แต่ละชนิดให้ครบทุกส่วน

ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนขางมากเน่ืองจากพืชแต่ละชนดิออกดกอออกผลไม่พร้อมกัน จงึต้องให้

โอกาสนักเรียนส่งงานได้ตลอดเทอมหรอือาจจะตลอดทั้งปี 

-ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

- ปัจจุบันเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพที่ตดิตั้งมาพร้อมกับ Smart Phone มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง 

นักเรียนสามารถใช้กล้องดังกล่าว เพื่อบันทึกภาพพรรณไม้ แทนกล้องที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ 
 

      ลงช่ือ             ครูผูส้อน  

                      (นายอนุสรณ์  ปินใจยศ) 

                   ๓๐/ก.ย./๒๕๕๙ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๒.  ความคิดเห็น / การนิเทศ / ข้อเสนอแนะ 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

........................................................................................................................................................... ........

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

               (นายวิเชียร  กระพี้แดง) 

                       หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

๑๓. ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

.................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ......................................

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................... 

 

             (นายนพดล   สงิหศรี) 

                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ  

  

 ๑๔. ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

 

.................................................................................................. .................................................................

............................................................................................................................. ......................................

......................................................................................................................................................... ..........

......................................................................................................................... ..........................................

        

                    (นายศุภกิจ   สานุสัตย์)  

                                                          ผูอ้ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

          การถ่ายภาพก็เหมอืนกับการน าเอาถังไปรองน้ า จะต้องให้น้ าเต็มถังพอดี ไม่มากจนล้นถัง หรอื นอ้ย

เกินไปจนไม่เต็มถัง ซึ่งเหมอืนกับการถ่ายภาพที่มคีวามสว่างพอดี ไม่สว่างมากเกินไป หรอืมดืเกินไป ซึ่ง

ขึน้อยู่กับตัวแปร ๔ อย่าง คือ 

 

– ปริมาณของแสง 

– ความไวแสงของฟิลม์ 

– ขนาดรูรับแสง (Aperture) 

– ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter speed) 
 

ใบความรู้ที่ 1 

เร่ือง เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น 



 
 

 

การที่จะถ่ายภาพใหม้ีความสว่างพอดี ก็จะตอ้ง “เปิดรูรับแสง ให้สัมพันธ์กับความเร็วชัตเตอร์” เชน่ 

ถ้าใชข้นาดรูรับแสงกว้าง แสงผ่านเข้าไปได้มาก ก็จะต้องใช้ความเร็วชัตเตอรส์ูง คือเปิดแล้วปิดเร็ว ถ้าใช้

ความเร็วชัตเตอร์ต่ า คอืเปิดอยู่นาน ภาพที่ถ่ายก็จะสว่างมากเกินไป แต่ตรงกันข้าม ถ้าเปิดรูรับแสงแคบ 

แสงผ่านเข้าไปได้นอ้ย ก็จะตอ้งใชค้วามเร็วชัตเตอร์ต่ า เปิดรับแสงนานๆ เพื่อให้ได้ภาพที่มคีวามสว่างพอดี 

เชน่เดียวกัน 

ปริมาณของแสงเหมอืนกับน้ าจากก๊อกน้ า ที่ไหลแรงบ้าง อ่อนบ้าง ถ้าแดดจัดก็เหมอืนน้ าไหลแรง เวลาที่ มี

เมฆครึ้ม แสงน้อยลง ก็เหมอืนน้ าที่ไหลอ่อน 

ความไวแสงที่ต่างกันก็เหมอืถังน้ าที่มขีนาดต่างกัน เช่น ความไวแสงต่ า เหมอืนถังน้ าใหญ่ๆ ถ้าความไวแสง

สูงขึ้น ก็เหมอืนถังน้ าเล็กลง 

การเปิดรูรับแสงก็เหมือนกับเปิดก๊อกน้ าใส่ถัง ถ้าเปิดกว้าง น้ าก็จะไหลแรง น้ าก็จะเต็มถังเร็ว ต้องรีบปิด ถ้า

เปิดหรี่ๆ น้ าไหลน้อย ต้องเปิดนาน กว่าน้ าจะเต็มถัง 

ปริมาณของแสง “ปริมาณของแสงมาก จะมีความสว่างมาก” เชน่ แสงจากดวงอาทิตย์ตอนเที่ยง จะให้ความ

สว่างมากกว่าไฟ ๓๐๐w 

ความไวแสงของฟิลม์คือความสามารถในการรับแสงของฟิล์ม การใชต้ัวย่อที่นยิมใช้กันอยู่ ในปัจจุบันม ี๓ 

ระบบคือ ISO ASA และ DIN ตัวเลขที่ใช ้ได้แก่ ๒๕, ๕๐, ๖๔, ๑๐๐, ๑๒๕, ๑๖๐, ๒๐๐, ๔๐๐, ๘๐๐, 

๑๖๐๐, ๓๒๐๐ 

  * ค่าของตัวเลขจะบอกว่าฟิล์มนัน้ไวแสงมากหรือนอ้ย ถ้าตัวเลขน้อยหมายถึงฟิล์มนัน้ไวแสงต่ า  



 
 

 

ความไวแสงของฟิลม์ที่สูงๆจะท าให้รับแสงได้เร็ว เหมอืนกับถังน้ าใบเล็กๆ ส่วนความไวแสงต่ า ก็เหมอืนกับ

ถังใบใหญ่ๆ เมื่อเอาไปรองน้ าที่เปิดก๊อกกว้างเท่ากัน น้ าไหลแรงเท่ากัน ถังเล็กย่อมเต็มเร็วกว่าถังใหญ่ 

 “ ความตา่งของภาพที่ได้จากฟิล์ม ISO ที่ตา่งกันคือ ฟิล์ม ISO ต่ า เช่น ๕๐, ๑๐๐ จะขึน้เกรนนอ้ย

กว่าฟิล์ม ISO สูงๆ เชน่ ISO๔๐๐, ๘๐๐ หรอื ISO๒๐๐, ๘๐๐, ๓๒๐๐ ตามล าดับ ” 

ขนาดรูรับแสงเกิดจากแผน่มา่นเลนส์ ในกระบอกเลนส์เรียงตัวซ้อนกัน ม่านเลนส์นี ้ท าดว้ยแผน่

โลหะยาว ๆ สดี าซ้อนขัดกันอย่างมรีะเบียบ ตรงระหว่างรอยขัดกันจะมีช่องว่างกลมเป็นรูเล็ก ๆ ให้แสงลอด

เข้าไปได้ ม่านเลนส์ทั้งชุดสามารถขยายหรือหรี่รูให้เล็กใหญ่ได้ รูดังกล่าวก็คือ “รูรับแสง” 

รูรับแสงนี้มขีนาดตามล าดับที่แน่นอนจงึมเีลขก ากับที่แน่นอน เรยีกว่า “เอฟ.นัมเบอร์ (f.numbers)” หรอื 

“เอฟ สตอบ (f.stop)” เลขก ากับนีเ้ขียนไว้ที่วงแหวนขอบเลนส์ ได้แก่ ๓๒, ๒๒, ๑๖, ๑๑, ๘, ๕.๖, ๔, ๒.๘, 

๒, ๑.๔, ๑[ค่า f/number มาจากค่าความยาวโฟกัสของเลนส์หารด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนย์กล่างของ

เลนส์ นัน้] 

ขอให้จ าไว้วา่ ตัวเลขมาก เช่น f ๓๒  ก็คือ แผ่นม่านเลนส์ซ้อนขัดกันมาก นั่นคือ รูรับแสงจะแคบ ในทาง

ตรงกันข้ามตัวเลขน้อย เชน่ f ๑.๔ ก็คือ แผ่นม่านเลนส์ซ้อนขัดกันน้อย ผลก็คือ รูรับแสงจะกว้าง นั่นเอง  

“ ความตา่งของภาพที่ได้จากการเปิดรูรับแสง ต่างกัน คอื การเปิดรูรับแสงกว้าง เช่น f ๑.๔ f ๒ จะได้ภาพ

ชัดตืน้ การเปิดรูรับแสงแคบ เชน่ f ๑๖f ๒๒ ซึ่งจะได้ภาพชัดลึก ” 

 



 
 

ความเร็วชัตเตอร์ส าหรับกล้องภาพนิ่ง เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ มา่นชัตเตอร์ก็จะเปิดให้แสง 

(คือภาพที่จะถ่าย) ผา่นเข้าไปกระทบฟิล์มหรอืเซนเซอร์รับภาพ และปิดตามเวลาที่ก าหนดไว้ เราเรียกว่า 

“ความเร็วชัตเตอร์” คือช่วงเวลาในการที่มา่นชัตเตอร์เปิดรับแสงแล้วปิด 

ควาเร็วชัตเตอรเ์ป็นตัวเลขก าหนดความเร็ว มหีนว่ยนับเป็นวินาที บนปุ่มหมุนแสดงความไวชัตเตอร ์ตัวเลข 

มักจะเริ่มจาก ๑, ๒, ๔, ๘, ๑๕, ๓๐, ๖๐, ๑๒๕, ๒๕๐, ๕๐๐, ๑,๐๐๐ [ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนประมาณ 

๒ คูณ] 

แตใ่ห้เข้าใจว่า ตัวเลขนั้นเศษส่วน เช่น ๒ คือ ๑/๒ วินาที ๔ คือ ๑/๔ วินาที ดังนัน้ตัวเลขจึงหมายถึง ๑, ๑/๒, 

๑/๔, ๑/๘, ๑/๑๕, ๑/๓๐, ๑/๖๐, ๑/๑๒๕, ๑/๒๕๐, ๑/๕๐๐, ๑/๑๐๐๐ 

ในภาพยนตร ์เรามักตั้งคา่ความเร็วกล้องไว้ที่มาตรฐานคือ ๒๔ เฟรม/วินาที(ภาพปกติ ไม่ใช่slow motion 

หรอื fast motion) คือใน ๑ วินาที มีการเปิดรับแสงแลว้ปิด ๒๔ ครั้ง นั่นหมายถึงช่วงเวลาเฉพาะที่ม่านชัต

เตอร์เปิดแตล่ะเฟรม คือ ๑/๔๘ วินาที 

ในการถ่ายภาพ Slow motion จงึมกีารตัง้ความเร็วกล้องเพิ่ม เช่น ๑๒๐ เฟรม/วินาที เมื่อน ามาฉายด้วย

ความเร็ว ๒๔ เฟรม/วินาที จงึเป็นการยืดแอคช่ันนั้น ให้ยาวนานกว่าความเป็นจริง 

 

ภาพ ดอกต้นอ่อมแซบ(พืชศกึษาโรงเรียนขามแก่นนคร)ภาพ ตน้อ่อมแซบ(พืชศกึษาโรงเรียนขามแก่นนคร) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ใบงานที่ ๑  เรื่องการบันทึกภาพพรรณไม้ในโรงเรียน 

ชื่อ……………………………….…..นามสกุล…………………….…...ช้ัน………..….เลขที…่………….…. 

*********************************************************************************** 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกภาพพรรณไม้ในโรงเรียนในเขตสวนพฤกษาสตร์โดยใหม้ีองค์ประกอบของภาพ

ตามที่ก าหนด  

รหัสพรรณไม้ :……………………………………………………………………………… 

ชื่อพื้นเมอืง :……………………………………………………………………………… 

ภาพพรรณไม้ 

(ใบ,ดอก,ผล,ลักษณะวิสัย,ล าตน้) 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพล าต้น ภาพลักษณะวิสัย ภาพลักษณะผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพลักษณะใบ ภาพลักษณะผดอก 

 

 



 
 

ใบงานที่ ๒  เรื่องการบันทึกภาพตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดองและพรรณไม้เฉพาะส่วน 

ชื่อ……………………………….…..นามสกุล…………………….…...ช้ัน………..….เลขที…่………….…. 

*********************************************************************************** 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกภาพตัวอย่างพรรณไม้แห้ง  พรรณไม้ดอง หรอืพรรณไม้เฉพาะส่วน ชนิดละ ๒ 

ภาพตามที่ครูก าหนดให้  โดยใหม้ีองค์ประกอบของภาพตามที่ก าหนด  

---------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อพรรณไม.้...........................................  พรรณไม้แห้ง       พรรณไม้ดอง        พรรณไม้เฉพาะส่วน 

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบประเมินใบงาน 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ ๑ เรื่อง  การบันทกึภาพพรรณไม้ในโรงเรยีน 

---------------------------------------------------------------------------- 

เลขที่ ชื่อ -สกุล 
ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมิน 

๔ ๓ ๒ ๑ ผา่น ไม่ผ่าน 

๑        

๒        

๓        

๔        

๕        

๖        

๗        

๘        

๙        

๑๐        

๑๑        

๑๒        

๑๓        

๑๔        

๑๕        

๑๖        

๑๗        

๑๘        

 

ลงช่ือ............................................................ผูป้ระเมิน 

      (นายอนุสรณ์   ปินใจยศ) 

   ต าแหน่ง  ครู  อันดับ  คศ.๓ 

 



 
 

เกณฑ์การให้คะแนนใบงาน 

 

 

ประเด็นการ

ประเมิน 

 

ระดับคุณภาพ 

๔ 

(  ๕ คะแนน ) 

๓ 

( ๔  คะแนน ) 

๒ 

( ๒-๓  คะแนน ) 

๑ 

( ๑  คะแนน ) 

บันทึกภาพถ่าย

พรรณไม้ใน

โรงเรียนเพื่อเก็บ

เป็นข้อมูลเพื่อ

การศกึษาตามใบ

งานที่ก าหนดให้ได้ 

บันทึกภาพ

องค์ประกอบ

ต่างๆของพรรณ

ไม้ที่ตน

รับผิดชอบ โดยมี

ภาพ

องค์ประกอบ

ตั้งแต ่๓ ภาพขึ้น

ไป โดยแตล่ะ

ภาพ ภาพมีความ

คมชัด และ

ถูกต้องตามใบ

งาน 

บันทึกภาพ

องค์ประกอบ

ต่างๆของพรรณ

ไม้ที่ตน

รับผิดชอบ โดยมี

ภาพ

องค์ประกอบ

ตั้งแต ่๓ ภาพขึ้น

ไป โดยแตล่ะ

ภาพ ภาพมีความ

คมชัด 

แตไ่ม่ถูกต้องตาม

ใบงาน  

บันทึกภาพ

องค์ประกอบ

ต่างๆของพรรณ

ไม้ที่ตน

รับผิดชอบ โดยมี

ภาพ

องค์ประกอบ

น้อยกว่า ๓ ภาพ 

โดยแต่ละภาพ 

ภาพมีความ

คมชัด 

แตไ่ม่ถูกต้อง

ตามใบงาน 

บันทึกภาพ

องค์ประกอบ

ต่างๆของพรรณ

ไม้ที่ตน

รับผิดชอบ โดยมี

ภาพ

องค์ประกอบ

น้อยกว่า ๓ ภาพ 

โดยแต่ละภาพ 

ภาพไม่คมชัด 

และไม่ถูกต้อง

ตามใบงาน 

 

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

 ช่วงคะแนน   ระดับคุณภาพ 

 ๕    ดีมาก 

 ๔    ด ี

 ๒-๓    พอใช้ 

 ๑    ต้องปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน  ตั้งแต่ระดับคุณภาพ  ดี  ขึ้นไป 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างช้ินงานของนักเรียน 



 
 

ใบงานที่ ๑  เรื่องการบันทึกภาพพรรณไม้ในโรงเรียน 

ชื่อ นายอภิวัฒน์.. นามสกุล…ติวเฮือง.…...ชั้น……ม.๔/๖…..….เลขที่…๑๒.... 

*********************************************************************************** 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกภาพพรรณไม้ในโรงเรยีนในเขตสวนพฤกษาสตร์โดยใหม้ีองค์ประกอบของภาพ

ตามที่ก าหนด  

รหัสพรรณไม้ :…………… ๗-๔๐๐๐๐-๐๐๙-๐๐๑……………… 

ชื่อพื้นเมอืง :………………ยางเหยีง....………………………… 

ภาพพรรณไม้ 

(ใบ,ดอก,ผล,ลักษณะวิสัย,ล าตน้) 

 
 

 

 

ภาพล าต้น ภาพลักษณะวิสัย ภาพลักษณะผล 

  

ภาพลักษณะใบ ภาพลักษณะดอก 

 



 
 

ใบงานที่ ๑  เรื่องการบันทึกภาพพรรณไม้ในโรงเรียน 

ชื่อ…นายรัชพล….…..นามสกุล………อุ่นผาง…….…...ชั้น…ม.๔/๖……..….เลขที…่……๑๘…….…. 

*********************************************************************************** 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกภาพพรรณไม้ในโรงเรยีนในเขตสวนพฤกษาสตร์โดยใหม้ีองค์ประกอบของภาพ

ตามที่ก าหนด  

รหัสพรรณไม้ :……๗-๔๐๐๐๐-๐๐๙-๐๐๒……… 

ชื่อพื้นเมอืง :…………………… พิกุล………………… 

ภาพพรรณไม้ 

(ใบ,ดอก,ผล,ลักษณะวิสัย,ล าตน้) 

 
 

  

ภาพล าต้น ภาพลักษณะวิสัย ภาพลักษณะผล 

 
 

ภาพลักษณะใบ ภาพลักษณะดอก 

 



 
 

ใบงานที่ ๑  เรื่องการบันทึกภาพพรรณไม้ในโรงเรียน 

ชื่อ……นางสาวเบ็ญจพร….…..นามสกุล………คนสูง…...ชั้น…ม.๔/๖……..….เลขที…่……๒๑.…. 

*********************************************************************************** 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกภาพพรรณไม้ในโรงเรียนในเขตสวนพฤกษาสตร์โดยใหม้ีองค์ประกอบของภาพ

ตามที่ก าหนด  

รหัสพรรณไม้ :……………………๗-๔๐๐๐๐-๐๐๙-๐๐๔……………… 

ชื่อพื้นเมอืง :…………………………กระบก…………………………… 

ภาพพรรณไม้ 

(ใบ,ดอก,ผล,ลักษณะวิสัย,ล าตน้) 

   

ภาพล าต้น ภาพลักษณะวิสัย ภาพลักษณะผล 

 

 

ภาพลักษณะใบ ภาพลักษณะผดอก 

 



 
 

ใบงานที่ ๒  เรื่องการบันทึกภาพตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดองและพรรณไม้เฉพาะส่วน 

ชื่อ นางสาวสุภาวดี.. นามสกุล…ชาติวงษ์….…...ชั้น……ม.๔/๖…..….เลขที…่๒๙.... 

*********************************************************************************** 

ค าชีแ้จง  ให้นักเรียนบันทึกภาพตัวอย่างพรรณไม้แหง้  พรรณไม้ดอง หรอืพรรณไม้เฉพาะส่วน ชนิดละ ๒ 

ภาพตามที่ครูก าหนดให้  โดยใหม้ีองค์ประกอบของภาพตามที่ก าหนด  

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

ชื่อพรรณไม.้..กระบือเจ็ดตัว...               พรรณไม้แห้ง        พรรณไม้ดอง        พรรณไม้เฉพาะส่วน 

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ใบงานที่ ๒  เรื่องการบันทึกภาพตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดองและพรรณไม้เฉพาะส่วน 

ชื่อ นางสาวสุมลรัตน์.. นามสกุล…ไสววรรณ….…...ชั้น……ม.๔/๖…..….เลขที…่๔๒.... 

*********************************************************************************** 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกภาพตัวอย่างพรรณไม้แหง้  พรรณไม้ดอง หรอืพรรณไม้เฉพาะส่วน ชนิดละ ๒ 

ภาพตามที่ครูก าหนดให้  โดยใหม้ีองค์ประกอบของภาพตามที่ก าหนด  

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

ชื่อพรรณไม.้...........ยางเหยีง.................   พรรณไม้แห้ง        พรรณไม้ดอง        พรรณไม้เฉพาะส่วน 

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ใบงานที่ ๒  เรื่องการบันทึกภาพตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดองและพรรณไม้เฉพาะส่วน 

ชื่อ นายธันยพงษ์.. นามสกุล…ใจหอม….…...ชั้น……ม.๔/๗…..….เลขที…่๒๓.... 

*********************************************************************************** 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกภาพตัวอย่างพรรณไม้แหง้  พรรณไม้ดอง หรอืพรรณไม้เฉพาะส่วน ชนิดละ ๒ 

ภาพตามที่ครูก าหนดให้  โดยใหม้ีองค์ประกอบของภาพตามที่ก าหนด  

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

ชื่อพรรณไม.้............พิกุล..............         พรรณไม้แห้ง        พรรณไม้ดอง        พรรณไม้เฉพาะส่วน 

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

บงานที่ ๒  เรื่องการบันทึกภาพตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดองและพรรณไม้เฉพาะส่วน 

ชื่อ…นายวิรุฬห์….…..นามสกุล………จารุจุลกรศักดิ์……..ชั้น…ม.๔/๗……..….เลขที่………๑๒…….…. 

***********************************************************************************

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกภาพตัวอย่างพรรณไม้แหง้  พรรณไม้ดอง หรอืพรรณไม้เฉพาะส่วน ชนิดละ ๒ 

ภาพตามที่ครูก าหนดให้  โดยใหม้ีองค์ประกอบของภาพตามที่ก าหนด  

---------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อพรรณไม.้..............ชวนชม................        พรรณไม้แห้ง        พรรณไม้ดอง        พรรณไม้เฉพาะส่วน 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ใบงานที่ ๒  เรื่องการบันทกึภาพตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดองและพรรณไม้เฉพาะส่วน 

ชื่อ…นายยงยุทธ….…..นามสกุล………สุนทร…….…...ชั้น…ม.๔/๖……..….เลขที…่……๑๗…….…. 

*********************************************************************************** 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกภาพตัวอย่างพรรณไม้แห้ง  พรรณไม้ดอง หรอืพรรณไม้เฉพาะส่วน ชนิดละ ๒ 

ภาพตามที่ครูก าหนดให้  โดยใหม้ีองค์ประกอบของภาพตามที่ก าหนด  

---------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อพรรณไม.้...........หมากค้อ...............     พรรณไม้แห้ง             พรรณไม้ดอง        พรรณไม้เฉพาะส่วน 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ใบงานที่ ๒  เรื่องการบันทึกภาพตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดองและพรรณไม้เฉพาะส่วน  

ชื่อ…นางสาวพรรพษา….…..นามสกุล………พรหมอินทร์…….…...ชั้น…ม.๔/๖……..….เลขที…่……

๒๕…….…. 

***********************************************************************************

*************** 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกภาพตัวอย่างพรรณไม้แหง้  พรรณไม้ดอง หรอืพรรณไม้เฉพาะส่วน ชนิดละ ๒ 

ภาพตามที่ครูก าหนดให้  โดยใหม้ีองค์ประกอบของภาพตามที่ก าหนด  

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

ชื่อพรรณไม.้...............กระทุ่มนา...........   พรรณไม้แห้ง        พรรณไม้ดอง     พรรณไม้เฉพาะส่วน 

 

 

 

                                  
                           

 

 

 

 



 
 

 

ใบงานที่ ๒  เรื่องการบันทึกภาพตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดองและพรรณไม้เฉพาะส่วน 

ชื่อ……นางสาวชลดา….…..นามสกุล………ทองสนธิ…...ชั้น…ม.๔/๗……..….เลขที…่……๒๔.…. 

***********************************************************************************

*************** 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกภาพตัวอย่างพรรณไม้แหง้  พรรณไม้ดอง หรอืพรรณไม้เฉพาะส่วน ชนิดละ ๒ 

ภาพตามที่ครูก าหนดให้  โดยใหม้ีองค์ประกอบของภาพตามที่ก าหนด  

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

ชื่อพรรณไม.้..............อ่อมแซบ...............        พรรณไม้แห้ง        พรรณไม้ดอง        พรรณไม้เฉพาะส่วน 

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ใบงานที่ ๒  เรื่องการบันทึกภาพตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดองและพรรณไม้เฉพาะส่วน 

ชื่อ……นายธนธร….…..นามสกุล………วัดเวียงค า…...ชั้น…ม.๔/๗……..….เลขที…่……๑๗.…. 

***********************************************************************************

*************** 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกภาพตัวอย่างพรรณไม้แหง้  พรรณไม้ดอง หรอืพรรณไม้เฉพาะส่วน ชนิดละ ๒ 

ภาพตามที่ครูก าหนดให้  โดยใหม้ีองค์ประกอบของภาพตามที่ก าหนด  

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

ชื่อพรรณไม.้..............มะยม....................        พรรณไม้แห้ง        พรรณไม้ดอง        พรรณไม้เฉพาะส่วน 

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ใบงานที่ ๒  เรื่องการบันทึกภาพตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดองและพรรณไม้เฉพาะส่วน 

ชื่อ……นางสาวเบญจพร….…..นามสกุล………คนสูง…...ชั้น…ม.๔/๖……..….เลขที…่……๒๑.…. 

***********************************************************************************

*************** 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกภาพตัวอย่างพรรณไม้แหง้  พรรณไม้ดอง หรอืพรรณไม้เฉพาะส่วน ชนิดละ ๒ 

ภาพตามที่ครูก าหนดให้  โดยใหม้ีองค์ประกอบของภาพตามที่ก าหนด  

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

ชื่อพรรณไม.้..............พะยอม..............          พรรณไม้แห้ง        พรรณไม้ดอง        พรรณไม้เฉพาะส่วน 

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาคาบที่แล้ว และครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

๒. นักเรียนดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับการขั้นตอนการใช้กล้องดิจิตอลและการบันทึกภาพและศึกษาใบความรู้ที่ 

๑  เร่ืองการถ่ายภาพเบื้องต้น 

๓.  นักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงเนื้อหาในใบความรู้ที่ ๑ และความรู้ที่ได้จากการดูวีดีทัศน์  

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 



 
 

 
 

๕. ครูให้นักเรียนศึกษาวิธีบันทึกภาพดิจิตอลของจริง เป็นรายบุ คคล  พร้อมกับอภิปราย

ซักถามครูในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของกล้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

๔. ครูอธิบายและสาธิตการใช้งานกล้องดิจิตอลและการใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือบันทึกภาพใน

การบันทึกภาพถ่าย  เทคนิคการถ่ายภาพ  เพ่ิมเติม  



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

๖. ครูน านักเรียนไปฝึกถ่ายภาพทั้งในห้องเรียนและบริเวณสวนพฤกษศาสตร์  โดยใช้

กล้องที่ครูจัดเตรียมให้ และกล้องโทรศัพท์มือถือที่คุณภาพค่อนข้างดี 



 
 

 ๕.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

๗. นักเรียนท าใบงานที่ ๑ เรื่อง การบันทึกภาพพรรณไม้ ภายในเขตสวนพฤกษศาสตร์โและใบงานที่ 

๒ เรื่อง การบันทึกภาพพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดองและพรรณไม้เฉพาะส่วน เป็นรายบุคคล 

๘. ครูให้นักเรียนส่งงานโดยการจากนั้นส่งงานผ่าน Classroom.google.comโดยใช้ Account    
   ของตนเอง    และปริ้นเป็นแผ่นส่งมาเพื่อรับการประเมินผล 
 

 

 



 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรยีนโรงเรยีนขามแก่นนคร 

ในการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 
 

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง๓๑๑๐๑ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

.............................................................. 
 

ค าชี้แจง 

          ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย / ลงในชอ่งที่ตรงกับความพึงพอใจของนักเรียน          ให้นักเรียนท า

เครื่องหมาย / ลงในชอ่งที่ตรงกับความพึงพอใจของนักเรียน 

 

ที่ 

 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

๑. ครูจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เน้นใหน้ักเรียนได้ปฏิบัติจริง ๒๘๕ ๒๘๘ ๔๒ - - 

๒. นักเรียนมสี่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นและสรุป

องค์ความรูด้้วยตนเอง 

๒๘๕ ๓๔๔ - - - 

๓. นักเรียนสามารถวิเคราะห ์วจิารณ์ได้อย่างมเีหตุผล  ๒๑๕ ๒๘๘ ๘๔ - - 

๔. นักเรียนสามารถท างานได้ตามขั้นตอนและมีช้ินงานที่มี

คุณภาพ 

๒๑๕ ๓๔๔ ๔๒ - - 

๕. ครูเปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้น าเสนอความรู้ ๒๘๕ ๒๓๒ ๘๔ - - 

๖. นักเรียนใชเ้ทคโนโลยีในการสบืค้นและน าเสนอความรู้ ๓๕๕ ๒๘๘ ๘๔ - - 

๗. นักเรียนสามารถสื่อสารการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ๒๑๕ ๒๘๘ ๘๔ - - 

๘. นักเรียนสามารถศึกษาหาความรูไ้ด้จากสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรยีน 

๒๘๕ ๒๓๒ ๘๔ - - 

๙. นักเรียนมคีวามรักและหวงแหนตน้ไม้ในโรงเรยีน ๒๘๕ ๒๓๒ ๘๔ - - 

๑๐. นักเรียนมคีวามสุขเมื่อได้เรยีนรู้เรื่องราวของตน้ไม้ 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

๒๘๕ ๒๘๘ ๔๒ - - 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

............................................................................................................................. ...................................... 



 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรยีนโรงเรยีนขามแก่นนคร 

ต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 
 

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง๓๑๑๐๑ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๔ 
 

 
ที่ 

 

รายการประเมิน 
 

ค่าเฉลี่ย 

(x) 

 
แปลความ 

๑ ครูจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เน้นใหน้ักเรียนได้ปฏิบัติ

จรงิ 

๔.๖๕ ๒ 

๒ นักเรียนมสี่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นและ

สรุปองค์ความรูด้้วยตนเอง 

๔.๔๐ ๓ 

๓ นักเรียนสามารถวิเคราะห ์วจิารณ์ได้อย่างมี

เหตุผล 

๔.๒๕ ๕ 

๔ นักเรียนสามารถท างานได้ตามขั้นตอนและมี

ชิน้งานที่มีคุณภาพ 

๔.๓๖ ๔ 

๕ ครูเปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้น าเสนอความรู้ ๔.๓๖ ๔ 

๖ นักเรียนใชเ้ทคโนโลยีในการสบืค้นและน าเสนอ

ความรู้ 

๔.๘๐ ๑ 

๗ นักเรียนสามารถสื่อสารการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ๔.๒๕ ๕ 

๘ นักเรียนสามารถศึกษาหาความรูไ้ด้จากสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรยีน 

๔.๓๖ ๔ 

๙ นักเรียนมคีวามรักและหวงแหนตน้ไม้ในโรงเรยีน ๔.๓๖ ๔ 

๑๐ นักเรียนมคีวามสุขเมื่อได้เรยีนรู้เรื่องราวของตน้ไม้ 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

๔.๖๕ ๒ 

รวม ๔.๔๕   

จากตารางการประเมินสรุปได้ว่า   ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเรยีง

ตามล าดับ มีดังน้ีคือนักเรียนใชเ้ทคโนโลยีในการสบืค้นและน าเสนอความรู้(X̄= ๔.๘๐)  ครูจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้เนน้ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจรงิและนักเรียนมคีวามสุขเมื่อได้เรยีนรู้เรื่องราวของตน้ไม้ ธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน(X̄ = ๔.๖๕) นักเรียนมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและสรุปองค์ความรูด้้วย

ตนเอง(X̄ = ๔.๔๐)  ผูป้ระเมินมคีวามพึงพอใจมากที่สุดล าดับสุดท้ายคือนักเรียนสามารถสื่อสารการเรียนรู้ได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ และนักเรียนสามารถวิเคราะห ์วจิารณ์ได้อย่างมเีหตุผล (X̄ = ๔.๒๕) 

 



 
 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

 ๑. นักเรียนชอบกิจกรรมการเรียนนี้มากท าให้เรารู้จักต้นไม้ชนิดตา่ง ๆ ในโรงเรียนมากขึ้น  

 ๒. อยากใหเ้พิ่มเวลาในการท างานมากกว่านี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ระดับชั้น ครูผู้สอน จ านวน

แผน 

จ านวน 

ใบ

ความรู้ 

จ านวน 

ใบงาน 

จ านวน 

ชิ้นงาน 

จ านวน 

นักเรียน 

ม.๔ นายอนุสรณ ์ ปินใจยศ ๑ ๑ ๒ ๑๗๔ ๑๗๔ 

ปกีารศึกษา จ านวนภาพ จ านวนชนิด 

๒๕๕๙ 475 105 

ชนดิภาพถ่าย จ านวนภาพ จ านวนชนิด 

๑. พรรณไม้ดอง 32 16 

๒. พรรณไม้แห้ง 32 19 

๓. พรรณไม้เฉพาะส่วน 30 15 

แบบสรุปจ านวนภาพถ่ายพรรณไมป้ีการศึกษา 2559 

แบบสรุปจ านวนภาพถ่ายตัวอย่างพรรณไม ้
ปีการศึกษา 2559 

สรุปหลังแผนการสอน 



 
 

 
 

 

 


