
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   วชิา  ง  32102  งานเกษตรพื้นฐาน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4     หลกัการเกษตรอินทรีย ์   เร่ือง  รอบรู้เร่ืองดิน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5    เวลาเรียน  2  ชัว่โมง   ผูส้อน นางพรรณทิวา ธุระนา       
************************************************************************************* 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

        มาตรฐาน ง 1.1 เขา้ใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะกระบวนการท างาน ทกัษะการจดัการ 
ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา ทกัษะการท างานร่วมกนั และทกัษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลกัษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการด ารงชีวติและ
ครอบครัว 
        ตัวช้ีวดั ง1.1 ม.4-6/2 สร้างผลงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์และมีทกัษะการท างานร่วมกนั 

ตัวช้ีวดั ง1.1 ม.4-6/5 มีทกัษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวติ 
ตัวช้ีวดั ง1.1 ม.4-6/7 ใชพ้ลงังาน ทรัพยากร ในการท างานอยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนื เพื่อการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 2. สาระส าคัญ 
              ดิน  คือ วตัถุตามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจากผลของการผพุงัสลายตวัของหินและแร่ ต่างๆ ผสมคลุกเคลา้
รวมกบัอินทรียวตัถุหรืออินทรียสารท่ีไดม้าจากการสลายตวัของเศษซากพืชและสัตวจ์นเป็นเน้ือเดียวกนั  ดิน
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลกัษณะเน้ือดิน คือ ดินเหนียว ดินร่วน และดินทราย  การผสมดินใหเ้หมาะสม
กบัการปลูกพืช สูตรทัว่ไป คือ ดินร่วน 2 ส่วน, ปุ๋ยคอก  1 ส่วน  และ ขยุมะพร้าวหรือใบไมแ้หง้ 1 ส่วน  

 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
 หลงัจากนกัเรียนเรียนเร่ืองน้ีแลว้นกัเรียนสามารถ 

1.บอกความหมายและความส าคญัของดินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.จ าแนกประเภทของดินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. ปรับปรุงดินส าหรับการปลูกผกัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. มีทกัษะการแสวงหาความรู้ 

5. มีทกัษะการท างานร่วมกนั 

6. มีวนิยัในการท างาน 

7. มีความใฝ่เรียนรู้ 



4. สาระการเรียนรู้ 
  -  ความหมายของดิน 

-  ความส าคญัของดิน 
-  ประเภทของดิน  
-  การผสมดินส าหรับปลูกพืช   
 

5. กจิกรรมการเรียนรู้ 
     1. ขั้นให้ความรู้พืน้ฐาน  
 1.1) ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  เม่ือเรียนเร่ืองน้ีแลว้นกัเรียนสามารถ 
  1.บอกความหมายและความส าคญัของดินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.จ าแนกประเภทของดินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.ปรุงดินส าหรับการปลูกผกัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.สรุปขั้นตอนการปรุงดินส าหรับการปลูกพืชไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

             1.2) ครูน าเสนอ PowerPoint แผนภูมิส่วนประกอบของดินให้นกัเรียนดู  
            1.3) ครูและนักเรียนร่วมกนัอภิปรายว่าดินมีส่วนประกอบอะไรบา้ง ในอตัราส่วนท่าไหร่ 

และดินมีความส าคญักบัส่ิงมีชีวติอยา่งไร 
     2. ขั้นกระตุ้นความสนใจ 

    2.1) ครูน าเสนอวีดีโอ เร่ือง ความส าคญัของดิน 
  2.2) ครูถามวา่ นกัเรียนไดอ้ะไรจากการดูวดีีโอน้ี 
  2.3) นกัเรียนค าตอบลงในกระดาษท่ีครูแจกให ้ แลว้น ามาติดไวบ้นแผน่ฟิวเจอร์บอร์ดท่ี
หนา้กระดาน  
  2.4 ) ครูและนกัเรียนร่วมกนัตรวจค าตอบของแต่ละกลุ่ม กลุ่มไหนตอบไดเ้ยอะท่ีสุด ครู
มอบรางวลัใหแ้ก่กลุ่มนั้น 
  2.5)  ครูถามนกัเรียนแต่ละกลุ่มวา่ถา้สภาพดินในพื้นท่ีท าการเกษตรของนกัเรียน 
(ยกตวัอยา่งภาพประกอบ) นกัเรียนจะท าอยา่งไรเพื่อใหดิ้นนั้นสามารถปลูกพืชได ้(ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่ม
ช่วยกนัคิดหาค าตอบ ยงัไม่ตอ้งใหน้กัเรียนตอบ)  

    3. ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ 
      3.1) นกัเรียนเขา้กลุ่ม กลุ่มละ 3-4  คน (แบ่งหนา้ท่ีดงัน้ี หมายเลข 1 นักวชิาการ

พฒันาทีด่ิน ท  าหนา้ท่ี หวัหนา้กลุ่มคอยก ากบัดูแลการท างานของสมาชิกภายในกลุ่ม,  หมายเลข 2 หมอดิน 



ท าหนา้ท่ี จดบนัทึก,  หมายเลข 3 หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ท าหนา้ท่ี น าเสนอผลงาน , หมายเลข 4  
ผู้ช่วยหมอดิน ท าหนา้ท่ี ประสานงาน) 

    4. ขั้นแสวงหาความรู้ 
         4.1) นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทน (ผู้ช่วยหมอดิน)ไปเอาเซ็ทบอ็ก (กิจกรรมการจ าแนก
ประเภทของดิน ตามลกัษณะเน้ือดิน  ซ่ึงแต่ละกลุ่มไดชุ้ดดินท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่  ชุดดินเหนียว, ชุดดินร่วน, 
และชุดดินทราย ) 
  4.2) นกัเรียนแต่ละกลุ่มท าการสังเกต ทดลองและเก็บขอ้มูล ตามชุดกิจกรรมท่ีมีใน
เซ็ทบอ็ก แลว้บนัทึกขอ้มูลลงในใบงาน เร่ือง การจ าแนกประเภทของดิน (แบ่งตามลกัษณะเน้ือดิน)  (โดย
หมอดินเป็นผู้บันทกึข้อมูล) 
  4.3) ครูถามนกัเรียนวา่ชุดดินท่ีนกัเรียนแต่ละกลุ่มไดน้ั้นมีความเหมาะสมกบัการเพาะปลูก
ผกัในภาชนะหรือไม่ เพราะเหตุใด ถา้ดินนั้นไม่เหมาะกบัเพาะปลูกผกัในภาชนะแลว้นกัเรียนจะท าอยา่งไร
เพื่อใหดิ้นนั้นเหมาะสมกบัการเพาะปลูกผกัในภาชนะ 
  4.4) นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทน (ผู้ช่วยหมอดิน) มารับตวัอยา่งดินท่ีเหมาะสมกบัการ
ปลูกผกัในภาชนะ และใบความรู้ เร่ือง การผสมดินใชเ้อง 
  4.5) เม่ือไดต้วัอยา่งดินไปแลว้  แต่ละกลุ่มท าการวเิคราะห์วา่ดินนั้นมีส่วนประกอบ
อะไรบา้ง แลว้จดบนัทึกไว ้เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงดิน (ผสมดิน) ของกลุ่มตนเองต่อไป 

4.5) นกัเรียนแต่ละกลุ่มท าการปรับปรุงดิน (ผสมดิน) ใหมี้ความเหมาะสมกบัการปลูกผกั
ในภาชนะ ตามลกัษณะเน้ือดินของแต่ละกลุ่ม  พร้อมบนัทึกส่วนผสม และอตัราส่วนท่ีแต่ละกลุ่มไดท้  าการ
ทดลองปรับปรุง (ผสมดิน) ลงในแบบบนัทึกผล (โดยหมอดินเป็นผู้บันทกึ)  ครูตรวจสอบการท ากิจกรรม
ของแต่ละกลุ่มและคอยใหค้  าแนะน าเม่ือนกัเรียนเกิดขอ้สงสัยจากการท ากิจกรรม 

    5.  ขั้นสรุปส่ิงที่เรียนรู้ 
5.1) นกัเรียนแต่ละกลุ่ม จดัระเบียบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ตวัอยา่งดิน และขอ้มูลการ

ปรับปรุงดิน(ผสมดิน) ใหเ้หมาะสมกบัการปลูกผกัในภาชนะ 
5.2) น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าเป็นผงัความคิด ลงในกระดาษปรูฟ ในรูปแบบของกลุ่มตนเอง (ให้

รูปแบบผงัความคิดมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะน าเสนอ)    
5.3) เม่ือท าเสร็จแลว้ใหน้ าผลงานไปติดไวบ้นหนา้กระดาน  (กลุ่มไหนท าเสร็จก่อน คุณครู

ติดดาวอนัดบัท่ีไว ้และมอบรางวลัทา้ยชัว่โมง)  
    6.  ขั้นน าเสนอผลงาน 
          6.1) นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทน (หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน) ออกมาน าเสนอผลงานของ

กลุ่มตนเอง โดยขอกลุ่มจิตอาสาก่อน กลุ่มไหนมีจิตอาสาออกมาก่อนก็มอบดาวให ้เพื่อสะสมคะแนน 
          6.2) ในระหวา่งท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน นกัเรียนแต่ละคนท าการบนัทึกขอ้มูลจากการฟัง

การน าเสนอของกลุ่มอ่ืนๆ (เพราะแต่ละกลุ่มไดข้อ้มูลชุดดินท่ีแตกต่างกนั) 



          6.3) เม่ือทุกกลุ่มน าเสนอผลงานเสร็จแลว้ ครูสรุปคะแนนวา่กลุ่มไหนไดค้ะแนนมากท่ีสุด 
พร้อมมอบรางวลั และใหก้ าลงัใจกลุ่มท่ียงัไดค้ะแนนนอ้ย ใหเ้กิดความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมใน
ชัว่โมงต่อไป 
6. ส่ือการเรียนรู้ 
 - PowerPoint  แผนภูมิส่วนประกอบของดิน 
 - ใบความรู้ เร่ือง รอบรู้เร่ือง ดิน 

- ใบงาน  เร่ือง ประเภทของดิน 
 - PowerPoint สรุปความรู้เร่ืองประเภทของดิน 

- แบบประเมินทกัษะการท างานร่วมกนั 
- แบบประเมินทกัษะการแสวงหาความรู้ 
- แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(ความใฝ่เรียนรู้) 
- แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(ความมีวนิยัในการท างาน) 

 

7. การวดัและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วธีิการวดั เคร่ืองมือวดั เกณฑ์การประเมิน 

นักเรียนสามารถ 

1.บอกความหมายและความส าคญัของ

ดินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.จ าแนกประเภทของดินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
-ตรวจใบงาน 
 

 
- ใบงาน เร่ืองการ
จ าแนกประเภทของ
ดิน 

 
-นกัเรียนท างานถูก ร้อย
ละ 80  ข้ึนไป 

3. ปรับปรุงดินส าหรับการปลูกผกัได้

อยา่งเหมาะสม 

- ตรวจผลงาน - แบบตรวจผลงาน
นกัเรียน 

-นกัเรียนท างานถูก ร้อย
ละ 80  ข้ึนไป 

4. มีทกัษะการแสวงหาความรู้ - ประเมินทกัษะการ
แสวงหาความรู้ 

-แบบประเมินทกัษะ
การแสวงหาความรู้ 

-นกัเรียนผา่นเกณฑ ์ระดบั 
2 ข้ึนไป 

5. มีทกัษะการท างานร่วมกนั - ประเมินทกัษะการ
ท างานร่วมกนั 

-แบบประเมินทกัษะ
การท างานร่วมกนั 

-นกัเรียนผา่นเกณฑร์ะดบั 
2 ข้ึนไป 

6. มีวนิยัในการท างาน - ประเมิน
พฤติกรรมนกัเรียน 

-แบบประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์(ความมีวนิยั
ในการท างาน) 

-นกัเรียนผา่นเกณฑ ์ระดบั 
2 ข้ึนไป 

7. มีความใฝ่เรียนรู้ - ประเมิน
พฤติกรรมนกัเรียน 

-แบบประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์(ความใฝ่
เรียนรู้) 

-นกัเรียนผา่นเกณฑ ์ระดบั 
2 ข้ึนไป 



8. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    ดา้นความรู้ 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
    ดา้นทกัษะกระบวนการ 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
    คุณลกัษณะ 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
    ปัญหา/อุปสรรคท่ีพบ 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................... 
    ทบทวนแกไ้ขปรับปรุง 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
     .................................................................................................................................................................... 
 
                  ลงช่ือ  .................................................ครูผูส้อน 
                                                                                          (นางพรรณทิวา  ธุระนา) 
                                                                             ครูช านาญการ  
 
 



ความคิดเห็น หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ / ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
(ตรวจสอบ/นิเทศ/เสนอแนะ/รับรอง) 

ไดท้  าการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ของ  นางพรรณทิวา  ธุระนา  แลว้มีความเห็น ดงัน้ี 

1.  เป็นแผนจดัการเรียนรู้ท่ี 

  ดีมาก 
 ดี 

  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 
2. การจดักิจกรรมไดน้ าเอากระบวนการเรียนรู้ 

   ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัมาใชใ้นการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   ยงัไม่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ควรปรับปรุงพฒันาต่อไป 
3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 

  สามารถใชไ้ดจ้ริง 
  ควรปรับปรุงก่อนใช ้
4. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

       ลงช่ือ................................................................ 

                (นางภูวนิจ   มหาชยั) 

                  หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ 

       วนัท่ี..............เดือน.........................พ.ศ. ......... 
 

       ลงช่ือ................................................................ 

        (นายธนกฤต  พรพิมลวงศา) 

              ผูอ้  านวยการโรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค ์


