
 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรยีนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วิชา การจัดดอกไม้ รหัสวิชา ๒๐๗๐๑-๒๑๒๐   

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖5 
            ประเภทวิชาอตุสาหกรรมท่องเที่ยว         สาขาการโรงแรม 
 
                             ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา 2565 
 

 
 

จัดทำโดย 
นางสาวณัฐริกา  โมอ่อน 

 
 
 
 
วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน         อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕      สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 



 

 

                         รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 
     ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
     ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………… 

(นางสาวสินนีาฏย์ ตระกูลกำเหนิดเหมาะ) 
หัวหน้าสาขาวชิาการโรงแรม 

……../………./………. 
       ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
       ควรปรับปรุงดังเสนอ 
อื่นๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ……………………………………….. 

(นายอรุณ  เกลื่อนพนัธ์) 
รองผู้อำนวยการฝา่ยวิชาการ 

………/………./……….. 
       ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
       อื่นๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………. 

(นายนิมิตร  ศรียาภัย) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

………./………./……….. 
 
 



 

 

คำนำ 

                แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงวิชาการจัดดอกไม้ รหัสวิชา ๒๐๗๐๑-๒๑๒๐  จัดทำข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการ

เรียนการสอน วิชาการจัดดอกไม้ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  

2564  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 18 

สัปดาห์  สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 8หน่วย  ประกอบด้วย .รูปแบบการจัด

ดอกไม้แบบไทยและสากล การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ การจัดดอกไม้  การจัดแจกันดอกไม้  การ

จัดแจกันดอกไม้รูปทรงครึ่งวงกลม การจัดดอกไม้แบบสากลรูปทรงเรขาคณิตและแบบไทย  การ

จัดกระเช้าดอกไม้  การจัดช่อดอกไม้  การร้อยมาลัย การประดิษฐ์ตาข่ายหน้าชา้ง 

 ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C )ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง  หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้

ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

ด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

  

 

 

ณัฐริกา  โมอ่อน                                                                                   

                                                                                                         ผู้จัดทำ 

 
 



 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง 
๑.  ชื่อวิชา การจัดดอกไม้ รหัสวิชา ๒๐๗๐๑-๒๑๒๐  จำนวน  ๓ หน่วยกิต จำนวน  ๔ ชั่วโมง 
๒. คำอธิบายรายวิชา 
         ศึกษาความเป็นมา คุณประโยชน์ของการจัดดอกไม้ การเลือก การเตรียม การใช้ และการ
ดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์การจัดดอกไม้ รูปแบบ วิธีการและข้ันตอนการจัดดอกไม้แบบสากล และ
แบบไทย การจัดแจกันกระเช้าดอกไม้ พานดอกไม้ ชอ่ดอกไม้ การร้อยมาลัยและการร้อยตาข่าย        
๓.จุดประสงค์รายวิชา 
      3.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เร่ืองการจัดดอกไม้แบบไทยและแบบสากล 
      3.2 เพื่อให้ผู้เรียนออกแบบ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์และจัดดอกไม้ได้ท้ังแบบไทยและแบบสากล 
ตามแบบเบื้องต้นและแบบนิยม 
      3.3 เพื่อให้ผู้เรียนสรรหาวัสดุต่างๆ ท่ีมีอยู่ท่ัวไปมาใช้ให้เกิดประโยชนส์ูงในการจัดดอกไม้ 
เพิ่ม 
คุณค่าความงามทางศิลปะ และมูลค่าเป็นรายได้ 
๔.สมรรถนะของรายวิชา 
       ๔.๑บอกความหมายในเร่ืองการจัดดอกไม้แบบไทย  
       ๔.๒บอกความหมายในเร่ืองการจัดดอกไม้แบบสากล 
       ๔.๓การจัดแจกันกระเช้าดอกไม้ 
       ๔.๔พานดอกไม้ ช่อดอกไม้ 
       ๔.๕ การร้อยมาลัย   การร้อยตาข่าย              
 

 

 

 



 

 

๕.การวิเคราะห์หลักสูตร 

วิชา การจัดดอกไม้ รหสัวิชา ๒๐๗๐๑-๒๑๒๐  จำนวน  ๓ หน่วยกิต จำนวน  ๔ ช่ัวโมง 

                 พฤติกรรม 

 

ชื่อหน่วย 
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รูปแบบการจัดดอกไม้แบบไทยและ

สากล 

1 2 1    1 1 6 3 

การดูแลรักษาวัสดุอปุกรณ์ การจัด

ดอกไม้ 

 1 1 2 1  1 1 7 2 

การจัดแจกันดอกไม ้ 1 3 1    2 2 9 1 

การจัดแจกันดอกไมรู้ปทรงครึ่งวงกลม 

การจัดดอกไม้แบบสากลรปูทรง

เรขาคณิตและแบบไทย 

 1 1 1 2  2 2 9 1 

การจัดกระเช้าดอกไม ้ 1 1 1 1   1 1 6  

การจัดช่อดอกไม ้ 1 2 2    1 1 7 2 

การร้อยมาลัย 1  1 2   1 1 6 3 

การประดิษฐ์ตาข่ายหน้าช้าง 1  2    1 2 6 3 

รวม 6 12 11 6 3  8 8   

ลำดับความสำคัญ 3 1 2 .       

 
 
 
 
 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรยีนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรูป้ระจำ
หน่วย 

สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 1  รูปแบบ
การจัดดอกไม้แบบ
ไทยและสากล 

4 1.1 รู้และเข้าใจความเป็นมา  
รูปแบบการจัดดอกไม ้
แบบไทยและสากล 
 1.2 รู้และเข้าใจคุณประโยชน ์

1.1บอกความหมายจัดดอกไม้ 
แบบไทยและสากล 

หน่วยที่ 2 การดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ์ 
การจัดดอกไม ้
 

4 1.1 รู้และเข้าใจการดูแลรกัษา
วัสดุอุปกรณ์ 
 

1.1บอกความหมายในการดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ์ การจัดดอกไม ้
 

หน่วยที่ 3การจัด
แจกันดอกไม ้
 

8 1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
แจกันดอกไม้ 
 

1.1 สามารถจัดแจกันดอกไม้ได ้

หน่วยที่ 4. การจัด
แจกันดอกไมรู้ปทรง
ครึ่งวงกลม การจัด
ดอกไม้แบบสากล
รูปทรงเรขาคณิตและ
แบบไทย 

8 1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
แจกันดอกไมรู้ปทรงครึ่งวงกลม 
 1.2 รู้และเข้าใจในการมดอกไม้
แบบสากลรูปทรงเรขาคณิตและ
แบบไทย 

1.1 สามารถจัดแจกันดอกไม้
รูปทรงครึ่งวงกลมรูปทรง
เรขาคณิตได ้

หน่วยที่ 5.การจัด
กระเช้าดอกไม ้
 

8 1.1 รู้และเข้าใจการจัดกระเช้า
ดอกไม้ 
 

 

1.1 สามารถจัดจัดกระเช้า
ดอกไม้ได ้

หน่วยที 6. 
การจัดช่อดอกไม ้

8 1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการ 
การจัดช่อดอกไม ้

1.1 สามารถจัดช่อดอกไม้ได ้

หน่วยที 7.การร้อย
มาลัย 

16 1.1 รู้และเข้าใจการร้อยมาลัย 
 

1.1 สามารถร้อยมาลัยได ้

หน่วยที 8.การ
ประดิษฐ์ตาข่ายหน้า
ช้าง 

8 1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการ 
ประดิษฐ์ตาข่ายหน้าช้าง 

1.1สามารถประดิษฐ์ตาข่ายหน้า
ช้างได ้

สอบปลายภาค 4 - - 

 
 
 
 
 



 

 

๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 ๗.๑ การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยท่ี ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/ปฏิบัติงาน 
(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 4 5 4 13 6.5 
๒ 4 5 4 13 6.5 
๓ 4 5 4 13 6.5 
๔ 4 5 4 13 6.5 
๕ 4 5 4 13 6.5 
6 4 5 4 13 6.5 
7 3 5 3 11 5.5 
8 3 5 3 11 5.5 

รวม 30 4๐ 30 ๑๐๐ 50 
  พุทธพิสัย       ๓๐ คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (10 คะแนน) 
   -ทดสอบปลายภาคเรียน(20 คะแนน)  
  ทักษะพิสัย       ๔๐ คะแนน 
   -ใบงาน (20 คะแนน) 
   -ช้ินงาน (20 คะแนน) 
  จิตพิสัย        ๓๐  คะแนน 
   รวม                ๑๐๐ คะแนน 
 
  ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู ้

การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกนั คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี ้
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป ระดับผลการเรียน ๔.0  
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙ ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔ ระดับผลการเรียน ๓.0 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙ ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔ ระดับผลการเรียน ๒.0 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙ ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔ ระดับผลการเรียน ๑.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๕0  ระดับผลการเรียน ๐  
 
๘. เครื่องมือวัดผล 
 ๘.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 ๘.๒ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 ๘.๓ ใบงาน 
 



 

 

 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 

1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 รูปแบบการจัดดอกไม้แบบไทยและสากล 4ชั่วโมง 
  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

        1.1 รู้และเข้าใจความเป็นมารูปแบบการจัดดอกไม้แบบไทยและสากล 

        1.2 รู้และเข้าใจคุณประโยชน ์  

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
       2.1บอกความหมายจัดดอกไม้แบบไทยและสากล 
3. เน้ือหา 
         3.1 บอกการจัดดอกไม้แบบไทยและสากล 
        3.2 บอกคุณประโยชน์จัดดอกไม้ 
4.กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 บอกความหมายจัดดอกไม้แบบไทยและ
สากล 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

4.1  บอกการจัดดอกไม้แบบไทยและสากล       
4.2 บอกคุณประโยชน์จัดดอกไม้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่1 รูปแบบการจัดดอกไม้แบบไทยและสากล 4ช่ัวโมง 

 

ครั้งที่/ 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/

หลักฐาน 

เครื่องมือและ

วิธีการวัดผล 

1/4 แนะนำกิจกรรมการเรียนการ 
มอบหมายงาน 
-คุณธรรม จริยธรรม วินัยในการ 
เข้าเรียน 
-ความเป็นมา คุณประโยชน์ การ 
ออกแบบ รูปแบบการจัดดอกไม ้
แบบไทยและสากล 

 -ปฐมนิเทศ
รายละเอียดวิชาตาม 
คู่มือ 
-Pretest 
-บรรยายเนื้อหาโดย
ใช้ 
-Powerpoint 

1.สมุด
บันทึก
ผู้เรียน 
2.แบบฝกึ 
หัด 
3.แบบทด 
สอบ 
 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไมผ่่านเกณฑ ์
 



 

 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
8. บันทึกหลงัการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………… 
ผลการเรียนของนกัเรียน 

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

• ผลการสอนของคร ู
............................................................................................................................. .................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……................................................................................................................................... .....................................
.....................………………….……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

1. การจัดดอกไม้แห้งลงในภาชนะใช้หลักเกณฑ์อะไร 

   ก. ด้านคณิตศาสตร์                   ข. ด้านวิทยาศาสตร์ 

   ค. ด้านวิชาศิลปะ                      ง. ด้านสังคมศาสตร์ 

2. หลักการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นมีกี่แบบ 

   ก. 2 แบบ                            ข. 3 แบบ 

   ค. 4 แบบ                            ง. 5 แบบ 

3. การจัดดอกไม้ทรงสูง จัดดอกแรกเป็นเท่าไรของแจกัน 

   ก. 2 ครึ่ง - 3 เท่าของแจกัน                  ข. 1 เท่าของแจกัน 

   ค. 1 ครึ่ง - 2 เท่าของแจกัน                  ง. ครึ่งเท่าของแจกัน 

4. ความสมดุลในการจัดดอกไม้ หมายความว่าอย่างไร 

   ก. ความเหมาะสมในการจัด               ข. สัดส่วนของดอกไม้ท่ีจัดลงภาชนะ 

   ค. การจัดวางดอกไม้ทุกชนิด              ง. ความมั่นคง 

5. ช่วงจังหวะ (Rhythm) คืออะไร 

   ก. แต่ละช่วงให้มีจุดเด่น                     ข. แต่ละช่วงควรมีท่ีว่างห่างกัน 

   ค. การจัดวางดอกไม้ใบไม้เป็นระยะ       ง. การจัดดอกไม้ให้หนาตา 

6. การจัดดอกไม้วางมุมห้อง ควรเป็นลักษณะใด 

   ก. พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว          ข. ตัวเอส 

   ค. ครึ่งวงกลม                    ง. สามเหลี่ยมหน้าจัว่ 



 

 

7. สีของดอกไม้ท่ีจะใช้เวลากลางวัน ควรใช้สีอะไร 

   ก. สีเข้ม บานเย็น น้ำตาล    ข. สีขาว เหลือง นวล 

   ค. สีแดง ส้ม ชมพู             ง. สีม่วง สีฟ้า และสอี่อน 

8. การเลือกสีของดอกไม้ ต้องคำนึงถึงอะไร 

   ก. เครื่องประกอบตกแต่ง            ข. ภาชนะท่ีจะนำมาจัด 

   ค. สถานท่ีต้ังและเวลา                ง. จำนวนของดอกไม้และใบไม้ 

9. ข้อใดเป็นการจัดดอกไม้ทรงเต้ีย และทรงสูงของญี่ปุ่น 

   ก. แบบมนุษย์                               ข. แบบสวรรค์ 

   ค. แบบโมริบาน่าและแบบเฮกะ          ง. แบบมนุษย์ สวรรค์ ภาคพื้นดิน 

10. การจัดดอกไม้แบบสากล แบ่งวิธีการจัดใหญ่ ๆ ได้กี่แบบ 

   ก. 5 แบบ                 ข. 4 แบบ 

   ค. 3 แบบ                 ง. 2 แบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอนในการปฏิบตัิงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรงุรกัษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพือ่พัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 
 
 

ลงช่ือ...................................................................(ผูป้ระเมิน) 
             (.....................................................................................) 

 
 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ การจัดดอกไม้  4ชั่วโมง 
  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.1 รู้และเข้าใจการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ 
 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1บอกความหมายในการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ การจัดดอกไม้ 
 
 3. เน้ือหา 
           3.1อธิบายการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ 
  
 4.กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 บอกความหมายในการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ การจัดดอกไม้ 

ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1อธิบายการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่2 การดูแลรักษาวัสดุอปุกรณ์ การจัดดอกไม้  4ช่ัวโมง 

 

ครั้งที่/ 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/

หลักฐาน 

เครื่องมือและ

วิธีการวัดผล 

2/4 การเลือก การเตรียม การใช้ การ 
ดูแลรักษาวัสดุอปุกรณ์ การจัด 
ดอกไม้ 

 -บรรยายเนื้อหาโดย
ใช้ 
-Powerpoint และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอบ
บรรยาย/ซักถาม โดย
ดูภาพประกอบ 
-นักศึกษานำเสนอ
รายงานหน้าช้ันเรียน 
 

1.สมุด
บันทึก
ผู้เรียน 
2.แบบฝกึ 
หัด 
3.แบบทด 
สอบ 
 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไมผ่่านเกณฑ ์
 



 

 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
8. บันทึกหลงัการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………… 
ผลการเรียนของนกัเรียน 

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

• ผลการสอนของคร ู
..............................................................................................................................................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……........................................................................................................................................................................
.....................………………….……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

1. การจัดดอกไม้แห้งลงในภาชนะใช้หลักเกณฑ์อะไร 

   ก. ด้านคณิตศาสตร์                   ข. ด้านวิทยาศาสตร์ 

   ค. ด้านวิชาศิลปะ                      ง. ด้านสังคมศาสตร์ 

2. หลักการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นมีกี่แบบ 

   ก. 2 แบบ                            ข. 3 แบบ 

   ค. 4 แบบ                            ง. 5 แบบ 

3. การจัดดอกไม้ทรงสูง จัดดอกแรกเป็นเท่าไรของแจกัน 

   ก. 2 ครึ่ง - 3 เท่าของแจกัน                  ข. 1 เท่าของแจกัน 

   ค. 1 ครึ่ง - 2 เท่าของแจกัน                  ง. ครึ่งเท่าของแจกัน 

4. ความสมดุลในการจัดดอกไม้ หมายความว่าอย่างไร 

   ก. ความเหมาะสมในการจัด               ข. สัดส่วนของดอกไม้ท่ีจัดลงภาชนะ 

   ค. การจัดวางดอกไม้ทุกชนิด              ง. ความมั่นคง 

5. ช่วงจังหวะ (Rhythm) คืออะไร 

   ก. แต่ละช่วงให้มีจุดเด่น                     ข. แต่ละช่วงควรมีท่ีว่างห่างกัน 

   ค. การจัดวางดอกไม้ใบไม้เป็นระยะ       ง. การจัดดอกไม้ให้หนาตา 

6. การจัดดอกไม้วางมุมห้อง ควรเป็นลักษณะใด 

   ก. พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว          ข. ตัวเอส 

   ค. ครึ่งวงกลม                    ง. สามเหลี่ยมหน้าจัว่ 



 

 

7. สีของดอกไม้ท่ีจะใช้เวลากลางวัน ควรใช้สีอะไร 

   ก. สีเข้ม บานเย็น น้ำตาล    ข. สีขาว เหลือง นวล 

   ค. สีแดง ส้ม ชมพู             ง. สีม่วง สีฟ้า และสอี่อน 

8. การเลือกสีของดอกไม้ ต้องคำนึงถึงอะไร 

   ก. เครื่องประกอบตกแต่ง            ข. ภาชนะท่ีจะนำมาจัด 

   ค. สถานท่ีต้ังและเวลา                ง. จำนวนของดอกไม้และใบไม้ 

9. ข้อใดเป็นการจัดดอกไม้ทรงเต้ีย และทรงสูงของญี่ปุ่น 

   ก. แบบมนุษย์                               ข. แบบสวรรค์ 

   ค. แบบโมริบาน่าและแบบเฮกะ          ง. แบบมนุษย์ สวรรค์ ภาคพื้นดิน 

10. การจัดดอกไม้แบบสากล แบ่งวิธีการจัดใหญ่ ๆ ได้กี่แบบ 

   ก. 5 แบบ                 ข. 4 แบบ 

   ค. 3 แบบ                 ง. 2 แบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอนในการปฏิบตัิงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรงุรกัษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพือ่พัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 
 
 

ลงช่ือ...................................................................(ผูป้ระเมิน) 
             (.....................................................................................) 

 
 

 

 

 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
  1. หน่วยการเรียนรู้ที่3 การจัดแจกันดอกไม้ 8ชั่วโมง 
  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดแจกันดอกไม ้
2.สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 สามารถจัดแจกนัดอกไม้ได้ 
3. เน้ือหา 

3.1บอกข้ันตอนการจัดแจกนัดอกไม้ 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 สามารถจัดแจกันดอกไม้ได้ ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

4.1บอกข้ันตอนการจัดแจกนัดอกไม้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่3 การจัดแจกันดอกไม้ 8ช่ัวโมง 

 

ครั้งที่/ 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/

หลักฐาน 

เครื่องมือและ

วิธีการวัดผล 

3-4/8 การนำไปใช้ในการจัดแจกัน 
ดอกไม้ 
- การจัดดอกไม้รปูทรงเรขาคณิต 
- ความหมายการจัดดอกไม ้
รูปทรงเรขาคณิต 
- ประเภทของแจกัน 
- วัสดุ อปุกรณ์ในการจัดแจกัน 
- ข้ันตอนการจัดแจกัน 
- ประโยชน์ของการจัดแจกัน 
- การคำนวณต้นทุน 
- การจัดแจกันดอกไม้แบบรอบ 
ด้าน 

 -บรรยายเนื้อหาโดย
ใช้ 
-Powerpoint และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนอธิบาย
ความหมาย
ความสำคัญ 
การนำไปใช้ในการจัด
แจกันดอกไม ้
-เปิดโอกาสให้
นักศึกษา อภิปราย 
ซักถามและ
แลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็น 

1.สมุด
บันทึก
ผู้เรียน 
2.แบบฝกึ 
หัด 
3.แบบทด 
สอบ 
 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
  
 



 

 

6.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไมผ่่านเกณฑ ์
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
8. บันทึกหลงัการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………… 
ผลการเรียนของนกัเรียน 

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

• ผลการสอนของคร ู
....................................................................................................... .......................................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……............................................................................................................. ...........................................................



 

 

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

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

1. การจัดดอกไม้แห้งลงในภาชนะใช้หลักเกณฑ์อะไร 

   ก. ด้านคณิตศาสตร์                   ข. ด้านวิทยาศาสตร์ 

   ค. ด้านวิชาศิลปะ                      ง. ด้านสังคมศาสตร์ 

2. หลักการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นมีกี่แบบ 

   ก. 2 แบบ                            ข. 3 แบบ 

   ค. 4 แบบ                            ง. 5 แบบ 

3. การจัดดอกไม้ทรงสูง จัดดอกแรกเป็นเท่าไรของแจกัน 

   ก. 2 ครึ่ง - 3 เท่าของแจกัน                  ข. 1 เท่าของแจกัน 

   ค. 1 ครึ่ง - 2 เท่าของแจกัน                  ง. ครึ่งเท่าของแจกัน 

4. ความสมดุลในการจัดดอกไม้ หมายความว่าอย่างไร 

   ก. ความเหมาะสมในการจัด               ข. สัดส่วนของดอกไม้ท่ีจัดลงภาชนะ 

   ค. การจัดวางดอกไม้ทุกชนิด              ง. ความมั่นคง 

5. ช่วงจังหวะ (Rhythm) คืออะไร 

   ก. แต่ละช่วงให้มีจุดเด่น                     ข. แต่ละช่วงควรมีท่ีว่างห่างกัน 

   ค. การจัดวางดอกไม้ใบไม้เป็นระยะ       ง. การจัดดอกไม้ให้หนาตา 

 



 

 

6. การจัดดอกไม้วางมุมห้อง ควรเป็นลักษณะใด 

   ก. พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว          ข. ตัวเอส 

   ค. ครึ่งวงกลม                    ง. สามเหลี่ยมหน้าจัว่ 

7. สีของดอกไม้ท่ีจะใช้เวลากลางวัน ควรใช้สีอะไร 

   ก. สีเข้ม บานเย็น น้ำตาล    ข. สีขาว เหลือง นวล 

   ค. สีแดง ส้ม ชมพู             ง. สีม่วง สีฟ้า และสอี่อน 

8. การเลือกสีของดอกไม้ ต้องคำนึงถึงอะไร 

   ก. เครื่องประกอบตกแต่ง            ข. ภาชนะท่ีจะนำมาจัด 

   ค. สถานท่ีต้ังและเวลา                ง. จำนวนของดอกไม้และใบไม้ 

9. ข้อใดเป็นการจัดดอกไม้ทรงเต้ีย และทรงสูงของญี่ปุ่น 

   ก. แบบมนุษย์                               ข. แบบสวรรค์ 

   ค. แบบโมริบาน่าและแบบเฮกะ          ง. แบบมนุษย์ สวรรค์ ภาคพื้นดิน 

10. การจัดดอกไม้แบบสากล แบ่งวิธีการจัดใหญ่ ๆ ได้กี่แบบ 

   ก. 5 แบบ                 ข. 4 แบบ 

   ค. 3 แบบ                 ง. 2 แบบ 

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอนในการปฏิบตัิงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรงุรกัษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพือ่พัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 
 
 

ลงช่ือ...................................................................(ผูป้ระเมิน) 
             (.....................................................................................) 

 
 

 

 

 



 

 

 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 การจัดแจกันดอกไมรูปทรงครึ่งวงกลม การจัดดอกไม้แบบสากลรูปทรง

เรขาคณิตและแบบไทย      8ชั่วโมง 
  จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

 1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดแจกันดอกไม้รูปทรงครึ่งวงกลม 
 1.2 รู้และเข้าใจในการมดอกไม้แบบสากลรูปทรงเรขาคณิตและแบบไทย  

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1 สามารถจัดแจกนัดอกไม้รูปทรงครึ่งวงกลมรูปทรงเรขาคณิตได้ 
3. เน้ือหา 
          3.1อธิบายการจัดดอกไม้แบบสากลรูปทรงเรขาคณิต 
          3.2 อธิบายการจัดดอกไม้แบบสากลและแบบไทย 
 
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1สามารถจัดแจกันดอกไม้รูปทรงครึ่งวงกลม
รูปทรงเรขาคณิตได้ 

4.1 อธิบายการจัดดอกไม้แบบสากลรูปทรง
เรขาคณิต 
4.2 อธิบายการจัดดอกไม้แบบสากลและแบบ
ไทย 

 

 

 

 

 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่4 การจัดแจกันดอกไมรปูทรงครึง่วงกลม การจัดดอกไม้แบบสากลรปูทรงเรขาคณิตและแบบ

ไทย      8ช่ัวโมง 

 

ครั้งที่/ 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/

หลักฐาน 

เครื่องมือและ

วิธีการวัดผล 

5-7/8 -การจัดแจกันดอกไมรู้ปทรง 
สามเหลี่ยมด้านเท่าและ 
สามเหลี่ยมด้านไม่เท่าฯลฯ 
สาธิตและให้นกัศึกษาปฏิบัติการ 
จัดแจกันดอกไม้ทรงกลมและทรง 
รูปพัดหรือครึ่งวงกลม 

 - บรรยายเนื้อหาโดย 
ใช้Powerpoint 
เอกสารคู่มือ และ 
เอกสารประกอบการ
เรียนการ 
สอน 
-สาธิตอธิบายวิธีการ
จัดแจกัน 
ดอกไม้ทรงกลมและ
ทรงรูปพัด 
หรือครึ่งวงกลม 
- เปิดโอกาสให้นัก 
ศึกษาอภิปราย 
ซักถามและ
แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น 
- การลงมอืปฏิบัตจิรงิ 

1.สมุด
บันทึก
ผู้เรียน 
2.แบบฝกึ 
หัด 
3.แบบทด 
สอบ 
 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
  



 

 

6.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไมผ่่านเกณฑ ์
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
8. บันทึกหลงัการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……
……………………………………………………………………………………………..………………………………………...............………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………… 
ผลการเรียนของนกัเรียน 

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

• ผลการสอนของคร ู
............................................................................................................................. .................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .............................................



 

 

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

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

1. การจัดดอกไม้แห้งลงในภาชนะใช้หลักเกณฑ์อะไร 

   ก. ด้านคณิตศาสตร์                   ข. ด้านวิทยาศาสตร์ 

   ค. ด้านวิชาศิลปะ                      ง. ด้านสังคมศาสตร์ 

2. หลักการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นมีกี่แบบ 

   ก. 2 แบบ                            ข. 3 แบบ 

   ค. 4 แบบ                            ง. 5 แบบ 

3. การจัดดอกไม้ทรงสูง จัดดอกแรกเป็นเท่าไรของแจกัน 

   ก. 2 ครึ่ง - 3 เท่าของแจกัน                  ข. 1 เท่าของแจกัน 

   ค. 1 ครึ่ง - 2 เท่าของแจกัน                  ง. ครึ่งเท่าของแจกัน 

4. ความสมดุลในการจัดดอกไม้ หมายความว่าอย่างไร 

   ก. ความเหมาะสมในการจัด               ข. สัดส่วนของดอกไม้ท่ีจัดลงภาชนะ 

   ค. การจัดวางดอกไม้ทุกชนิด              ง. ความมั่นคง 

5. ช่วงจังหวะ (Rhythm) คืออะไร 

   ก. แต่ละช่วงให้มีจุดเด่น                     ข. แต่ละช่วงควรมีท่ีว่างห่างกัน 

   ค. การจัดวางดอกไม้ใบไม้เป็นระยะ       ง. การจัดดอกไม้ให้หนาตา 

 



 

 

6. การจัดดอกไม้วางมุมห้อง ควรเป็นลักษณะใด 

   ก. พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว          ข. ตัวเอส 

   ค. ครึ่งวงกลม                    ง. สามเหลี่ยมหน้าจัว่ 

7. สีของดอกไม้ท่ีจะใช้เวลากลางวัน ควรใช้สีอะไร 

   ก. สีเข้ม บานเย็น น้ำตาล    ข. สีขาว เหลือง นวล 

   ค. สีแดง ส้ม ชมพู             ง. สีม่วง สีฟ้า และสอี่อน 

8. การเลือกสีของดอกไม้ ต้องคำนึงถึงอะไร 

   ก. เครื่องประกอบตกแต่ง            ข. ภาชนะท่ีจะนำมาจัด 

   ค. สถานท่ีต้ังและเวลา                ง. จำนวนของดอกไม้และใบไม้ 

9. ข้อใดเป็นการจัดดอกไม้ทรงเต้ีย และทรงสูงของญี่ปุ่น 

   ก. แบบมนุษย์                               ข. แบบสวรรค์ 

   ค. แบบโมริบาน่าและแบบเฮกะ          ง. แบบมนุษย์ สวรรค์ ภาคพื้นดิน 

10. การจัดดอกไม้แบบสากล แบ่งวิธีการจัดใหญ่ ๆ ได้กี่แบบ 

   ก. 5 แบบ                 ข. 4 แบบ 

   ค. 3 แบบ                 ง. 2 แบบ 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอนในการปฏิบตัิงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรงุรกัษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพือ่พัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 
 
 

ลงช่ือ...................................................................(ผูป้ระเมิน) 
             (.....................................................................................) 

 
 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี  5 การจัดกระเช้าดอกไม้ 8    ชั่วโมง 

   จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1.1 รู้และเข้าใจการจัดกระเช้าดอกไม้ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 

     2.1 สามารถจัดจัดกระเช้าดอกไม้ได้ 

3. เน้ือหา 

   3.1อธิบายข้ันตอนวิธีการจัดกระเช้าดอกไม้    

4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1 สามารถจัดจัดกระเช้าดอกไม้ได้ ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 
4.1 อธิบายข้ันตอนวิธีการจัดกระเช้าดอกไม้    
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่5 การจัดกระเช้าดอกไม ้8    ช่ัวโมง 

 

ครั้งที่/ 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/

หลักฐาน 

เครื่องมือและ

วิธีการวัดผล 

8-9/8 การจัดกระเช้าดอกไม ้
- การจัดดอกไม้รปูทรงตัวอักษร 
- ความหมายการจัดดอกไม ้
รูปทรงตัวอักษร 
- ประเภทของกระเช้า 
- วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกระเช้า 
- ข้ันตอนการจัดกระเช้า 
- ประโยชน์ของการจัดกระเช้า 
- การคำนวณต้นทุน 
การจัดกระเช้าดอกไม้แบบรอบ 
ด้าน 
ปฏิบัติการจัดกระเช้าดอกไม ้
รูปทรงตัวซ ี

-บรรยายเนื้อหาโดย
ใช้Powerpoint และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน สาธิต 
และอธิบายวิธีการจัด
ดอกไม้ตามรปูทรงและ
ให้นักศึกษาปฏิบัติด้ังนี ้
- การจัดกระเช้าดอกไม ้
-การจัดดอกไมรู้ปทรง
ตัวอักษร 
-ความหมายการจัด
ดอกไม้ 
รูปทรงตัวอักษร 
-ประเภทของกระเช้า 
-วัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
กระเช้า 
-ข้ันตอนการจัดกระเช้า 
-ประโยชน์ของการจัด
กระเช้า 
-การคำนวณตน้ทุน 
การจัดกระเช้าดอกไม้
แบบรอบด้าน 
ปฏิบัติการจัดกระเช้า
ดอกไม้รูปทรงตัวซ ี

1.สมุด
บันทึก
ผู้เรียน 
2.แบบฝกึ 
หัด 
3.แบบทด 
สอบ 
 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

 

 



 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไมผ่่านเกณฑ ์
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
8. บันทึกหลงัการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................

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

 
ผลการเรียนของนกัเรียน 

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



 

 

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

• ผลการสอนของคร ู
......................................................................................................................... .....................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……........................................................................................................................... .............................................  

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

1. การจัดดอกไม้แห้งลงในภาชนะใช้หลักเกณฑ์อะไร 

   ก. ด้านคณิตศาสตร์                   ข. ด้านวิทยาศาสตร์ 

   ค. ด้านวิชาศิลปะ                      ง. ด้านสังคมศาสตร์ 

2. หลักการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นมีกี่แบบ 

   ก. 2 แบบ                            ข. 3 แบบ 

   ค. 4 แบบ                            ง. 5 แบบ 

3. การจัดดอกไม้ทรงสูง จัดดอกแรกเป็นเท่าไรของแจกัน 

   ก. 2 ครึ่ง - 3 เท่าของแจกัน                  ข. 1 เท่าของแจกัน 

   ค. 1 ครึ่ง - 2 เท่าของแจกัน                  ง. ครึ่งเท่าของแจกัน 

4. ความสมดุลในการจัดดอกไม้ หมายความว่าอย่างไร 

   ก. ความเหมาะสมในการจัด               ข. สัดส่วนของดอกไม้ท่ีจัดลงภาชนะ 

   ค. การจัดวางดอกไม้ทุกชนิด              ง. ความมั่นคง 

5. ช่วงจังหวะ (Rhythm) คืออะไร 

   ก. แต่ละช่วงให้มีจุดเด่น                     ข. แต่ละช่วงควรมีท่ีว่างห่างกัน 



 

 

   ค. การจัดวางดอกไม้ใบไม้เป็นระยะ       ง. การจัดดอกไม้ให้หนาตา 

6. การจัดดอกไม้วางมุมห้อง ควรเป็นลักษณะใด 

   ก. พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว          ข. ตัวเอส 

   ค. ครึ่งวงกลม                    ง. สามเหลี่ยมหน้าจัว่ 

7. สีของดอกไม้ท่ีจะใช้เวลากลางวัน ควรใช้สีอะไร 

   ก. สีเข้ม บานเย็น น้ำตาล    ข. สีขาว เหลือง นวล 

   ค. สีแดง ส้ม ชมพู             ง. สีม่วง สีฟ้า และสอี่อน 

8. การเลือกสีของดอกไม้ ต้องคำนึงถึงอะไร 

   ก. เครื่องประกอบตกแต่ง            ข. ภาชนะท่ีจะนำมาจัด 

   ค. สถานท่ีต้ังและเวลา                ง. จำนวนของดอกไม้และใบไม้ 

9. ข้อใดเป็นการจัดดอกไม้ทรงเต้ีย และทรงสูงของญี่ปุ่น 

   ก. แบบมนุษย์                               ข. แบบสวรรค์ 

   ค. แบบโมริบาน่าและแบบเฮกะ          ง. แบบมนุษย์ สวรรค์ ภาคพื้นดิน 

10. การจัดดอกไม้แบบสากล แบ่งวิธีการจัดใหญ่ ๆ ได้กี่แบบ 

   ก. 5 แบบ                 ข. 4 แบบ 

   ค. 3 แบบ                 ง. 2 แบบ 

 
 
 
 



 

 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอนในการปฏิบตัิงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรงุรกัษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพือ่พัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 
 
 

ลงช่ือ...................................................................(ผูป้ระเมิน) 
             (.....................................................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 
1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 การจัดช่อดอกไม้ 8 ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
  1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดช่อดอกไม้  

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 2.1สามารถจัดช่อดอกไม้ได้ 
3. เน้ือหา 
          3.1อธิบายข้ันตอนการจัดช่อดอกไม้  
           
4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1สามารถจัดช่อดอกไม้ได้ 4.1 อธิบายข้ันตอนการจัดช่อดอกไม ้  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่6การจัดช่อดอกไม ้8 ช่ัวโมง 

 

ครั้งที่/ 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/

หลักฐาน 

เครื่องมือและ

วิธีการวัดผล 

10-
12/8 

การจัดช่อดอกไม ้
- ความหมายการจัดช่อดอกไม ้
- ประเภทของช่อ 
- วัสดุ อปูกรณ์ในการจัดช่อ 
ดอกไม้ 
- ข้ันตอนการจัดช่อ 
- ประโยชน์ของการจัดช่อ 
- การคำนวณต้นทุน 
การจัดกระเช้าดอกไม้แบบรอบด้านปฏิบัตกิารจัดช่อ
ดอกไม้รูปทรงกลมการจัดช่อดอกไม้แบบด้าน 
เดียวปฏิบัติการจัดช่อดอกไมรู้ปทรงยาว 

-บรรยายเนื้อหาโดย
ใช้ 
Powerpoint และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 
 -สาธิตและอธิบาย 
การจัดช่อ 
ดอกไม้ 
-ความหมายการจัด
ช่อดอกไม 

1.สมุด
บันทึก
ผู้เรียน 
2.แบบฝกึ 
หัด 
3.แบบทด 
สอบ 
 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
  
 



 

 

6.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไมผ่่านเกณฑ ์
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
8. บันทึกหลงัการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................

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

 
 
 
ผลการเรียนของนกัเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............

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

• ผลการสอนของคร ู
........................................................................................................................................... ...................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……................................................................................................................................................. .......................  



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

1. การจัดดอกไม้แห้งลงในภาชนะใช้หลักเกณฑ์อะไร 

   ก. ด้านคณิตศาสตร์                   ข. ด้านวิทยาศาสตร์ 

   ค. ด้านวิชาศิลปะ                      ง. ด้านสังคมศาสตร์ 

2. หลักการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นมีกี่แบบ 

   ก. 2 แบบ                            ข. 3 แบบ 

   ค. 4 แบบ                            ง. 5 แบบ 

3. การจัดดอกไม้ทรงสูง จัดดอกแรกเป็นเท่าไรของแจกัน 

   ก. 2 ครึ่ง - 3 เท่าของแจกัน                  ข. 1 เท่าของแจกัน 

   ค. 1 ครึ่ง - 2 เท่าของแจกัน                  ง. ครึ่งเท่าของแจกัน 

4. ความสมดุลในการจัดดอกไม้ หมายความว่าอย่างไร 

   ก. ความเหมาะสมในการจัด               ข. สัดส่วนของดอกไม้ท่ีจัดลงภาชนะ 

   ค. การจัดวางดอกไม้ทุกชนิด              ง. ความมั่นคง 

5. ช่วงจังหวะ (Rhythm) คืออะไร 

   ก. แต่ละช่วงให้มีจุดเด่น                     ข. แต่ละช่วงควรมีท่ีว่างห่างกัน 

   ค. การจัดวางดอกไม้ใบไม้เป็นระยะ       ง. การจัดดอกไม้ให้หนาตา 

6. การจัดดอกไม้วางมุมห้อง ควรเป็นลักษณะใด 

   ก. พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว          ข. ตัวเอส 

   ค. ครึ่งวงกลม                    ง. สามเหลี่ยมหน้าจัว่ 



 

 

7. สีของดอกไม้ท่ีจะใช้เวลากลางวัน ควรใช้สีอะไร 

   ก. สีเข้ม บานเย็น น้ำตาล    ข. สีขาว เหลือง นวล 

   ค. สีแดง ส้ม ชมพู             ง. สีม่วง สีฟ้า และสอี่อน 

8. การเลือกสีของดอกไม้ ต้องคำนึงถึงอะไร 

   ก. เครื่องประกอบตกแต่ง            ข. ภาชนะท่ีจะนำมาจัด 

   ค. สถานท่ีต้ังและเวลา                ง. จำนวนของดอกไม้และใบไม้ 

9. ข้อใดเป็นการจัดดอกไม้ทรงเต้ีย และทรงสูงของญี่ปุ่น 

   ก. แบบมนุษย์                               ข. แบบสวรรค์ 

   ค. แบบโมริบาน่าและแบบเฮกะ          ง. แบบมนุษย์ สวรรค์ ภาคพื้นดิน 

10. การจัดดอกไม้แบบสากล แบ่งวิธีการจัดใหญ่ ๆ ได้กี่แบบ 

   ก. 5 แบบ                 ข. 4 แบบ 

   ค. 3 แบบ                 ง. 2 แบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอนในการปฏิบตัิงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรงุรกัษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพือ่พัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 
 
 

ลงช่ือ...................................................................(ผูป้ระเมิน) 
             (.....................................................................................) 

 
 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี  7 การร้อยมาลัย 16 ชั่วโมง 

   จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

     1.1 รู้และเข้าใจการร้อยมาลัย 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 

     2.1 สามารถร้อยมาลัยได้  

3. เน้ือหา 

   3.1อธิบายข้ันตอนการร้อยมาลัย 

   4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัตสิมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1สามารถร้อยมาลัยได ้   ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

4.1 อธิบายข้ันตอนการรอ้ยมาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่7 การร้อยมาลัย 16 ช่ัวโมง 

 

ครั้งที่/ 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/

หลักฐาน 

เครื่องมือและ

วิธีการวัดผล 

13-
16/16 

ความเป็นมาของการร้อยมาลัย 
- ความหมายของมาลัย 
- ประเภทของมาลัย 
- วัสดอุูปกรณ์ในการร้อยมาลัย 
- ข้ันตอนการรอ้ยมาลัย 
- ประโยชน์ของมาลัย 
- การดูแลรักษามาลัย 
- การคำนวณต้นทุน 
การร้อยมาลัยซีก 
ปฏิบัติการร้อยมาลัยโซ่ชำร่วย 

-บรรยายเนื้อหาโดย
ใช้Powerpoint และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน  
-ความเป็นมาของการ
ร้อยมาลัย 
-ความหมายของ
มาลัย 
-ประเภทของมาลัย 
-วัสดุอุปกรณ์ในการ
ร้อยมาลัย 
-ข้ันตอนการร้อย
มาลัย 
-ประโยชน์ของมาลัย 
-การดูแลรกัษามาลัย 
-การคำนวณต้นทุน 
การร้อยมาลัยซีก 
ปฏิบัติการร้อยมาลัย
โซ่ชำร่วย 

1.สมุด
บันทึก
ผู้เรียน 
2.แบบฝกึ 
หัด 
3.แบบทด 
สอบ 
 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
  



 

 

6.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไมผ่่านเกณฑ ์
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
8. บันทึกหลงัการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................

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

 
 
 
ผลการเรียนของนกัเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............

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

• ผลการสอนของคร ู
............................................................................................................................. .................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……................................................................................................................................... .....................................  



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

1. การจัดดอกไม้แห้งลงในภาชนะใช้หลักเกณฑ์อะไร 

   ก. ด้านคณิตศาสตร์                   ข. ด้านวิทยาศาสตร์ 

   ค. ด้านวิชาศิลปะ                      ง. ด้านสังคมศาสตร์ 

2. หลักการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นมีกี่แบบ 

   ก. 2 แบบ                            ข. 3 แบบ 

   ค. 4 แบบ                            ง. 5 แบบ 

3. การจัดดอกไม้ทรงสูง จัดดอกแรกเป็นเท่าไรของแจกัน 

   ก. 2 ครึ่ง - 3 เท่าของแจกัน                  ข. 1 เท่าของแจกัน 

   ค. 1 ครึ่ง - 2 เท่าของแจกัน                  ง. ครึ่งเท่าของแจกัน 

4. ความสมดุลในการจัดดอกไม้ หมายความว่าอย่างไร 

   ก. ความเหมาะสมในการจัด               ข. สัดส่วนของดอกไม้ท่ีจัดลงภาชนะ 

   ค. การจัดวางดอกไม้ทุกชนิด              ง. ความมั่นคง 

5. ช่วงจังหวะ (Rhythm) คืออะไร 

   ก. แต่ละช่วงให้มีจุดเด่น                     ข. แต่ละช่วงควรมีท่ีว่างห่างกัน 

   ค. การจัดวางดอกไม้ใบไม้เป็นระยะ       ง. การจัดดอกไม้ให้หนาตา 

6. การจัดดอกไม้วางมุมห้อง ควรเป็นลักษณะใด 

   ก. พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว          ข. ตัวเอส 

   ค. ครึ่งวงกลม                    ง. สามเหลี่ยมหน้าจัว่ 



 

 

7. สีของดอกไม้ท่ีจะใช้เวลากลางวัน ควรใช้สีอะไร 

   ก. สีเข้ม บานเย็น น้ำตาล    ข. สีขาว เหลือง นวล 

   ค. สีแดง ส้ม ชมพู             ง. สีม่วง สีฟ้า และสอี่อน 

8. การเลือกสีของดอกไม้ ต้องคำนึงถึงอะไร 

   ก. เครื่องประกอบตกแต่ง            ข. ภาชนะท่ีจะนำมาจัด 

   ค. สถานท่ีต้ังและเวลา                ง. จำนวนของดอกไม้และใบไม้ 

9. ข้อใดเป็นการจัดดอกไม้ทรงเต้ีย และทรงสูงของญี่ปุ่น 

   ก. แบบมนุษย์                               ข. แบบสวรรค์ 

   ค. แบบโมริบาน่าและแบบเฮกะ          ง. แบบมนุษย์ สวรรค์ ภาคพื้นดิน 

10. การจัดดอกไม้แบบสากล แบ่งวิธีการจัดใหญ่ ๆ ได้กี่แบบ 

   ก. 5 แบบ                 ข. 4 แบบ 

   ค. 3 แบบ                 ง. 2 แบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอนในการปฏิบตัิงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรงุรกัษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพือ่พัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 
 
 

ลงช่ือ...................................................................(ผูป้ระเมิน) 
             (.....................................................................................) 

 
 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 

1. หน่วยการเรียนรู้ท่ี  8 การประดิษฐ์ตาข่ายหน้าช้าง 8 ชั่วโมง 

   จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วยที่   

1.1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการประดิษฐ์ตาข่ายหน้าช้าง  

2. สมรรถนะประจำหน่วย 

     2.1 สามารถประดิษฐ์ตาข่ายหน้าช้างได้ 

3. เน้ือหา 

   3.1อธิบายข้ันตอนการประดิษฐ์ตาข่ายหน้าช้างได้นิทรรศการ 

   4. กำหนดเกณฑ์ทางปฏิบัติสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1สามารถประดิษฐ์ตาข่ายหน้าช้างได้   ผู้เรียนเข้าใจและสามารถ อธิบาย 

4.1 อธิบายข้ันตอนการประดิษฐ์ตาข่ายหน้าช้างได้
นิทรรศการ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

หน่วยการเรียนรู้ที่8การประดิษฐ์ตาข่ายหน้าช้าง 8 ช่ัวโมง 
 

ครั้งที่/ 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

17-
18/16 

ปฏิบัติการประดิษฐ์ตาข่ายหน้า 
ช้าง 

-บรรยายเนื้อหาโดย
ใช้Powerpoint และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน
ปฏิบัติการประดิษฐ์
ตาข่ายหน้า 
ช้าง 

1.สมุด
บันทึก
ผู้เรียน 
2.แบบฝึก 
หัด 
3.แบบทด 
สอบ 
 

-แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู ้
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
  
6.2 ผลการประเมินการเรียนรู ้
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่ารอ้ยละ 50 ของคะแนนประจำ
หน่วยการเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินรอ้ยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไมผ่่านเกณฑ ์
 
 



 

 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ้
 
8. บันทึกหลงัการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................

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

 
 
 
ผลการเรียนของนกัเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............

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

• ผลการสอนของคร ู
............................................................................................................................. .................................................
.....................……………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……................................................................................................................................... .....................................  

 

 

 

 

 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

1. การจัดดอกไม้แห้งลงในภาชนะใช้หลักเกณฑ์อะไร 

   ก. ด้านคณิตศาสตร์                   ข. ด้านวิทยาศาสตร์ 

   ค. ด้านวิชาศิลปะ                      ง. ด้านสังคมศาสตร์ 

2. หลักการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นมีกี่แบบ 

   ก. 2 แบบ                            ข. 3 แบบ 

   ค. 4 แบบ                            ง. 5 แบบ 

3. การจัดดอกไม้ทรงสูง จัดดอกแรกเป็นเท่าไรของแจกัน 

   ก. 2 ครึ่ง - 3 เท่าของแจกัน                  ข. 1 เท่าของแจกัน 

   ค. 1 ครึ่ง - 2 เท่าของแจกัน                  ง. ครึ่งเท่าของแจกัน 

4. ความสมดุลในการจัดดอกไม้ หมายความว่าอย่างไร 

   ก. ความเหมาะสมในการจัด               ข. สัดส่วนของดอกไม้ท่ีจัดลงภาชนะ 

   ค. การจัดวางดอกไม้ทุกชนิด              ง. ความมั่นคง 

5. ช่วงจังหวะ (Rhythm) คืออะไร 

   ก. แต่ละช่วงให้มีจุดเด่น                     ข. แต่ละช่วงควรมีท่ีว่างห่างกัน 

   ค. การจัดวางดอกไม้ใบไม้เป็นระยะ       ง. การจัดดอกไม้ให้หนาตา 

6. การจัดดอกไม้วางมุมห้อง ควรเป็นลักษณะใด 

   ก. พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว          ข. ตัวเอส 

   ค. ครึ่งวงกลม                    ง. สามเหลี่ยมหน้าจัว่ 



 

 

7. สีของดอกไม้ท่ีจะใช้เวลากลางวัน ควรใช้สีอะไร 

   ก. สีเข้ม บานเย็น น้ำตาล    ข. สีขาว เหลือง นวล 

   ค. สีแดง ส้ม ชมพู             ง. สีม่วง สีฟ้า และสอี่อน 

8. การเลือกสีของดอกไม้ ต้องคำนึงถึงอะไร 

   ก. เครื่องประกอบตกแต่ง            ข. ภาชนะท่ีจะนำมาจัด 

   ค. สถานท่ีต้ังและเวลา                ง. จำนวนของดอกไม้และใบไม้ 

9. ข้อใดเป็นการจัดดอกไม้ทรงเต้ีย และทรงสูงของญี่ปุ่น 

   ก. แบบมนุษย์                               ข. แบบสวรรค์ 

   ค. แบบโมริบาน่าและแบบเฮกะ          ง. แบบมนุษย์ สวรรค์ ภาคพื้นดิน 

10. การจัดดอกไม้แบบสากล แบ่งวิธีการจัดใหญ่ ๆ ได้กี่แบบ 

   ก. 5 แบบ                 ข. 4 แบบ 

   ค. 3 แบบ                 ง. 2 แบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมนิพฤติกรรมการเรยีนรู ้
 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัต ิ
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานทีเ่ป็นลำดับข้ันตอนในการปฏิบตัิงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรงุรกัษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รบัมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพือ่พัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู ้

  

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มพีฤติกรรมตามที่กำหนด 
 
 

ลงช่ือ...................................................................(ผูป้ระเมิน) 
             (.....................................................................................) 

 
 

 

 

 


