
แผนการจัดการเรียนรู 

วิชา เกษตรกรนอยหัวใจเทคโนโลย ีจํานวน 20 ชั่วโมง 

ประถมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียนวัดดอนชัย สพป.ชม.1 

 

นายสุภาพ บริบูรณ โรงเรียนวัดดอนชัย สพป.เชียงใหม เขต 1  

ช่ือนวัตกรรม เกษตรกรนอยหัวใจเทคโนโลยี (IT young farmer)  

โรงเรียนวัดดอนชัยเปนโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน 88 คน เอกลักษณเนนเกษตรกรรม และคติ

ประจําโรงเรียนตนเปนที่พึ่งแหงตน จึงไดสรางนวัตกรรมน้ีข้ึนมา เปนรูปแบบการเรียนการสอนสําหรับ 

นักเรียน ป.4-6 จํานวน 44 คน โดยมีการบูรณาการเทคโนโลยีมาผสมผสานกับการเกษตรและวิชาอื่นๆ เชน 

วิชาเกษตร คอมพิวเตอร ภาษาไทย วิทยาศาสตร ลูกเสือ คณิตศาสตร ศิลปะ ในช่ัวโมงซอมเสริม และใช

กระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห ทักษะชีวิตในการเรียนรู การทํางานเปนกลุม ซึ่งจะมีกิจกรรมตามใบงาน

ดังน้ี ในวิชาการงานอาชีพฯ จะมีการประกอบอาหารจะใหนักเรียนแตละกลุมทําอาหารตามเมนูที่นักเรียน

สนใจ ไดวิเคราะหวาแตละเมนูอาหารมีสวนประกอบของผกัอะไรบาง และในวิชาวิทยาศาสตร ทําผังความคิด

สวนประกอบของเมนูอาหารวามีผักอะไรบาง แลวหาช่ือทางวิทยาศาสตรของผักน้ันๆ วิชาภาษาไทยทํา

รายงานลักษณะของผักแตละเมนูอาหาร  วิชาศิลปะใหวาดภาพสวนตางๆ ของผักแตละเมนูอาหาร วิชา

คณิตศาสตร คํานวณพื้นที่การทําพื้นที่หลุมปลูกผักแตละเมนูอาหาร(ทํารูปแบบเสวียนไมไผ)  สวนวิชา

คอมพิวเตอร นําผังความคิดนํามาทํา Infographic และนําขอมูลแตละเมนูอาหารนํามาสราง weblog เรื่อง

การปลูกผักตามเมนูอาหาร นํา URL ของ weblog มาทํา QR Code แลวนําไปทําปายรายละเอียดดูขอมูล

ผานการแสกน QR Code เพื่อนําไปติดต้ังที่ หลุมปลูกผักเมนูอาหารสําหรับผูที่อยากรูรายละเอียดเพิ่มเติม 

และวิชาลูกเสือลงมือสรางหลุมปลูกผักตามขนาดที่ไดออกแบบคํานวณไว (ทํารูปแบบเสวียนไมไผ) พรอม

เตรียมดินและปลูกผักตามหลุมเมนูอาหารตาง  ๆ

ในการเรียนการสอนแบบน้ีนักเรียนจะไดมีการทํางานเปนทีม ประยุกตเทคโนโลยีในการทําการเกษตร 

ใชความรูทุกวิชาในการเรียนรู ไดสรางสื่อการเรียนรูในการเผยแพรผานระบบอินเตอรเน็ต ใหนักเรียน ป.1-3 ที่

มีการเรียนการสอนโดยคอมพิวเตอรพกพาแท็บเลต็ ไดสแกน QR Code ดูขอมูลสําหรับการเรียนรู ผูเรียนได

คิดวิเคราะห สังเคราะห เรียนรูความเศรษฐกิจพอเพยีงพึ่งพาตนเอง นําไปใชจริงในชีวิตประจําวัน เหมาะกับ

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

 

 



โครงสรางการเรียนรู  

วิชา เกษตรกรนอยหัวใจเทคโนโลยี จํานวน 20 ช่ัวโมง 

ประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนวัดดอนชัย สพป.ชม.1 

 

วิชาท่ีบูรณาการ รายละเอียด จํานวนชั่วโมง 

การงานอาชีพ มีการประกอบอาหารจะใหนักเรียนแตละกลุมทําอาหารตามเมนูที่

นักเรียนสนใจ ไดวิเคราะหวาแตละเมนูอาหารมีสวนประกอบของผัก

อะไรบาง 

3 

วิทยาศาสตร ทําผังความคิดสวนประกอบของเมนูอาหารวามีผักอะไรบาง แลวหาช่ือ

ทางวิทยาศาสตรของผักน้ัน  ๆ

1 

ภาษาไทย ทํารายงานลักษณะของผักแตละเมนูอาหาร 3 

ศิลปะ ใหวาดภาพสวนตางๆ ของผักแตละเมนูอาหาร 1 

คณิตศาสตร คํานวณพื้นที่การทําพื้นที่หลุมปลูกผักแตละเมนูอาหาร(ทํารูปแบบ

เสวียนไมไผ)   

1 

คอมพิวเตอร นําผังความคิดนํามาทํา Info graphic และนําขอมูลแตละเมนูอาหาร

นํามาสราง weblog เรื่องการปลูกผกัตามเมนูอาหาร นํา URL ของ 

weblog มาทํา QR Code แลวนําไปทําปายรายละเอียดดูขอมูลผาน

การแสกน QR Code 

6 

ลูกเสือ ลงมือสรางหลุมปลูกผักตามขนาดที่ไดออกแบบคํานวณไว (ทํารูปแบบ

เสวียนไมไผ) 

3 

เกษตร ปลูกผักตามหลุมการดูแล เตรียมดินและปลูกผักตามหลุมเมนูอาหาร

ตางๆ 

2 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 

กลุมสาระการเรียนรู   บูรณาการวิชาการงานอาชีพ    รายวิชา   เกษตรกรนอยหัวใจเทคโนโลยี   

ชั้น     ประถมศึกษาปที่ 4-6                                โรงเรียน วัดดอนชัย           

เรื่อง    การประกอบอาหารวิเคราะหสวนประกอบ   เวลา            3          ชั่วโมง 

 

1. จุดประสงคการเรียนรู  

1) อธิบายข้ันตอนการประกอบอาหารแตละเมนูได 

2) นักเรียนสามารถประกอบอาหารที่มีสวนประกอบของผักได 

3) สามารถวิเคราะหสวนประกอบของเมนูอาหารที่ไดประกอบอาหาร 

2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

ประกอบอาหารจะใหนักเรียนแตละกลุมทําอาหารตามเมนูที่นักเรียนสนใจ ไดวิเคราะหวาแตละ

เมนูอาหารมีสวนประกอบของผักอะไรบาง 

3. สาระการเรียนรู 

        3.1 ปฏิบัติประกอบอาหารตามเมนูที่นักเรียนสนใจ 

        3.2 วิเคราะหผักสวนประกอบของเมนูอาหาร   

        3.3 ข้ันตอนการประกอบอาหารแตละเมนู 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

        4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 

        4.2 ความสามารถในการคิด 

  - ทักษะการประยุกตใชความรู 

        4.3 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

        5.1 มีวินัย        

        5.2  ใฝเรียนรู    

        5.3  มุงมั่นในการทํางาน 

6. กิจกรรมการเรียนรู 

         ขั้นนํา 

 ครูแบงกลุมนักเรียนออกเปน 3 กลุม แลวใหชวยกันคิดสรางเมนูอาหารที่มีสวนประกอบของผัก 

        ขั้นสอน 

 ใหนักเรียนรวมกลุมเพื่อประกอบอาหารตามข้ันตอนที่ไดระดมความคิดกันไว แลวทําการวิเคราะหวามี

ผักอะไรบางเปนสวนประกอบของเมนูอาหารที่ไดสรางไว 

  

 



ขั้นสรุป 

 ใหนักเรียนนําอาหารมาใหครูชิมและเพื่อนสมาชิกแตละกลุมใหคะแนน แลวออกมานําเสนอผลการ

วิเคราะหสวนประกอบของเมนูอาหาร 

7. สื่อ/แหลงการเรียนรู 

        7.1 สื่อการเรียนรู 

1) ใบงาน 

 2) เครื่องครัวปฏิบัติการทําอาหาร 

7.2  แหลงการเรียนรู 

 1) หองสมุดโรงเรียน 

 2) หองคอมพิวเตอร 

 

8. บันทึกหลังการสอน 

            ผลการเรียนรู 

            

            

            

            

            

  

              ปญหาที่พบและแนวทางแกไข 

            

            

            

            

            

            

             

            ขอเสนอแนะ 

            

            

            

            

             



แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 

กลุมสาระการเรียนรู   บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร     รายวิชา   เกษตรกรนอยหัวใจเทคโนโลยี   

ชั้น     ประถมศึกษาปที่ 4-6                                โรงเรียน วัดดอนชัย           

เรื่อง    การช่ือทางวิทยาศษสตรของผัก   เวลา            1          ชั่วโมง 

 

1. จุดประสงคการเรียนรู  

1) นักเรียนวิเคราะหสวนประกอบที่เกีย่วกับผักของแตละเมนูได 

2) นักเรียนสามารถบอกช่ือทางวิทยาศาสาตรของผักของแตละเมนูได 

2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

  ทําผังความคิดสวนประกอบของเมนูอาหารวามีผักอะไรบาง แลวหาช่ือทางวิทยาศาสตรของผักน้ันๆ 

3. สาระการเรียนรู 

        3.1 ช่ือทางวิทยาศาสตรของผักแตละชนิด 

        3.2 วิเคราะหผักสวนประกอบของเมนูอาหาร   

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

        4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 

        4.2 ความสามารถในการคิด 

  - ทักษะการประยุกตใชความรู 

        4.3 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

        5.1 มีวินัย        

        5.2  ใฝเรียนรู    

        5.3  มุงมั่นในการทํางาน 

6. กิจกรรมการเรียนรู 

         ขั้นนํา 

 ครูเลาเรื่องการไปทัศนศึกษาสวนพฤษาศาสตรทางผานมาวานักเรียนสังเกตเห็นช่ือของตนไมอะไรบาง 

และมีช่ือที่เปนภาษาอังกฤษหรือไม 

        ขั้นสอน 

 ใหความรูเกี่ยวกับช่ือทางวิทยาศาสาตรของผัก แลวใหนักเรียนวิเคราะหสวนประกอบที่เกี่ยวกับผัก

ของแตละเมนู วามีผักอะไรบางแลวใหหาช่ือทางวิทยาศาตรของผักน้ัน 

 ขั้นสรุป 

 ใหนักเรียนออกมานําเสนอผลการคนหาเพื่อแลกเปลี่ยนความรูกัน 

 

 



7. สื่อ/แหลงการเรยีนรู 

        7.1 สื่อการเรียนรู 

1) ใบงาน 

 2) ใบความรูเกี่ยวกับช่ือทางวิทยาศาสตรของผัก 

7.2  แหลงการเรียนรู 

 1) หองสมุดโรงเรียน 

 2) หองคอมพิวเตอร 

 

8. บันทึกหลังการสอน 

            ผลการเรียนรู 

            

            

            

            

            

  

              ปญหาที่พบและแนวทางแกไข 

            

            

            

            

            

            

             

            ขอเสนอแนะ 

            

            

            

            

             

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 

กลุมสาระการเรียนรู   บูรณาการวิชาภาษาไทย    รายวิชา   เกษตรกรนอยหัวใจเทคโนโลยี   

ชั้น     ประถมศึกษาปที่ 4-6                                โรงเรียน วัดดอนชัย           

เรื่อง    ลักษณะและประโยชนของผัก    เวลา            3          ชั่วโมง 

 

1. จุดประสงคการเรียนรู  

1) นักเรียนบอกลักษณะของผักแตละชนิดได 

2) นักเรียนบอกประโยชนของผักแตละชนิดได 

2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

  ลักษณะ ประโยชน ของผักแตละชนิด  ของแตลละเมนูอาหาร 

3. สาระการเรียนรู 

        3.1 ลักษณะของผักแตละชนิด 

        3.2 ประโยชนของผักแตละชนิด 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

        4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 

        4.2 ความสามารถในการคิด 

  - ทักษะการประยุกตใชความรู 

        4.3 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

        5.1 มีวินัย        

        5.2  ใฝเรียนรู    

        5.3  มุงมั่นในการทํางาน 

6. กิจกรรมการเรียนรู 

         ขั้นนํา 

 ครยูกตัวอยางสมุนไพรใกลตัวนักเรียนพูดถึงลักษณะและประโยชนของสมุนไพรน้ัน 

        ขั้นสอน 

 ใหนักเรียนทํารายงาน หัวขอเรื่อง ลักษณะของผักและประโยชนของผัก จํานวน 10 ชนิด ที่เกี่ยวกับ

ของกับเมนูอาหารของนักเรียนทุกๆ กลุม 

 ขั้นสรุป 

 ใหนักเรียนออกมานําเสนอผลการคนหาเพื่อแลกเปลี่ยนความรูกัน 

 

 

 



7. สื่อ/แหลงการเรียนรู 

        7.1 สื่อการเรียนรู 

1) ใบงาน 

 2) ภาพลักษณะของผักตัวอยาง 

7.2  แหลงการเรียนรู 

 1) หองสมุดโรงเรียน 

 2) หองคอมพิวเตอร 

 

8. บันทึกหลังการสอน 

            ผลการเรียนรู 

            

            

            

            

            

  

              ปญหาที่พบและแนวทางแกไข 

            

            

            

            

            

            

             

            ขอเสนอแนะ 

            

            

            

            

             

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 

กลุมสาระการเรียนรู   บูรณาการวิชาศิลปะ    รายวิชา   เกษตรกรนอยหัวใจเทคโนโลยี   

ชั้น     ประถมศึกษาปที่ 4-6                                โรงเรียน วัดดอนชัย           

เรื่อง    วาดภาพผักกันเถอะ    เวลา            1          ชั่วโมง 

 

1. จุดประสงคการเรียนรู  

1) นักเรียนบอกลักษณะของผักแตละชนิดไดและวาดภาพเสมือนจริงได 

2) นักเรียนบอกสวนประกอบตางๆของผักได 

2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

  สวนประกอบของผัก วาดภาพเสมือนจริง ฝกการลงสีภาพวาด 

3. สาระการเรียนรู 

        3.1 สวนประกอบของผักชนิดตางๆ 

        3.2 วาดภาพเสมือนจริง ฝกการลงสีภาพวาด 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

        4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 

        4.2 ความสามารถในการคิด 

  - ทักษะการประยุกตใชความรู 

        4.3 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

        5.1 มีวินัย        

        5.2  ใฝเรียนรู    

        5.3  มุงมั่นในการทํางาน 

6. กิจกรรมการเรียนรู 

         ขั้นนํา 

 ครูยกตัวอยางภาพสวนประกอบของผัก ชนิดตางๆ ใหนักเรียนสังเกตวามสีวนประกอบอะไรบาง 

        ขั้นสอน 

 ใหนักเรียนทําการวาดภาพผักแลวบอกสวนประกอบของผักแตละชนิด แลวทําการระบายสีใหเสมือน

จริงดวยการไปคนหาจากรูปในหนังสือ อินเตอรเน็ต หรือวาของจริง 

 ขั้นสรุป 

 ใหนักเรียนออกมานําเสนอผลงานที่ไดทําการวาดใหเพื่อนในหองใหคะแนน 

 

 

 



7. สื่อ/แหลงการเรียนรู 

        7.1 สื่อการเรียนรู 

1) ใบงาน 

 2) ภาพสวนประกอบของผักตัวอยาง 

7.2  แหลงการเรียนรู 

 1) หองสมุดโรงเรียน 

 2) หองคอมพิวเตอร 

 

8. บันทึกหลังการสอน 

            ผลการเรียนรู 

            

            

            

            

            

  

              ปญหาที่พบและแนวทางแกไข 

            

            

            

            

            

            

             

            ขอเสนอแนะ 

            

            

            

            

             

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 

กลุมสาระการเรียนรู   บูรณาการวิชาคณิตศาสตร    รายวิชา   เกษตรกรนอยหัวใจเทคโนโลยี   

ชั้น     ประถมศึกษาปที่ 4-6                                โรงเรียน วัดดอนชัย           

เรื่อง    การคํานวณหาพื้นที่รูปทรง    เวลา            1          ชั่วโมง 

 

1. จุดประสงคการเรียนรู  

1) นักเรียนสามารถบอกสูตรการคํานวณหาพื้นที่ และเสนรอบวงได 

2) นักเรียนสามารถคํานวณหาพื้นที่ และเสนรอบวงได 

2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

  สูตรการคํานวณ พื้นที่ และเสนรอบวง 

3. สาระการเรียนรู 

        3.1 การคํานวณ พื้นที่ และเสนรอบวง 

        3.2 การวางแผนการใชงานของพื้นที่การปลูกผัก 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

        4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 

        4.2 ความสามารถในการคิด 

  - ทักษะการประยุกตใชความรู 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

        5.1 มีวินัย        

        5.2  ใฝเรียนรู    

        5.3  มุงมั่นในการทํางาน 

6. กิจกรรมการเรียนรู 

         ขั้นนํา 

 ครูยกตัวอยางรูปทรองกระบอกแลวสอบวานักเรียนบอกไดไหมวาพื้นมีขนาดเทาใด 

        ขั้นสอน 

 ครูสอนสูตร ในการการคํานวณ พื้นที่ และเสนรอบวง ของพื้นทีข่องเสวียนไมไผที่จะออกแบบในการ

ปลูกหลุมเมนูอาหารตางๆ  

 ขั้นสรุป 

 ใหนักเรียนออกมานําเสนอผลงานการออกแบบการคํานวณพื้นที่ปลูกหลุมเมนู 

 

 

 

 



7. สื่อ/แหลงการเรียนรู 

        7.1 สื่อการเรียนรู 

1) ใบงาน 

 2) ภาพสูตรการคํานวณ 

7.2  แหลงการเรียนรู 

 1) หองสมุดโรงเรียน 

 2) หองคอมพิวเตอร 

 

8. บันทึกหลังการสอน 

            ผลการเรียนรู 

            

            

            

            

            

  

              ปญหาที่พบและแนวทางแกไข 

            

            

            

            

            

            

             

            ขอเสนอแนะ 

            

            

            

            

             

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 

กลุมสาระการเรียนรู   บูรณาการวิชาคอมพิวเตอร    รายวิชา   เกษตรกรนอยหัวใจเทคโนโลยี   

ชั้น     ประถมศึกษาปที่ 4-6                                โรงเรียน วัดดอนชัย           

เรื่อง    สรางองคความรูโดยเทคโนโลยี   เวลา            6           ชั่วโมง 

 

1. จุดประสงคการเรียนรู  

1) นักเรียนสามารถทํา Info graphic ได 

2) นักเรียนสามารถสราง weblog เรื่องการปลูกผักตามเมนูอาหาร ได 

  3) นักเรียนสามารถสราง ปายรายละเอียดดูขอมูลผานการแสกน QR Code 

2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

  นําผังความคิดนํามาทํา Info graphic และนําขอมูลแตละเมนูอาหารนํามาสราง weblog เรื่องการ

ปลูกผักตามเมนูอาหาร นํา URL ของ weblog มาทํา QR Code แลวนําไปทําปายรายละเอียดดูขอมูลผาน

การแสกน QR Code 

3. สาระการเรียนรู 

        3.1 ทํา Info graphic 

        3.2 สราง weblog 

     3.3 ทํา QR Code 

     3.4 ทําปายรายละเอียดดูขอมูลผานการแสกน QR Code 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

        4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 

        4.2 ความสามารถในการคิด 

  - ทักษะการประยุกตใชความรู 

        4.3 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

        5.1 มีวินัย        

        5.2  ใฝเรียนรู    

        5.3  มุงมั่นในการทํางาน 

6. กิจกรรมการเรียนรู 

         ขั้นนํา 

 ครูยกตัวอยางเว็บไซตเกี่ยกับการสราง Weblog ยกตัวอยางการใช QR Code ในงานประชาสัมพันธ 

         

 

 



ขั้นสอน 

  ครูสอนสราง  Weblog สอนการทํา Info graphic สอนการทํา QR Code ใหนักเรียนนําผังความคิด

นํามาทํา Info graphic และนําขอมูลแตละเมนูอาหารนํามาสราง weblog เรื่องการปลูกผักตามเมนูอาหาร 

นํา URL ของ weblog มาทํา QR Code แลวนําไปทําปายรายละเอียดดูขอมูลผานการแสกน QR Code แลว

นําไปติดที่หลุมเมนูอาหาร 

 ขั้นสรุป 

 ใหนักเรียนออกมานําเสนอผลงานของแตละกลุม ทั้ง Weblog, Info graphic, QR Code และปาย 

 

7. สื่อ/แหลงการเรียนรู 

        7.1 สื่อการเรียนรู 

1) ใบงาน 

 2) คอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมทํา weblog, Info graphic, QR Code 

7.2  แหลงการเรียนรู 

 1) หองสมุดโรงเรียน 

 2) หองคอมพิวเตอร 

8. บันทึกหลังการสอน 

            ผลการเรียนรู 

            

            

            

            

             

              ปญหาที่พบและแนวทางแกไข 

            

            

            

            

             

            ขอเสนอแนะ 

            

            

             

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 

กลุมสาระการเรียนรู   บูรณาการวิชาลูกเสือ    รายวิชา   เกษตรกรนอยหัวใจเทคโนโลยี   

ชั้น     ประถมศึกษาปที่ 4-6                                โรงเรียน วัดดอนชัย           

เรื่อง    สรางเสวียนไมไผหลุมเมนูอาหาร   เวลา            3            ชั่วโมง 

 

1. จุดประสงคการเรียนรู  

1) นักเรียนสามารถสรางเสวียนไมไผหลุมเมนูอาหารได 

2) นักเรียนสามารถเตรียมพื้นที่การปลูกผักได 

2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

  ลงมือสรางหลุมปลูกผักตามขนาดที่ไดออกแบบคํานวณไว (ทํารูปแบบเสวียนไมไผ) 

3. สาระการเรียนรู 

  ลงมือสรางหลุมปลูกผักตามขนาดที่ไดออกแบบคํานวณไว  

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

        4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 

        4.2 ความสามารถในการคิด 

  - ทักษะการประยุกตใชความรู 

        4.3 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

        5.1 มีวินัย        

        5.2  ใฝเรียนรู    

        5.3  มุงมั่นในการทํางาน 

6. กิจกรรมการเรียนรู 

         ขั้นนํา 

 ครูยกตัวอยางภาพเสวียนไมไผ ใหดู แลวเชิญนักการภารโรงมาเปนวิทยากรสอนทํา 

        ขั้นสอน 

  ครูรวมกับนักการภารโรง และนักเรียนแตละกลุมชวยกันสรางเสวียนไมไผรวมกัน 

 ขั้นสรุป 

 นําเสนอและใหคะแนนแตละกลุม 

 

 

 

 

 



7. สื่อ/แหลงการเรียนรู 

        7.1 สื่อการเรียนรู 

1) ใบงาน 

 2) ไมไผ คอน ตะป ู

7.2  แหลงการเรียนรู 

 1) หองสมุดโรงเรียน 

 2) ภูมิปญญาทองถ่ิน 

8. บันทึกหลังการสอน 

            ผลการเรียนรู 

            

            

            

            

            

            

             

 

              ปญหาที่พบและแนวทางแกไข 

            

            

            

            

            

            

             

 

            ขอเสนอแนะ 

            

            

             

            

             

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 

กลุมสาระการเรียนรู   บูรณาการวิชาลูกเสือ    รายวิชา   เกษตรกรนอยหัวใจเทคโนโลยี   

ชั้น     ประถมศึกษาปที่ 4-6                                โรงเรียน วัดดอนชัย           

เรื่อง    ปลูกผักเมนูอาหาร    เวลา            2            ชั่วโมง 

 

1. จุดประสงคการเรียนรู  

1) นักเรียนสามารถบอกถึงวิธีการขยายพันธุผักชนิดตางๆ ได 

2) นักเรียนสามารถเตรียมพื้นที่การปลูกผักและปลูกผักได 

3) นักเรียนสามารถดูแลผักที่ปลูกแตละหลุมเมนูได 

2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

  ปลูกผักตามหลุม การดูแล เตรียมดินและปลูกผักตามหลุมเมนูอาหารตางๆ 

3. สาระการเรียนรู 

  ปลูกผักที่ไดมีการวิเคราะหวาเมนูอาหารมีผักอะไรบางใหอยูในหลุมเด่ียวกัน  

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

        4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 

        4.2 ความสามารถในการคิด 

  - ทักษะการประยุกตใชความรู 

        4.3 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

        5.1 มีวินัย        

        5.2  ใฝเรียนรู    

        5.3  มุงมั่นในการทํางาน 

6. กิจกรรมการเรียนรู 

         ขั้นนํา 

 ครูยกตัวอยางวิธีการปลูก วิธีการดูแลผัก 

        ขั้นสอน 

  ครูรวมกับนักการภารโรง และนักเรียนรวมกันปลูกผักและดูแลผัก 

 ขั้นสรุป 

 ผักแตละเมนูโตพรอมที่จะนํามาสรางเมนูอาหารได 

7. สื่อ/แหลงการเรียนรู 

        7.1 สื่อการเรียนรู 

1) ผักที่จะพรอมปลูก 

 



7.2  แหลงการเรียนรู 

 1) หองสมุดโรงเรียน 

 2) ภูมิปญญาทองถ่ิน 

8. บันทึกหลังการสอน 

            ผลการเรียนรู 

            

            

            

            

            

            

             

 

              ปญหาที่พบและแนวทางแกไข 

            

            

            

            

            

            

             

 

            ขอเสนอแนะ 

            

            

             

            

             

 

 

 


