
ผดิพลาด! ตวัเลขไม่สามารถถูกแสดงในรูปแบบทีร่ะบุ 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

รหัสวิชา  ศ ๓๓๑๐๒ รายวิชา  ทัศนศิลป์   

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 

เรื่อง  การวาดภาพทางพฤกษศาสตร ์

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑ ปกีารศึกษา ๒๕๕๙ 

 
สอนโดย 

นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช 

ต าแหน่ง ครู คศ.๑ 

กลุม่สาระการเรียนรูศ้ิลปะ 

 

โรงเรยีนขามแก่นนคร  

 อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 



 

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรยีนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติใหเ้ป็นมนุษย์ ที่มี

ความสมดุลทั้งดา้นรา่งกาย ความรู ้ คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข   มคีวามรูแ้ละทักษะพืน้ฐาน รวมทั้ง                        

เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศกึษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศกึษาตลอดชวีิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญบน

พืน้ฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้เต็มตาศักยภาพ  

หลักการ 

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 

              ๑.  เป็นหลักสูตรการศกึษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู ้                  

เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มคีวามรู ้ทักษะ เจตคต ิและคุณธรรมบนพืน้ฐาน              

ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

๒.  เป็นหลักสูตรการศกึษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศกึษาอย่างเสมอภาค และมี

คุณภาพ 

๓.  เป็นหลักสูตรการศึ กษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมสี่วนรว่มในการจัดการศึกษา                      
ให้สอดคล้องกับสภาพและความตอ้งการของท้องถิ่น 

๔. เป็นหลักสูตรการศกึษาที่มโีครงสรา้งยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู ้เวลาและการจัดการเรยีนรู้ 

๕.  เป็นหลักสูตรการศกึษาที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
๖.  เป็นหลักสูตรการศกึษาส าหรับการศกึษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู ้และประสบการณ ์  

จุดหมาย 

             หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน   มุง่พัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มปีัญญา มคีวามสุ ข    

มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผูเ้รียน   เมื่อจบ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน   ดังนี ้
๑.  มีคุณธรรม  จรยิธรรม  และคา่นิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวนิัยและปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรอืศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๒. มีความรู ้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวติ  
๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ีมสีุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 

๔.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชวีิตและ        

 การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
๕.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   

มีจิตสาธารณะที่มุง่ท าประโยชนแ์ละสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมคีวามสุข 



 

 

ผังมโนทัศน์บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

    
 

 
 

 
 



 

ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้ 

เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์        

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖ 

รหัสวิชา ศ ๓๓๑๐๒   รายวิชา ทัศนศิลป์ ภาคเรยีนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. การวาดภาพ
ทาง

พฤกษศาสตร์ 

๑.๑ การวาด
พรรณไม ้

สาระที ่๑ ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑ 

ตัวชี้วัด ๔ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๔ 

การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 
 

๒. การวาดภาพและ
บันทึกลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์   
( ก.๗-๐๐๓)    

 

๑.๑ ปก 
ก.๗-๐๐๓ 

๑.๒ วาดภาพ
ส่วนต่างๆของพืช 
ก.๗-๐๐๓ 

การลงสีไม้ 

 การวาดภาพ
ทาง

พฤกษศาสตร์ 



 

 

ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ ๓๓๑๐๒  รายวิชา ทัศนศิลป์ 

 

หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ 

เรื่อง 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 

องค์ประกอบที่ ๑ และ องค์ประกอบที่ ๓ 

สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ 

มาตรฐาน ศ ๑.๑   

ตัวชี้วัด ๔ 

หนว่ยการเรียนรู้ที่ ๔ 

การสรา้งสรรคผ์ลงานทัศนศิลป์ 

เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 

-   การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 

- การวาดภาพและบันทึกลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์  ก.๗-๐๐๓)        

 

องค์ประกอบที่ ๑ การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ 

 ๖. ศกึษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์  (ก.๗-๐๐๓ ) 

       (๑) ศกึษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์   

ก.๗-๐๐๓  (หนา้ปก และหนา้๗) 

๗. บันทึกภาพหรอืวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 

(๑) การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์   

องค์ประกอบที่ ๓ การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ 

๓.๑ ศกึษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน   

ก.๗-๐๐๓ ครบตามทะเบียนพรรณไม้ (หนา้ปก และหนา้๗) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

 

ศกึษาการสรา้งสรรคผ์ลงานทัศนศิลป์  ความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับการสรา้งสรรคผ์ลงาน

ทัศนศิลป์   ความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกับการสรา้งสรรคผ์ลงานทัศนศิลป์  การออกแบบ 

เทคนิคการสรา้งสรรคผ์ลงานทัศนศิลป์  การสรา้งสรรคผ์ลงานทัศนศิลป์แบบต่างๆ    

โดยใช้ทักษะทางทัศนศลิป์ ทัศนธาตุ รวมถึงเทคนิคต่างๆในการวาดภาพ การรา่งภาพ การจัดองค์ประกอบ

ภาพ  เทคนิคการลงส ีการไล่ส ีน้ าหนักอ่อน-แก่ การเขียนภาพจากต้นแบบ การเขียนภาพที่มรีายละเอียด 

การสังเกตการวาดภาพจากต้นแบบ ศกึษาการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์  สว่นประกอบต่างๆของพรรณไม้  

ศกึษาการลงสไีม้ การลงรายละเอียด การลงสเีหมอืนจรงิ   

              เพื่อให้มคีวามเข้าใจ  มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางศลิปะ ทัศนศลิป์  เห็นคุณค่าของศลิปะ 

ทัศนศิลป์ และน าความรูแ้ละหลักการไปใช้หรอืแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการสรา้งสรรคผ์ลงานทัศนศิลป์  และการ

วาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๒ 

   หนว่ยการเรียนรู้ที่ ๔ การสรา้งสรรคผ์ลงานทัศนศิลป์       

วิชาทัศนศิลป์     เรื่อง  การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์                                              

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๖            ภาคเรียนที่ ๑     ปีการศึกษา ๒๕๕๙       เวลา  ๒  ช่ัวโมง                                                            

ชื่อผู้สอน นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

บูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  องค์ประกอบที่  ๑ ข้อ 1.3 การศกึษาพรรณไม้ในโรงเรยีน ข้อ ๑) 

การศกึษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน (ก.7-003) และข้อ 2) การถ่ายภาพพรรณไม้และการวาด

ภาพพรรณไม้   และองค์ประกอบที่  ๓  ข้อ ๓.๑ การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ และ ก.๗-๐๐๓  (หนา้ปก 

และหนา้๗)   

        

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (K) 

    สาระที ่๑ ทัศนศิลป์ 

มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร้างสรรคง์านทัศนศิลป์ตามจนิตนาการ และความคิดสรา้งสรรค ์วเิคราะห ์

วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรูส้ึกความคิดตอ่งานศลิปะอย่างอสิระ ช่ืนชม และ

ประยุกต์ใชใ้นชีวติประจ าวัน         

   ตัวชี้วัด ๔. มีทักษะและเทคนิคในการใชว้ัสดุอุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงขึน้ในการสร้างงานทัศนศิลป์     
 

๒. สาระส าคัญ (K) 

 เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนวาดภาพทางพฤกษศาสตร์   ฝกึการวาดภาพพรรณไม้ในโรงเรยีน  

ตามมาตราส่วน พร้อมทั้งการลงส ี
 

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

     ๓.๑ ความรู้ (K)  

        ๓.๑.๑ อธิบายวิธีและขั้นตอนเกี่ยวกับการวาดภาพได้          

     ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ (P)        

 ๓.๒.๑ สามารถวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ได้ถูกต้อง สวยงาม 

     ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A)    

 ข้อที่ ๔  ใฝ่เรยีนรู้ 

          ข้อที่ ๖  มุ่งมั่นในการท างาน 
      

 

 

 



 

 

๔. ภาระ/ชิ้นงาน 

 ๔.๑ การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์    

 

๕. สาระการเรียนรู้ (K)         

การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์    

-การวาดภาพทั้งต้น 

-การวาดภาพแยกเป็นส่วนๆ คือ ดอก ใบ ผล เมล็ด และล าต้น 

  ๖.  หลักฐานหรอืร่องรอยของการเรียนรู้การวัดและประเมินผล 

การวัดผล/ภาระงาน/ชิ้นงาน 

วิธีการวัด 

(P) 

เคร่ืองมือ 

(วัตถ)ุ 

เกณฑ์ท่ีใช้ประเมิน 

(ภูมคิุ้มกัน, 

คุณธรรม) 

ผู้ประเมิน 

(สังคม, 

วัฒนธรรม) 

๑.  ด้านความรู้  (K) 

- ชิน้งาน 

 

- ตรวจ

ผลงาน 

 

 

-ชิน้งาน 

 

  

- ปฏิบัติได้ใน 

ระดับดี-ดีมาก 

ผา่นเกณฑร์้อยละ 

70 ขึน้ไป 

- ครูผูส้อน 

 

๒.  ด้านทักษะกระบวนการ  (P) 

๒.๑ ทักษะการวาดภาพทาง

พฤกษศาสตร์ 

- ตรวจการ

วาดภาพทาง

พฤกษศาสตร์ 

 

 

- แบบ

ประเมิน 

- ปฏิบัติได้ใน 

ระดับดี-ดีมาก 

 ผา่นเกณฑร์้อยละ 

70 ขึน้ไปทุกหัวข้อ

การประเมนิ 

- ครูผูส้อน 

 

๓.  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  (A) 

     

 ๓.๑ ข้อที่ ๔ ใฝ่เรยีนรู้ 

 

 

 ๓.๒ ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการท างาน 

  

 

- การสังเกต 

 

 

- การสังเกต  

 

- แบบ

ประเมิน 

 

- แบบ

ประเมิน  

 

- ผา่นเกณฑร์้อย

ละ 70 ขึน้ไปทุก

หัวข้อการประเมิน 

- ผา่นเกณฑร์้อย

ละ 70 ขึน้ไปทุก

หัวข้อการประเมิน 

 

 

- ครูผูส้อน 

 

 

- ครูผูส้อน 

 

 



 

 

๗.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน า   

 ๑. ครูใหน้ักเรียนชมวีดทิัศนต์ัวอย่างการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 

๒. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการวาดภาพต่าง ๆ ที่นักเรียนเคยเรียนและเคยวาดมา 

๓. ครูแจง้จุดประสงค์ให้นักเรียนรูว้่าวันนีเ้ราจะเรียนเกี่ยวกับการวาดภาพโดยระบายสี ไม้ 

    โดยจะเนน้ที่การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 

ขั้นสอน 

๑. ครูอธิบายความหมายและความส าคัญของการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 

๒. ครูสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ และให้นักเรียนฝึกวาดลงในใบงานที่ ๑  จากนั้นครูและ

นักเรียนรว่มกันอภิปราย วเิคราะหว์ิจารณ์  เพื่อช่วยกันชีแ้นะและปรับปรุงภาพที่นักเรียนแตล่ะคนวาดใหส้วย 

สมบูรณ์ที่สุด 

กิจกรรมที่ 1 

๔.  ครูมอบหมายงานในใบงานที่ 2  ให้นักเรยีนวาดภาพพรรณไม้ทางพฤกษศาสตร์ โดยใช้

พรรณไม้ในเขตสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีนคนละ 1 ชนิด ให้พยายามเลือกต้นที่มีครบทุกส่วนคือ ใบ 

ดอก ผล เมลด็ ในเขตศกึษาของโรงเรยีน แล้วลงมือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์โดยใช้สีไม้ในการลงสี 

ครูคอยแนะน าและให้ค าปรึกษา 

กิจกรรมที่ 2 

๕. ครูมอบหมายงานในใบงานที่ 3  และ  ใบงานที่ 4  ให้นักเรยีนวาดภาพพรรณไม้ทาง

พฤกษศาสตร์ ตามที่ครูก าหนดให้คนละ 1 ชนิด โดยให้อยู่ในเขตพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรยีน 

แล้วลงมือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ในงานที่ 3 และใบงานที่ 4   ก่อนที่จะน าไปวาดจรงิลงในใบงาน              

ก.7-003  โดยใช้สีไม้ในการลงสี ครูคอยแนะน าและให้ค าปรึกษา 

 

ขั้นสรุป  

๑. ครูคัดเลือกผลงานของนักเรียนมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนในห้องชม 

๒. ครูให้นักเรียนแสดงความคดิเห็นต่อผลงานของเพื่อน 

๓. ครูใหน้ักเรียนสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนครั้งนี้ 

๘.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้   

 ๘.๑  สื่อการเรียนรู้   

๑. ใบความรู ้

๒.ใบงาน 

     วัสดุ อุปกรณ์ 



 
๑. กระดาษ  ๒. ดินสอ  ๓. ยางลบ  ๔. สีไม้ 

๘.๒  แหล่งเรียนรู้  

           ๑. เขตพื้นที่ศึกษาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 

๙.  เกณฑ์การประเมินด้านต่างๆ  

      ๙.๑  เกณฑ์การประเมินด้านความรู้  
 

ระดับการ

ประเมิน 

 

เกณฑ์ท่ีใช้ประเมิน  

ผา่น ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

ไม่ผ่าน ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 70  
 

      ๙.๒  เกณฑ์การประเมินด้านทักษะกระบวนการ  

            ๙.๒.๑ทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

3 2 1 

ความสวยงาม มีทักษะการวาดภาพทาง

พฤกษศาสตร์ โดยผลงาน

มีความสวยงาม มากที่สุด 

มีทักษะการวาดภาพ

ทางพฤกษศาสตร์ 

โดยผลงานมคีวาม

สวยงาม ปานกลาง 

มีทักษะการวาดภาพ

ทางพฤกษศาสตร์ 

โดยผลงานมคีวาม

สวยงาม น้อยมาก

จนถึงไม่มเีลย 

ความถูกต้อง มีทักษะการวาดภาพทาง

พฤกษศาสตร์ โดยผลงาน

มีความถูกต้อง มากที่สุด 

มีทักษะการวาดภาพ

ทางพฤกษศาสตร์ 

โดยผลงานมคีวาม

ถูกต้อง 

ปานกลาง 

มีทักษะการวาดภาพ

ทางพฤกษศาสตร์ 

โดยผลงานมคีวาม

ถูกต้อง 

น้อยมากจนถึงไม่มี

เลย 

ความรับผดิชอบ

และการตรงต่อ

เวลา 

แสดงความเอาใจใส่

ปฏิบัติดว้ยความเต็มใจ

ตรงต่อเวลา 

แสดงความเอาใจใส่

พอสมควรตรงต่อ

เวลา 

เอาใจใส่ในการท า

กิจกรรมไม่เต็มที่ ไม่

ใส่ใจกับเวลาที่

ก าหนด 
 

 

 



 

๙.๓  เกณฑ์การประด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

      ข้อ ๔ ใฝ่เรยีนรู้        ตัวบ่งชี ้๔.๑ ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  

พฤติกรรมบ่งชี้ 
เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1.ตั้งใจเรียน 

2.เอาใจใส่และมี

ความเพียรพยายาม

ในการเรียนรู้ 

3.เข้าร่วมกิจกรรม

การเรียนรูต้่างๆ 

ไม่ตั้งใจเรียน เข้าเรียนตรงเวลา 

ตั้งใจเรียน เอาใจ

ใส่ในการเรียน มี

ส่วนรว่มในการ

เรียนรู้และเขา้ร่วม

กิจกรรมการ

เรียนรู้ตา่งๆเป็น

บางครัง้ 

เข้าเรียนตรงเวลา 

ตั้งใจเรียน เอาใจใส่

และมีความเพียร

พยายามในการ

เรียนรู้ มีสว่นร่วมใน

การเรียนรูแ้ละเข้า

ร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ตา่งๆ

บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจ

เรียน เอาใจใส่และมี

ความเพียรพยายามใน

การเรียนรู ้มสี่วนรว่ม

ในการเรียนรู้และเขา้

ร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ตา่งๆทั้งในและ

นอกชั่วโมงเรียน 

  

ข้อ ๖ มุ่งมั่นในการท างาน  

      ตัวบ่งชี ้๖.๑ตั้งใจและรับผดิชอบในหนา้ที่การงาน  

พฤติกรรมบ่งชี้ 
เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน(0) ผ่าน(1) ดี(2) ดีเยี่ยม(3) 

1.เอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

2.ตั้งใจและรับผดิชอบในการท างาน

ให้ส าเร็จ 

3.ปรับปรุงและพัฒนาการท างาน

ด้วยตนเอง 

ไม่ปฏิบัติ

เลย 

ปฏิบัติเป็น

บางครัง้ 

ปฏิบัติอยู่บ่อย ๆ  ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ

และเป็นแบบอย่างที่ดี 

      ตัวบ่งชี้๖.๒ ท างานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน(0) ผ่าน(1) ดี(2) ดีเยี่ยม(3) 

1. ท างานด้วย

ความเพียรพยายาม 

และอดทนเพื่อให้

งานส าเร็จตาม

เป้าหมาย 

 

ตั้งใจท างานด้วย 

ความขยันและ

อดทน แต่งานไม่

ส าเร็จส าเร็จ 

ตั้งใจท างานด้วย 

ความขยันและ

อดทน พยายาม

ท างานให้ส าเร็จ

ตามเป้าหมายและ

ได้รับการยอมรับ

และชื่นชมใน

ตั้งใจท างานด้วย 

ความขยันและ

อดทน พยายาม

ท างานให้ส าเร็จ

ตามเป้าหมาย ไม่

ย่อท้อตอ่ปัญหา 

และได้รับการ

ตั้งใจท างานด้วย 

ความขยันและอดทน 

พยายามท างานให้

ส าเร็จตามเป้าหมาย

ภายในเวลาที่ก าหนด 

ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 

แก้ปัญหาและ



 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน(0) ผ่าน(1) ดี(2) ดีเยี่ยม(3) 

ผลงาน ยอมรับและชื่นชม

ในผลงาน 

อุปสรรคในการ

ท างานและได้รับการ

ยอมรับและชื่นชมใน

ผลงาน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๐.  บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
       

       ๑๐.๑ ด้านความรู้ 

               ผา่น  จ านวน ......๒๗๖.......คน           คิดเป็นรอ้ยละ  .......๑๐๐......... 

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

       ๑๐.๒  ด้านทักษะกระบวนการ 

                ผา่น  จ านวน ......๒๗๖.......คน           คิดเป็นรอ้ยละ  .......๑๐๐......... 

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

       ๑๐.๓ ด้านคุณลักษณะ 

               ผา่น  จ านวน .........๒๗๖........คน คดิเป็นรอ้ยละ  ............๑๐๐........... 

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

      ๑๐.๔.  สรุปผลการประเมินชิ้นงาน (รวบยอด) ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

             ดีมาก  จ านวน ............๑๐๕.............. คน   คิดเป็นรอ้ยละ ...........๓๘............. 

                 ดี  จ านวน ..............๙๐................. คน   คิดเป็นรอ้ยละ ...........๓๓............... 

            พอใช้  จ านวน .............๘๑...................คน   คิดเป็นรอ้ยละ ...........๒๙............... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๑. บันทึกหลังสอน 

-ผลการสอน       

นักเรียนสนใจในการศกึษาพรรณไม้  และการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 

-ปัญหาและอุปสรรค 

การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ความถูกต้องของรายละเอียดส าคัญ  

-ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

การวาดภาพที่เน้นความถูกต้องของรายละเอียด  การลงสีตอ้งเหมอืนของจริง  

ดังนัน้ครูต้องอธิบายอย่างละเอียด ทั้งการรา่งภาพ และการลงสี 
 

     

      ลงช่ือ                                        ครูผูส้อน 

             ( นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช)                    

                                                                          ๓๐ / กันยายน / ๒๕๕๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๒.  ความคิดเห็น / การนิเทศ / ข้อเสนอแนะ 

      ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 

                           (ดร.นภาพร  เพ็ชรศรกีุล) 

                                   หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

๑๓. ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 

 

                         (นายนพดล   สงิหศรี) 

                                             รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ  

  

  ๑๔. ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

 

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

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

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

             

 

                              (นายศุภกิจ   สานุสัตย์)  

                                                              ผูอ้ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

เมื่อเริ่มวาดภาพพืช หรอืตัวอย่างนั้นๆ ซึ่งก็เหมอืนเป็นเพื่อนเรา จึงจ าเป็นต้องดูหนา้ตาพิจารณาให้

ด ี เราตอ้งให้ความสนใจกับส่วนตา่งๆ ของพชืที่เราจะเริ่มตน้วาดโดยละเอียด   เราควรส ารวจส่วนตา่งๆ ของ

พืช ตัง้แต่โคนต้นไปจนถึงปลายยอด คือตัง้ ราก-ล าตน้-ใบ-ดอก 

          ส่วนของราก   ควรสังเกตว่าเป็นรากแบบใด เชน่ รากแก้ว รากฝอย รากแขนง หรอืรากที่เป็นหัว เชน่ 

แบบหัวหอม หัวเผอืก หัวมันฝรั่ง เป็นต้น 

          ส่วนของล าต้น  ควรสังเกตลักษณะต้น และผวิต้น 

          ส่วนของใบ   มีหลายลักษณะที่ควรสังเกต  เชน่  ลักษณะใบ รูปร่างใบ  เส้นใบ  ผวิใบ  การจัดเรยีงตัว

ของใบ การตดิของใบ หรอืสีใบ เป็นต้น 

          ส่วนของดอก  ควรสังเกตลักษณะดอก  กลีบดอก  หรอืการจัดเรยีงตัวของละอองเรณู เกสรเพศเมีย 

          ถ้าเราจะวาดดอกกุหลาบดอกหนึ่ง เราควรเริ่มจากการรา่งภาพทั้งหมดครา่วๆ   โดยใช้ดนิสอ

ขนาด H แล้วเริ่มลงเส้นจากบริเวณกลางดอกก่อน  ตามด้วยส่วนของกลีบดอก แล้วจงึเพิ่มรายละเอียด 

ส าหรับใบ เริ่มจากร่างภาพ และลงเส้นกลางใบ แล้วจงึเก็บรายละเอียด  

 

        การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ตอ้งค านึงถึงรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นส าคัญ   

ต าแหน่งที่เหมาะสมในการวางภาพ ส่วนใหญ่จะเน้นให้ตัวอย่างพชืพันธุ์ที่วาดอยู่บริเวณกึ่งกลางของภาพ 

บางครัง้อาจวาดใหเ้ต็มหนา้กระดาษเลยก็ได้ ทั้งนีข้ึน้กับตัวอย่างที่วาด  สีที่ใช้ อีกทั้งมาตราส่วนของภาพ 

โดยทั่วไปการวางภาพมักจัดวางได้ 4 แบบ ดังนี้ 

1. วาดตัวอย่างท้ังต้น  คือวาดตั้งแตส่่วนของรากจนถึงส่วนยอดโดยไม่ตัดต่อ  ขนาดเท่ากับของจริง 

หรอืเขียนมาตราส่วนย่อไว้ 

2. วาดเฉพาะส่วนท่ีสนใจเพื่อเน้นรายละเอียดที่ส าคัญ  เชน่ วาดเฉพาะส่วนของ ดอก ผล ซึ่ง

บางครัง้จะพบเห็น วา่วาดดว้ยดินสอ หรอืปากกา เป็นภาพลายเส้น 

3. วาดแบบ metaphor  คือการวาดภาพพืชชนิดเดียวกันเป็นระยะๆ เชน่ การวาดรูปตาดอกก็จะ

วาดตัง้แต่ช่วงที่เป็นตาอ่อน แล้วก็วาดชว่งที่เริ่มเจรญิเป็นดอกตูม  แล้วช่วงสุดท้ายก็เจริญไปเป็น

ดอกบานสมบูรณ์ หรอืเราอาจวาดภาพต้นไม้หรอืใบไม้ชนิดเดียวกันแตแ่ตกต่างกันในแตล่ะฤดู  

4. วาดเป็นส่วนในกรณีที่ตัวอย่างนัน้มขีนาดยาวมาก หรอืขนาดใหญ่ เราอาจวาดตัวอย่างตัดแยกเป็น

ส่วนๆ ในต าแหนง่เรียงกันในกระดาษแผ่นเดียวกัน 

  

 

 

 

ใบความรู้ที่  ๑ 
การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 



 
เทคนิคการระบายสีไม้ 

1.  เหลาปลายดินสอให้แหลม ดินสอสีไม้ที่แหลม จะช่วยใหเ้ป็นเส้น ควบคุมการระบายได้ แสดง

เอกลักษณ์ของสีไม้ ภาพคม พกที่เหลาดินสอ พร้อมกับการเปลี่ยนด้านของการขีดเส้นตอ่ไป ฝึกฝนให้เป็น

ความเคยชิน 

          2.  ระบายใหเ้ป็นเส้นไว้ก่อนในครั้งแรก ส่วนใหญ่ เรา จะระบายสีไม้ใหเ้ต็มเนือ้กระดาษตั้งแตค่รั้งแรก 

จนภาพโดยรวมดูเหมอืนผลไม้ช้ า โดยเหลือพื้นที่ของกระดาษ ช่วยใหภ้าพมีมติิ มากกว่าการระบายให้ทึบ

ทั้งหมด และยังชว่ยใหเ้หลือพื้นที่กระดาษสีขาวในการจะระบายสีครั้งต่อๆ ไป เพื่อแก้ไขความไม่สม่ าเสมอของ

สีเดิม หรอืผสมสีใหมใ่ห้เกิดมติิ แสงเงา และความสวยงามได้มากยิ่งขึน้  

          3.  การระบายสีใหส้ม่ าเสมอโดยระบายเป็นพืน้ที่เล็กๆ ในการระบายสีไม้ ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ สี

ไม่สม่ าเสมอ ควบคุมได้ยาก วิธีแก้ปัญหานีค้ือการพยายามระบายใหเ้ป็นเส้นสั้นๆ ทีละน้อย เราจะค้นพบว่า

ช่างดูนา่เบื่อ และน่าจะระบายได้ช้ากว่า แต่ในความเป็นจริง เมื่อเราระบายพืน้ที่เล็กๆ จะช่วยใหเ้รา

เปรียบเทียบสีกับพืน้ที่ที่เราเพิ่งระบายไป ท าให้ก าหนดน้ าหนักมอืได้ใกล้เคียงกว่าการระบายเป็นเส้นยาวๆ และ

น ามาตบใหเ้รียบๆ เท่ากันภายหลังได้ยาก และเสียเวลามากกว่า 

          4.  การผสมสี 

          -  ผสมสีโดยใช้สทีี่แตกต่างกัน ระบายเป็นเส้นให้เหลอืเนือ้กระดาษสีขาว ไว้ส าหรับสีที่สองที่จะระบาย

ลงไป เช่นสนี้ าเงิน ระบายทับด้วยสีเหลือง จนได้สีเขียว ที่มีมติิมากกว่า การระบายสีเขียวโดยตรงเพียงอย่าง

เดียว 

          -  การระบายสี โดย ใชส้ีที่อ่อนกว่า หรอืเข้มกว่า ระบายทับในส่วนที่แสดง แสงและเงา  

ตัวอย่างการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 
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การวาดภาพปก  ก.๗-๐๐๓ 

การวาดตัวอย่างท้ังต้น  คือวาดตั้งแตส่่วนของรากจนถึงส่วนยอดโดยไม่ตัดต่อ  ขนาดเท่ากับของจริง 

หรอืเขียนมาตราส่วนย่อไว้ 

เมื่อเริ่มวาดภาพพืช หรอืตัวอย่างนั้นๆ ซึ่งก็จ าเป็นต้องพิจารณาให้ดี   เราตอ้งให้ความสนใจกับส่วน

ต่างๆ ของพชืที่เราจะเริ่มตน้วาดโดยละเอียด  เราควรส ารวจส่วนตา่งๆ ของพชื ตัง้แต่โคนต้นไปจนถึง

ปลายยอด คือตัง้ ราก-ล าตน้-ใบ-ดอก 

 
 

วาดภาพส่วนต่างๆของพืช ก.๗-๐๐๓ 

เราควรส ารวจส่วนตา่งๆ ของพชื ตัง้แต่โคนต้นไปจนถึงปลายยอด คือตัง้ ราก-ล าตน้-ใบ-ดอก 

          ส่วนของราก   ควรสังเกตว่าเป็นรากแบบใด เช่น รากแก้ว รากฝอย รากแขนง หรอืรากที่เป็นหัว เชน่ 

แบบหัวหอม หัวเผอืก หัวมันฝรั่ง เป็นต้น 

          ส่วนของล าต้น  ควรสังเกตลักษณะต้น และผวิต้น 

          ส่วนของใบ   มีหลายลักษณะที่ควรสังเกต  เชน่  ลักษณะใบ รูปร่างใบ  เส้นใบ  ผวิใบ  การจัดเรยีงตัว

ของใบ การติดของใบ หรอืสีใบ เป็นต้น 

          ส่วนของดอก  ควรสังเกตลักษณะดอก  กลีบดอก  หรอืการจัดเรยีงตัวของละอองเรณู เกสรเพศเมีย 

          ถ้าเราจะวาดดอกกุหลาบดอกหนึ่ง เราควรเริ่มจากการรา่งภาพทั้งหมดครา่วๆ   โดยใช้ดนิสอ

ขนาด H แล้วเริ่มลงเส้นจากบริเวณกลางดอกก่อน  ตามด้วยส่วนของกลีบดอก แล้วจงึเพิ่มรายละเอียด 

ส าหรับใบ เริ่มจากร่างภาพ และลงเส้นกลางใบ แล้วจงึเก็บรายละเอียด 

การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ตอ้งค านึงถึงรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นส าคัญ 

ต าแหน่งที่เหมาะสมในการวางภาพ ส่วนใหญ่จะเน้นให้ตัวอย่างพชืพันธุ์ที่วาดอยู่บริเวณกึ่งกลางของภาพ 

บางครัง้อาจวาดใหเ้ต็มหนา้กระดาษเลยก็ได้ ทั้งนีข้ึน้กับตัวอย่างที่วาด  สีที่ใช้ อีกทั้งมาตราส่วนของภาพ ดังนี้  

วาดเฉพาะส่วนท่ีสนใจเพื่อเน้นรายละเอียดที่ส าคัญ  เชน่ วาดเฉพาะส่วนของ ดอก ผล ซึ่งบางครั้งจะพบ

เห็น วา่วาดดว้ยดินสอ หรอืปากกา เป็นภาพลายเส้น  วาดแบบ metaphor  คือการวาดภาพพืชชนิดเดียวกัน

ใบความรู้ที่  ๒ 

การวาดภาพและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 



 
เป็นระยะๆ เชน่ การวาดรูปตาดอกก็จะวาดตัง้แต่ช่วงที่เป็นตาอ่อน แล้วก็วาดชว่งที่เริ่มเจรญิเป็นดอกตูม  แล้ว

ช่วงสุดท้ายก็เจริญไปเป็นดอกบานสมบูรณ์ หรอืเราอาจวาดภาพต้นไม้หรอืใบไม้ชนิดเดียวกันแตแ่ตกต่างกันใน

แตล่ะฤดู  และ วาดเป็นส่วนในกรณีที่ตัวอย่างนัน้มขีนาดยาวมาก หรอืขนาดใหญ่ เราอาจวาดตัวอย่างตั ดแยก

เป็นส่วนๆ ในต าแหนง่เรียงกันในกระดาษแผ่นเดียวกัน 
 

 
เทคนิคการระบายสีไม้ 

1.  เหลาปลายดินสอให้แหลม ดินสอสีไม้ที่แหลม จะช่วยใหเ้ป็นเส้น ควบคุมการระบายได้ แสดง

เอกลักษณ์ของสีไม้ ภาพคม พกที่เหลาดินสอ พร้อมกับการเปลี่ยนด้านของการขีดเส้นตอ่ไป ฝกึฝนให้เป็น

ความเคยชิน 

          2.  ระบายใหเ้ป็นเส้นไว้ก่อนในครั้งแรก ส่วนใหญ่ เรา จะระบายสีไม้ใหเ้ต็มเนือ้กระดาษตั้งแตค่รั้งแรก 

จนภาพโดยรวมดูเหมอืนผลไม้ช้ า โดยเหลือพื้นที่ของกระดาษ ช่วยใหภ้าพมีมติิ มากกว่าการระบายใหท้ึบ

ทั้งหมด และยังชว่ยใหเ้หลือพื้นที่กระดาษสีขาวในการจะระบายสีครั้งต่อๆ ไป เพื่อแก้ไขความไม่สม่ าเสมอของ

สีเดิม หรอืผสมสีใหมใ่ห้เกิดมติิ แสงเงา และความสวยงามได้มากยิ่งขึน้  

          3.  การระบายสีใหส้ม่ าเสมอโดยระบายเป็นพืน้ที่เล็กๆ ในการระบายสีไม้ ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ สี

ไม่สม่ าเสมอ ควบคุมได้ยาก วิธีแก้ปัญหานีค้ือการพยายามระบายใหเ้ป็นเส้นสั้นๆ ทีละน้อย เราจะค้นพบว่า

ช่างดูนา่เบื่อ และน่าจะระบายได้ช้ากว่า แต่ในความเป็นจริง เมื่อเราระบายพืน้ที่เล็กๆ จะช่วยใหเ้รา

เปรียบเทียบสีกับพืน้ที่ที่เราเพิ่งระบายไป ท าให้ก าหนดน้ าหนักมอืได้ใกล้เคียงกว่าการระบายเป็นเส้นยาวๆ และ

น ามาตบใหเ้รียบๆ เท่ากันภายหลังได้ยาก และเสียเวลามากกว่า 

          4.  การผสมสี 

          -  ผสมสีโดยใช้สทีี่แตกต่างกัน ระบายเป็นเส้นให้เหลอืเนือ้กระดาษสีขาว ไว้ส าหรับสีที่สองที่จะระบาย

ลงไป เช่นสนี้ าเงิน ระบายทับด้วยสีเหลือง จนได้สีเขียว ที่มีมิติมากกว่า การระบายสีเขียวโดยตรงเพียงอย่าง

เดียว 

          -  การระบายสี โดย ใชส้ีที่อ่อนกว่า หรอืเข้มกว่า ระบายทับในส่วนที่แสดง แสงและเงา  

ตัวอย่างการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 
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ค าสั่ง : ให้นักเรยีนฝึกวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ฝกึการรา่งภาพ ด้วยลายเส้นดนิสอ โดยต้องค านึงถึง

ความสวยงาม และรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ...................................................สกุล.....................................................ม....../......เลขที.่............... 

 

ใบงานที่ 1 
การฝึกวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 



 
 

 

   
 

ค าสั่ง : ให้ลงส ารวจต้นไม้และนักเรยีนฝึกวาดภาพส่วนต่าง ๆ ของต้นท่ีมีใบ ดอก ผล เมล็ด ล าต้นครบ  

พร้อมลงสีด้วยสีไม้ โดยต้องค านึงถึงความสวยงาม และรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นส าคัญ รวมทั้งระบุ

อัตราส่วนในการย่อหรอืขยายส่วนให้ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ใบงานที่ 2 
การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 

 
 
 

 
ชือ่พรรณไม.้................................... 
 
ชือ่............................................... 
สกลุ............................................. 
ม...../.......   เลขที.่....................... 



 

 

 

 

 

ค าสั่ง : ให้ลงส ารวจต้นไม้และนักเรยีนฝึกวาดภาพต้นไมท้ั้งต้น พร้อมลงสีด้วยสีไม้ โดยต้องค านึงถึงความ

สวยงาม และรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นส าคัญ รวมทั้งระบุอัตราส่วนในการย่อหรอืชยายส่วนให้ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ...................................................สกุล.....................................................ม....../......เลขที.่............... 

ใบงานที่ 3 
การวาดภาพใน ก.7-003 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
ค าสั่ง : ให้ลงส ารวจต้นไม้และนักเรยีนฝึกวาดภาพส่วนต่าง ๆ ของต้นที่มีใบ ดอก ผล เมล็ด ล าต้นครบ 

พร้อมลงสีด้วยสีไม้ โดยต้องค านึงถึงความสวยงาม และรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นส าคัญ รวมทั้งระบุ

อัตราส่วนในการย่อหรอืชยายส่วนให้ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนของ  ล าต้น  ............ : ………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนของ  ใบ  ............ : ………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนของ ผล    ............ : ………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนของ  ดอก    ............ : ………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนของ   เมล็ด    ............ : ………. 

ใบงานที่ 4 
การวาดภาพใน ก.7-003 



 
ชื่อ...................................................สกุล.....................................................ม....../......เลขที.่............... 

 
 



ผดิพลาด! ตวัเลขไม่สามารถถูกแสดงในรูปแบบทีร่ะบุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างช้ินงานของนักเรียน 



 

 



 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 
   

 



 

 



ผดิพลาด! ตวัเลขไม่สามารถถูกแสดงในรูปแบบทีร่ะบุ 
 
 

 
 

 

 



 

 
 

 



 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



ผดิพลาด! ตวัเลขไม่สามารถถูกแสดงในรูปแบบทีร่ะบุ 
 

 

 

ขั้นน า   

๑. ครูใหน้ักเรียนชมวีดทิัศนต์ัวอย่างการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 

๒. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการวาดภาพต่าง ๆ ที่นักเรียนเคยเรียนและเคยวาดมา 

๓. ครูแจง้จุดประสงค์ให้นักเรียนรูว้่าวันนีเ้ราจะเรียนเกี่ยวกับการวาดภาพโดยระบายสีไม้  

    โดยจะเนน้ที่การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 

    
 

ขั้นสอน 

๑. ครูอธิบายความหมายและความส าคัญของการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 

๒. ครูสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ และให้นักเรียนฝึกวาดลงในใบงานที่ ๑  จากนั้นครูและ

นักเรียนรว่มกันอภิปราย วเิคราะหว์ิจารณ์  เพื่อช่วยกันชีแ้นะและปรับปรุงภาพที่นักเรียนแตล่ะคนวาดใหส้วย 

สมบูรณ์ที่สุด 

 

 

 
 

 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 



 
 

 

   
   

 
 

กิจกรรมที่ ๑ 

 ๔.  ครูมอบหมายงานในใบงานที่ ๑  ให้นักเรยีนวาดภาพพรรณไม้ทางพฤกษศาสตร์ โดยใช้

พรรณไม้ในเขตสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีนคนละ ๑ ชนิด ให้พยายามเลือกต้นที่มีครบทุกส่วนคือ ใบ 

ดอก ผล เมล็ด ในเขตศึกษาของโรงเรียน แล้วลงมือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์โดยใช้สีไม้ในการลงสี 

ครูคอยแนะน าและให้ค าปรึกษา 

 

  
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมที่ ๒ 

๕. ครูมอบหมายงานในใบงานที่ ๓  และ  ใบงานที่ ๔  ให้นักเรยีนวาดภาพพรรณไม้ทาง

พฤกษศาสตร์ ตามที่ครูก าหนดให้คนละ ๑ ชนิด โดยให้อยู่ในเขตพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรยีน 

แล้วลงมือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ในงานที่ ๓ และใบงานที่ ๔   ก่อนที่จะน าไปวาดจริงลงในใบงาน              

ก.๗-๐๐๓  โดยใช้สีไม้ในการลงสี ครูคอยแนะน าและให้ค าปรึกษา 

 

 
 

 
 

 



 

  
 

 

 

 



 
 

 

  
ขั้นสรุป  

๑. ครูคัดเลือกผลงานของนักเรียนมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนในห้องชม 

๒. ครูใหน้ักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อผลงานของเพื่อน 

๓. ครูใหน้ักเรียนสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนครั้งนี้ 

 

   
 

   
 

 

 

 

 

   



 

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร 

ต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  รหัสวิชา  ศ ๓๓๑๐๒ รายวิชา ทัศนศิลป์  

ภาคเรยีนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

เรื่องการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖   

ผู้สอน นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย / ลงในชอ่งที่ตรงกับความพึงพอใจของนักเรียน 

ที่ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

๑. ครูจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เน้นใหน้ักเรียนได้ปฏิบัติจริง      

๒. นักเรียนมสี่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นและสรุป

องค์ความรูด้้วยตนเอง 

     

๓. นักเรียนสามารถวิเคราะห ์วจิารณ์ได้อย่างมเีหตุผล      

๔ นักเรียนสามารถท างานได้ตามขั้นตอนและมีช้ินงานที่

มีคุณภาพ 

     

๕. ครูเปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้น าเสนอความรู้      

๖. นักเรียนใชเ้ทคโนโลยีในการสบืค้นและน าเสนอความรู้

  

     

๗. นักเรียนสามารถสื่อสารในการเรียนได้รูไ้ด้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

     

๘. นักเรียนสามารถศึกษาหาความรูไ้ด้จากสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรยีน 

     

๙. นักเรียนมคีวามรักและหวงแหนตน้ไม้ในโรงเรยีน      

๑๐. นักเรียนมคีวามสุขเมื่อได้เรยีนรู้เรื่องราวของตน้ไม้ 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

     

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

ตารางสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร 

ต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  รหัสวิชา  ศ๓๓๑๐๒ รายวิชา ทัศนศิลป์  

ภาคเรยีนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖   

ผู้สอน นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย / ลงในชอ่งที่ตรงกับความพึงพอใจของนักเรียน 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ล าดับที ่

๑. ครูจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เน้นใหน้ักเรียน ได้ปฏิบัติจรงิ ๓.๖๑ ๑ 

๒. นักเรียนมสี่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นและสรุปองค์ความรู้

ด้วยตนเอง 

๓.๕๗ ๒ 

๓. นักเรียนสามารถวิเคราะห ์วจิารณ์ได้ อย่างมเีหตุผล ๓.๔๓ ๗ 

๔. นักเรียนสามารถท างานได้ตามขั้นตอนและมีช้ินงานที่มีคุณภาพ  ๓.๕๐ ๕ 

๕. ครูเปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้น าเสนอความรู้ ๓.๕๑ ๔ 

๖. นักเรียนใชเ้ทคโนโลยีในการสบืค้นและน าเสนอความรู้  ๓.๔๕ ๖ 

๗.นักเรียนสามารถสื่อสารในการเรียนได้รูไ้ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ ๓.๓๕ ๑๐ 

๘.นักเรียนสามารถศึกษาหาความรูไ้ด้จากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน ๓.๔๐ ๘ 

๙.นักเรียนมคีวามรักและหวงแหนตน้ไม้ในโรงเรยีน ๓.๓๘ ๙ 

๑๐.นักเรียนมคีวามสุขเมื่อได้เรยีนรู้เรื่องราวของตน้ไม้ ธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

๓.๕๓ ๓ 

ค่าเฉลี่ย ๓.๔๗๓  

จากตารางการประเมินสรุปได้ว่า   ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเรยีงตามล าดับ 

มีดังน้ีคือครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้นักเรยีนได้ปฏิบัติจริง  (X= ๓.๖๑) นักเรียนมสี่วนรว่มในการ

แสดงความคิดเห็นและสรุปองค์ความรูด้้วยตนเอง (X = ๓.๕๗) นักเรียนมคีวามสุขเมื่อได้เรยีนรู้เรื่องราวของ

ต้นไม ้ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (X= ๓.๕๖)  ผูป้ระเมินมคีวามพึงพอใจมากที่สุดล าดับสุดท้ายคือ

นักเรียนสามารถสื่อสารในการเรียนได้รูไ้ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ (X = ๓.๓๕) 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

1. กิจกรรมการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ท าให้รูจ้ัดตน้ไม้ในโรงเรยีนมากขึน้ ผ่านการวาดภาพ 

2. ได้ฝึกสังเกตรายละเอียดต่างๆของตน้ไม้ แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาด  

 



 
 

 

 

ปกีารศึกษา ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ 

จ านวน(ภาพ) จ านวน(ชนิด) 

2559 ๒๗๖ ๑๐๕ 

 

 

 

 

ปกีารศึกษา ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ 

จ านวน(ภาพ) จ านวน(ชนิด) 

2559 ๒๗๖ ๑๐๕ 

 

 

สรุปหลังแผนการสอน 
 

ระดับ

ชั้น 

ครูผู้สอน จ านวน

แผน 
จ านวน 
ใบความรู้ 

จ านวน 

ใบงาน 
จ านวน 

ชิ้นงาน 
จ านวน 

นักเรียน 
ม.๖ นางสาวชโลทร  โชติกีรติ

เวช 
๑ ๒ ๔ ๒๗๖ ๒๗๖ 

 
 

 

 

 

สรุปการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ์

สรุปการวาดภาพทางพฤกษศาสตร(์ปกและหน้า 7 ใน ก.7-003) 



 

 

 

 

 



๑ 
 

 

๒๖ 

 
 


