หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ง ๒๐๒๐๒ เกษตรอินทรีย์ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง
จานวน ๑.๐ หน่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา
ผักเป็นพืชที่ทุกคนต้องบริโภคเป็นประจำทุกวัน เนื่องจำกผักประกอบไปด้วยสำรอำหำรที่จำเป็นต่อ
กำรดำรงชีวิตของมนุษย์หลำยอย่ำง ได้แก่ วิตำมินและแร่ธำตุต่ำง ๆ โดยเฉพำะธำตุเหล็ก และแคลเซียม แป้ง
และนำตำล เป็นแหล่งพลังงำนและให้ควำมอบอุ่นแก่ร่ำงกำย เซลลูโลสและไฟเบอร์ ช่วยในระบบกำรย่อย
อำหำรและระบบขับถ่ำยของร่ำงกำย ช่วยให้เกิดพลังงำนให้มีควำมต้ำนทำนต่อโรคภัยไข้เจ็บต่ำงๆ ของร่ำงกำย
และยังช่วยให้ร่ำงกำยหำยจำกโรคได้อย่ำงรวดเร็ว กำรได้บริโภคผักต่ำงๆ ที่ปลอดภัยจำกสำรพิษในปริมำณที่
เหมำะสมเป็นประจำจะช่วยให้ร่ำงกำยมีสุขภำพที่ดี และแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่ำย มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึน ในทำง
ตรงกันข้ำมหำกร่ำงกำยขำดอำหำรประเภทผักหรือได้รับไม่เพียงพอหรือบริโภคผักที่มีสำรพิษตกค้ำงในปริมำณ
มำกเข้ำไปจะทำให้ร่ำงกำยอ่อนแอ ระบบต่ำงๆของร่ำงกำย ทำงำนผิดปกติ อำจเกิดอำกำรผิดปกติขึน ทำให้
ควำมต้ำนทำนโรคต่ำง ๆ ของร่ำงกำยลดลง เพรำะฉะนันผักจึงเป็นพืชที่นิยมบริโภคกันทุกครัวเรือน ในกำร
ประกอบอำหำรเกือบทุกชนิดจะต้องมีผักเป็นส่วนประกอบในกำรชูรสอำหำรจำนโปรดให้มีรสชำติดีขึน หรือใช้
ประดับจำนอำหำรให้สวยงำมน่ำรับประทำนยิ่งขึน
รำยวิชำเกษตรอินทรีย์ ๒ เป็นกำรปลูกผักปลอดสำรพิษ ช่วยให้นักเรียนสำมำรถดำเนินกำรในอำชีพที่
ตนเลือกให้บรรลุเป้ำหมำย ซึ่งกำรประกอบอำชีพจะประสบควำมสำเร็จได้ จะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง
ควำมสำคัญ ควำมเป็นมำและควำมรู้เบืองต้นของกำรปลูกผักปลอดสำรพิษ อย่ำงถูกต้อง สำมำรถเลือกวัสดุ
และอุปกรณ์กำรปลูก กระบวนกำรตลำด คุณธรรม ปัญหำและอุปสรรคในกำรประกอบอำชีพ และช่องทำงกำร
เลือกอำชีพตำมควำมต้องกำร
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบำยควำมสำคัญควำมเป็นมำและควำมรู้เบืองต้นของกำรปลูกผักปลอดสำรพิษได้
๒. อธิบำยวิธีกำรเลือกวัสดุและอุปกรณ์กำรปลูกผักปลอดสำรพิษได้
๓. อธิบำยหลักกำรและวิธีกำรปลูกผักปลอดสำรพิษได้
๔. อธิบำยกระบวนกำรตลำดได้
๕. อธิบำยคุณธรรมในกำรประกอบอำชีพได้
๖. อธิบำยปัญหำและอุปสรรคในกำรประกอบอำชีพกำรปลูกผักปลอดสำรพิษได้

กาหนดการสอน
รหัสวิชา ง ๒๐๒๐๒ เกษตรอินทรีย์ ๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง / สัปดาห์
จานวน ๑.๐ หน่วยกิต
ชั่วโมงที่

หน่วยที่/ชื่อหน่วย

ผลการเรียนรู้

๑-๖

ความสาคัญ ความเป็นมาและความรู้
เบื้องต้นของการปลูกผักปลอด
สารพิษ
- ควำมสำคัญของกำรปลูกผักปลอด
สำรพิษ
- ควำมเป็นมำของกำรปลูกผักปลอด
สำรพิษ
- ควำมรู้เบืองต้นกำรปลูกผักปลอด
สำรพิษ
การเลือกวัสดุและอุปกรณ์การปลูก
ผักปลอดสารพิษ
- กำรเตรียมวัสดุและอุปกรณ์
- กำรคัดเลือกพันธุ์พืช

อธิบำยควำมสำคัญ
ควำมเป็นมำและ
ควำมรู้เบืองต้นของ
กำรปลูกผักปลอด
สำรพิษได้

๗-๑๐

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)
๖

คะแนน
๑๐

๒
๒
๒

อธิบำยวิธีกำรเลือก
วัสดุและอุปกรณ์กำร
ปลูกผักปลอดสำรพิษ
ได้

๔

๑๐

๑๑-๑๙ หลักการและวิธีการปลูกผักปลอด
อธิบำยหลักกำรและ
สารพิษ
วิธีกำรปลูกผักปลอด
- หลักกำรและวิธีกำรปลูกผักปลอด สำรพิษได้
สำรพิษ
๒๐
สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
๒๑-๓๐ การจัดการตลาด
อธิบำยกระบวนกำร
- กำรวิเครำะห์กำรตลำด
ตลำดได้
- ช่องทำงกำรจำหน่ำย
- กำรกำหนดรำคำขำย
- กำรกำหนดต้นทุนกำรผลิต
- กำรทำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย

๑๙

๑๐

๑
๓๐
๒
๒
๒
๒
๒

๑๐
๑๐

๒
๒

๓๒-๓๖ คุณธรรมในการประกอบอาชีพ
- ควำมรับผิดชอบ
- ควำมซื่อสัตย์ สุจริต
- ควำมขยัน ควำมอดทน
๓๗-๓๙ ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบ
อาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ
- ปัญหำและอุปสรรคในกำรประกอบ
อำชีพกำรปลูกผักปลอดสำรพิษ
๔๐

อธิบำยคุณธรรมใน
กำรประกอบอำชีพ

อธิบำยปัญหำและ
อุปสรรคในกำร
ประกอบอำชีพ
กำรปลูกผักปลอด
สำรพิษได้
สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

๖

๑๐

๓

๑๐

๑

๑๐

รวม

๑๐๐

ภาระงานที่ใช้ตัดสินผลการเรียน (ร)
ที่
๑

ภาระงาน/ชิ้นงาน
หนังสือเล่มเล็กหลักกำรและวิธีกำร
ปลูกผักปลอดสำรพิษได้

ประเภท

กาหนดส่ง

กลุ่มละ 2 คน

๑ กุมภำพันธ์

หมายเหตุ

๒๕๖๒

เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
อัตราส่วนคะแนน ๑๐๐ คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค ๕๐ คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค ๕๐ คะแนน
คะแนนเก็บสะสม
คะแนนสอบกลำงภำค
คะแนนเก็บสะสม
คะแนนสอบปลำยภำค
๔๐
๑๐
๔๐
๑๐
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คะแนนเต็มข้อละ 3 คะแนน)
 ๑ รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์
 ๒ ซื่อสัตย์สุจริต
 ๓ มีวินัย
 ๔ ใฝ่เรียนรู้
 ๕ อยู่อย่ำงพอเพียง
 ๖ มุ่งมั่นในกำรทำงำน
 ๗ รักควำมเป็นไทย
 ๘ มีจิตสำธำรณะ

อ่านคิดวิเคราะห์เขียน (คะแนนเต็มข้อละ 3 คะแนน)
 ๑. สำมำรถอ่ำนเพื่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำ เพิ่มพูนควำมรู้ประสบกำรณ์และกำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 ๒. สำมำรถจับประเด็นสำคัญ ลำดับเหตุกำรณ์จำกกำรอ่ำนสื่อที่มีควำมซับซ้อน
 ๓. สำมำรถวิเครำะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องกำรสื่อสำรกับผู้อ่ำน และสำมำรถวิพำกษ์ให้ข้อเสนอแนะในแง่
มุมต่ำง ๆ
 ๔. สำมำรถประเมินควำมน่ำเชื่อถือ คุณค่ำ แนวคิดที่ได้จำกสิ่งที่อ่ำนอย่ำงหลำกหลำย
 ๕. สำมำรถเขียนแสดงควำมคิดเห็นโต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลอธิบำยสนับสนุนอย่ำงเพียงพอและ
สมเหตุสมผล
ผู้ออกแบบรายวิชา
๑.นำงภัทรนันท์ ทองสนิท
กลุ่มสำระกำรเรียนกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

