
 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช 2551 

รายวิชาเลือก ระดับประถมศึกษา 

สาระทักษะการประกอบอาชีพ 
 

 

รายวิชา การปลูกฟกทองญี่ปุน 

รหัสวิชา  อช 13185 
 

 

 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 
 



 

คํานํา 
 

  อําเภอกัลยาณิวัฒนาเปนอําเภอท่ีอยูสูงจากระดับน้ําทะเล กวา 900 เมตร ซ่ึงเปนลักษณะอากาศ

ท่ีเหมาะแกการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร และราษฎรอําเภอกัลยาณิวัฒนาก็มีอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก คือ 

ปลูกขาวเพ่ือการบริโภคและปลูกพืชท่ีเหมาะสมบางอยางเพ่ือการคา ในฤดูหลังเก็บเก่ียวขาว และชุมชนในพ้ืนท่ี

สวนใหญไดเพาะปลูกฟกทองญี่ปุน ตลอดระยะเวลามา 5-6 ป ซ่ึงปจจุบันก็ยังมีการปลูกฟกทองญี่ปุนเปนอาชีพ

รองลงมาจากการปลูกขาวเพ่ือการยังชีพ แตท่ีผานมา ชุมชนขาดองคความรูในการเพาะปลูกทําใหผลผลิตนอยกวา

ท่ีควร ดังนั้น การเสริมหลักวิชาการในการเพาะปลูกฟกทองญี่ปุน เปนสิ่งท่ีควรสงเสริมใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอําเภอ

กัลยาณิวัฒนาอยางยิ่ง เพ่ือการประกอบอาชีพท่ีม่ังคงและพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืนตอไป 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกัลยาณิวัฒนา  ไดพิจารณา

รายละเอียดของเนื้อหาท่ีมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียน  จัดทําเปนหลักสูตรรายวิชาความรูเบื้องตน

เก่ียวกับการปลูกฟกทองญี่ปุน สาระชองทางการประกอบอาชีพ ระดับประถมศึกษา กลุมเปาหมายผูใชแรงงาน    

และบรรจุไวในหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา เพ่ือ

นําไปใชในการจัดการศึกษาในกับผูเรียนเพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับในเรื่องการปลูกฟกทองญี่ปุนใหมาก

ยิ่งข้ึน 

ในโอกาสนี้  ขอขอบคุณคณะทํางาน ประกอบดวยครู กศน.อําเภอกัลยาณิวัฒนา ผูบริหารกศน.

ทุกระดับ และวิทยากรผูเชี่ยวชาญท่ีใหคําปรึกษาในการจัดทําหลักสูตรครั้งนี้ไดเสร็จสิ้นสมบูรณ สามารถนําไปใช

กับการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  

 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกัลยาณิวัฒนา  

                                                        พฤศจกิายน 2559 
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คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา อช 13185  ช่ือรายวิชาการปลูกฟกทองญ่ีปุน 

จํานวน  3 หนวยกิตระดับประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ    

 ความ รู เขาใจทักษะในการขยายอาชีพเพ่ือสรางความม่ันคงบนพ้ืนฐานความรู  ในกระบวนการผลิต  

กระบวนการตลาดท่ีใช  นวัตกรรม  เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  มีความหลากหลายทางชีวภาพพัฒนาตอยอดและ

ประยุกตใชภูมิปญญา   

ศึกษาและฝกทักษะ 

  1. ความเปนมาของฟกทองญี่ปุน 
  2. ลักษณะภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมในการปลูกฟกทองญี่ปุน 
  3.ประโยชนและหลักโภชนาการของฟกทองญี่ปุน 
 
การจัดประสบการณการเรียนรู 

1. ศึกษาจากเอกสาร 
2. ศึกษาจากการปฏิบัติจริง 
3. ศึกษาจากผูรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
4. ศึกษาจากแหลงเรียนรูในชุมชน 

การวัดและประเมินผล 
โครงงาน           100    คะแนน 
 -รายงาน  20 คะแนน  
 - ชิ้นงาน 40 คะแนน  
 -นําเสนอ  20 คะแนน 
 -นิทรรศการ  10 คะแนน  
 -จิตพิสัย   10 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  อช 13185  ชื่อรายวิชาการปลูกฟกทองญี่ปุน 

จํานวน  3 หนวยกิตระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ    ความรู เขาใจทักษะในการขยายอาชีพเพ่ือสรางความม่ันคงบนพ้ืนฐานความรู  ใน

กระบวนการผลิต  กระบวนการตลาดท่ีใช  นวัตกรรม  เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  มีความหลากหลายทางชีวภาพ

พัฒนาตอยอดและประยุกตใชภูมิปญญา   

ท่ี หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จํานวน 

(ช่ัวโมง) 

1 
 

การเตรียมพ้ืนท่ีและ
การเตรียมหลุมปลูก 

บอกและอธิบายลักษณะพ้ืนท่ี 
ดิน ของการปลูกฟกทองญี่ปุน
ได 

1.การเตรียมพ้ืนท่ีท่ีจะปลูก
ฟกทองญี่ปุน 
2.การเตรียมดินและอุปกรณ 

10 

2 การยายปลูกฟกทอง
ญี่ปุน 

บอกวิธีการยายปลูกได 1.วิธีการยายกลาปลูกและการ
ยายยกยายถาก 

5 

3 วางแผนตามโครงการ
โปรแกรมและฮอรโมน 

บอกวิธีการใสปุยและฮอรโมน
ได 

1.วางแผนตามโปรแกรมการใส
ปุยและฮอรโมน 

15 

4 การชวยผสมเกสร
ฟกทองญี่ปุน 

บอกหลักการการผสมเกสร
ฟกทองญี่ปุนได 

1.วิธีการการผสมเกสรฟกทอง
ญี่ปุน 
2.ระยะเวลาการผสมเกสรของ
ฟกทองญี่ปุน 

10 

5 การวางแผนการใหน้ํา อธิบายหลักการการใหน้ําได 1.การวางแผนตามโปรแกรมการ
ใหน้ําฟกทองญี่ปุน 

5 

6 การจัดการและดูแล
รักษาโรค 

บอกและอธิบายวิธีการดูแล
รักษาผลผลิตในแปลงกอนเก็บ
และหลังเก็บเก่ียวได 

1.การดูแลรักษาผลผลิตในแปลง
กอนเก็บเก่ียว 

15 

7 การตัดแตงก่ิง บอกวิธีการตัดแตงและตัด
ยอดได 

1.การตัดแตงก่ิงยอดฟกทองญี่ปุน 40 

8 การเก็บเก่ียวผลผลิต บอกวิธีการเก็บเก่ียวและการ
จัดการหลังการเก็บเก่ียวได 

1.การจัดการหลังการเก็บเก่ียว
และวิธีการเก็บเก่ียวฟกทองญี่ปุน 

10 

 

 

 

 



  
 

หลักสูตร 

วิชาการปลูกฟกทองญีปุ่น 

ความสําคัญ 

  พ้ืนท่ีอําเภอกัลยาณิวัฒนา เปนพ้ืนท่ีท่ีชุมชนทําอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก นอกจากปลูกขาวเพ่ือ
การยังชีพแลว ยังมีการประกอบอาชีพเพ่ือเศรษฐกิจในชุมชน หนึ่งในพืชท่ีทําการปลูกเปนอาชีพเสริมเพ่ือเศรษฐกิจ 
คือ ฟกทองญี่ปุน ดวยพ้ืนท่ีท่ีสูงจากระดับน้ําทะเล ประมาณ 900-1200 เมตร ซ่ึงเหมาะแกพืชเมืองหนาว ฟกทอง
ญี่ปุนจึงเปนพืชท่ีใหผลผลิตดีในพ้ืนท่ี ชุมชนจึงปลูกเปนอาชีพเสริม ทําใหเกิดรายได พ่ึงพาตนเองได อยางยั่งยืน 
แตชุมชนขาดองคความรูทางวิชาการในการเพาะปลูกฟกทองญี่ปุน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอกัลยาณิวัฒนา จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีหลักสูตรการปลูกฟกทองญี่ปุนเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผูเรียน ชุมชน เพ่ิมผลผลิต เกิดรายไดอยางยั่งยืน 

หลักการ 

1. เปนหลักสูตรท่ีมีโครงสรางยืดหยุนดานสาระการเรียนรู เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู โดยบูรณา
การเนื้อหาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ความแตกตางของบุคคล ชุมชน สังคม 

2. เปนหลักสูตรท่ีสงเสริมใหผูเรียน เรียนรูจากการศึกษาคนควา การปฏิบัติจริง 
3. เปนหลักสูตรท่ีสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

จุดมุงหมาย 

เพ่ือใหผูเรียนศึกษาและปฏิบัติกฎระเบียบและความปลอดภัยในงานการปลูกฟกทองญี่ปุนและอธิบายการ

เตรียมการปลูก  หลักการทํางานของการปลูกฟกทอง  ระบบจุดระเบิดระบบหลอลื่นระบบระบายความรอนระบบ

น้ํามันเชื้อเพลิงการใชเครื่องมือในการปฏิบัติงานถอดประกอบตรวจสภาพซอมรถจักรยานยนต  แกไขขอขัดของ

ของระบบตางๆการบํารุงรักษาการประมาณราคาคาบริการมีลักษณะการเปนชางท่ีดีจรรยาบรรณในการประกอบ

อาชีพ 

จุดประสงค 

 1.  เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนในการปลูกฟกทองญี่ปุนได 
 2.  เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและทักษะเก่ียวกับการปลูกฟกทองญี่ปุนได 
           3.เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณตางๆท่ีผูเรียนไดเรียนรู
ในสถานการณจริง 
 
 

 

 

 

 



 

เนื้อหา  

1. การเตรียมพ้ืนท่ีและการเตรียมหลุม(10 ชั่วโมง) 
 - ไถดิน 
 - ข้ึนแปลง 
 - เตรียมหลุม  
 - ลงปุยรองพ้ืน  
 - ลงดิน  
 - ลงกลา  
 -กลบดิน  
 - รดน้ํา  

2.การยายปลูกฟกทองญี่ปุน(5 ชั่วโมง) 
 - การยกถากหลุม  
 -การเอากลาออกจากถากหลุม 
 - การลงหลุมปลูก 
 - การทะนุทนอม 

3. การวางแผนตามโปรแกรมปุยและฮอรโมน(15 ชั่วโมง) 
 - ชนิดของปุยและฮอรโมน   
 -  ขนาดและปริมาณของปุยและฮอรโมน   

-สภาพดินท่ีเหมาะสมกับชนิดดิน 
-ชวงเวลาในการใหปุยและฮอรโมน   
- การผสมปุยและฮอรโมน   

4.การชวยผสมเกสรฟกทองญี่ปุน(10 ชั่วโมง) 
 -  ชวงเวลาเหมาะสมในการผสม เกสร 
 -  วิธีผสม เกสร 
 -  วิธีการฟกหลังผสมเก สร 

5. การวางแผนการใหน้ํา(5 ชั่วโมง) 
 - ชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการใหน้ํา 
 - ขนาดและปริมาณในการใหน้ํา 
 - คุณภาพการใหน้ําเปนกรดหรือเปนดาง 
6. การจัดการและการดูแลรักษาโรค(15 ชั่วโมง) 
 -  การดูแลรักษา  
 -  การตัดยอด 
 -  การเพ่ิมขนาดผลผลิต 

 
7. การตัดแตงก่ิง(40 ชั่วโมง) 
- กรรไกรท่ีเหมาะสมในการใชงาน 
- ขนาดความของมีดหรือกรรไกรท่ีเหมะสม 
- ชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการตัดแตง 
- ขนาดความถ่ีของการตัดแตงท่ีเหมาะสม 

 



 

8. การเก็บเก่ียวผลผลิต(10 ชั่วโมง) 
- เวลาท่ีเหมาะสม 
- คุณภาพผลผลิต 
- การเก็บใหไดนานใหสดอยูเสมอ 
- รักษาผลผลิตไมใหช้ํา 
-  การใชปูนแดงทาหัวกานเพ่ือรักษาคุณภาพ 

ระยะเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต 

 จํานวน 120 ชั่วโมง                    3 หนวยกิต  
          ภาคทฤษฎี 10   ชั่วโมงภาคปฏิบัติ 110ชั่วโมง 
 

ส่ือประกอบการเรียนและแหลงเรียนรู 

1. เอกสาร 
2. ภูมิปญญาทองถ่ิน 
3. แหลงเรียนรู/สถานประกอบการ 
 

การวัดผลประเมินผล 

คะแนนเก็บระหวางภาคเรียน........100.............คะแนน 

โครงงาน          100    คะแนน 
 -รายงาน  20 คะแนน  
 - ชิ้นงาน 40 คะแนน  
 -นําเสนอ  20 คะแนน 
 -นิทรรศการ  10 คะแนน  
 -จิตพิสัย  10 คะแนน 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ผูเรียนมีความเขาใจหลักการและวิธีการการปลูกฟกทองญี่ปุนได 
2. ผูเรียนมีทักษะ ประสบการณ กระบวนการในการปลูกฟกทองญี่ปุนได 
3. ผูเรียนมีทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
4. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคพัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  
5. ผูเรียนเปนคนชางสังเกต มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ประณีต รอบคอบ ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง

ความปลอดภัยและมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 

 

 

 

 



 
 โครงสรางหลักสูตร 

 

บทท่ี เรื่อง เนื้อหา 
จํานวน 

( ชั่วโมง ) 
1 การเตรียมพ้ืนท่ีและการเตรียม

หลุมปลูก 
1. การเตรียมพ้ืนท่ีและการเตรียมหลุม(10 ชั่วโมง) 
- ไถดิน 
- ข้ึนแปลง 
- เตรียมหลุม 
- ลงปุยรองพ้ืน 
- ลงดิน 
- ลงกลา 
-กลบดิน 
- รดน้ํา  

10 

2 การยายปลูกฟกทองญี่ปุน 2. การยายปลูกฟกทองญี่ปุน(5 ชั่วโมง) 
- การยกถากหลุม  
-การเอากลาออกจากถากหลุม 
- การลงหลุมปลูก 
- การทะนุทนอม 

5 

3 วางแผนตามโครงการโปรแกรม
และฮอรโมน 

3. การวางแผนตามโปรแกรมปุยและฮอรโมน(15 
ชั่วโมง) 
- ชนิดของปุยและฮอรโมน   
-  ขนาดและปริมาณของปุยและฮอรโมน   
-สภาพดินท่ีเหมาะสมกับชนิดดิน 
-ชวงเวลาในการใหปุยและฮอรโมน   
- การผสมปุยและฮอรโมน   

15 

4 การชวยผสมเกสรฟกทองญี่ปุน 4.การชวยผสมเกสรฟกทองญี่ปุน(10 ชั่วโมง) 
-  ชวงเวลาเหมาะสมในการผสมเกสร 
-  วิธีผสมเกสร 
-  วิธีการฟกหลังผสมเกสร 

10 

5 การวางแผนการใหน้ํา 5. การวางแผนการใหน้ํา(5 ชั่วโมง) 
- ชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการใหน้ํา 
- ขนาดและปริมาณในการใหน้ํา 
- คุณภาพการใหน้ําเปนกรดหรือเปนดาง 

5 

6 การจัดการและดูแลรักษาโรค 6. การจัดการและการดูแลรักษาโรค(15 ชั่วโมง) 
-  การดูแลรักษา 
-  การตัดยอด 
-  การเพ่ิมขนาดผลผลิต 
 
 

15 

 



 

บทท่ี เรื่อง เนื้อหา 
จํานวน 

( ชั่วโมง ) 
7 การตัดแตงก่ิง 7. การตัดแตงก่ิง(40 ชั่วโมง) 

- กรรไกรท่ีเหมาะสมในการใชงาน 
- ขนาดความของมีดหรือกรรไกรท่ีเหมะสม 
- ชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการตัดแตง 
- ขนาดความถ่ีของการตัดแตงท่ีเหมาะสม 

40 

8 การเก็บเก่ียวผลผลิต 8. การเก็บเก่ียวผลผลิต(10 ชั่วโมง) 
- เวลาท่ีเหมาะสม 
- คุณภาพผลผลิต 
- การเก็บใหไดนานใหสดอยูเสมอ 
- รักษาผลผลิตไมใหช้ํา 
-  การใชปูนแดงทาหัวกานเพ่ือรักษาคุณภาพ 

10 

 

 
 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูวิชาการปลูกฟกทองญ่ีปุน  จํานวน 3 หนวยกิต(120 ช่ัวโมง) 

ระดับประถมศึกษา 

ท่ี หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู 
จํานวน

ช่ัวโมง 
ส่ือวัสดุ อุปกรณ การวัดประเมินผล 

1. การเตรียมพ้ืนท่ีและ
การเตรียมหลุมปลูก 

บอกและอธิบายลักษณะ
พ้ืนท่ี ดิน ของการปลูก
ฟกทองญี่ปุนได 

1.การเตรียมพ้ืนท่ีท่ีจะปลูก
ฟกทองญี่ปุน 
2.การเตรียมดินและ
อุปกรณ 

1.ใหผูเรียนศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 
   1.การเตรียมพ้ืนท่ีและการเตรียม
หลุมปลูก 
   2.ใหผูเรียนศึกษาคนควาจากเอกสาร
และสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมจาก
อินเตอรเน็ต / แหลงเรียนรู 
   3. ใหผูเรียนรวบรวม องคความรูท่ีได
ศึกษามาจัดทําเปนเอกสารรูปเลม
รายงาน 

10 1.เอกสาร 
2.ภูมิปญญา 
3.อินเทอรเน็ต 

โครงงาน 100 

คะแนน 

 

 

 

 

2. การยายปลูกฟกทอง
ญี่ปุน 

บอกวิธีการยายปลูกได 1.วิธีการยายกลาปลูกและ

การยายยกยายถาก 

1.ใหผูเรียนศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 
1.1การยายปลูกฟกทองญี่ปุน 
 2.ใหผูเรียนศึกษาคนควาจากเอกสาร
และสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมจาก
อินเตอรเน็ต / แหลงเรียนรู 
3. ใหผูเรียนรวบรวม องคความรูท่ีได
ศึกษามาจัดทําเปนรูปเลมรายงาน 

 

5 

1.เอกสาร 
2.ภูมิปญญา 
3.อินเทอรเน็ต 

โครงงาน 100 

คะแนน 

 

 

 

 



 

ท่ี หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู 
จํานวน

ช่ัวโมง 
ส่ือวัสดุ อุปกรณ การวัดประเมินผล 

4. การชวยผสมเกสร
ฟกทองญี่ปุน 

บอกหลักการการผสม

เกสรฟกทองญี่ปุนได 

 

1.วิธีการการผสมเกสร

ฟกทองญี่ปุน 

ใหผูเรียนศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 
   1.การชวยผสมเกสรฟกทองญี่ปุน 
2.ใหผูเรียนศึกษาคนควาจากเอกสาร
และสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมจาก
อินเตอรเน็ต / แหลงเรียนรู 
 3. ใหผูเรียนรวบรวม องคความรูท่ีได
ศึกษามาจัดทําเปนเอกสารรูปเลม
รายงาน 

 

10 

1.เอกสาร 
2.ภูมิปญญา 
3.อินเทอรเน็ต 

โครงงาน 100 

คะแนน 

 

 

5. การวางแผนการใหน้ํา อธิบายหลักการการให
น้ําได 

1.การวางแผนตาม

โปรแกรมการใหน้ําฟกทอง

ญี่ปุน 

ใหผูเรียนศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 
   1.การวางแผนการใหน้ํา 
2.ใหผูเรียนศึกษาคนควาจากเอกสาร
และสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมจาก
อินเตอรเน็ต / แหลงเรียนรู 
 3. ใหผูเรียนรวบรวม องคความรูท่ีได
ศึกษามาจัดทําเปนเอกสารรูปเลม
รายงาน 

 

5 

1.เอกสาร 
2.ภูมิปญญา 
3.อินเทอรเน็ต 

โครงงาน 100 

คะแนน 

 

 

 

 

 

 



 

ท่ี หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู 
จํานวน

ช่ัวโมง 
ส่ือวัสดุ อุปกรณ การวัดประเมินผล 

6. การจัดการและดูแล
รักษาโรค 

บอกและอธิบายวิธีการ

ดูแลรักษาผลผลิตใน

แปลงกอนเก็บและหลัง

เก็บเก่ียวได 

1.การดูแลรักษาผลผลิตใน

แปลงกอนเก็บเก่ียว 

ใหผูเรียนศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 
   1.การจัดการและดูแลรักษาโรค 
2.ใหผูเรียนศึกษาคนควาจากเอกสาร
และสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมจาก
อินเตอรเน็ต / แหลงเรียนรู 
 3. ใหผูเรียนรวบรวม องคความรูท่ีได
ศึกษามาจัดทําเปนเอกสารรูปเลม
รายงาน 

 

15 

1.เอกสาร 
2.ภูมิปญญา 
3.อินเทอรเน็ต 

โครงงาน 100 

คะแนน 

 

7. การตัดแตงก่ิง บอกวิธีการตัดแตงและ

ตัดยอดได 

1.การตัดแตงก่ิงยอด

ฟกทองญี่ปุน 

ใหผูเรียนศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 
   1.การตัดแตงกิ่ง2.ใหผูเรียนศึกษา
คนควาจากเอกสารและสืบคนขอมูล
เพ่ิมเติมจากอินเตอรเน็ต / แหลง
เรียนรู 
 3. ใหผูเรียนรวบรวม องคความรูท่ีได
ศึกษามาจัดทําเปนเอกสารรูปเลม
รายงาน 
 

 

40 

1.เอกสาร 
2.ภูมิปญญา 
3.อินเทอรเน็ต 

โครงงาน 100 

คะแนน 

 

8. การเก็บเก่ียวผลผลิต บอกวิธีการเก็บเก่ียวและ

การจัดการหลังการเก็บ

เก่ียวได 

1.การจัดการหลังการเก็บ

เก่ียวและวิธีการเก็บเก่ียว

ฟกทองญี่ปุน 

 

ใหผูเรียนศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 
   1.การเก็บเกี่ยวผลผลิต2.ใหผูเรียน
ศึกษาคนควาจากเอกสารและสืบคน
ขอมูลเพ่ิมเติมจากอินเตอรเน็ต / แหลง
เรียนรู 

 

10 

1.เอกสาร 
2.ภูมิปญญา 
3.อินเทอรเน็ต 

โครงงาน 100 

คะแนน 

 

 



 

ท่ี หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู 
จํานวน

ช่ัวโมง 
ส่ือวัสดุ อุปกรณ การวัดประเมินผล 

 3. ใหผูเรียนรวบรวม องคความรูท่ีได
ศึกษามาจัดทําเปนเอกสารรูปเลม
รายงาน 

 

 



 

 
 

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

 

ท่ีปรึกษา 

  นายศุภกร  ศรีศักดา   ผูอํานวยการ กศน. จังหวัดเชียงใหม 

  คณะกรรมการสถานศึกษา  

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  

คณะทํางานฝายวิชาการ   

  นางเดือนฉาย  ธาตุอินจันทร ครูรักษาการ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอกัลยาณิวัฒนา  

  นายสรรเสริญ  อวยพระพร ครู กศน.ตําบลแจมหลวง  

  นางสาวณัฐชยา  พิริยะวรคุณ ครู กศน.ตําบลแจมหลวง  

  นางสาวจิตฤทัย  ประทุมมาเกษร ครู กศน.ตําบลแมแดด  

นายธีรภทัร   รมตนธรรม   ครู ศรช.ตําบลบานจันทร  

  นายอาทิตย  ศรีสัตยา  ครู ศรช.ตําบลแมแดด  

ผูพัฒนาหลักสูตร 

1. นางสาวณัฐชยา  พิริยะวรคุณ  ครู  กศน.ตําบลบานจันทร  

กศน.อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จัดพิมพ/รูปเลม 

  นางสาวณัฐชยา  พิริยะวรคุณ  ครู  กศน.ตําบลบานจันทร 

กศน.อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
ผังมโนทัศน 

แผนการเรียนรูรายบุคคล การปลูกฟกทองญี่ปุน๑ 
ระดับประถมศึกษา จํานวน 3 หนวยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การปลูกฟกทองญี่ปุน๓ นก. 

120 ช่ัวโมง 

 

วิชาการวางแผนการใหน้ํา5ชม. 
๑. ชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการใหนํ้า 
๒. ขนาดและปริมาณในการใหนํ้า 
๓.คุณภาพของนํ้าเปนกรดหรือเปนดาง 
 วิชาการชวยผสมเกสรฟกทองญ่ีปุน . 10 ชม. 

๑.ชวงเวลาเหมาะสมในการผสมเกสร 
๒. วิธีผสมเกสร 
๓.วิธีการฟกหลังผสมเกสร 
 

วิชาการจัดการและการดูแลรักษาโรค 15 ชม. 
๑.การดูแลรักษา 
๒.การเมผลผลิต 
๓.การตัดยอด 
๔.การเพ่ิมขนาดผลผลิต 
 

วิชาการตัดแตงกิ่ง50 ชม. 
๑. กรรไกรท่ีเหมาะสมในการใชงาน 
๒. ขนาดความของมีดหรือกรรไกรท่ีเหมาะสม 
๓ ชวงเวลาท่ีเหมะสมในการตัดแตง 
๔.ขนาดความถ่ีของการตัดแตงท่ีเหมาะสม 
 

 

 

วิชาการเตรียมพ้ืนท่ีและการเตรียมหลุมปลูก 10 ชม 

๑.ไถดิน 
๒.ข้ึนแปลง 
๓.เตรียมหลุม 
๔.ลงปุยรองพ้ืน 
๕.ลงดิน 
๖.ลงกลา 
๗. กลบดิน 

8. รดนํ้า 

 

 

วิชาวางแผนตามโตรงการโปรแกรมและฮอรโมน 15 ชม. 
๑.ชนิดของปุยและฮอรโมน 

๒.สภาพดินท่ีเหมาะสมกับชนิดดิน 

๓.ขนาดและปริมาณของปุยและฮอรโมน 
๔.ชวงเวลาในการใหปุยและฮอรโมน 

๕.การผสมปุยและฮอรโมน 

 

วิชาการยายปลูกฟกทองญ่ีปุนนก. 5 ชม. 
๑. การยกถากหลุม 
๒. การเอากลาออกจากถากหลุม 
๓.การลงหลุมปลูก 
๔.การทะนุทนอม 
 

วิชาการเก็บเกี่ยวผลผลิต 10 ชม. 
๑.เวลาท่ีเหมาะสม 
๒.คุณภาพผลผล ิ
๓.การเก็บใหไดนานใหสดอยูเสมอ 
๔.รักาผลผลิตไมใหชํ้า 
5. การใชปูนแดงทาหัวกานเพ่ือรักษาคุณภาพ 
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