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ประมวลรายวิชา(Course Syllabus) 
 

1.รหัสวิชา   ง31222 
2.จ านวนหน่วยการเรียน  1 
3.ชื่อวิชา    การขยายพันธุ์พืช  แทนวิชา  การจัดสวน 2 
ระดับชั้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
5.กลุ่มสาระการเรียน  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
6.ปีการศึกษา   2559 
7.ชื่อผู้สอน   นางสาวนิรมล สูนประหัตถ์ 
8.เงือนไขรายวิชา  - 
9.สถานภาพของวิชา  วิชาเพ่ิมเติม 
10.จ านวนคาบ:สัปดาห์  2 คาบ:สัปดาห์ 
11.ค าอธิบายรายวิชา 
 

การขยายพันธ์ุพชื  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาค 1.0   หน่วยกติ  
 
ค าอธิบายรายวชิา 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคญัในการขยายพนัธ์ุพืช เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการขยายพนัธ์ุ
พืช การขยายพนัธ์ุพืชโดยไม่ใชเ้พศ  การปลูกพืชในภาชนะ การอนุบาลพนัธ์ุไม ้และการจดัจ าหน่าย  
  ส ารวจปัจจยัการผลิตและภาวะการตลาด วางแผนเลือกผลิตพนัธ์ุไม ้เลือกวสัดุและอุปกรณ์
ใหเ้หมาะสมกบัวธีิการขยายพนัธ์ุ ฝึกทกัษะขยายพนัธ์ุโดยไม่ใชเ้พศ เช่น การปักช า การตอน การติด
ตา การต่อก่ิง  การทาบก่ิง การแบ่งและการแยก เลือกผลิตพนัธ์ุไมโ้ดยวธีิการขยายพนัธ์ุอยา่งนอ้ย    
3 วธีิ ดูแลบ ารุงรักษา ค านวณค่าใชจ่้าย  ก าหนดราคาขาย  จดัจ าหน่าย  จดบนัทึกการปฏิบติังาน    
ท าบญัชีรายรับ รายจ่าย และประเมินผล 

เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะเก่ียวกบัการขยายพนัธ์ุพืชดว้ยวธีิการปักช า การตอน 
การติดตา การต่อก่ิง  การทาบก่ิง  การแบ่งและการแยกและจ าหน่ายได ้
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12. ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมาย ความส าคญัของการขยายพนัธ์ุพืชได ้ 
2  บอกเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการขยายพนัธ์ุพืช   
3.  บอกหลกัการขยายพนัธ์ุพืชแบบไม่ใชเ้พศได ้  
4.  บอกความหมาย ความส าคญัของการปักช าและปฏิบติัการปักช าได ้ 
5.  บอกความหมาย ความส าคญัของการติดตาและปฏิบติัการติดตาได ้  
6.  บอกความหมาย ความส าคญัของการตอนก่ิง และปฏิบติัการตอนก่ิงได ้
7.  บอกความหมาย ความส าคญัของการทาบก่ิง  และปฏิบติัการทาบก่ิงได ้  
8.  บอกความหมาย ความส าคญัของการต่อก่ิงและปฏิบติัการต่อก่ิงได ้
9.  บอกความหมาย ความส าคญัของการแบ่งและการแยกและปฏิบติัการแบ่งแยกได ้
10  บอกวธีิการและปฏิบติัการปลูกพืชในภาชนะได ้  
11. บอกวธีิการอนุบาลพนัธ์ุไม ้ได ้ 
12.  ค านวณค่าใชจ่้าย  ก าหนดราคาขายและจดัจ าหน่ายได ้   

 
13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  1.นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดสวนจากสื่อและเอกสารประกอบการเรียนแล้วสรุป
ประเด็นที่ได้ศึกษา 
 2.นักเรียนดูตัวอย่างการจัดสวนจากสื่อต่าง ๆและการการสาธิตจากครูผู้สอน 
 3.นักเรียนฝึกปฏิบัติการจัดสวนและประเมินผลงาน 
 
14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 
 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/

ปี) 

หน่วยการ
เรียน 

หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(โดยสังเขป) 

จ านวน
คาบ 

1-2 การ
ขยายพันธุ์
พืช 

-ความหมาย  
-หลักการขยายพันธุ์
พืช 
 
 

-แจ้งผลการเรียนรู้ 
-นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการ
เรียน 
-นักเรียนสรุป ครูชี้แนะเพ่ิมเติม 
-นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

4 
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สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/

ปี) 

หน่วยการ
เรียน 

หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(โดยสังเขป) 

จ านวน
คาบ 

4-15 การ
ขยายพันธุ์
พืชแบบไม่
ใช้เพศ 

-การขยายพันธุ์พืช
แบบไม่ใช้เพศ(การ
ปักช า  การตอนกิ่ง 
การติดตา การต่อกิ่ง 
การทาบกิ่ง  การ
แบ่งแยก) 

-แจ้งผลการเรียนรู้ 
-นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการ
เรียน 
-นักเรียนศึกษาขั้นตอนจากสื่อและ
จากของจริง 
-นักเรียนสรุป ครูชี้แนะเพ่ิมเติม 
-นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

24 

10 สอบกลางภาค 2 

16-17 การปลูกพืช
ในภาชนะ   

-การปลูกพืชใน
ภาชนะ   

-แจ้งผลการเรียนรู้ 
-นักเรียนศึกษาเอกสาร ประกอบการ
เรียน 
-นักเรียนส่งผลงาน ครูชี้แนะเพ่ิมเติม 
 

4 

18 การอนุบาล
พันธุ์ไม้ 

-วิธีการดูแล
รักษาการอนุบาล
พันธุ์ไม้ 

-แจ้งผลการเรียนรู้ 
-นักเรียนศึกษาเอกสาร ประกอบการ
เรียน 
-นักเรียนศึกษาขั้นตอนการปลูกพืช 
-นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์และฝึก
ปฎิบัติ 
-นักเรียนส่งผลงาน ครูชี้แนะเพ่ิมเติม 

2 

19 การจัด
จ าหน่าย 

-ค านวณค่าใช้จ่าย  
ก าหนดราคาขายและ
จัดจ าหน่าย 

-แจ้งผลการเรียนรู้ 
-นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการ
เรียนสรุปผลการศึกษาครูชี้แนะ
เพ่ิมเติม 
-นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

2 

20 สอบปลายภาค 2 
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15. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 
 1.การปฏิบัติกิจกรรม  40 คะแนน 
  2.การทดสอบ ประจ าหน่วย 20 คะแนน 
  3.สอบกลางภาค 20 คะแนน 
  4.สอบปลายภาค 20 คะแนน 
 
16. แหล่งการเรียนรู้ 
  1.เอกสารประกอบการเรียน 
  2.อินเทอร์เน็ต อื่น ๆ 

 
 

ลงชื่อ  
                                        ( นางสาวนิรมล สูนประหตัถ์ ) 

                                      ผู้จัดท า 
 

  
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
. 

 
ลงชื่อ  

                                        ( นางจงรัก  เทศนา  ) 
                                       
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
. 
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ลงชื่อ  
                                        ( นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย ) 

                                       
 

 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
. 

 
ลงชื่อ  

                                        ( นายจิณณาวัฒน์   โคมบัว ) 

 
 
 
 
 
 
 


