
คําอธบิายรายวิชา 
รหัสวิชา อช23422 ชื่อรายวิชา การขยายพันธุ์ลาํไย   จํานวน   2  หน่วยกิต   

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
 มีความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะในการพัฒนาอาชีพที่ตัดสินใจเลือกบนพ้ืนฐานความรู้  กระบวนการผลิต  
กระบวนการตลาดที่ใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยีที่เหมาะสม  และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
ศึกษาและฝึกทักษะ 

1. การตอนก่ิง 
2. การเสียบก่ิง 
3. การทาบก่ิง 
4. การเสริมราก 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
 1. ศึกษาจากใบความรู้ 
 2. ศึกษาจากการปฏิบัติจริง  
 3. ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การวัดผลประเมินผล 

1. ตรวจรายงาน 
2. ประเมินจากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 
3. ตรวจผลงานจากการปฏิบัติจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคาํอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา  อช23422   ชื่อรายวิชา  การขยายพนัธุล์ําไย    

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ    
 มีความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะในการพัฒนาอาชีพที่ตัดสินใจเลือกบนพ้ืนฐานความรู้  กระบวนการผลิต  
กระบวนการตลาดที่ใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยีที่เหมาะสม  และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
 

ที่ หัวเรื่อง 
 

ตัวชี้วัด 
 

เน้ือหา 
 

จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

1 การตอนก่ิง - อธิบายความหมายของการ
ขยายพันธ์ุพืช 
- อธิบายความหมายของการ
ตอนก่ิง 
- บอกปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการ
ตอนก่ิง 
- บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการตอน
ก่ิง 
- บอกรูปแบบการตอนก่ิง 
- ปฏิบัติการตอนก่ิงในอากาศ 
และแบบสมุโคนได้อย่าง
ถูกต้องและชํานาญ 

1. ความหมายของการ
ขยายพันธ์ุพืช 
2. การตอนก่ิง 
  2.1 ความหมายของ
การตอนก่ิง 
  2.2 ปัจจัยทีม่ีอิทธิพล
ต่อการตอนก่ิง 
  2.3 อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การตอนก่ิง 
3. รูปแบบการตอนก่ิง 
  3.1 การตอนก่ิงใน
อากาศ 
  3.2 การตอนก่ิงแบบ
สุมโคน 

25 

2 การเสียบยอด -อธิบายวิธีการเตรียมต้นตอที่
ใช้ในการเสียบยอด และปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง 
- อธิบายวิธีการเตรียมยอด
พันธ์ุดีสําหรับการเสียบยอด 
และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
- อธิบายขั้นตอนในการเสียบ
ยอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
และชํานาญ 
 

1. การเตรียมต้นตอ 
2. การเตรียมยอดพันธ์ุ
ดี 
3. ขั้นตอนการเสียบ
ยอด 
 

20 
 

 
 
 
 
 
 
 



ที่ หัวเรื่อง 
 

ตัวชี้วัด 
 

เน้ือหา 
 

จํานวน 
(ช่ัวโมง) 

3 การทาบก่ิง อธิบายวิธีการเตรียมต้นตอที่ใช้ใน
การทาบก่ิงและปฏิบัติการเตรียม
ต้นตอได้อย่างถูกต้อง 
- อธิบายวิธีการเตรียมยอดพันธ์ุดี
สําหรับการทาบกิ่งและปฏิบัติการ
เตรียมก่ิงพันธ์ุดีได้ถูกต้อง 
- อธิบายขั้นตอนในการทาบก่ิง
และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และ
ชํานาญ 
- ปฏิบัติดูแลหลังการทาบกิ่งได้
อย่างถูกต้อง 
- ปฏิบัติการตัดก่ิงทาบชําลงถุงได้
อย่างถูกต้อง 

1. การเตรียมต้นตอ 
2. การเตรียมก่ิงพันธ์ุดี 
3. ขั้นตอนการทาบก่ิง 
4. การปฏิบัติดูแลหลัง
การทาบก่ิง 
5. การตัดก่ิงทาบชําลง
ถุง 
 

20 

4 การเสริมราก 
 

- อธิบายวิธีการเสริมราก และ
ปฏิบัติการเสริมรากลําไยได้อย่าง
ถูกต้อง 
- บอกประโยชน์ของการเสริมราก
ลําไย 

1. วิธีการเสริมราก 
2. ประโยชน์ของการ
เสริมราก 

15 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

แผนลาํไย 

2.การขยายพนัธุ์ลาํไย อช23422 

จํานวน   2  หน่วยกติ  80  ชั่วโมง 

- การตอนกิ่ง  25  ชม. 

- การเสียบยอด  20  ชม. 

- การทาบกิ่ง  20  ชม. 

- การเสริมราก  15  ชม. 

                                                                     ม. 3.2 

3. การพฒันาแผนและโครงการ

อาชีพ จาํนวน  3 หน่วยกิต  

  120  ชม.  อช22001 

 -  การวเิคราะห์แผนและโครงการพฒันาอาชีพใหม้ีรายได ้และเหลือเงินออมตามศกัยภาพ   

     5 ชม. 

- การทบทวนองคค์วามรู้ที่จาํเป็นต่อการพฒันาอาชีพต่อการมีรายได ้และเหลือเงินออม  

  15  ชม. 

- การระบุทกัษะในความรู้ที่จาํเป็นตอ้งฝึกเพิ่มเติมเพื่อการมีรายไดแ้ละเหลือเงินออม  10 ชม. 

- การพฒันาระบบการผลิต  20  ชม. 

- การวเิคราะห์การตลาด  30  ชม. 

- การพฒันาระบบการบญัชี  20  ชม. 

- การพฒันาแผนและโครงการพฒันาอาชีพใหม้ีรายไดแ้ละเหลือเงินออม  20 ชม.    ม.3.4 

1 .การปลูกลาํไย  

จํานวน   5  หน่วยกติ   200  ชม. 

- ประวตัิลาํไย  3  ชม. 

- พนัธุ์ลาํไย  3  ชม. 

- ปัจจยัสภาพแวดลอ้มกบัการปลูกลาํไย  6  ชม 

- การควบคุมขนาดตน้และการตดักิ่งลาํไย  80  ชม. 

- การควบคุมการออกดอกของลาํไย  20  ชม. 

- การใหน้ํ้ าลาํไย  20  ชม. 

- การใหปุ้๋ยลาํไย  20  ชม. 

- โรคและแมลงศตัรูลาํไย  15  ชม. 

- การเกบ็เกี่ยวและวทิยาการหลงัการเกบ็เกี่ยวลาํไย  10  ชม. 

- การปฏิบตัิดูแลรักษาลาํไยในรอบปี  10  ชม. 

- ประโยชน์ของลาํไย  3  ชม. 

- คุณธรรมกบัการเกษตร  10  ชม. 

                                                                               ม.3.2 

ผงัมโนทศัน์ 

แผนการเรียนรู้รายบุคคล  ลาํไย 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จํานวน   10  หน่วยกติ 


