
 

 

 

 

 

                 แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

             รหัสวิชา ง๒๓๑๐๑ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ภาคเรียนที๑่  ปกีารศึกษา ๒๕๕๙ 

 

 
 

นางลักษเดือน  สนทอง 

ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 

โรงเรียนขามแก่นนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๒๕ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ 

 



หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

วิสัยทัศน์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรยีนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติใหเ้ป็น

มนุษยท์ี่มคีวามสมดุลทั้งดา้นรา่งกาย ความรู ้ คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล

โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข มีความรูแ้ละ

ทักษะพืน้ฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศกึษาต่อ   การประกอบอาชีพและการศกึษาตลอดชวีิต  

โดยมุ่งเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญบนพืน้ฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้เต็มตา

ศักยภาพ  

หลักการ 

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 

              ๑.  เป็นหลักสูตรการศกึษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู้  เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มคีวามรู ้ทักษะ เจตคต ิและคุณธรรมบน

พืน้ฐาน ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

๒.  เป็นหลักสูตรการศกึษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศกึษาอย่างเสมอภาค 

และมีคุณภาพ 

๓.  เป็นหลักสูตรการศกึษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมสี่วนรว่มในการจัดการศึกษา                      

ให้สอดคล้องกับสภาพและความตอ้งการของท้องถิ่น 

๔. เป็นหลักสูตรการศกึษาที่มโีครงสรา้งยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู ้เวลาและการจัด  การ
เรียนรู้ 

๕.  เป็นหลักสูตรการศกึษาที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  

๖.  เป็นหลักสูตรการศกึษาส าหรับการศกึษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู ้และประสบการณ ์ 

จุดหมาย 

          หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน   มุง่พัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มปีัญญา มคีวามสุข    
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผูเ้รียนเมื่อจบ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน   ดังนี ้

๑.  มีคุณธรรม  จรยิธรรม  และค่ านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวนิัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรอืศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง   

๒. มีความรู ้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมี
ทักษะชีวติ  

๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ีมสีุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 



๔.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชวีิตและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
๕.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทย   ก ารอนุรักษ์ และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุง่ท าประโยชนแ์ละสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างมคีวามสุข    
 

 





ตารางวเิคราะห์ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  รหัสวิชา ง๒๓๑๐๑   

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

หน่วยการเรียนรู้/แผนการ

จัดการเรียนรู้ เรื่อง 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 

องค์ประกอบที่  ๑ ข้อ ๑๓  องค์ประกอบที่ ๕ ข้อ ๒ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒

เทคโนโลยีน าเสนองาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๕ 

การสรา้งตารางการค านวณ 

ด้วย google sheets 

 

องค์ประกอบที่ ๑ข้อ 13 การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ 

การเรียงล าดับข้อมูลดว้ย google sheets พรรณไม้จากสวน

พฤกษศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ ๕ข้อที่ 2การเผยแพรอ่งค์ความรู ้

การจัดสรา้งแหล่งเรียนรู้ (เว็บไซต์)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ง๒๓๑๐๑     ชื่อวชิา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ ๓ 

จ านวน ๑ หนว่ยกิต  ภาคเรียนที่ ๑  เวลา ๔๐ คาบ 

 

 ศกึษาพัฒนาการของคอมพิวเตอร ์ฮาร์ตแวร ์ซอฟแวร์ การประยุกต์ใชค้อมพิวเตอร์ เพื่อสร้าง

งานในรูปแบบต่างๆ หลักการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ ลักษณะของการท าโครงงาน จากปัญหาหรอื

เรื่องที่สนใจจะศกึษา วเิคราะหร์ูปแบบกระบวนการด าเนินงานโครงงาน แนวทางการประยุกต์

คอมพิวเตอร์กับโครงงาน 

 ปฏิบัติการสร้างโครงงานโดยใช้คอมพิวเตอรเ์ป็นเครื่องมอื โดยใช้ความรู ้ความคิด จนิตนาการ 

ทักษะ   เหตุผล    และกระบวนการตา่งๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    ตลอดจนประสบการณด์้าน

คอมพิวเตอร์  ซอฟแวร์ ในการแก้ปัญหาตา่งๆ ที่มีอยู่ มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันจนเกิดความรู้ใหมท่ี่มี

ความหมายสอดคล้องและเช่ือมโยงกันได้ โดยมีการบูรณาการความรู้ดา้นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วม

ดว้ย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ง ๓.๑  ม๓/๑ อธิบายหลักการท าโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ม๓/๒ เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน 

ม๓/๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 

ม๓/๔ ใช้คอมพิวเตอรช่์วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานที่ท าในชีวติประจ าวัน 

 ตามหลักการท าโครงงานอย่างมใีจส านกึและความรับผิดชอบ 

 

 รวม  ๔ ตัวชี้วัด 

 

 

  



 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน  

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี๕ 

หน่วยการเรียนรู้ที่๒   เทคโนโลยีน าเสนองาน 

วิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี    

เรื่อง  การเรียงล าดับข้อมูลด้วย google sheets 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ ภาคเรยีนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ เวลา   ๒  ชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน นางลักษเดือนสนทองกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    

บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน  องค์ประกอบที่  ๑  

ข้อ ๑.๕ การท าทะเบียนพรรณไม้(ก.๗-๐๐๓) (1) การท าทะเบียนพรรณไม้ตามแบบ อพ.สธ. 

 

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (K) 

สาระที๓่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 มาตรฐานง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

ตัวชี้วัด ม. ๓/๓  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 

 

๒.  สาระส าคัญ(K) 

 สเปรดชีต (spreadsheet) หรอืแผ่นตารางท าการ คือ แผ่นงานที่มีลักษณะเป็นช่องตามราง

สี่เหลี่ยม ใช้ส าหรับการจัดเรียงขอ้มูลและค านวณเป็นหลัก มโีปรแกรมสเปรดชีต (spreadsheet) ที่เป็น

ที่นยิมอยู่มากมาย แต่สเปรดชีต (spreadsheet) ออนไลน์ของ Google เป็น Application ที่ใชง้านได้โดย

ไม่เสียค่าใชจ้า่ย ผูใ้ช้สามารถสร้างสเปรดชีต (spreadsheet) ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผลการ

เรียนของนักเรียน บัญชีรายจ่าย เป็นต้น สามารถสร้างแผนภูมิเพื่อน าเสนอข้อมูล รวมไปถึงฟอร์มหรอื

แบบสอบถามออนไลน์ส าหรับเก็บข้อมูล ทั้งยังสามารถแบ่งปันให้ผูอ้ื่นได้แก้ไขและท างานรว่มกันในส

เปรตชีตสเปรดชีต (spreadsheet) ของตนได้ Google Sheets เป็น Apps สร้างสเปรดชีต (spreadsheet) 

เป็นอีกหนึ่ง Apps ใหม่จากทาง Google คุณสมบัติเอาไว้จัดการสร้างสเปรดชีต เหมอืนกับไฟล์บน 

โปรแกรม Microsoft Excel สามารถเปิด แก้ไขไฟล์สเปรดชีต (spreadsheet) ล่าสุดได้ทันที แชร์ และ

ท างานรว่มกับเพื่อนๆ ภายในสเปรดชีต (spreadsheet) เดียวกัน รองรับการจัดการกับตาราง ไม่ว่าจะ

เป็นการเรียงล าดับ บวก ลบ คูณ หาร หรอืฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่ควรจะมีในสเปรดชีต (spreadsheet)  

 

 

 



 

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้  

 ๓.๑ความรู้ (K)  

       ๑. มีความรูเ้กี่ยวกับการใชง้านGoogle Sheets 

     ๒. มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับGoogle sites 

     ๓. น าความรูเ้กี่ยวกับการสรา้ง sheets และ sites ไปประยุกต์ใชไ้ด้อย่างถูกต้องและเกิด

ประโยชน์สูงสุดในงานสวนพฤกศาสตร์ 

 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ(P)   

       ๑.  อธิบายส่วนประกอบของGoogle Sheets ได้ 

     ๒.  บอกถึงความส าคัญและประโยชน์ของGoogle Sheetsได้ 

       ๓. สามารถใช้งานส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Google Sheets ในการพิมพท์ะเบียนพรรณไม้

และการเรียงล าดับข้อมูล   และใช้ Google sites ในการสร้างหน้าเว็บเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลพรรณไม้  ได้

อย่างดี 

 ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A)   

      ๑. มุ่งมั่นในการท างาน มีความกระตอืรอืร้นในการปฏิบัติกิจกรรมและใฝ่ใจในการ

สืบเสาะแสวงหาความรูอ้ยู่เสมอ 

       ๒. เห็นประโยชน์ของส่วนประกอบของGoogle Sheetsและ Google sites 

๔.  ภาระ/ชิ้นงาน 

๑. อธิบายหลักการพืน้ฐานในการใชง้านGoogle Sheetsได้ 

๒. บอกส่วนประกอบของGoogle Sheets ได้ 

๓. น าข้อมูลที่สบืค้นได้มาจัดท าเป็นชิ้นงานด้วย Google Sheets  

          ๔. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานเว็บไซต์ดว้ย Google sites 

สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรยีนในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงานโดยจัดเก็บในเว็บไซต์ของนักเรียน 

๕.สาระการเรียนรู้(K) 

 ๑.  การเรียกใช้งาน Google Sheets 

 ๒.  การท างานรว่มกันของGoogle Sheets 

 ๓.  การแชร์ไฟล์ใน Google Drive 

 ๔.  การสรา้งหน้าเว็บในและสรา้งหน้าเว็บย่อย Google sites 

 

 

 

 

 



 

๖.  หลักฐานหรอืร่องรอยของการเรียนรู้การวัดและประเมินผล 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

วิธีการวัด 

 

เคร่ืองมือ 

 

เกณฑ์ท่ีใช้

ประเมิน 

 

ผู้

ประเมิน 

 

๑.  ด้านความรู้  (K) 

๑.๑สังเกตจากการอภปิราย 

๑.๒ ตรวจผลงานจากการท า

กิจกรรมและรายงาน 

- อภปิราย 

- ตอบ

ค าถาม 

- แบบสังเกต 

พฤติกรรมการ

เรียนรู ้

- มีผลการ

ประเมินอยู่ใน

ระดับดี ผา่น

เกณฑร์้อยละ ๘๐ 

- ครู 

 

๒.  ด้านทักษะกระบวนการ  (P) 

๒.๑สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ

กิจกรรมใบงาน 

๒.๒ ประเมินการมทีักษะในการ

ค้นหาข้อมูลจากแหล่งความรูแ้ละ

การน าเสนอข้อมูล 

- สังเกต

พฤติกรรม 

 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

 

- มีผลการ

ประเมินอยู่ใน

ระดับดี ผา่น

เกณฑร์้อยละ ๘๐ 

- ครู 

 

๓.  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  (A) 

๓.๑สังเกตความตั้งใจท างานและ

ความเต็มใจค้นหาความรูจ้าก

แหลง่การเรียนรู้ตา่ง ๆ 

- การมี

ส่วนรว่มใน

ช้ันเรยีน 

- แบบประเมิน

พฤติกรรม

รายบุคคล 

ใบกิจกรรม 

- มีผลการ

ประเมินอยู่ใน

ระดับดี ผา่น

เกณฑร์้อยละ ๘๐ 

- ครู 

 

๓.๒ผูเ้รียนสามารถใช้ประโยชน์

ของขอ้มูลที่สืบค้นจาก

อินเทอร์เน็ตได้ 

- การมี

ส่วนรว่มใน

ช้ันเรยีน 

-แบบสังเกต

พฤติกรรมการ

ท างานกลุ่ม 

- มีผลการ

ประเมินอยู่ใน

ระดับดี ผา่น

เกณฑร์้อยละ ๘๐ 

- ครู 

 

 

๗. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (๑๐ นาที) 

 -  ครูใหน้ักเรียน login เข้าสู่ Classroom ของตนเองพรอ้มน าเข้าสู่บทเรียนโดยครูสอบถาม

นักเรียนว่านักเรียนเคยใช้งานโปรแกรมในการค านวณหรอืไม่  รู้จักGoogle Sheetsหรอืไม่ 

(แนวตอบ เคยGoogle Sheets เป็น Apps สร้างสเปรดชีต (spreadsheet) เป็นอีกหนึ่ง Apps ใหม่จาก

ทาง Google คุณสมบัติเอาไว้จัดการสร้างสเปรดชีต เหมอืนกับไฟล์บน Microsoft excel ซึ่งเป็น

โปรแกรมส าหรับสร้างตารางค านวณจัดรูปแบบสมุดงาน เพื่อน ามาวิเคราะหห์รอืค านวณผล ) 



 

 -  ครูใหน้ักเรียนเปิดไฟล์ทะเบียนพรรณไม้ซึ่งเป็นฟอร์มวา่ง 

 -  ครูแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ 

ขั้นสอน(๘๐ นาที) 

- นักเรียนดูสื่อสื่อที่ผลิตจากโปรแกรม Power Point เรื่อง Google Sheets 

 - นักเรียนท าใบงานที่  ๕.๑  การเรยีงล าดับข้อมูลด้วย google sheets 

- นักเรียนนั่งประจ าเครื่องคอมพวิเตอร์ต่อเช่ือมระบบอินเทอร์เน็ตเปิดไฟล์ขอ้มูลพรรณจาก 

Classroomโดยแบ่งกันพิมพท์ะเบียนพรรณไม้ อ้างอิงจากเอกสาร ก.7 - 003 แบบศึกษาพรรณไม้

ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน คนละ 4 ชนิดโดยไม่ซ้ ากัน 

- ครูอธิบายการพิมพ์งานด้วยGoogle Sheets เสร็จแล้วให้นักเรียน copy ไฟล์ทะเบียนพรรณ

ไม้ไปไว้ที่ dirve ของตนเอง โดยจัดเรียงล าดับข้อมูลพรรณไม้ ตาม ชื่อวงศ์  ลักษณะวิสัย และ 

บริเวณที่พบแล้วจัดส่งไฟล์ ทะเบียนพรรณไม้ใน Classroom 

- นักเรียนเปิดไฟล์งานที่จัดเรียงเรียบร้อยแลว้ใน classroom 

 -  นักเรียนท าใบงานที่ ๕.๒ การสรา้งหน้าเว็บ google sites 

- นักเรียนเปิดเว็บไซต์ของตนเอง สรา้งหน้าเว็บใหมชื่่อ ทะเบียนพรรณไม้ แล้วแทรกไฟล์

ทะเบียนพรรณไม้ จาก Drive ของตนเอง 

 -  นักเรียนสรา้งหน้าเว็บ ช่ือวงศ ์ลักษณะวิสัย และ บริเวณที่พบ โดยหน้าเว็บเหล่านีอ้ยู่ใต้หนา้

เว็บทะเบียนพรรณไม้ แล้วแทรกไฟล์ จาก Drive ของตนเอง 

- นักเรียนช่วยกันสรุปอภิปรายสรุปองค์ความรูท้ี่ได้รับจากการเรียงล าดับข้อมูลและการสรา้ง

หนา้เว็บ 
 

ขั้นสรุป  (๑๐ นาที) 

- นักเรียนและครูอภปิรายเรื่องสว่นประกอบต่างๆ ที่อยู่บนหนา้ต่างของGoogle Sheetsและการสรา้ง

หนา้เว็บ google sites 

๘.  สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 

     ๘.๑  สื่อการเรียนรู้ 

- ใบความรู๕้.๑ การเรียงล าดับข้อมูลดว้ย google sheets 

- ใบความรู๕้.๒ การสรา้งหน้าเว็บ google sites 

- นักเรียนท าใบงานที่  ๕.๑  การเรียงล าดับข้อมูลดว้ย google sheets 

- นักเรียนท าใบงานที่ ๕.๒ การสรา้งหน้าเว็บ google sites 

- สื่อที่ผลิตจากโปรแกรมgoogle slie เรื่อง การเรียงล าดับข้อมูลดว้ย google sheets 

- สื่อที่ผลิตจากโปรแกรมgoogle slie เรื่องการสรา้งหน้าเว็บ google sites 

- https://classroom.google.com 

https://classroom.google.com/u/0/c/NjQ0MTgxNDE1N1pa


 

 

 

  ๘.๒  แหล่งเรียนรู้ 

         ๑. เขตพื้นที่ศึกษาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 

         ๒. หอ้งคอมพิวเตอร์โรงเรยีน 

  ๓. เว็บไซต์ที่น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับgoogle sheets และgoogle sites 

  ๔. หอ้งสมุดโรงเรียน 

 

๙.  เกณฑ์การประเมินด้านต่างๆ  
๙.๑เกณฑ์การประเมินด้านความรู้  

ระดับการ

ประเมิน 
เกณฑ์ 

ผ่าน ตอบค าถามถูกต้องร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

ไม่ผ่าน ตอบค าถามได้ถูกต้องต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

 

๙.๒ เกณฑ์การประด้านทักษะกระบวนการฯ  

๙.๒.๑ เกณฑ์การประเมินทักษะการท างานกลุ่ม 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 

การวางแผนร่วมกับ

เพื่อนในกลุ่ม 

ร่วมวางแผนเสนอความ

คิดเห็นรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อื่น มีเหตุผล 

มีบางคนไม่สนใจ

วางแผนรว่มกับกลุ่ม

ไม่รับฟังความคิดเห็น

ของผู้อื่น ไม่มีเหตุผล 

ส่วนมากไม่สนใจ

วางแผนและไม่รับฟัง

ความคิดเห็นของ

ผูอ้ื่นและไม่มเีหตุผล 

การปฏิบัติกิจกรรม

กลุ่ม 

ร่วมมือกันรับผดิชอบ

ปฏิบัติตามที่ได้รับ

มอบหมายชว่ยเหลอืกัน

อย่างดใีนการแก้ปัญหา 

มีบางคนยังไม่ให้

ความรว่มมอื

ช่วยเหลือเพื่อนใน

กลุ่ม 

ส่วนมากไม่สนใจกัน

นิ่งดูดายไม่ช่วยเหลือ

กัน 

การน าเสนอผลงาน

กลุ่ม 

กลุ่มน าเสนอเองโดยไม่

ต้องกระตุน้ความม่ันใจ 

กลุ่มน าเสนอเองโดย

ไม่ต้องกระตุน้ ม่ันใจ 

น่าสนใจ 

ต้องกระตุน้จงึจะ

น าเสนอ 



 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 

ความกระตอืรอืร้น

และการตรงต่อ

เวลา 

แสดงความเอาใจใส่

ปฏิบัติดว้ยความเต็มใจ

ตรงต่อเวลา 

แสดงความเอาใจใส่

พอสมควรตรงต่อ

เวลา 

เอาใจใส่ในการท า

กิจกรรมไม่เต็มที่ ไม่

ใส่ใจกับเวลาที่

ก าหนด 

 

๙.๓ เกณฑ์การประด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ข้อ ๔ ใฝ่เรยีนรู้ตัวบ่งชี ้๔.๑ ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  

พฤติกรรมบ่งชี้ 
เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1.ตั้งใจเรียน 

2.เอาใจใส่และมี

ความเพียร

พยายามในการ

เรียนรู้ 

3.เข้าร่วม

กิจกรรมการ

เรียนรู้ตา่งๆ 

ไม่ตั้งใจเรียน เข้าเรียนตรงเวลา 

ตั้งใจเรียน เอาใจ

ใส่ในการเรียน มี

ส่วนรว่มในการ

เรียนรู้และเขา้ร่วม

กิจกรรมการ

เรียนรู้ตา่งๆเป็น

บางครัง้ 

เข้าเรียนตรงเวลา 

ตั้งใจเรียน เอาใจใส่

และมีความเพียร

พยายามในการ

เรียนรู้ มีสว่นร่วมใน

การเรียนรูแ้ละเข้า

ร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ตา่งๆ

บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจ

เรียน เอาใจใส่และมี

ความเพียรพยายามใน

การเรียนรู ้มสี่วนรว่ม

ในการเรียนรู้และเขา้

ร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ตา่งๆทั้งในและ

นอกชั่วโมงเรียน 

 

ตัวบ่งชี ้๔.๒ แสวงหาความรูจ้ากทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม 

สรุปเป็นองค์ความรู ้และสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

      

รายละเอียดตามเอกสารแนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

(เล่มสีชมพ)ู 

  

 

 

 



 

ข้อ ๖มุ่งมั่นในการท างาน  

      ตัวบ่งชี ้๖.๑ตั้งใจและรับผดิชอบในหนา้ที่การงาน  

พฤติกรรมบ่งชี้ 
เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1.เอาใจใส่ต่องาน

ที่ได้รับมอบหมาย 

2.ตั้งใจและ

รับผิดชอบใน 

การท างานให้

ส าเร็จ 

3.ปรับปรุงและ

พัฒนาการท างาน

ด้วยตนเอง 

ไม่ปฏิบัติเลย ปฏิบัติเป็ น

บางครัง้ 

ปฏิบัติอยู่บ่อย ๆ  ปฏิบัติอย่าง

สม่ าเสมอและเป็น

แบบอย่างที่ดี 

      ตัวบ่งชี้๖.๒ ท างานด้วยความเพียรพยายาม และอดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ท างานด้วย

ความเพียร

พยายาม และ

อดทนเพื่อให้งาน

ส าเร็จตาม

เป้าหมาย 

 

ตั้งใจท างานด้วย 

ความขยันและ

อดทน แต่งานไม่

ส าเร็จส าเร็จ 

ตั้งใจท างานด้วย 

ความขยันและ

อดทน พยายาม

ท างานให้ส าเร็จ

ตามเป้าหมายและ

ได้รับการยอมรับ

และชื่นชมใน

ผลงาน 

ตั้งใจท างานด้วย 

ความขยันและ

อดทน พยายาม

ท างานให้ส าเร็จ

ตามเป้าหมาย ไม่

ย่อท้อตอ่ปัญหา 

และได้รับการ

ยอมรับและชื่นชม

ในผลงาน 

ตั้งใจท างานด้วย 

ความขยันและ

อดทน พยายาม

ท างานให้ส าเร็จ

ตามเป้าหมาย

ภายในเวลาที่

ก าหนด ไม่ย่อท้อ

ต่อปัญหา 

แก้ปัญหาและ

อุปสรรคในการ

ท างานและได้รับ

การยอมรับและ

ชื่นชมในผลงาน 

 

 

 

 



 

๑๐. ผลการประเมินหลังสอน 

๑๐.๑ ด้านความรู้ 

ผา่น  จ านวน ..........160........คน คิดเป็นรอ้ยละ  .......100.......... 

ไม่ผ่าน  จ านวน ..........0............คน คิดเป็นรอ้ยละ  ..........0.............. 

 ๑๐.๒  ด้านทักษะกระบวนการ 

ผา่น  จ านวน ..........160........คน คิดเป็นรอ้ยละ  .......100.......... 

ไม่ผ่าน  จ านวน ..........0............คน คิดเป็นรอ้ยละ  ..........0.............. 

 ๑๐.๓ ด้านคุณลักษณะ 

ผา่น  จ านวน ..........160........คน คิดเป็นรอ้ยละ  .......100.......... 

ไม่ผ่าน  จ านวน ..........0............คน คิดเป็นรอ้ยละ  ..........0.............. 

 ๑๐.๔  สรุปผลการประเมินชิ้นงาน (รวบยอด) ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

ดีมาก จ านวน ..........75...... คน   คิดเป็นรอ้ยละ .........47....... 

ดี จ านวน ..........45....... คน   คิดเป็นรอ้ยละ .........28......... 

พอใช้ จ านวน ..........30....... คน   คิดเป็นรอ้ยละ .........19.......... 

ปรับปรุง จ านวน ..........10........ คน   คิดเป็นรอ้ยละ ............6.......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1๑. บันทึกหลังสอน 

-ผลการสอน          

       นักเรียนมคีวามสนใจตัง้ใจท างานดมีาก มกีารชว่ยเหลือกนัในการพิมพท์ะเบยีนพรรณไมจ้าก ก7-003 

ตามที่ไดร้ับมอบหมาย  เรียงล าดบัขอ้มูล และการน าขอ้มูลไปแสดงในหนา้เวบ็ไซต ์ 

  

-ปัญหาและอุปสรรค 

         ก7-003 บางเลม่อา่นยากมาก โดยเฉพาะชื่ อวิทยาศาสร์ หรือช่ือวงศ ์Internet ชา้มาก  

  

-ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

         ครูแนะน าใหน้ักเรียนคน้ชื่ อวิทยาศาสร์ หรือช่ือวงศ ์ทาง Internet เพิ่ มเติม เพ่ือยืนยนัความถูกตอ้งของ

ขอ้มูล  Internet ชา้ ครูขยายเวลาในการตรวจงานของนักเรียน 

  
 

      ลงช่ือ                       ครูผูส้อน 

         (นางลักษเดือน  สนทอง) 

          30/กันยายน/2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๒.  ความคิดเห็น / การนิเทศ / ข้อเสนอแนะ 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

          (นายวิเชียร  กระพี้แดง) 

                  หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

๑๓. ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

 

       (นายนพดล   สงิหศรี) 

                           รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ  

 

 ๑๔. ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

        

 

             (นายศุภกิจ   สานุสัตย์)  

                                                   ผูอ้ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร 

  



 

ใบความรู้ที่ ๕.๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ 

วิชา  ง๒๓๑๐๒วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒เรื่อง เทคโนโลยีการน าเสนองาน  

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี๕ เรื่อง การเรียงล าดับข้อมูลด้วย google sheets    เวลา ๒ ชั่วโมง 

 

๑. การใช้ Google sheets 

สเปรดชีต (spreadsheet) หรอืแผ่นตารางท าการ คือ แผน่งานที่มีลักษณะเป็นช่องตามราง

สี่เหลี่ยม ใช้ส าหรับการจัดเรียงขอ้มูลและค านวณเป็นหลัก มโีปรแกรมสเปรดชีต (spreadsheet) ที่เป็น

ที่นยิมอยู่มากมาย แต่สเปรดชีต (spreadsheet) ออนไลน์ของ Google เป็น Application ที่ใชง้านได้โดย

ไม่เสียค่าใชจ้า่ย ผูใ้ช้สามารถสร้างสเปรดชีต (spreadsheet) ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผลการ

เรียนของนักเรียน บัญชีรายจ่าย เป็นต้น สามารถสร้างแผนภูมเิพื่อน าเสนอข้อมูล รวมไปถึงฟอร์มหรอื

แบบสอบถามออนไลน์ส าหรับเก็บข้อมูล ทั้งยังสามารถแบ่งปันให้ผู้อื่นได้แก้ไขและท างานรว่มกันในส

เปรตชีตสเปรดชีต (spreadsheet) ของตนได้ Google Sheets เป็น Apps สร้างสเปรดชีต (spreadsheet) 

เป็นอีกหนึ่ง Apps ใหม่จากทาง Google คุณสมบัติเอาไว้จัดการสร้างสเปรดชีต เหมอืนกับไฟล์บน 

โปรแกรม Microsoft Excel สามารถเปิด แก้ไขไฟล์สเปรดชีต (spreadsheet) ล่าสุดได้ทันที แชร์ และ

ท างานรว่มกับเพื่อนๆ ภายในสเปรดชีต (spreadsheet) เดียวกัน รองรับการจัดการกับตาราง ไม่ว่าจะ

เป็นการเรียงล าดับ บวก ลบ คูณ หาร หรอืฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่ควรจะมีในสเปรดชีต (spreadsheet)  

เมื่อเราเข้าสู่ระบบของ Google และคลิกที่ แอป จะพบ แอป ตา่ง ๆ ใหเ้ลือก 

 

 

เลอืก google sheets 



 

 
หัวหน้ากลุ่ม  พิมพ์ ทะเบียนพรรณไม้ ตามคอลัมภ ์ดังนี ้

 

 

 
 

 
 

คลกิสรา้งไฟลใ์หม ่

ตัง้ชื่อทะเบยีนพนัธุไ์ม ้

เมนู ต่าง ๆ  

ใส ่email เพื่อแชร ์
สทิธใิหส้มาชกิในกลุ่ม 
ไดท้ างานร่วมกนั คลกิเพื่อแกส้ทิธกิารเขา้ถงึ 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คลกิเพื่อเปลีย่น 

เปิดสทิธใิหทุ้ก
คนทีเ่หน็ลงิค ์
สามารถ ดไูด ้



 

ใบความรู้ที่ ๕.๒ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ 

วิชา  ง๒๓๑๐๒วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒เรื่อง เทคโนโลยีการน าเสนองาน  

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี๕ เรื่อง การสรา้งหน้าเว็บ google sites    เวลา ๒ ชั่วโมง 

 

๒. การใช้ Google sites 

 

 
 

เว็ปไซต์ที่เคยสร้างไว้แล้ว

 
 

เลอืก google sites 



 

 

 
 

 
แทรก/ไดร/์spreedsheet 

 

คลกิเพื่อเพิม่หน้าเวป็ 

ตัง้ชื่อหน้าเวป็ 

คลกิ 



 

 
ก าหนดขนาด 

 
จัด กึ่งกลาง 

 



 

 
อยู่ใต้หน้าเว็บทะเบียนพรรณไม้ 

 
อยู่ใต้หน้าเว็บทะเบียนพรรณไม้ 

 
 



 

 

สร้างหน้าเว็บ ชื่อวงศ์ บรเิวณท่ีพบ และลักษณะวิสัย 

อยู่ใต้หน้าเว็บทะเบียนพรรณไม้ 

 

 
 

  



 

ใบงาน ๕.๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ 

วิชา  ง๒๓๑๐๒วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒เรื่อง เทคโนโลยีการน าเสนองาน  

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี๕ เรื่อง การเรียงล าดับข้อมูลดว้ย google sheets    เวลา ๒ ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

๑. การเรียงล าดับข้อมูลด้วย google sheets 

นักเรียนนั่งประจ าเครื่องคอมพวิเตอร์ต่อเช่ือมระบบอินเทอร์เน็ตเปิดไฟล์ขอ้มูลพรรณจาก 

Classroom โดยแบ่งกันพิมพท์ะเบียนพรรณไม้ อ้างอิงจากเอกสาร ก.7 - 003 แบบศึกษาพรรณ

ไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน คนละ 4 ชนิดโดยไม่ซ้ ากัน 

 แล้วจัดเรียงข้อมูลดังนี ้

1. เรียงตามชื่อวงศ์ 

2. เรียงตามบริเวณที่พบ 

3. เรียงตามลักษณะวิสัย 

แล้วให้นักเรียนแต่ละคนส่งไฟล์งาน ใน classroom 

 

 

  

ใบงาน 



 

ใบงาน ๕.๒ 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ 

วิชา  ง๒๓๑๐๒วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒เรื่อง เทคโนโลยีการน าเสนองาน  

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี๕ เรื่อง การสรา้งหนา้เว็บ google sites    เวลา ๒ ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

๑. การใช้ Google sites 

 ให้นักเรียนเปิด google sites แล้วท าการแทรกหนา้เว็บ ช่ือ ทะเบียนพรรณไม้สร้างหน้าเว็บใหม่ 

3  หนา้ ดังนี ้

1. เรียงตามช่ือวงศ์ 

2. เรียงตามบริเวณที่พบ 

3. เรียงตามลักษณะวิสัย 

แล้วแทรกไฟล์ spreadsheet  ดังกล่าวลงในหน้าเว็บที่สรา้งขึ้นมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงาน 



 

ตัวอย่างชิ้นงานของนักเรียน 

 
การส่งงานของนักเรยีน ใน classroom 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 



 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (๑๐ นาที) 

 -  ครูใหน้ักเรียน login เข้าสู่ Classroom ของตนเองพรอ้มน าเข้าสู่บทเรียนโดยครูสอบถาม

นักเรียนว่านักเรียนเคยใช้งานโปรแกรมในการค านวณหรอืไม่  รู้จักGoogle Sheetsหรอืไม่ 

 

                      
 

 -  ครูใหน้ักเรียนเปิดไฟล์ทะเบียนพรรณไม้ซึ่งเป็นฟอร์มวา่ง 

 

 
 -  ครูแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ 

ขั้นสอน(๘๐ นาที) 

- นักเรียนดูสื่อสื่อที่ผลิตจากโปรแกรม Power Point เรื่อง Google Sheets 

        
 

- นักเรียนท าใบงานที่  ๕.๑การเรียงล าดับข้อมูลดว้ย google sheets 



 

- นักเรียนนั่งประจ าเครื่องคอมพวิเตอร์ต่อเช่ือมระบบอินเทอร์เน็ตเปิดไฟล์ขอ้มูลพรรณจาก 

Classroomโดยแบ่งกันพิมพท์ะเบียนพรรณไม้ อ้างอิงจากเอกสาร ก.7 - 003 แบบศึกษาพรรณไม้

ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน คนละ 4 ชนิดโดยไม่ซ้ ากัน 

 

                  
 

                    
 

- ครูอธิบายการพิมพง์านด้วยGoogle Sheetsเสร็จแล้วให้นักเรียน copy ไฟล์ทะเบียนพรรณไม้

ไปไว้ที่ dirveของตนเอง โดยจัดเรียงล าดับข้อมูลพรรณไม้ ตาม ชื่อวงศ์  ลักษณะวิสัย และ 

บริเวณทีพ่บแล้วจัดส่งไฟล์ ทะเบียนพรรณไม้ใน Classroom 

- นักเรียนเปิดเว็บไซต์ของตนเอง สรา้งหน้าเว็บใหม่ช่ือ ทะเบียนพรรณไม้ แล้วแทรกไฟล์

ทะเบียนพรรณไม้ จาก Drive ของตนเอง 

 

             
                                  

        



 

 

               

- นักเรียนสรา้งหน้าเว็บ ช่ือวงศ ์ลักษณะวิสัย และ บริเวณที่พบ โดยหน้าเว็บเหล่านีอ้ยู่ใต้หนา้เว็บ

ทะเบียนพรรณไม้ แล้วแทรกไฟล์ จาก Drive ของตนเอง 

- นักเรียนช่วยกันสรุปอภิปรายสรุปองค์ความรูท้ี่ได้รับจากการเรียงล าดับข้อมูลและการสร้างหน้าเว็บ  

                                   
ขั้นสรุป  (๑๐ นาที) 

- นักเรียนและครูอภปิรายเรื่องสว่นประกอบต่างๆ ที่อยู่บนหนา้ต่างของGoogle Sheetsและการสรา้ง

หนา้ 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรยีนโรงเรยีนขามแก่นนคร 

ต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 

รหัสวิชา ง๒๓๑๐๑ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สอนโดยนางลักษเดือน สนทอง  

ค าชี้แจง       ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย / ลงในชอ่งที่ตรงกับความพึงพอใจของนักเรียน 
 

ที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

(x) 

แปลความ 

๑ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นใหน้ักเรียนได้ปฏิบัติ

จรงิ 

๔.๖๕ ๒ 

๒ นักเรียนมสี่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นและ

สรุปองค์ความรูด้้วยตนเอง 

๔.๔๐ ๓ 

๓ นักเรียนสามารถวิเคราะห ์วจิารณ์ได้อย่างมี

เหตุผล 

๔.๒๕ ๕ 

๔ นักเรียนสามารถท างานได้ตามขั้นตอนและมี

ชิน้งานที่มีคุณภาพ 

๔.๓๖ ๔ 

๕ ครูเปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้น าเสนอความรู้ ๔.๓๖ ๔ 

๖ นักเรียนใชเ้ทคโนโลยีในการสบืค้นและน าเสนอ

ความรู้ 

๔.๘๐ ๑ 

๗ นักเรียนสามารถสื่อสารการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ๔.๒๕ ๕ 

๘ นักเรียนสามารถศึกษาหาความรูไ้ด้จากสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรยีน 

๔.๓๖ ๔ 

๙ นักเรียนมคีวามรักและหวงแหนต้นไม้ในโรงเรยีน ๔.๓๖ ๔ 

๑๐ นักเรียนมคีวามสุขเมื่อได้เรยีนรู้เรื่องราวของตน้ไม้ 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

๔.๖๕ ๒ 

รวม ๔.๔๓   

จากตารางการประเมินสรุปได้ว่า   ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเรยีง

ตามล าดับ มีดังน้ีคือนักเรียนใชเ้ทคโนโลยีในการสบืค้นและน าเสนอความรู้(X̄= ๔.๘๐)  ครูจัด

กิจกรรมการเรียนรูเ้น้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจรงิและนักเรียนมคีวามสุขเมื่อได้เรยีนรู้เรื่องราวของตน้ไม้ 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน(X̄ = ๔.๖๕) นักเรียนมสี่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นและ

สรุปองค์ความรูด้้วยตนเอง(X̄ = ๔.๔๐)  ผูป้ระเมินมคีวามพึงพอใจมากที่สุดล าดับสุดท้ายคือนักเรียน

สามารถสื่อสารการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และนักเรียนสามารถวิเคราะห ์วจิารณ์ได้อย่างมเีหตุผล (X̄ 

= ๔.๒๕) 



 

 

 

 

 

ตารางสรุป 

จ านวนเล่มทะเบียนพรรณไม้และจ านวนชนิดพรรณไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปกีารศึกษา จ านวนเล่มทะเบียนพรรณไม้

(เล่ม) 

จ านวนชนิดพรรณไม้ 

(ชนิด) 

2559 10 105 ชนิด 

รวม 10 105 ชนิด 


