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เอกสารน�าเสนอผลงานวิชาการ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

น�าเสนอโดย ผู้บริหาร และครู-อาจารย์

ระหว่างวันที่ 20 - 23 กันยายน พ.ศ.2565

หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต�าบลไทยบุรี อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน
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ค�าน�า
	 รายงานสรุปเล่มนี้จัดท�าเพื่อสรุปการปฏิบัติงานการประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	

ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ	ทรัพยากรไทย	 :	 30	ปี	 อพ.สธ.	 ประโยชน์แท้แก่มหาชน	 โดยทาง

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี

(อพ.สธ)	ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	จัดขึ้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร	และครู-อาจารย์	ของสมาชิก

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	 ได้แสดงผลงานที่มีความก้าวหน้าในส่วนของสถานศึกษา	 เป็นผู้ปฏิบัติร่วมกับ

หน่วยงานอื่น	 ๆ	 อาทิเช่น	 ชุมชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 มหาวิทยาลัย	 เป็นต้น	 สู่การกระบวนการ

ด�าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	5	องค์ประกอบ	3	สาระการเรียนรู้	การส�ารวจและจัดท�าฐานทรัพยาร

ท้องถิ่น	(9	ใบงาน)	จนประสบความส�าเร็จสมบูรณ์	และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน	ต่อไป	

	 เนื้อหาสาระการสรุปรายงานประกอบไปด้วย	 การน�าเสนอประโยชน์ท่ีได้จากการบูรณาการงาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	การด�าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	5	 องค์ประกอบ	3	 สาระการเรียนรู	้

การส�ารวจและจัดท�าฐานทรัพยากรท้องถิ่น	(9	ใบงาน)	ซึ่งแต่ละเรื่องมีความส�าคัญและมีสาระน่าสนใจ	คาดว่า

จะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการสู่การด�าเนินงานตามภาระกิจสถานศึกษา	ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	

ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	อย่างดียิ่ง
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สารบัญ
เรื่อง      หน้า                                   

ค�าน�า      ก                                                                                                                              

สารบัญ    ข

 1.  ก�าหนดการการประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1

									 น�าเสนอโดย	ผู้บริหาร	และครู-อาจารย์				

 2.  เอกสารน�าเสนอผลงานวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

         2.1 วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2665

         	 2.1.1		 เรื่อง	ทรัพยากรไทย	:	30	ปี	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

																		 โดย	ศ.ดร.สมบัติ	ธ�ารงธัญวงศ์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

												 2.1.2		 เรื่อง	ทรัพยากรไทย	:	30	ปี	อพ.สธ.	ประโยชน์แท้แก่มหาชน	 5

	 								 		 โดย	นายพรชัย	จุฑามาศ	รองผู้อ�านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

											 2.1.3		 เรื่อง	บทบาทของศูนย์แม่ข่ายฯ	และศูนย์ประสานงาน	อพ.สธ.	 21

																					 โดย	ดร.ปิยรัษฎ์	ปริญญาพงษ์	เจริญทรัพย์

											 2.1.4		 เรื่อง	ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	 29

																			 โดย	โรงเรียนโยธินบ�ารุง	จังหวัดนครศรีธรรมราช

												 2.1.5		 เรื่อง	ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการการจัดท�าป้ายชื่อพรรณไม้	 284

																					 โดย	โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์	จังหวัดสุรินทร์

											 2.1.6		 เรื่อง	ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการการจัดท�าป้ายชื่อพรรณไม้	 306

																			 โดย	โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา	จังหวัดตรัง																																																								

											 2.1.7		 เรื่อง	ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการการจัดท�าป้ายชื่อพรรณไม้	 316

																			 โดย	โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม	จังหวัดพะเยา																						                                      

       2.2 วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2665

          	 2.2.1		 เรื่อง	ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน			 337                  

																						โดย	โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข	จังหวัดตรัง																																																												

											 2.2.2		 เรื่อง	ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการการรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน					 373                 

																			 โดย	โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก	จังหวัดบุรีรัมย์	

											 2.2.3		 เรื่อง	ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการการรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน				 403                  

																		 โดย	โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม	รัชมังคลาภิเษก	จังหวัดเพชรบูรณ์	

											 2.2.4		 เรื่อง	ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการการศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ													 435                             

																		 โดย	โรงเรียนนารีนุกูล	จังหวัดอุบลราชธานี	

											 2.2.5		 เรื่อง	ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการการศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ											 458                               

																					 โดย	โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข	จังหวัดตรัง

	 	 	 	 2.2.6	 เรื่อง	ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการการรายงานผลการเรียนรู้								 506                                  

																			 โดย	โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์	จังหวัดชุมพร

											 2.2.7		 เรื่อง	ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการการรายงานผลการเรียนรู้						 520                                     

																		 โดย	โรงเรียนบ้านหมอ	“พัฒนานุกูล”	จังหวัดสระบุรี
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   2.3 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2665

           2.3.1		 เรื่อง	ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	 536

																					 โดย	โรงเรียนเทศบาล	2	บ้านสะเดา	จังหวัดสงขลา

											 2.3.2		 เรื่อง	ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการการน�าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา	 584

																			 โดย	วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง	จังหวัดหนองบัวล�าภู																																															

											 2.3.3		 เรื่อง	ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการการส�ารวจและจัดท�าฐานทรัพยากรท้องถิ่น	 647 

																					(9	ใบงาน)

																			 โดย	โรงเรียนเทศบาล	2	บ้านสะเดา	จังหวัดสงขลา

											 2.3.4		 เรื่อง	ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการการส�ารวจและจัดท�าฐานทรัพยากรท้องถิ่น		 669

																				 (9	ใบงาน)

																			 โดย	โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน	จังหวัดเชียงใหม่

	 	 	 	 2.3.5		 เรื่อง	ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน			 693              

														 โดย	โรงเรียนวัดเขากลอย	จังหวัดสงขลา

											 2.3.6		 เรื่อง	ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการสาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต				 704                           

																			 โดย	โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน	จังหวัดเชียงใหม่

											 2.3.7		 เรื่อง	ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการสาระการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว				 747                  

																			 โดย	โรงเรียนล�าดวนพิทยาคม	จังหวัดบุรีรัมย์	

         2.4 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2665

        2.4.1		 เรื่อง	ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน			 768              

														 โดย	โรงเรียนวัดเขากลอย	จังหวัดสงขลา

						 	 	 2.4.2		 เรื่อง	ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการสาระการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว		 773                       

														 โดย	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์	50	จังหวัดขอนแก่น

						 	 	 2.4.3		 เรื่อง	ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการสาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน					 790                         

														 โดย	โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์	ภูเก็ต

						 	 	 2.4.4		 เรื่อง	ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการสาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน		 815                

														 โดย	โรงเรียนโยธินบ�ารุง	จังหวัดนครศรีธรรมราช

												 2.4.5		 เรื่อง	บรรยายพิเศษ	เรื่อง	สรุปการประชุมวิชาการและนิทรรศการ

																			 ทรัพยากรไทย	:	30	ปี	อพ.สธ.	ประโยชน์แท้แก่มหาชนและแนวทางการด�าเนินงาน			

																			 ทรัพยากรไทย	:	หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน		

																			 โดย	นายพรชัย	จุฑามาศ	รองผู้อ�านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

 

  ภาคผนวก 905 

  	 	 		 (1)	แนวทางการส่งเอกสารน�าเสนอผลงานวิชาการ	การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	

						 	 	 (2)	ตัวอย่างการเขียนผลงานวิชาการ

						 	 	 (3)	แผนที่ประกอบการเดินทาง
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การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน 
กําหนดการ 

การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
นําเสนอโดย ผูบริหาร และคร-ูอาจารย 

ระหวางวันท่ี 20 – 23 กันยายน พ.ศ.2565 
หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วันอังคารท่ี 20 กันยายน พ.ศ.2565 
ภาคเชา 
ประชุม ณ หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พิธีกร : นางเจนจิรา พุมดวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
เวลา 08.00 – 08.20 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 08.20 – 08.30 น.  ชมวีดิทัศน 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน  
เวลา 08.30 – 09.00 น.  กลาวเปดการประชุม  
                                  โดย ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
    กลาวรายงาน 
                                        โดย ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เวลา 09.00 – 09.30 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง ทรัพยากรไทย : 30 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

โดย ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เวลา 09.30 – 10.00 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง ทรัพยากรไทย : 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน 
      โดย นายพรชัย จุฑามาศ รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 
เวลา 10.00 – 10.30 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของศูนยแมขายฯ และศูนยประสานงาน อพ.สธ.  
     โดย ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย  
      ผูชวยผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ระดับ 9 
เวลา 10.30 – 10.50 น. พัก 
 
พิธีกร : วาท่ีรอยตรีหญิงหนึ่งฤทัย แสงทอง ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

นายเอกพจน แกนเมือง ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
เวลา 10.50 – 11.50 น.  นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
                                   โดย โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เวลา 11.50 – 12.00 น.   มอบเกียรติบัตรและของท่ีระลึก   
        โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
 เวลา 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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ภาคบาย 
พิธีกร : วาท่ีรอยตรีหญิงหนึ่งฤทัย แสงทอง ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

นายเอกพจน แกนเมือง ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
เวลา 13.30 – 14.00 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 14.00 – 14.40 น.    นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการการจัดทําปายชื่อพรรณไม  
                                     โดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร จังหวัดสุรินทร 
เวลา 14.40 – 15.20 น.     นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการการจัดทําปายชื่อพรรณไม  
                                      โดย โรงเรียนบานทุงศาลา จังหวัดตรัง 
เวลา 15.20 – 16.00 น.     นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการการจัดทําปายชื่อพรรณไม  
                                      โดย โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จังหวัดพะเยา 
เวลา 16.00 – 16.10 น.     มอบเกียรติบตัรและของท่ีระลึก    
          โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
 
วันพุธท่ี 21 กันยายน พ.ศ.2565  
ภาคเชา 
พิธีกร : นายรุงเพชร ปญญาวุฒิ          ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

นางสาวอุไรรัตน กาญจนขุนดี   ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
เวลา 08.00 – 08.20 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 08.20 – 08.30 น. ชมวีดิทัศน 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน  
เวลา 08.30 – 09.30 น.  นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
                                   โดย โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง 
เวลา 09.30 – 10.10 น. นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการการรวบรวมพรรณไมเขาปลูกใน
    โรงเรียน 

โดย โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย  
เวลา 10.10 – 10.50 น.  นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการการรวบรวมพรรณไมเขาปลูกใน

โรงเรียน 
โดย โรงเรียนศรีจันทรวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ  

เวลา 10.50 – 11.30 น.  นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการการศึกษาขอมูลดานตางๆ 
โดย โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี  

เวลา 11.30 – 11.40 น.   มอบเกียรติบัตรและของท่ีระลึก    
        โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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ภาคบาย 
พิธีกร : นายรุงเพชร ปญญาวุฒิ          ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

นางสาวอุไรรัตน กาญจนขุนดี   ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
เวลา 13.30 – 14.00 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 14.00 – 14.40 น.    นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการการศึกษาขอมูลดานตางๆ  
                                     โดย โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง 
เวลา 14.40 – 15.20 น.     นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการการรายงานผลการเรียนรู  
                                     โดย โรงเรียนบานคันธทรัพย จังหวัดชุมพร 
เวลา 15.20 – 16.00 น.         นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการการรายงานผลการเรียนรู                                    

โดย โรงเรียนบานหมอ “พัฒนานุกูล” จังหวัดสระบุรี 
เวลา 16.00 – 16.10 น.     มอบเกียรติบัตรและของท่ีระลึก    
          โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
 
วันพฤหัสบดท่ีี 22 กันยายน พ.ศ.2565  
ภาคเชา  
พิธีกร : วาท่ีรอยตรีขจรรักษ พูพัฒนศิลป   ศูนยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยแมโจ  
เวลา 08.00 – 08.20 น.  ลงทะเบยีน  
เวลา 08.20 – 08.30 น. ชมวีดิทัศน 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน  
เวลา 08.30 – 09.30 น.  นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
                                   โดย โรงเรียนเทศบาล 2 บานสะเดา จังหวัดสงขลา  
เวลา 09.30 – 10.10 น. นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการการนําไปใชประโยชนทางการศึกษา 
                                     โดย วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู 
เวลา 10.10 – 10.50 น.  นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากร

ทองถ่ิน (9 ใบงาน)  
                                     โดย โรงเรียนเทศบาล 2 บานสะเดา จังหวัดสงขลา 
เวลา 10.50 – 11.30 น.  นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากร

ทองถ่ิน (9 ใบงาน)  
                                     โดย โรงเรียนบานแมตะมาน จังหวัดเชียงใหม 
เวลา 11.30 – 11.40 น.   มอบเกียรติบัตรและของท่ีระลึก 
    โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
ภาคบาย 
พิธีกร : วาท่ีรอยตรีขจรรักษ พูพัฒนศิลป   ศูนยประสานงาน อพ.สธ. –มหาวิทยาลัยแมโจ  
เวลา 13.30 – 14.00 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 14.00 – 14.40 น.    นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต 

โดย โรงเรียนวัดเขากลอย จังหวัดสงขลา 
เวลา 14.40 – 15.20 น.     นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต 

โดย โรงเรียนบานแมตะมาน จังหวัดเชียงใหม 

 
ภาคบาย 
พิธีกร : วาท่ีรอยตรีหญิงหนึ่งฤทัย แสงทอง ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

นายเอกพจน แกนเมือง ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
เวลา 13.30 – 14.00 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 14.00 – 14.40 น.    นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการการจัดทําปายชื่อพรรณไม  
                                     โดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร จังหวัดสุรินทร 
เวลา 14.40 – 15.20 น.     นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการการจัดทําปายชื่อพรรณไม  
                                      โดย โรงเรียนบานทุงศาลา จังหวัดตรัง 
เวลา 15.20 – 16.00 น.     นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการการจัดทําปายชื่อพรรณไม  
                                      โดย โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จังหวัดพะเยา 
เวลา 16.00 – 16.10 น.     มอบเกียรติบตัรและของท่ีระลึก    
          โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
 
วันพุธท่ี 21 กันยายน พ.ศ.2565  
ภาคเชา 
พิธีกร : นายรุงเพชร ปญญาวุฒิ          ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

นางสาวอุไรรัตน กาญจนขุนดี   ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
เวลา 08.00 – 08.20 น.  ลงทะเบยีน  
เวลา 08.20 – 08.30 น. ชมวีดิทัศน 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน  
เวลา 08.30 – 09.30 น.  นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
                                   โดย โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง 
เวลา 09.30 – 10.10 น. นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการการรวบรวมพรรณไมเขาปลูกใน
    โรงเรียน 

โดย โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย  
เวลา 10.10 – 10.50 น.  นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการการรวบรวมพรรณไมเขาปลูกใน

โรงเรียน 
โดย โรงเรียนศรีจันทรวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ  

เวลา 10.50 – 11.30 น.  นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการการศึกษาขอมูลดานตางๆ 
โดย โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี  

เวลา 11.30 – 11.40 น.   มอบเกียรติบัตรและของท่ีระลึก    
        โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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  เวลา 15.20 – 16.00 น.     นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว 
โดย โรงเรียนลําดวนพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย  

เวลา 16.00 – 16.10 น.     มอบเกียรติบัตรและของท่ีระลึก  
          โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
 

วันศุกรท่ี 23 กันยายน พ.ศ.2565  
ภาคเชา  
พิธีกร : นางสาวสาวิตรี ศรีมงคล ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นายนนทปวิชญ ณรงคใย ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เวลา 08.00 – 08.20 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 08.20 – 08.30 น. ชมวีดิทัศน 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน  
เวลา 08.30 – 09.30 น.  นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

โดย โรงเรียนวัดเขากลอย จังหวัดสงขลา 
เวลา 09.30 – 10.30 น. นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว 

โดย โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๐ จังหวัดขอนแกน 
เวลา 10.30 – 11.30 น.  นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการสาระการเรียนรูประโยชนแทแก

มหาชน 
โดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เวลา 11.30 – 11.40 น.   มอบเกียรติบัตรและของท่ีระลึก 
        โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

ภาคบาย 
พิธีกร : นางสาวอุไรรัตน กาญจนขุนดี   ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

นางสาวณัชชา อักษรศรี         ศูนยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เวลา 13.30 – 14.00 น.  ลงทะเบียน 
เวลา 14.00 – 15.00 น.    นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการสาระการเรียนรูประโยชนแทแก

มหาชน 
โดย โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เวลา 15.00 – 15.10 น.     มอบเกียรติบัตรและของท่ีระลึก 
      โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
เวลา 15.10 – 16.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง สรุปการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  

ทรัพยากรไทย : 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน 
และแนวทางการดําเนินงานทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยสิ่งสินตน    
โดย นายพรชัย จุฑามาศ รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ            

.........................................................................................................................  
หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม                  
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  เวลา 15.20 – 16.00 น.     นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว 
โดย โรงเรียนลําดวนพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย  

เวลา 16.00 – 16.10 น.     มอบเกียรติบัตรและของท่ีระลึก  
          โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
 

วันศุกรท่ี 23 กันยายน พ.ศ.2565  
ภาคเชา  
พิธีกร : นางสาวสาวิตรี ศรีมงคล ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นายนนทปวิชญ ณรงคใย ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เวลา 08.00 – 08.20 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 08.20 – 08.30 น. ชมวีดิทัศน 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน  
เวลา 08.30 – 09.30 น.  นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

โดย โรงเรียนวัดเขากลอย จังหวัดสงขลา 
เวลา 09.30 – 10.30 น. นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว 

โดย โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๐ จังหวัดขอนแกน 
เวลา 10.30 – 11.30 น.  นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการสาระการเรียนรูประโยชนแทแก

มหาชน 
โดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เวลา 11.30 – 11.40 น.   มอบเกียรติบัตรและของท่ีระลึก 
        โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

ภาคบาย 
พิธีกร : นางสาวอุไรรัตน กาญจนขุนดี   ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

นางสาวณัชชา อักษรศรี         ศูนยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เวลา 13.30 – 14.00 น.  ลงทะเบียน 
เวลา 14.00 – 15.00 น.    นําเสนอ เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการสาระการเรียนรูประโยชนแทแก

มหาชน 
โดย โรงเรียนโยธินบาํรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เวลา 15.00 – 15.10 น.     มอบเกียรติบัตรและของท่ีระลึก 
      โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
เวลา 15.10 – 16.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง สรุปการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  

ทรัพยากรไทย : 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน 
และแนวทางการดําเนินงานทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยสิ่งสินตน    
โดย นายพรชัย จุฑามาศ รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ            

.........................................................................................................................  
หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม                  

บรรยายพิเศษ

เรื่อง  ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

ผู้น�าเสนอ

นายพรชัย  จุฑามาศ

รองผู้อ�านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ 

น�าเสนอ วันที่ 20 เดือน กันยายน 2565  

หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต�าบลไทยบุรี อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
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30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน 

พรชัย  จุฑามาศ 

เจาหนาท่ีงานในพระองค (นักวิชาการเกษตร ) ระดับ 10 

รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  

 

  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) เปนโครงการท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทรงสืบทอดการอนุรักษทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชบรมนาถบพิตร ตั้งแตปพ.ศ. 2535 หลังจากท่ีประเทศไทยลงนามเห็นชอบในอนุสัญญาความ

หลากหลายทางชีวภาพ  ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2535 ทรงมีพระราชกระแสกับทานอดีตเลขาธิการพระราชวัง 

นายแกวขวัญ วัชโรทัย ใหอนุรักษพืชพรรณของประเทศและดําเนินการเปนธนาคารพืชพรรณ เปนจุดเริ่มตน

ของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ในการรักษาฐานทรัพยากรของ

ประเทศท่ีนําไปสูเศรษฐกิจพอเพียงคือการพ่ึงตนเองได ตองมีทรัพยากรและตองเปนเจาของสิทธิในทรัพยากร

ท้ัง 3 ฐาน คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา 

  การท่ีจะเขาใจ เขาถึง พัฒนา ซ่ึงเปนหลักในการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ท่ีดําเนินการมากวา 30 

ป จะตองศรัทธาและเห็นประโยชนแทของการดําเนินงาน โดยเปาหมายของโครงการ เพ่ือพัฒนาบุคลากร 

อนุรักษและพัฒนาทรัพยากร ใหเกิดประโยชนกับมหาชนชาวไทย โดยวัตถุประสงค ใหเขาใจและเห็น

ความสําคัญของทรัพยากร รวมคิด รวมปฏิบัติ จนเกิดผลประโยชนถึงมหาชนชาวไทย และมีระบบขอมูล

ทรัพยากร สื่อถึงกันไดท่ัวประเทศ  

  ประโยชนแทท่ีเปนประโยชนสวนตัวท่ีไดในเบื้องตนคือการพัฒนาตนเอง ตองศึกษาเรียนรูวิธีการ

ทํางาน นําพระราชดําริมาวิเคราะหใหเห็นถึงพระราชประสงค แลวนํามาวางแผนปฏิบัติ ถอดบทเรียน พัฒนา

ปรับปรุงใหเหมาะในแตละชวงเวลาและสถานการณ ทํางานดวยความรอบรู มีความรอบคอบ ระมัดระวังอยาง

ยิ่ง ความอดทน ความเพียร มีสติ ซ่ือตรง และแบงปน ทุกอยางเกิดจากความศรัทธาเชื่อม่ันในประโยชนแทของ

งานนั้น ทํางานดวยความจริงใจ ใหเกียรติผูท่ีเขามารวมงาน รวมสนองพระราชดําริ สงผลใหการดําเนินงานของ 

อพ.สธ. ยืนยาว มีผูเขารวมสนองพระราชดําริมากมาย ถาผูท่ีเขารวมไดเขาใจ เขาถึง อพ.สธ. สามารถนําวิธีการ

ตาง ๆ ไปใชในการพัฒนาตนเองและการดําเนินงาน อพ.สธ. เชนเดียวกับการดําเนินชีวิตท่ีจะตองทําไปพรอม 

ๆ กัน เปนการบริหารจัดการเวลา บริหารตนเอง โดยการใชแนวทางทศพิธราชธรรม เปนการพัฒนาตนเองใน

การสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติดานตาง ๆ จากการท่ีพัฒนาตนเองแลวจะสงผลไปท่ีครอบครัว คนรอบตัว 

หนวยงาน ตามคําขวัญ อพ.สธ. “ซ่ือตรง มุงม่ัน พัฒนา สามัคคี มีคุณธรรม” จนเปนวิถี อพ.สธ. (จากหนังสือ

จากยอดเขาถึงใตทะเล 5) 
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30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน 

พรชัย  จุฑามาศ 

เจาหนาท่ีงานในพระองค (นักวิชาการเกษตร ) ระดับ 10 

รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  

 

  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) เปนโครงการท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทรงสืบทอดการอนุรักษทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชบรมนาถบพิตร ตั้งแตปพ.ศ. 2535 หลังจากท่ีประเทศไทยลงนามเห็นชอบในอนุสัญญาความ

หลากหลายทางชีวภาพ  ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2535 ทรงมีพระราชกระแสกับทานอดีตเลขาธิการพระราชวัง 

นายแกวขวัญ วัชโรทัย ใหอนุรักษพืชพรรณของประเทศและดําเนินการเปนธนาคารพืชพรรณ เปนจุดเริ่มตน

ของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ในการรักษาฐานทรัพยากรของ

ประเทศท่ีนําไปสูเศรษฐกิจพอเพียงคือการพ่ึงตนเองได ตองมีทรัพยากรและตองเปนเจาของสิทธิในทรัพยากร

ท้ัง 3 ฐาน คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา 

  การท่ีจะเขาใจ เขาถึง พัฒนา ซ่ึงเปนหลักในการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ท่ีดําเนินการมากวา 30 

ป จะตองศรัทธาและเห็นประโยชนแทของการดําเนินงาน โดยเปาหมายของโครงการ เพ่ือพัฒนาบุคลากร 

อนุรักษและพัฒนาทรัพยากร ใหเกิดประโยชนกับมหาชนชาวไทย โดยวัตถุประสงค ใหเขาใจและเห็น

ความสําคัญของทรัพยากร รวมคิด รวมปฏิบัติ จนเกิดผลประโยชนถึงมหาชนชาวไทย และมีระบบขอมูล

ทรัพยากร สื่อถึงกันไดท่ัวประเทศ  

  ประโยชนแทท่ีเปนประโยชนสวนตัวท่ีไดในเบื้องตนคือการพัฒนาตนเอง ตองศึกษาเรียนรูวิธีการ

ทํางาน นําพระราชดําริมาวิเคราะหใหเห็นถึงพระราชประสงค แลวนํามาวางแผนปฏิบัติ ถอดบทเรียน พัฒนา

ปรับปรุงใหเหมาะในแตละชวงเวลาและสถานการณ ทํางานดวยความรอบรู มีความรอบคอบ ระมัดระวังอยาง

ยิ่ง ความอดทน ความเพียร มีสติ ซ่ือตรง และแบงปน ทุกอยางเกิดจากความศรัทธาเชื่อม่ันในประโยชนแทของ

งานนั้น ทํางานดวยความจริงใจ ใหเกียรติผูท่ีเขามารวมงาน รวมสนองพระราชดําริ สงผลใหการดําเนินงานของ 

อพ.สธ. ยืนยาว มีผูเขารวมสนองพระราชดําริมากมาย ถาผูท่ีเขารวมไดเขาใจ เขาถึง อพ.สธ. สามารถนําวิธีการ

ตาง ๆ ไปใชในการพัฒนาตนเองและการดําเนินงาน อพ.สธ. เชนเดียวกับการดําเนินชีวิตท่ีจะตองทําไปพรอม 

ๆ กัน เปนการบริหารจัดการเวลา บริหารตนเอง โดยการใชแนวทางทศพิธราชธรรม เปนการพัฒนาตนเองใน

การสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติดานตาง ๆ จากการท่ีพัฒนาตนเองแลวจะสงผลไปท่ีครอบครัว คนรอบตัว 

หนวยงาน ตามคําขวัญ อพ.สธ. “ซ่ือตรง มุงม่ัน พัฒนา สามัคคี มีคุณธรรม” จนเปนวิถี อพ.สธ. (จากหนังสือ

จากยอดเขาถึงใตทะเล 5) 

  พระราชดํารัส "...ประโยชนท่ีแทนั้นมีอยู 2 อยาง คือ ประโยชนสวนตัวท่ีทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและ

ไดรับ แตตองดวยวิถีทางท่ีสุจริตและเปนธรรมกับประโยชนสวนรวม ซ่ึงเปนประโยชนของชาติท่ีแตละคนมีสวน

รวมอยู การทํางานทุกอยางจะตองไดประโยชนแทท้ังสวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณและ

ม่ันคงถาวร เปนผลดีแกชาติบานเมืองอยางแทจริง...” 

(คัดตัดตอนจาก พระราชดํารสัในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2540 วัน

พฤหัสบดีท่ี 4 ธันวาคม 2540)  

  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ดําเนินงานมากวา 30 ปตาม

แนวพระราชดําริ พระราโชวาท พระราชวินิจฉัย มีเรื่องราว กิจกรรม งานตาง ๆ มากมาย สวนหนึ่งบันทึกลงใน

หนังสือจากยอดเขาถึงใตทะเล 1 – 8  จากงานท่ีผานมา บางงานอาจเห็นประโยชนไดอยางชัดเจน บางงาน

อาจเปนจุดเริ่มตนเปนการจุดประกายท่ีจะสรางแนวคิด แนวทาง วิธีการท่ีจะนําไปสูเปาหมาย วัตถุประสงค

ของบุคคลและหนวยงาน ซ่ึงเปนเรื่องท่ีตองอาน ศึกษาวิเคราะห นําไปใชประโยชนตามลําดับความเขาใจ 

เขาถึง ท่ีจะนําไปสูการพัฒนาใหเปนผลประโยชนแท คือประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวมตอไป   

  ท่ีมา อพ.สธ. ประมวลพระราชดําริ พระราชกระแส พระราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราช

กุมาร ี

  แผนแมบท อพ.สธ.ระยะ 5 ปท่ีเจด็ (1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2569) 

  การประชุมวิชาการนิทรรศการ ทรัพยากรไทย  

  งานสวนพฤกษศาสตร โรงเรียน อพ.สธ..  

  งานฐานทรัพยากรทองถ่ิน อพ.สธ.  

  โครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข สักสยามินทร ถวายพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 84 พรรษา  

  ถอดรหัสงาน อพ.สธ..   

  วิถี อพ.สธ. ซื่อตรง มุงมั่น พัฒนา สามัคคี มคีุณธรรม 

  พืชอนุรักษ อพ.สธ. 

  ฐานทรัพยากร อพ.สธ. 

 

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเห็น

ความสําคัญของการอนุรักษพันธุกรรมพืชมาเปนเวลาชานานกอนคําวาความหลากหลายทางชีวภาพ 

(biological diversity) และการอนุรักษ (conservation) จะเปนท่ีรูจักกันดีในประเทศไทย ทรงเริ่มอนุรักษตน

ยางนา เม่ือป พ.ศ. 2503 ทรงทดลองเพาะเมล็ดยางนาท่ีเก็บจากตนยางนา ในเขตอําเภอทายาง ในกระถางบน

พระตําหนักเปยมสุข พระราชวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และทรงปลูกตนยางนา

เหลานั้นในแปลงทดลองปาสาธิตใกลพระตําหนักเรือนตน สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร 

พรอมขาราชบริพาร จํานวน 1,250 ตน เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
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ใหนําพรรณไมจากภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศมาปลูกในบริเวณท่ีประทับสวนจิตรลดา เพ่ือใหเปนท่ีศึกษาพรรณ

ไมของนิสิตนักศึกษาแทนท่ีจะตองเดินทางไปท่ัวประเทศ  

  ในวันพืชมงคล 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พรอมดวยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดอาคารหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ท่ีโครงการสวน

พระองคฯ  สวนจิตรลดา  ทรงมีพระราชกระแสใหอนุรักษตนขนุนหลังพระท่ีนั่ งไพศาลทักษิณ ใน

พระบรมมหาราชวัง จึงไดดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุพืชเอกลักษณโดยวิธีการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช ไดแก  ตนขนุนและพืชเอกลักษณของพระราชวังตาง ๆ เชน พุดสวน มณฑา ยี่หุบ สมอไทย ทําการ

อนุรักษไวในสภาพปลอดเชื้อ เพ่ือนําไปใชประโยชนในอนาคต  ในป พ.ศ. 2529 ทรงพระราชทานใหโครงการ

สวนพระองคฯ สวนจิตรลดา อนุรักษและขยายพันธุหวายท่ีมีคาทางเศรษฐกิจชนิดตาง ๆ โดยการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหทําการทดลองปลูกตนหวายเหลานั้นในปายางนาใกลพระตําหนัก 

เรือนตน สวนจิตรลดา และมีพระราชดําริใหทดลองปลูกท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ จังหวัดเชียงใหม 

ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร และศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส 

นอกจากมีพระราชดําริใหมีการอนุรักษพันธุกรรมหวายแลว ยังไดจัดทําสวนพืชสมุนไพรข้ึนในโครงการสวน

พระองคฯ สวนจิตรลดา เพ่ือรวบรวมพืชสมุนไพรมาปลูกเปนแปลงสาธิต รวบรวมขอมูลสรรพคุณ ตลอดจน

การนําไปใชประโยชน ศึกษาการขยายพันธุพืชสมุนไพรโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเผยแพรความรูท่ีไดสู

ประชาชน เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ

เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชกระแสกับพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา

จักรพันธเพ็ญศิริ ใหดําเนินการผสมพันธุผักสองชั้น (Double Hybridization) ข้ึนในศูนยศึกษาการพัฒนาอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ และหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา 

ดําเนินการผสมพันธุผักสองชั้นพรอมกันไปดวย  

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอดงาน

อนุรักษพันธุกรรมพืช โดยในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 ทรงมีพระราชกระแสกับนายแกวขวัญ วัชโรทัย อดีต

เลขาธิการพระราชวัง และผูอํานวยการโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา “ใหดําเนินการอนุรักษพืช

พรรณของประเทศ และดําเนินการเปนธนาคารพืชพรรณ”  การนี้ไดมอบใหโครงการสวนพระองคฯ สวน

จิตรลดา ฝายวิชาการ ดําเนินงาน  โดยสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) สนับสนุนงบประมาณดําเนินการมาต้ังแตตนจนถึงป พ.ศ. 2550  ตอมา

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานัก

พระราชวัง ป 2551 – 2560 ตอจากนั้นมาจนถึงปจจุบันไดรับงบประมาณจากมูลนิธิอนุรักษพันธุกรรมพืช

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) 
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ใหนําพรรณไมจากภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศมาปลูกในบริเวณท่ีประทับสวนจิตรลดา เพ่ือใหเปนท่ีศึกษาพรรณ

ไมของนิสิตนักศึกษาแทนท่ีจะตองเดินทางไปท่ัวประเทศ  

  ในวันพืชมงคล 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พรอมดวยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดอาคารหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ท่ีโครงการสวน

พระองคฯ  สวนจิตรลดา  ทรงมีพระราชกระแสใหอนุรักษตนขนุนหลังพระท่ีนั่ งไพศาลทักษิณ ใน

พระบรมมหาราชวัง จึงไดดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุพืชเอกลักษณโดยวิธีการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช ไดแก  ตนขนุนและพืชเอกลักษณของพระราชวังตาง ๆ เชน พุดสวน มณฑา ยี่หุบ สมอไทย ทําการ

อนุรักษไวในสภาพปลอดเชื้อ เพ่ือนําไปใชประโยชนในอนาคต  ในป พ.ศ. 2529 ทรงพระราชทานใหโครงการ

สวนพระองคฯ สวนจิตรลดา อนุรักษและขยายพันธุหวายท่ีมีคาทางเศรษฐกิจชนิดตาง ๆ โดยการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหทําการทดลองปลูกตนหวายเหลานั้นในปายางนาใกลพระตําหนัก 

เรือนตน สวนจิตรลดา และมีพระราชดําริใหทดลองปลูกท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ จังหวัดเชียงใหม 

ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร และศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส 

นอกจากมีพระราชดําริใหมีการอนุรักษพันธุกรรมหวายแลว ยังไดจัดทําสวนพืชสมุนไพรข้ึนในโครงการสวน

พระองคฯ สวนจิตรลดา เพ่ือรวบรวมพืชสมุนไพรมาปลูกเปนแปลงสาธิต รวบรวมขอมูลสรรพคุณ ตลอดจน

การนําไปใชประโยชน ศึกษาการขยายพันธุพืชสมุนไพรโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเผยแพรความรูท่ีไดสู

ประชาชน เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ

เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชกระแสกับพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา

จักรพันธเพ็ญศิริ ใหดําเนินการผสมพันธุผักสองชั้น (Double Hybridization) ข้ึนในศูนยศึกษาการพัฒนาอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ และหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา 

ดําเนินการผสมพันธุผักสองชั้นพรอมกันไปดวย  

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอดงาน

อนุรักษพันธุกรรมพืช โดยในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 ทรงมีพระราชกระแสกับนายแกวขวัญ วัชโรทัย อดีต

เลขาธิการพระราชวัง และผูอํานวยการโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา “ใหดําเนินการอนุรักษพืช

พรรณของประเทศ และดําเนินการเปนธนาคารพืชพรรณ”  การนี้ไดมอบใหโครงการสวนพระองคฯ สวน

จิตรลดา ฝายวิชาการ ดําเนินงาน  โดยสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) สนับสนุนงบประมาณดําเนินการมาต้ังแตตนจนถึงป พ.ศ. 2550  ตอมา

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานัก

พระราชวัง ป 2551 – 2560 ตอจากนั้นมาจนถึงปจจุบันไดรับงบประมาณจากมูลนิธิอนุรักษพันธุกรรมพืช

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) 

 จากการท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง

สืบทอดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในการรักษาฐาน

ทรัพยากรของประเทศ นําไปสูเศรษฐกิจพอเพียง  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุข

แหงมหาชนชาวสยาม”  ทรงใชทศพิธราชธรรมในการปกครองประเทศ และประโยชนสุขแหงมหาชนชาว

สยามนั้น ทรงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมากกวา 4,000 โครงการ อพ.สธ. เชื่อวา บทสรุปท่ี

พระราชทานเพ่ือพสกนิกรของพระองคทานอยูได พ่ึงตนเองได คือพระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เปนทางสายกลาง นําไปสูความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุมกัน ในเรื่องความรู เง่ือนไขคุณธรรม 

นําไปสูเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมท่ีสมดุล พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง  

 
ภาพท่ี 1  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 “เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความม่ันคงของแผนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มท่ี

ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง ส่ิงกอสรางจะม่ันคงไดก็อยูท่ีเสาเข็ม แตคนสวนมากมองไมเห็น

เสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียดวยซํ้าไป” 

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ผานมูลนิธิชัยพัฒนา 

 การรกัษาฐานทรัพยากรของประเทศและนําไปสูเศรษฐกิจพอเพียง คือการพ่ึงตนเองไดนั้น จําเปนตอง

มีฐานทรัพยากร ท้ังทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปญญา เพราะภูมิ

ปญญานั้นกํากับทรัพยากรในเรื่อง อาหาร เครื่องนุ งหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค อันเปนปจจัยสี่  ซ่ึง

เปรียบเสมือนฐานในการพัฒนาประเทศท่ีเราจําเปนตองมีทรัพยากร และทรัพยากรนั้นเราตองเปนเจาของสิทธิ 

มิใชทรัพยากรของเราแตถูกตางชาตินําไปศึกษาและนําไปจดสิทธิบัตร  

ทศวรรษท่ี 1 การรวมแรงรวมใจนักวิชาการจากสาขาวิชาตาง ๆ กับกองทัพเรือ 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 10

 
ภาพท่ี 2  นักวิชาการและกองทัพเรือ 

ตามกรอบแผนแมบท อพ.สธ. 5 ปท่ีหนึ่ง (ตุลาคม พ.ศ. 2535 - กันยายน พ.ศ. 2540) ถึงแผนแมบท 

อพ.สธ. 5 ปท่ีสอง (ตุลาคม พ.ศ. 2540 - กันยายน พ.ศ. 2544) ในทศวรรษท่ี 1 อพ.สธ. จัดทําฐานขอมูล

พรรณไมสําหรับใชงานรวมกันระหวางหอพรรณไม กรมปาไม กับศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช สวนจิตรลดา งาน

จัดสรางธนาคารพืชพรรณ  

โครงการเริ่มงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีโดยคณาจารยนักวิทยาศาสตร นักพฤกษศาสตร เม่ือกองทัพเรือได

ทูลเกลาฯ ถวายแผนแมบท อพ.สธ.-กองทัพเรือ สนองพระราชดําริในป พ.ศ. 2541 นักวิชาการ คณาจารยเริ่ม

เปนสมาชิกคณะปฏิบัติงานวิทยาการ รวมทํางานสนองพระราชดําริกับกองทัพเรือ สํารวจทรัพยากรกายภาพ

และชีวภาพในพ้ืนท่ีเกาะแสมสารและเกาะขางเคียง เกาะชายฝงทะเลอาวไทย และมหาสมุทรอินเดีย เริ่มจัด

ประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน ในป พ.ศ. 2543  ประชุมวิชาการทรัพยากร ในป พ.ศ. 2544 

ทศวรรษท่ี 2 จากงานวิจัยสูงานสรางจิตสํานึก : พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 

 
ภาพท่ี 3  พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 

ตามกรอบแผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปท่ีสาม (ตุลาคม พ.ศ. 2544 - กันยายน พ.ศ. 2549 ) ถึงระยะ 

5 ปท่ีสี่ (ตุลาคม พ.ศ. 2549 - กันยายน พ.ศ. 2554 ) ในทศวรรษท่ี 2 อพ.สธ. ไดจัดตั้งศูนยอนุรักษพันธุกรรม

พืช-คลองไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา เปนศูนยฝกอบรมสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
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ภาพท่ี 2  นักวิชาการและกองทัพเรือ 

ตามกรอบแผนแมบท อพ.สธ. 5 ปท่ีหนึ่ง (ตุลาคม พ.ศ. 2535 - กันยายน พ.ศ. 2540) ถึงแผนแมบท 

อพ.สธ. 5 ปท่ีสอง (ตุลาคม พ.ศ. 2540 - กันยายน พ.ศ. 2544) ในทศวรรษท่ี 1 อพ.สธ. จัดทําฐานขอมูล

พรรณไมสําหรับใชงานรวมกันระหวางหอพรรณไม กรมปาไม กับศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช สวนจิตรลดา งาน

จัดสรางธนาคารพืชพรรณ  

โครงการเริ่มงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีโดยคณาจารยนักวิทยาศาสตร นักพฤกษศาสตร เม่ือกองทัพเรือได

ทูลเกลาฯ ถวายแผนแมบท อพ.สธ.-กองทัพเรือ สนองพระราชดําริในป พ.ศ. 2541 นักวิชาการ คณาจารยเริ่ม

เปนสมาชิกคณะปฏิบัติงานวิทยาการ รวมทํางานสนองพระราชดําริกับกองทัพเรือ สํารวจทรัพยากรกายภาพ

และชีวภาพในพ้ืนท่ีเกาะแสมสารและเกาะขางเคียง เกาะชายฝงทะเลอาวไทย และมหาสมุทรอินเดีย เริ่มจัด

ประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน ในป พ.ศ. 2543  ประชุมวิชาการทรัพยากร ในป พ.ศ. 2544 

ทศวรรษท่ี 2 จากงานวิจัยสูงานสรางจิตสํานึก : พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 

 
ภาพท่ี 3  พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 

ตามกรอบแผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปท่ีสาม (ตุลาคม พ.ศ. 2544 - กันยายน พ.ศ. 2549 ) ถึงระยะ 

5 ปท่ีสี่ (ตุลาคม พ.ศ. 2549 - กันยายน พ.ศ. 2554 ) ในทศวรรษท่ี 2 อพ.สธ. ไดจัดตั้งศูนยอนุรักษพันธุกรรม

พืช-คลองไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา เปนศูนยฝกอบรมสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หองปฏิบัติการชีวโมเลกุลและธนาคารพืชพรรณ จัดประชุมวิชาการ

ทรัพยากรและประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 จากงานศึกษา สํารวจ วิจัย ทรัพยากรตามเกาะกวา 10 ป กองทัพเรือไดจัดสรางพิพิธภัณฑงานสนอง

พระราชดําริ อพ.สธ. ข้ึนเปนครั้งแรก คือ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ในป พ.ศ. 2550 

ทศวรรษท่ี 3 ขยายงานสูการอนุรักษ 3 ฐานทรัพยากร 

 
ภาพท่ี 4  การศึกษาครอบคลุม 3 ฐานทรัพยากรคือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ  

ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมปิญญา 

ตามกรอบแผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปท่ีหา (ตุลาคม พ.ศ. 2554 - กันยายน พ.ศ. 2559) ถึงแผน

แมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2564) ในทศวรรษท่ี 3 อพ.สธ. ไดขยาย

การดําเนินงานสูชุมชนทองถ่ินและตําบลท่ัวประเทศ การศึกษาครอบคลุม 3 ฐานทรัพยากรคือ ทรัพยากร

กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา  

อพ.สธ. ยังคงมุงม่ันและทํางานตอไป ดังพระราชกระแส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 “การรักทรัพยากร คือการรัก

ชาติรักแผนดิน” ในวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2541 “ใหทํางานตั้งแตยอดเขาถึงใตทะเล”  

ในวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ทรงมีพระราชกระแสและพระราชดําริใหกับผูบัญชาการทหารเรือ 

กองทัพเรือซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ.  

“ความม่ันคงของประเทศ คือความม่ันคงทางทรัพยากร” 
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แกวขวัญ วัชโรทัย.  2546.  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากยอดเขาถึงใตทะเล ธรรมชาติแหงชีวิต ท่ีตองเรียนรู...ใช

ประโยชน และสรางจิตสํานึก หนา 10-16  
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รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากยอดเขาถึงใตทะเล 3 ทรัพยากรไทย ภูมิปญญาไทย ผันสูวิถี

ใหมในฐานไทย สูเศรษฐกิจพอเพียง หนา 1-8  
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รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 5 ปท่ีหา (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559) จากยอดเขาถึงใต

ทะเล 4  ทรัพยากรไทย : กาวสูโลกกวางอยางม่ันใจ หนา 1-10 
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รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีหา (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559) 

จากยอดเขาถึงใตทะเล 5  ทรัพยากรไทย นําส่ิงดีงามสูตาโลก หนา 7-19   
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รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

จากยอดเขาถึงใตทะเล 6 ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยส่ิงสินตน หนา 1-13  

พรชัย จุฑามาศ.  2546.  ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช จากยอดเขาถึงใตทะเล ธรรมชาติแหงชีวิต ท่ีตองเรียนรู

...ใชประโยชน และสรางจิตสํานึก หนา 26-30.   

พรชัย จุฑามาศ.  2546.  สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จากยอดเขาถึงใตทะเล ธรรมชาติแหงชีวิต ท่ีตอง

เรียนรู...ใชประโยชน และสรางจิตสํานึก หนา 31-34.   

พรชัย จุฑามาศ.  2550.  ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืชระยะ 5 ปท่ีสี่ (ตุลาคม พ.ศ.2549 - กันยายน พ.ศ.2554) 

จากยอดเขาถึงใตทะเล 2 สรรพส่ิงลวนพันเกี่ยว...สู...ประโยชนแทแกมหาชน หนา 6-9  

พรชัย จุฑามาศ.  2550.  สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระยะ 5 ปท่ีสี่ (ตุลาคม พ.ศ.2549 - กันยายน พ.ศ. 

2554) จากยอดเขาถึงใตทะเล 2 สรรพส่ิงลวนพันเกี่ยว...สู...ประโยชนแทแกมหาชน หนา 15-22 

พรชัย จุฑามาศ.  2552.  ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช จากยอดเขาถึงใตทะเล 3 ทรัพยากรไทย ภูมิปญญาไทย 

ผันสูวิถีใหมในฐานไทย สูเศรษฐกิจพอเพียง หนา 9-14  

พรชัย จุฑามาศ.  2552.  สวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน จากยอดเขาถึงใตทะเล 3 ทรัพยากรไทย ภูมิปญญา

ไทย ผันสูวิถีใหมในฐานไทย สูเศรษฐกิจพอเพียง หนา 15-20  
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พรชัย จุฑามาศ.  2559.  ทรพัยากรไทย : หวนดูทรัพยสิ่งสินตน นําสู ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากลนมีให

เห็น ทรัพยากรไทย : ชาวบานไทยไดประโยชน ทรพัยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน จากยอดเขา

ถึงใตทะเล 6 หวนดูทรัพยส่ิงสินตน หนา 55-61 

พรชัย จุฑามาศ.  2560.  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) 

อพ.สธ. กับการปฏิรูปการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ จากยอดเขาถึงใตทะเล 

7 ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากลนมีใหเห็น หนา 1-29 

พรชัย จุฑามาศ.  2562.  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ตามแผนแมบทระยะ 5 

ปท่ีหก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) การดําเนินงานระยะกลางและระยะปลายของแผนแมบท 

จากยอดเขาถึงใตทะเล 8 ทรัพยากรไทย : ชาวบานไทยไดประโยชน หนา 9-20 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ.  2564.  แผนแมบท โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พื ช อัน เนื่ อ งม าจากพ ระราชดํ าริ  ร ะยะ  5 ป ท่ี เจ็ ด  (1 ตุ ล าคม  2564-30 กั น ยายน  2569)  

http://www.rspg.or.th/masterplan/index.html 

แนวพระราชดําริดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

  http://www.rspg.or.th/special_articles/king_res_dev/index.html 

ประมวลพระราชดําริ พระบรมราโชวาท 

  http://www.rspg.or.th/masterplan/files/18_Master_Plan7.pdf  

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     

  http://www.rspg.or.th/special_articles/k_speech/k_speech1.html 

รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 

  https://www.nesdc.go.th 
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อพ.สธ. มุงสูความเปนกลางทางคารบอน 

รวมกับหนวยงานสนองพระราชดําริ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและโรงเรียน 

พรชัย  จุฑามาศ 

  เจาหนาท่ีงานในพระองค (นักวิชาการเกษตร) ระดับ 10 

              รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 

 

 การท่ีโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มุงสูความเปนกลางทางคารบอน รวมกับหนวยงานสนองพระราชดําริ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนแนวคิดท่ีไดพิจารณาไตรตรองวิเคราะหแลววา

เปนบทบาท อพ.สธ. ท่ีจะนําไปสูประโยชนแท ท่ีสงผลถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามท่ีสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดํารัสในการ

ประชุมสหภาพอนุรักษสากล ครั้งท่ี 4 ณ ศูนยประชุมนานาชาติบารเซโลนา นครบารเซโลนา ประเทศสเปน 

เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2551 วา “คนสวนใหญมองพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนงาน

พัฒนาหรือพัฒนาชนบท แทท่ีจริงแลวทรงเห็นเรื่องการอนุรักษธรรมชาติ เปนเรื่องสําคัญท่ีสุด เพราะเปน

กุญแจของการพัฒนาอยางยั่ งยืน” ดังนั้นการท่ีทรงสืบทอดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการรักษาฐาน

ทรัพยากรของประเทศ นําไปสูเศรษฐกิจพอเพียง คือการพ่ึงตนเองได ตองมีทรัพยากร และตองเปนเจาของ

สิทธิในทรัพยากร ท้ังทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา การท่ีโลกรอน

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะสงผลตอทรัพยากรท้ัง 3 ฐาน หากวิเคราะหในงานของ อพ.สธ. ท่ีตอง

ดําเนินงานในหลายกิจกรรมไปพรอม ๆ กัน และใชหลักการการทรงงาน ท่ีตองเขาใจ เขาถึง พัฒนา 

พระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประชุมทรัพยากรไทย หวนดูทรัพยสิ่งสินตน ศักยภาพมาก

ลนมีใหเห็น ชาวบานไทยไดประโยชน และประโยชนแทแกมหาชน นั่นคือ จากงานฐานทรัพยากร อพ.สธ. 

นําไปสูการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน การมุงสูความเปนกลางของคารบอนตองศรัทธาเชื่อม่ันใน

ประโยชนจากการทํางานในเรื่องนี้ และเห็นกิจกรรม/งานตาง ๆ เปนเรื่องเดียวกัน เชื่อมโยงตอเนื่องกัน เปน

ประโยชนแทท่ีไดท้ังสวนตัวและสวนรวม คือ องคกร ประเทศชาติ รวมถึงโลกใบนี้ท่ีเราอาศัยอยู 
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ภาพท่ี 1  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  จากแผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด ไดนําแผนยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศดานทรัพยากร 

ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ประเด็นใหมีศูนยอนุรักษพัฒนาทรัพยากรทองถ่ินให

ครอบคลุมท่ัวประเทศ และรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 โดยในกรอบวิถีชีวิตท่ียั่งยืน 

มิติความยั่งยืนของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม

คารบอนต่ํา และหมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
ภาพท่ี 2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 

  การเปนกลางทางคารบอน (Carbon Neutral) หมายถึง การปลอยกาซเรือนกระจก (Carbon 

Emission) และการกักเก็บคารบอน  (Carbon Sequestration) นั้นตองสมดุล การลดการปลอยกาซ
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Emission) และการกักเก็บคารบอน  (Carbon Sequestration) นั้นตองสมดุล การลดการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดหรือกาซเรือนกระจกสุทธิใหเปนศูนย ซ่ึงเปาหมายของโลกกําหนดใหทําไดภายในป 2050 

ลดการปลอยกาซตามแผนยุทธศาสตรของแตละประเทศ ไมใชปราศจากกาซคารบอนไปเลย (Carbon 

Neutral does not mean carbon free ) 

 
ภาพท่ี 3  นโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีถูกปลอยสูชั้นบรรยากาศท่ีมาก

เกินขีดความสามารถในการดูดซับของธรรมชาติ โดยสาเหตุหลักมาจากการใชพลังงาน โดยเฉพาะเชื้อเพลิง

ฟอสซิลท่ีมากข้ึนตั้งแตยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนตนมา ผนวกกับการเพ่ิมข้ึนของประชากรท่ีทําใหมีการ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมและรองรับการขยายตัวของเมือง โดยกาซเรือนกระจกท่ี

ปลอยออกสูชั้นบรรยากาศท่ีสําคัญ ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) กาซมีเทน (CH4) และกาซไนตรัส

ออกไซด (N2O) ซ่ึงสงผลตอสมดุลพลังงานจากดวงอาทิตยท่ีแผลงมาสู พ้ืนผิวโลก เนื่องจากกาซเหลานี้มี

คุณสมบัติในการดูดซับความรอนจากพ้ืนผิวโลก ไมใหสะทอนกลับสูอวกาศ และมีการแผพลังงานสวนหนึ่งกลับ

ลงยังพ้ืนผิวโลก สงผลให พ้ืนผิวโลกและบรรยากาศชั้นลางอบอุนและรอนกวาปกติซ่ึงรูจักกันในนาม 

“ปรากฏการณเรือนกระจก”  

  การกักเก็บคารบอน หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปกาชคารบอนไดออกไซดจากบรรยากาศมา

กักเก็บไวในแหลงกักเก็บท่ีสามารถกักเก็บไวไดอยางยาวนาน ไดแก มหาสมุทร พืชพรรณ ดิน และชั้นหิน เพ่ือ

ลดอัตราการเพ่ิมข้ึนของกาชคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ โดยวิธีการทางวิศวกรรมจะทําโดยการอัดกาซ

คารบอนไดออกไซดลงไปกักเก็บไวในใตมหาสมุทร ชั้นหิน เหมืองถานหินและบอน้ํามันเกา เปนวิธีการท่ีมี
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ศักยภาพในการกักเก็บคารบอนไดสูงมาก แตตองใชงบประมาณในการลงทุนสูง และมีความเสี่ยงตอการรั่วซึม

ของกาช แตมีอีกวิธีการหนึ่งซ่ึงเปนการกักเก็บคารบอนไวในท่ีปลอดภัย โดยอาศัยกลไกของกระบวนการ

สังเคราะหดวยแสงของพืชในการดูดซับกาชคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศมาเก็บสะสมไวในพืชและดิน ซ่ึง

เปนวิธีการจัดการกาชคารบอนไดออกไซดท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการลดกาชคารบอนไดออกไซดในอากาศ 

การยึดคารบอนไวในตนไมและผลิตภัณฑของไมท่ีมีอายุการใชงานท่ียืนยาว ตนไมและปาไม เปนแหลงกักเก็บ

คารบอนท่ีสําคัญ เม่ือตนไมเติบโต คารบอนจึงถูกกักเก็บในราก ลําตน ก่ิงกาน และใบ โดยผานกระบวนการ

สังเคราะหดวยแสงและดึง คารบอนจึงสามารถยึดอยูกับเนื้อเยื่อไมไดอยางเสถียร และมีระยะเวลาท่ีคอนขาง

ยาวนาน 

  อพ.สธ. มุงสูความเปนกลางทางคารบอน รวมกับหนวยงานรวมสนองพระราชดําริ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและโรงเรียน เปนสิ่งท่ีเปนไปไดในการดําเนินการ หากเขาใจ เขาถึง พัฒนา มองเห็นวาเปนภารกิจ

ท่ีตองปฏิบัติ ไมไดเปนภาระท่ีเพ่ิม ซ่ึงคาดวาทุกหนวยงานมีแผนในการดําเนินการเรื่องนี้แตแยกสวนทําไม

ครบถวน เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทหนาท่ีในการดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใน

พ้ืนท่ี โรงเรียนก็มีหลักสูตรในเรื่องสิ่งแวดลอม และถาทุกหนวยงานเขาใจในปญหาท่ีเก่ียวของกับเรื่องการ

ปลอยกาซเรือนกระจกวามีอะไรบาง เชน การใชเชื้อเพลิงฟอสซิล การใชพลังงานไฟฟา การแยกและกําจัดขยะ 

การบําบัดน้ําเสีย การใชสารเคมี เปนตน จากนั้นมารวมกันหาทางลดการปลอยกาซเรือนกระจก เชน การใช

พลังงานทดแทน โซลารเซลล พลังงานลม พลังงานคลื่น เปนตน ทําการพิจารณาในดานกักเก็บ การรักษาปา 

การปลูกตนไม การกักเก็บคารบอนในตนไม ราก ลําตน ใบ การกักเก็บในรูปอินทรียวัตถุ (Organic Matter) 

คารบอนในดิน (Soil Carbon) คือเรื่องเกษตรอินทรีย  การพิจารณาใหคารบอนเปนทรัพยสิน ท่ีนําไปสูการซ้ือ

ขายในตลาดคารบอน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ยุทธศาสตรการลดปริมาณกาซเรือนกระจกของภาคสวนท่ี

เก่ียวของ และงานวิจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย รวมไปถึงภาคประชาสังคมท่ีมี

ตอการมีสวนรวมของประเทศไทย ในการลดกาซเรือนกระจกและดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศภายหลังป ค.ศ. 2020 (Intended Nationally Determined Contribution: INDC) หาแนวทางท่ี

เปนไปไดในการดําเนินมาตรการลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก อันเปนสาเหตุของการ

เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนสงเสริมใหเกิดความตระหนักรูและความรวมมือระหวางภาคสวน

ตาง ๆ ในการหาแนวทางการบรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยท่ีเหมาะสม 

เพราะมีผลกระทบในเรื่องภาษี ภาษีการผานแดน ในการสงสินคา ซ่ึงจุดออนในเรื่องการมุงสูการเปนกลางทาง

คารบอนคือเรื่องความรู ความเขาใจ ขาดองคความรู วิธีการดําเนินงาน ขาดเครื่องมือในการดําเนินการ ขาด

แรงจูงใจ ซ่ึงบทบาทของมหาวิทยาลัยท่ีมีผูรูและนักวิจัย ซ่ึงมีการดําเนินงานวิจัยในเรื่องการปลอยกาซเรือน

กระจก การกักเก็บคารบอนของตนไมในมหาวิทยาลัย ซ่ึงถามีการรวบรวมขอมูลเปนฐานท่ีจะดําเนินการ โดย

นักวิจัยในดานตาง ๆ การเตรียมการ จัดทําเครื่องมือ เพ่ือเก็บขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก เครื่องมือวัด 

การรับรอง การจัดโมเดลทางเศรษฐกิจและนําสูตลาดคารบอน  ไดมีมหาวิทยาลัยท่ีประกาศเปนกลางทาง

คารบอน (Carbon Neutral University ) ไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
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ศักยภาพในการกักเก็บคารบอนไดสูงมาก แตตองใชงบประมาณในการลงทุนสูง และมีความเสี่ยงตอการรั่วซึม

ของกาช แตมีอีกวิธีการหนึ่งซ่ึงเปนการกักเก็บคารบอนไวในท่ีปลอดภัย โดยอาศัยกลไกของกระบวนการ

สังเคราะหดวยแสงของพืชในการดูดซับกาชคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศมาเก็บสะสมไวในพืชและดิน ซ่ึง

เปนวิธีการจัดการกาชคารบอนไดออกไซดท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการลดกาชคารบอนไดออกไซดในอากาศ 

การยึดคารบอนไวในตนไมและผลิตภัณฑของไมท่ีมีอายุการใชงานท่ียืนยาว ตนไมและปาไม เปนแหลงกักเก็บ

คารบอนท่ีสําคัญ เม่ือตนไมเติบโต คารบอนจึงถูกกักเก็บในราก ลําตน ก่ิงกาน และใบ โดยผานกระบวนการ

สังเคราะหดวยแสงและดึง คารบอนจึงสามารถยึดอยูกับเนื้อเยื่อไมไดอยางเสถียร และมีระยะเวลาท่ีคอนขาง

ยาวนาน 

  อพ.สธ. มุงสูความเปนกลางทางคารบอน รวมกับหนวยงานรวมสนองพระราชดําริ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและโรงเรียน เปนสิ่งท่ีเปนไปไดในการดําเนินการ หากเขาใจ เขาถึง พัฒนา มองเห็นวาเปนภารกิจ

ท่ีตองปฏิบัติ ไมไดเปนภาระท่ีเพ่ิม ซ่ึงคาดวาทุกหนวยงานมีแผนในการดําเนินการเรื่องนี้แตแยกสวนทําไม

ครบถวน เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทหนาท่ีในการดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใน

พ้ืนท่ี โรงเรียนก็มีหลักสูตรในเรื่องสิ่งแวดลอม และถาทุกหนวยงานเขาใจในปญหาท่ีเก่ียวของกับเรื่องการ

ปลอยกาซเรือนกระจกวามีอะไรบาง เชน การใชเชื้อเพลิงฟอสซิล การใชพลังงานไฟฟา การแยกและกําจัดขยะ 

การบําบัดน้ําเสีย การใชสารเคมี เปนตน จากนั้นมารวมกันหาทางลดการปลอยกาซเรือนกระจก เชน การใช

พลังงานทดแทน โซลารเซลล พลังงานลม พลังงานคลื่น เปนตน ทําการพิจารณาในดานกักเก็บ การรักษาปา 

การปลูกตนไม การกักเก็บคารบอนในตนไม ราก ลําตน ใบ การกักเก็บในรูปอินทรียวัตถุ (Organic Matter) 

คารบอนในดิน (Soil Carbon) คือเรื่องเกษตรอินทรีย  การพิจารณาใหคารบอนเปนทรัพยสิน ท่ีนําไปสูการซ้ือ

ขายในตลาดคารบอน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ยุทธศาสตรการลดปริมาณกาซเรือนกระจกของภาคสวนท่ี

เก่ียวของ และงานวิจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย รวมไปถึงภาคประชาสังคมท่ีมี

ตอการมีสวนรวมของประเทศไทย ในการลดกาซเรือนกระจกและดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศภายหลังป ค.ศ. 2020 (Intended Nationally Determined Contribution: INDC) หาแนวทางท่ี

เปนไปไดในการดําเนินมาตรการลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก อันเปนสาเหตุของการ

เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนสงเสริมใหเกิดความตระหนักรูและความรวมมือระหวางภาคสวน

ตาง ๆ ในการหาแนวทางการบรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยท่ีเหมาะสม 

เพราะมีผลกระทบในเรื่องภาษี ภาษีการผานแดน ในการสงสินคา ซ่ึงจุดออนในเรื่องการมุงสูการเปนกลางทาง

คารบอนคือเรื่องความรู ความเขาใจ ขาดองคความรู วิธีการดําเนินงาน ขาดเครื่องมือในการดําเนินการ ขาด

แรงจูงใจ ซ่ึงบทบาทของมหาวิทยาลัยท่ีมีผูรูและนักวิจัย ซ่ึงมีการดําเนินงานวิจัยในเรื่องการปลอยกาซเรือน

กระจก การกักเก็บคารบอนของตนไมในมหาวิทยาลัย ซ่ึงถามีการรวบรวมขอมูลเปนฐานท่ีจะดําเนินการ โดย

นักวิจัยในดานตาง ๆ การเตรียมการ จัดทําเครื่องมือ เพ่ือเก็บขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก เครื่องมือวัด 

การรับรอง การจัดโมเดลทางเศรษฐกิจและนําสูตลาดคารบอน  ไดมีมหาวิทยาลัยท่ีประกาศเปนกลางทาง

คารบอน (Carbon Neutral University ) ไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหาร ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 ราชมงคล โดยจะมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการใหเปนตัวอยางกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และโรงเรียน

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ซ่ึงตองเปนนโยบายและตัวชี้วัดท่ีจะนําไปสูเปาหมายวัตถุประสงคตอไป  ซ่ึง 

อพ.สธ. ไดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. หนวยงานสนองพระราชดําริ ขอใหพิจารณาการ

ดําเนินงานในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน สังคมคารบอนต่ํา การลดความเสี่ยงผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนงานปกติเก่ียวเนื่องและทําหลายกิจกรรมไปพรอม ๆ กัน โดยการใชเรื่องฐาน

ทรัพยากร อพ.สธ. ในเรื่อง หวนดูทรัพยส่ิงสินตน  ศักยภาพมากลนมีใหเห็น  ชาวบานไทยไดประโยชน เม่ือ

คารบอนเปนทรัพยสิน ท่ีสามารถขายไดในตลาดคารบอน มีรายไดมาดูรักษาปา การปลูกตนไมเพ่ิมข้ึนท่ีจะ

สงผลในเรื่องสิ่งแวดลอมดีข้ึน ประโยชนแทแกมหาชน ประโยชนท่ีเกิดกับสวนตัว องคกร ประเทศชาติ และ

โลกใบนี้ องคการบริหารกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) (อบก.) ไดเขารวมสนองพระราชดําริเปนหนวยงาน

ท่ี 209 เม่ือเดือนกันยายน 2564 มีเครือขายคารบอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral 

Network) "ตลาดคารบอน" (Carbon Market) หรือ ตลาดซ้ือขายคารบอนเครดิต เปนหนึ่งในกลไกราคา

คารบอนท่ีสําคัญซ่ึงชวยใหเกิดการลดกาซเรือนกระจก โดยใชมาตรการทางการตลาดเปนเครื่องมือสราง

แรงจูงใจ ซึ่งตามทฤษฎีเศรษฐศาสตรแลว ตลาดคารบอนสามารถทําใหกาซเรือนกระจกสุทธิลดลงดวยตนทุนท่ี

ต่ําท่ีสุด อีกท้ังยังกอใหเกิดผลประโยชนอยางยั่งยืน ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ยังมี

สวนชวยการสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพ่ือสนับสนุนการบรรลุเปาหมายการ

ลดกาซเรือนกระจก ตามเปาหมายการมีสวนรวมท่ีประเทศกําหนดภายหลังป ค.ศ. 2020 (NDC) อีกดวย 

 
ภาพท่ี 4  แผนผังการเปนกลางทางคารบอนของมหาวิทยาลัย ( Carbon Neutral University ) 
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บรรณานุกรม 

กาซเรือนกระจกและการคํานวณกาซเรือนกระจก 

http://reo06.mnre.go.th/newweb/images/file/report2560/grasshouse 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  2564  แผนแมบท โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2569)  
http://www.rspg.or.th/masterplan/index.html 

ชัญษา กันฉ่ิง และคณะ.  2559.  การกักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพของพืชท่ีมีเนื้อไม ปาชุมชนหวยขาวกา  

อําเภอจุน จังหวัดพะเยา   

https://www.biodconference.org/wp-content/uploads/2017/03/14.-page-089-095.pdf 

ปรัชญา แผวพลสง และ เศรษฐหิรัญ นาคสุข.  2561.  การกักเก็บคารบอนของตนไมใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บทความวิจัยภาควิชาภูมิศาสตร  คณะสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse effect) http://climate.tmd.go.th/content/article/10 

รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13  https://www.nesdc.go.th  

โลกรอน : การปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย (net zero) คืออะไร ไทยสัญญาโลกไววาอยางไร  

https://www.bbc.com/thai/international-59150935 

วัฒนา พัฒนถาวร.  2561.  การศึกษาปริมาณคารบอนในดินของประเทศไทย กลุมพัฒนาและประยุกตใช

ระบบฐานขอมูลดิน กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สาพิศ ดิลกสัมพันธ และนรินธร จําวงษ พ.ศ.2563 การประเมินการกักเก็บคารบอนในภาคปาไม และโครงการ 

T-VER   

https://www.ourkhungbangkachao.com/Uploads/articles/การประเมินการกักเก็บคารบอนใน

ภาคปาไม.pdf 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน). แนวทางการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

http://www.tgo.or.th/2020/index.php/th/post/แนวทางการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน-361 

อัศมน ลิ่มสกุล และคณะ.  2561.  การพัฒนาวิธีการประเมินการกักเก็บและกระบวนการแลกเปลี่ยนคารบอน 

ภายใตโครงการพัฒนาเครื่องมือ/วิธีการประเมินกักเก็บและกระบวนการแลกเปลี่ยนคารบอน รายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณ กลุมการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานส่ิงแวดลอม กรม

สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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บรรยายพิเศษ

เรื่อง บทบาทของศูนย์แม่ข่ายฯ และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.

ผู้น�าเสนอ

ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ระดับ 9

น�าเสนอ วันที่ 20 เดือน กันยายน 2565  

หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต�าบลไทยบุรี อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ศูนยแมขายประสานงาน/ศูนยประสานงาน 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย 
ผูชวยผูอํานวยการ อพ.สธ. และ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. 

 
 อพ.สธ. ดําเนินงานอยูในแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) โดยมี

หนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริมากกวา 200 หนวยงาน และมีสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ประมาณ 6,000 แหง (1 มิถุนายน 2565) รวมถึงสมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถ่ินท่ีทุกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเปนสมาชิกท้ังหมด ประมาณ 7,000 แหง (1 มิถุนายน 2565) ท่ัวประเทศ  ทําใหการดําเนินงานของ 

อพ.สธ. นั้น ครอบคลุมท่ัวประเทศ การดําเนินงาน อพ.สธ. ในเชิงนโยบาย ทาง อพ.สธ. จึงประสานเพ่ือใหมี

หนวยงานเขามาชวยในการประสานงานกับจังหวัดท้ัง 77 จังหวัดท่ีรวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ.  เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคของ อพ.สธ. ใหประสบความสําเร็จ เพ่ือประโยชนแทแก

มหาชน จึงเกิดศูนยประสานงาน อพ.สธ. โดยมหาวิทยาลัยตามภูมิภาคตาง ๆ ใหเกิดข้ึนตั้งแตแผนแมบทระยะ 

5 ปท่ีสี่ (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2554) และในแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีหก (1 ตุลาคม2559 - 30 

กันยายน 2564 ) โดยพระราชานุญาตใหมีศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ./ศูนยประสานงาน อพ.สธ. เพ่ิม

อยางชัดเจนและเปนรูปธรรมมากข้ึน   

ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. นี้ กระจายอยูในภูมิภาคของประเทศไทย เพ่ือชวยดูแลเครือขายของ 

อพ.สธ. ท่ีมีอยูท่ัวประเทศไดท่ัวถึง และเปนตัวแทนของ อพ.สธ. ในการดําเนินงาน อพ.สธ. ณ พ้ืนท่ีนั้น ๆ 

(area base) ภายใตการกํากับดูแล สนับสนุน เปนท่ีปรึกษาในแนวทางดําเนินงานตาง ๆ อยางใกลชิด สํานัก

พระราชวังไดมีนโยบายใหมอบศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ตําบลคลองไผ อําเภอสีค้ิว จังหวัด

นครราชสีมา ใหอยูในความรับผิดชอบของศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ.-มทส. ในระยะ 5 ปท่ีหกนี ้อพ.สธ. 

รวมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ีรวมสนอง

พระราชดําริเปนศูนยประสานงาน อพ.สธ. และรวมทํางานกับศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. อยางใกลชิด 

ซ่ึงในแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจ็ดนี้ มีศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. และศูนยประสานงาน อพ.สธ. จํานวน 

26 แหง และมีมหาวิทยาลัยอีกหลาย ๆ แหงท่ีกําลังอยูในชวงดําเนินการขอเปนศูนยประสานงาน อพ.สธ. 

เพ่ิมข้ึน ดังนั้นเม่ือสิ้นสุดชวงระยะ 5 ปท่ีหกของ อพ.สธ. จึงเปนการดําเนินงานเพ่ือเขาสูเปาหมายท่ีสําคัญใน

แผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจ็ด เปนการเขาสูปท่ี 31-35 ของ อพ.สธ. ท่ีนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคขอท่ีสามคือ

เพ่ือใหมีขอมูลดานทรัพยากรและเชื่อมตอฐานขอมูลนั้นไดถึงกันท่ัวประเทศ เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนในการ

วางแผนพัฒนาทรัพยากรและใชทรัพยากรนั้นอยางยั่งยืน เปนฐานทรัพยากรใหกับประเทศไทยตอไป 

ความเชื่อมโยงเชิงนโยบายของศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. และศูนยประสานงาน อพ.สธ. 
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สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย 
ผูชวยผูอํานวยการ อพ.สธ. และ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. 

 
 อพ.สธ. ดําเนินงานอยูในแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) โดยมี

หนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริมากกวา 200 หนวยงาน และมีสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ประมาณ 6,000 แหง (1 มิถุนายน 2565) รวมถึงสมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถ่ินท่ีทุกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเปนสมาชิกท้ังหมด ประมาณ 7,000 แหง (1 มิถุนายน 2565) ท่ัวประเทศ  ทําใหการดําเนินงานของ 

อพ.สธ. นั้น ครอบคลุมท่ัวประเทศ การดําเนินงาน อพ.สธ. ในเชิงนโยบาย ทาง อพ.สธ. จึงประสานเพ่ือใหมี

หนวยงานเขามาชวยในการประสานงานกับจังหวัดท้ัง 77 จังหวัดท่ีรวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ.  เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคของ อพ.สธ. ใหประสบความสําเร็จ เพ่ือประโยชนแทแก

มหาชน จึงเกิดศูนยประสานงาน อพ.สธ. โดยมหาวิทยาลัยตามภูมิภาคตาง ๆ ใหเกิดข้ึนตั้งแตแผนแมบทระยะ 

5 ปท่ีสี่ (1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2554) และในแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีหก (1 ตุลาคม2559 - 30 

กันยายน 2564 ) โดยพระราชานุญาตใหมีศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ./ศูนยประสานงาน อพ.สธ. เพ่ิม

อยางชัดเจนและเปนรูปธรรมมากข้ึน   

ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. นี้ กระจายอยูในภูมิภาคของประเทศไทย เพ่ือชวยดูแลเครือขายของ 

อพ.สธ. ท่ีมีอยูท่ัวประเทศไดท่ัวถึง และเปนตัวแทนของ อพ.สธ. ในการดําเนินงาน อพ.สธ. ณ พ้ืนท่ีนั้น ๆ 

(area base) ภายใตการกํากับดูแล สนับสนุน เปนท่ีปรึกษาในแนวทางดําเนินงานตาง ๆ อยางใกลชิด สํานัก

พระราชวังไดมีนโยบายใหมอบศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ตําบลคลองไผ อําเภอสีค้ิว จังหวัด

นครราชสีมา ใหอยูในความรับผิดชอบของศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ.-มทส. ในระยะ 5 ปท่ีหกนี ้อพ.สธ. 

รวมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ีรวมสนอง

พระราชดําริเปนศูนยประสานงาน อพ.สธ. และรวมทํางานกับศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. อยางใกลชิด 

ซ่ึงในแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจ็ดนี้ มีศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. และศูนยประสานงาน อพ.สธ. จํานวน 

26 แหง และมีมหาวิทยาลัยอีกหลาย ๆ แหงท่ีกําลังอยูในชวงดําเนินการขอเปนศูนยประสานงาน อพ.สธ. 

เพ่ิมข้ึน ดังนั้นเม่ือสิ้นสุดชวงระยะ 5 ปท่ีหกของ อพ.สธ. จึงเปนการดําเนินงานเพ่ือเขาสูเปาหมายท่ีสําคัญใน

แผนแมบทระยะ 5 ปท่ีเจ็ด เปนการเขาสูปท่ี 31-35 ของ อพ.สธ. ท่ีนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคขอท่ีสามคือ

เพ่ือใหมีขอมูลดานทรัพยากรและเชื่อมตอฐานขอมูลนั้นไดถึงกันท่ัวประเทศ เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนในการ

วางแผนพัฒนาทรัพยากรและใชทรัพยากรนั้นอยางยั่งยืน เปนฐานทรัพยากรใหกับประเทศไทยตอไป 

ความเชื่อมโยงเชิงนโยบายของศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. และศูนยประสานงาน อพ.สธ. 

 1) มีพระราโชบายท่ีใหมีศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. 5 แหง ไดแกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(จฬ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (มช.) มหาวิทยาลัยขอนแกน (มข.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.) เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักพระราชวังท่ีให อพ.สธ. เปน

หนวยงานกลางในการประสานงานโดยตรงและผานทางศูนยแมขายประสานงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ

ดูแลเครือขายของ อพ.สธ. (สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรทองถ่ิน) ท่ีครอบคลุม

อยูท่ัวประเทศ ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม กํากับ

ดูแลมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนพ่ีเลี้ยงใหกับโรงเรียนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และศึกษาวิจัยตอยอดเพ่ือการ

อนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทองถ่ินอยางยั่งยืน  

 2) อพ.สธ. สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ (หนวยงานรวมสนองพระราชดําริกลุม G5 กลุม 

มหาวิทยาลัย และกลุม G6 กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) เปนศูนย

ประสานงาน อพ.สธ. ท่ัวประเทศ และประสานกับศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. ในการดําเนินงานสนอง

พระราชดําริ อพ.สธ. เปรียบเสมือนเปนตัวแทนของ อพ.สธ. ท่ีไปดําเนินงานรวมกับเครือขาย อพ.สธ. ให

ครอบคลุมท้ังประเทศ  

  3) ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. และศูนยประสานงาน อพ.สธ. ดําเนินงานอยูภายใตการกํากับ

ดูแลของ คณะกรรมการ ดําเนินงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัย ท่ีมีอธิการบดีเปนประธาน  

 4) ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. และศูนยประสานงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ถือเปน

การดําเนินงานตามกรอบการสรางจิตสํานึก ในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 

ตามแผนแมบท อพ.สธ. โดยมีโครงสรางการทํางานของศูนยฯ และมีบุคลากร ดําเนินงานอยางชัดเจนใน

มหาวิทยาลัย 

 

 

เปาหมายและวัตถุประสงคของศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ./ศูนยประสานงาน อพ.สธ. 

 1. เพ่ือสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ

ดําเนินงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย และภายใตแผนแมบท อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย 

 2. เพ่ือประสานงาน และขับเคลื่อนงานสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ระหวางมหาวิทยาลัยลูกขายและ

หนวยงานภายนอก (ภาครัฐ จังหวัด กรมตาง ๆ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน ฯลฯ และภาคเอกชน) 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 24

 3. เพ่ือเปนหนวยรวบรวมฐานขอมูลทรัพยากร ไดแก ฐานทรัพยากรกายภาพ ฐานทรัพยากรชีวภาพ 

และฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา ในงานสนองพระราชดําริ อพ.สธ. (ตามแนวทางการดําเนินงานใน

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร) 

 4. เพ่ือดําเนินงานการจัดฝกอบรมใหกับสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน อพ.สธ. ดําเนินการ

ตามกรอบนโยบายในการชวยสนับสนุน อพ.สธ. ขยายผลในการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรไดตอไป 

 5. เพ่ือดําเนินงานการจัดฝกอบรมใหกับสมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน อพ.สธ. ดําเนินการตาม

กรอบนโยบายในการชวยสนับสนุน อพ.สธ. ขยายผลในการสรางจิตสาํนึกในการอนุรักษทรัพยากรไดตอไป 

 6. เพ่ือวางแผนและปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงานตามแผนแมบท อพ.สธ. สนองพระราชดําริโดย

มหาวิทยาลัยและสามารถใชงานสนองพระราชดํารินี้ไปสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย เชนการเรียน การ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร

อยางยั่งยืนของชุมชนทองถ่ิน 

 

บุคลากร/การบริหารจัดการของศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. และศูนยประสานงาน อพ.สธ. 

 1. โครงสรางการบริหารชัดเจน มีผูบริหารรับผิดชอบ มีตําแหนงท่ีระบุหนาท่ีงานชัดเจน และ

โครงสรางของศูนยแมขายประสานงานฯ/ศูนยประสานงานฯ ข้ึนตรงกับทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย การดําเนินงานตาง ๆ อยูภายใตการกํากับ

ดูแลของคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย 

 2. มีตําแหนงบุคลากรในการทํางานและหนาท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจนในแตละโครงสรางงานท่ีตั้งข้ึน 

ตัวอยางเชนสํานักงาน/หนวยฝกอบรม ควรมีตําแหนงวิทยากร อยางนอย 3-5 ตําแหนง และสํานักงาน/หนวย

ประสานงาน/ติดตามงาน ควรมีเจาหนาท่ีประจํา อยางนอย 2 ตําแหนง ฯลฯ 

 

บทบาทหนาท่ีของของศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. และศูนยประสานงาน อพ.สธ.  

 1. เปนหนวยงานสนับสนุนและประสานงานดานการสนองพระราชดําริในโครงการ อพ.สธ. ของ

จังหวัด 

 2. เปนหนวยงานฝกอบรมปฏิบัติการหรือการประชุมกลุมสมาชิกเก่ียวกับงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนสําหรับโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และงานฐานทรัพยากรทองถ่ินสําหรับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 3. แนวทางในการฝกอบรมปฏิบัติการหรือการประชุมกลุมสมาชิก ไดแก ปูพ้ืนฐาน ตอยอด เติมเต็ม 

พัฒนา และวัดผลประเมินผล รวมถึงการสรางความเขาใจและติดตามการดําเนินงานของสมาชิกเปนระยะ 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 25

 3. เพ่ือเปนหนวยรวบรวมฐานขอมูลทรัพยากร ไดแก ฐานทรัพยากรกายภาพ ฐานทรัพยากรชีวภาพ 

และฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา ในงานสนองพระราชดําริ อพ.สธ. (ตามแนวทางการดําเนินงานใน

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร) 

 4. เพ่ือดําเนินงานการจัดฝกอบรมใหกับสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน อพ.สธ. ดําเนินการ

ตามกรอบนโยบายในการชวยสนับสนุน อพ.สธ. ขยายผลในการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรไดตอไป 

 5. เพ่ือดําเนินงานการจัดฝกอบรมใหกับสมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน อพ.สธ. ดําเนินการตาม

กรอบนโยบายในการชวยสนับสนุน อพ.สธ. ขยายผลในการสรางจิตสาํนึกในการอนุรักษทรัพยากรไดตอไป 

 6. เพ่ือวางแผนและปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงานตามแผนแมบท อพ.สธ. สนองพระราชดําริโดย

มหาวิทยาลัยและสามารถใชงานสนองพระราชดํารินี้ไปสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย เชนการเรียน การ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร

อยางยั่งยืนของชุมชนทองถ่ิน 

 

บุคลากร/การบริหารจัดการของศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. และศูนยประสานงาน อพ.สธ. 

 1. โครงสรางการบริหารชัดเจน มีผูบริหารรับผิดชอบ มีตําแหนงท่ีระบุหนาท่ีงานชัดเจน และ

โครงสรางของศูนยแมขายประสานงานฯ/ศูนยประสานงานฯ ข้ึนตรงกับทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย การดําเนินงานตาง ๆ อยูภายใตการกํากับ

ดูแลของคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย 

 2. มีตําแหนงบุคลากรในการทํางานและหนาท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจนในแตละโครงสรางงานท่ีต้ังข้ึน 

ตัวอยางเชนสํานักงาน/หนวยฝกอบรม ควรมีตําแหนงวิทยากร อยางนอย 3-5 ตําแหนง และสํานักงาน/หนวย

ประสานงาน/ติดตามงาน ควรมีเจาหนาท่ีประจํา อยางนอย 2 ตําแหนง ฯลฯ 

 

บทบาทหนาท่ีของของศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. และศูนยประสานงาน อพ.สธ.  

 1. เปนหนวยงานสนับสนุนและประสานงานดานการสนองพระราชดําริในโครงการ อพ.สธ. ของ

จังหวัด 

 2. เปนหนวยงานฝกอบรมปฏิบัติการหรือการประชุมกลุมสมาชิกเก่ียวกับงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนสําหรับโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และงานฐานทรัพยากรทองถ่ินสําหรับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 3. แนวทางในการฝกอบรมปฏิบัติการหรือการประชุมกลุมสมาชิก ไดแก ปูพ้ืนฐาน ตอยอด เติมเต็ม 

พัฒนา และวัดผลประเมินผล รวมถึงการสรางความเขาใจและติดตามการดําเนินงานของสมาชิกเปนระยะ 

 4. เนื้อหาในการอบรมของศูนยประสานงาน อพ.สธ. ควรมีเอกลักษณหรืออัตลักษณในการฝกอบรม 

มีเนื้อหาหลักท่ีถูกตองตามข้ันตอนการดําเนินงานของโครงการ และมีเนื้อหาเสริมของแตละทองถ่ินตามบริบท

ของศูนยประสานงาน โดยมีการทําแผนรวมกันระหวางศูนยประสานงานกับ อพ.สธ. 

 5. ศูนยประสานงานควรจัดการอบรมหรือประชุมกลุมไมนอยกวา 4 ครั้งตอป โดยมีวิทยากรท่ีไดรับใบ

ประกาศนียบัตรผานการอบรมและวัดผลจาก อพ.สธ. วามีคุณสมบัติสามารถเปนวิทยากรได รวมถึงผูชวย

วิทยากรดวยเชนกันในกรณีท่ียังไมมีวิทยากรท่ีไดรับการรับรองจาก อพ.สธ. สามารถประสานมาท่ี อพ.สธ. ใน

เรื่องวิทยากร และโดยมีการทําแผนรวมกันระหวางศูนยประสานงานกับ อพ.สธ. ในการกําหนดแผนการจัด

ฝกอบรมหรือประชุมกลุมในทุกปงบประมาณลวงหนา 

 6. เปนผูรวมประเมินรวมกับ อพ.สธ. ในการพิจารณาสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพ่ือรับ

พระราชทานปายสนองพระราชดําริงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และปายเกียรติบัตรข้ันท่ี 1 

 7. เปนผูรวมประเมินรวมกับผูบริหาร อพ.สธ. ในการพิจารณาโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนเพ่ือรับพระราชทานปายเกียรติบัตรข้ันท่ี 2 และสมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถ่ินเพ่ือรับพระราชทาน

ปายสนองพระราชดําริงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน และปายเกียรติบัตรฯ 

 

 ในการจัดทําแผนการฝกอบรมนั้นจะอยู ในแผนปฏิบัติงานภายใตแผนแมบท อพ.สธ. สนอง

พระราชดําริโดยมหาวิทยาลัย ภายใตการกํากับดูแลโดยคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. สนอง

พระราชดําริโดยมหาวิทยาลัย (ดําเนินงานอยูภายใตกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ

ทรัพยากร) โดยผูบริหารของศูนยประสานงาน อพ.สธ.รวมกับ อพ.สธ. สวนกลาง 

 หลังจากปงบประมาณ 2564 เปนตนไป ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ./ศูนยประสานงาน อพ.สธ. 

ท่ีมีความพรอมในเรื่องวิทยากรประจําหนวยฝกอบรม (ไดรับการรับรองจาก อพ.สธ.) เรียบรอยแลว สามารถ

ดําเนินการวางแผนการจัดฝกอบรมใหสมาชิกในกรอบการสรางจิตสํานึก อพ.สธ. (สมาชิกงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนและสมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถิ่น) รวมกับ อพ.สธ. และทางศูนยฯ จะดําเนินการ

ฝกอบรมโดยวิทยากรของศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ./ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ในกรณีท่ียังไมมีวิทยากร

ท่ีไดรับการรับรองจาก อพ.สธ. สามารถประสานมาท่ี อพ.สธ. ในเรื่องวิทยากร ในเรื่องของการฝกอบรมและไป

ชวยสนับสนนุ 
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รายชื่อศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 

1. ศูนยแมขายประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลัยเชียงใหม                          (ศูนยแมขาย

ประสานงาน อพ.สธ. –มช.)  

2. ศูนยแมขายประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลัยขอนแกน                         (ศูนยแมขาย

ประสานงาน อพ.สธ. - มข.)   

3. ศูนยแมขายประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                (ศูนยแมขาย

ประสานงาน อพ.สธ.-มทส.)   

4. ศูนยแมขายประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                       (ศูนยแมขาย

ประสานงาน อพ.สธ.-จฬ.)   

5. ศูนยแมขายประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                  (ศูนยแมขาย

ประสานงาน อพ.สธ.-มอ.)   
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1. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ศ.) 

2. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มร.ชม.) 

3. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยแมโจ  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มจ.) 

4.  ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ   

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มรอ.) 
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รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลัยเชียงใหม                          (ศูนยแมขาย

ประสานงาน อพ.สธ. –มช.)  

2. ศูนยแมขายประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลัยขอนแกน                         (ศูนยแมขาย

ประสานงาน อพ.สธ. - มข.)   

3. ศูนยแมขายประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                (ศูนยแมขาย

ประสานงาน อพ.สธ.-มทส.)   

4. ศูนยแมขายประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                       (ศูนยแมขาย

ประสานงาน อพ.สธ.-จฬ.)   

5. ศูนยแมขายประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                  (ศูนยแมขาย

ประสานงาน อพ.สธ.-มอ.)   
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2. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มร.ชม.) 

3. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยแมโจ  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มจ.) 
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5. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มทร.อ.) 

6. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ส.) 

7. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มรวอ.) 

8. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล.) 

9. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มฟล.) 

10. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี- มหาวิทยาลัยพะเยา  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มพ.) 

11. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี- มหาวิทยาลัยนเรศวร  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มน.) 

12. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี- มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มอบ.) 

13. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี- มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มร.อด.) 

14. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี- มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มรภ.อบ.) 
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15. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี- มหาวิทยาลัยมหิดล  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-ม.มหิดล) 

16. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี- มหาวิทยาลัยบูรพา  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มบ.) 

17. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มร.สน.)   

18. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มรส.)   

19. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มกส.)   

20. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ร.)  

21. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ล.)   

 

 ดวยการทํางานท่ีเปนเครือขายในการดูแลหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ จึงสรางความม่ันใจไดวา

จะเปนการทํางานท่ีเปนรูปแบบของความรวมมือกันระหวางภาครัฐและเอกชน เพ่ือประโยชนแทแกมหาชน

ชาวไทย 
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15. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี- มหาวิทยาลัยมหิดล  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-ม.มหิดล) 

16. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี- มหาวิทยาลัยบูรพา  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มบ.) 

17. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มร.สน.)   

18. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มรส.)   

19. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มกส.)   

20. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ร.)  

21. ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

(ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ล.)   

 

 ดวยการทํางานท่ีเปนเครือขายในการดูแลหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ จึงสรางความม่ันใจไดวา

จะเปนการทํางานท่ีเปนรูปแบบของความรวมมือกันระหวางภาครัฐและเอกชน เพ่ือประโยชนแทแกมหาชน

ชาวไทย 

 

  
 
 
 
 

      
เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 

 
 

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

การบริหารและการจัดการ 

 
ผูนําเสนอ 

นายสมพงษ  ปานหงษ 

ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
 

 

โรงเรียนโยธินบํารุง  
ตําบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นําเสนอ วันที่ 20 เดือน กันยายน 2565 

หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบรีุ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 29



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 30

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

การบริหารและการจัดการ 
สมพงษ  ปานหงษ1 

1 โรงเรยีนโยธินบํารุง ตําบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

บทคัดยอ 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนงานสนองพระราชดําริฯ ในการสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษ
ทรัพยากร โดยใหเยาวชนไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคาและประโยชนซ่ึงเกิดจากการเรียนรูสัมผัส 
เสริมสรางปญญา และปลูกฝงคุณธรรมบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนักเรียนเปนผูดําเนินการ  
มีครูอาจารยเปนผูใหคําแนะนํา มีผูบริหารเปนหลักและผลักดัน และสามารถใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
เปนแหลงเรียนรู ในการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ อยางบูรณาการ มุงให ผูบริหาร ครู อาจารยใน
สถานศึกษาปฏิบัติงานเปนทีมแบบสรางเสริมเติมเต็ม กันและกัน นําทุกสิ่งทุกอยางท่ีมีอยูในโรงเรียนมาใช
เพ่ือจัดการจัดเรียนรู แกนักเรียน โดยมีพืชเปนปจจัยหลัก ชวีภาพอ่ืนเปนปจจัยรอง กายภาพ เปนปจจัยเสริม 
และวัสดุอุปกรณเปนปจจัยประกอบ เสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีใหนักเรียนไดเรียนรู ใกลชิดกับพืช 
พรรณไม เห็นคุณคา ประโยชน ความสวยงามของพืชพรรณเหลานั้น ซ่ึงจะ เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหนักเรียน
เกิดความคิดท่ีจะอนุรักษพืชพรรณตอไปในอนาคต งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนงานท่ีโรงเรียนโยธิน
บํารุงดําเนินการสนองพระราชดําริฯ ตั้งแตป พ.ศ. 2544 โดยในป พ.ศ. 2546 ไดรับการตอบรับเขาเปน
สมาชิก เลขท่ีสมาชิก 7-80000-002 ไดรับปายพระราชทาน ในป พ.ศ. 2548 และดําเนินงานเรื่อยมา
ดวยความมุงม่ันของผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ชุมชน โดยมีศูนยแมขาย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (อพ.สธ.-มอ.) และศูนยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (อพ.สธ.-มวล.) 
คอยใหความชวยเหลือแนะนําในการดําเนินงาน การดําเนินงานมีวัตถุประสงคเพ่ือสนองพระราชดําริฯ และ
สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณและทรัพยากรแกเยาวชน 

ดําเนินการโดยวิเคราะหความสอดคลองของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน กับแผนการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา พบวาสนองนโยบายสวนกลาง นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ขอท่ี 1 จุดเนนขอท่ี 13 
นโยบาย สพฐ. ดานคุณภาพ ขอท่ี 3 (3.1) สนองนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ตัวชี้วัดท่ี 7 สนองกลยุทธโรงเรียน ขอท่ี 1 สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน ขอท่ี 3 (3.1) 
สนองโยธินยุคใหมดานท่ี 2 มุงม่ันสูการเปนผูนําดานวิชาการ ดานการบริหารและการจัดการดําเนินตามแนว
ทางการดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ดังนี้ 1. โรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 2. แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 3.วางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู  
4. ดําเนินงานตามแผน 5. สรปุและประเมินผลการดําเนินงาน 6. วิเคราะหผลและปรับปรุงพัฒนา  
7. รายงานผลการดําเนินงานไปยัง อพ.สธ. ทราบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง จัดการเรียนรูบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกระดับชั้น ในการจัดการเรียนรู 5 องคประกอบ พืช
ศึกษา (ผักเสี้ยนผี,แกว) 3 สาระการเรียนรู (สาระธรรมชาติแหงชีวิต,สาระสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว,
สาระประโยชนแทแกมหาชน) การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน โดยการวิเคราะหความสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
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เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

การบริหารและการจัดการ 
สมพงษ  ปานหงษ1 

1 โรงเรยีนโยธินบํารุง ตําบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

บทคัดยอ 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนงานสนองพระราชดําริฯ ในการสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษ
ทรัพยากร โดยใหเยาวชนไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคาและประโยชนซ่ึงเกิดจากการเรียนรูสัมผัส 
เสริมสรางปญญา และปลูกฝงคุณธรรมบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนักเรียนเปนผูดําเนินการ  
มีครูอาจารยเปนผูใหคําแนะนํา มีผูบริหารเปนหลักและผลักดัน และสามารถใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
เปนแหลงเรียนรู ในการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ อยางบูรณาการ มุงให ผูบริหาร ครู อาจารยใน
สถานศึกษาปฏิบัติงานเปนทีมแบบสรางเสริมเติมเต็ม กันและกัน นําทุกสิ่งทุกอยางท่ีมีอยูในโรงเรียนมาใช
เพ่ือจัดการจัดเรียนรู แกนักเรียน โดยมีพืชเปนปจจัยหลัก ชวีภาพอ่ืนเปนปจจัยรอง กายภาพ เปนปจจัยเสริม 
และวัสดุอุปกรณเปนปจจัยประกอบ เสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีใหนักเรียนไดเรียนรู ใกลชิดกับพืช 
พรรณไม เห็นคุณคา ประโยชน ความสวยงามของพืชพรรณเหลานั้น ซ่ึงจะ เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหนักเรียน
เกิดความคิดท่ีจะอนุรักษพืชพรรณตอไปในอนาคต งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนงานท่ีโรงเรียนโยธิน
บํารุงดําเนินการสนองพระราชดําริฯ ตั้งแตป พ.ศ. 2544 โดยในป พ.ศ. 2546 ไดรับการตอบรับเขาเปน
สมาชิก เลขท่ีสมาชิก 7-80000-002 ไดรับปายพระราชทาน ในป พ.ศ. 2548 และดําเนินงานเรื่อยมา
ดวยความมุงม่ันของผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ชุมชน โดยมีศูนยแมขาย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (อพ.สธ.-มอ.) และศูนยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (อพ.สธ.-มวล.) 
คอยใหความชวยเหลือแนะนําในการดําเนินงาน การดําเนินงานมีวัตถุประสงคเพ่ือสนองพระราชดําริฯ และ
สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณและทรัพยากรแกเยาวชน 

ดําเนินการโดยวิเคราะหความสอดคลองของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน กับแผนการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา พบวาสนองนโยบายสวนกลาง นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ขอท่ี 1 จุดเนนขอท่ี 13 
นโยบาย สพฐ. ดานคุณภาพ ขอท่ี 3 (3.1) สนองนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ตัวชี้วัดท่ี 7 สนองกลยุทธโรงเรียน ขอท่ี 1 สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน ขอท่ี 3 (3.1) 
สนองโยธินยุคใหมดานท่ี 2 มุงม่ันสูการเปนผูนําดานวิชาการ ดานการบริหารและการจัดการดําเนินตามแนว
ทางการดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ดังนี้ 1. โรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 2. แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 3.วางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู  
4. ดําเนินงานตามแผน 5. สรปุและประเมินผลการดําเนินงาน 6. วิเคราะหผลและปรับปรุงพัฒนา  
7. รายงานผลการดําเนินงานไปยัง อพ.สธ. ทราบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง จัดการเรียนรูบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกระดับชั้น ในการจัดการเรียนรู 5 องคประกอบ พืช
ศึกษา (ผักเสี้ยนผี,แกว) 3 สาระการเรียนรู (สาระธรรมชาติแหงชีวิต,สาระสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว,
สาระประโยชนแทแกมหาชน) การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน โดยการวิเคราะหความสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

 สรุปผลการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง ดําเนนิการสนอง
พระราชดําริฯ ผานการประเมินตามมาตรฐาน อพ.สธ. ไดรับเกียรติบัตรข้ันท่ี 1 “เกียรติบัตรแหงความมุงม่ัน
อนุรักษสรรพสิ่ง สรรพชีวิต ดวยจิตสํานึกของครูและเยาวชน” เม่ือวัน 2 เมษายน 2564 ผลท่ีเกิดกับ
นักเรียนนั้น พบวา จากการท่ีนักเรียนไดสัมผัสเรียนรูใกลชิดกับพรรณไม สงผลใหนักเรียนมีความรักและ เห็น
คุณคาของพืชพรรณ เขาใจกระบวนการศึกษาคนควาเก่ียวกับพืชพรรณไม ตาง ๆ  ซ่ึงจะนําไปสู การเกิด
จิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณและสิ่งแวดลอม ประโยชนท่ีไดจากการดําเนินการ ดานวิชาการ โรงเรียนมี
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู 
และจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตในลักษณะตาง ๆ เชน การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
ตาง ๆ  นักเรียนและครูมีการออกแบบภูมิทัศนและสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหมีความสะอาด เปนระเบียบ 
รมรื่น นาอยู นาศึกษาเรียนรู โรงเรียนมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาเพ่ิมข้ึนหลายแหง เชน สวนวรรณคดี 
สวนหยอมไมดอกไมประดับ จุดเช็คอินของโรงเรียน สวนปา  มีหองนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน มีคอมพิวเตอรท่ีจัดเก็บขอมูลและสืบคนขอมูล เปนตน และยังเปน แบบอยางในการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนแกโรงเรียนอ่ืน ดานภูมิปญญา มีการสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ
จากพืชศึกษา ผักเสี้ยนผี เชน สบูเหลวยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย สครับยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย โลชั่นยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย น้ํามันเหลืองสมานแผล น้ํามันนวด ลูกประคบ สิ่งประดิษฐหุนยนตกูภัย การออกแบบการแสดง
ปนจักสีลัต การออกแบบการแสดงระบําผักเสี้ยนผี การออกแบบการแสดงวงดนตรีลูกทุง “บทเพลง
พระเทพฯของชาวไทยและนาฏลีลาผักเสี้ยนผี” และการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง 
เครื่องตัดสัญญาณไฟอัตโนมัติจากบอรดคอนโทรลเลอร ดานคุณธรรมและจริยธรรม ผลท่ีเกิดกับนักเรียนนั้น 
พบวา จากการท่ีนักเรียนไดสัมผัสเรียนรูใกลชิดกับพรรณไม สงผลใหนักเรียนมีความรักและ เห็นคุณคาของ
พืชพรรณ เขาใจกระบวนการศึกษาคนควาเก่ียวกับพืชพรรณไม ตาง ๆ   ซ่ึงจะนําไปสู การเกิดจิตสํานึกในการ
อนุรักษพืชพรรณและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้นักเรียน ยังไดศึกษาเรียนรูดวยความเบิกบาน มีชีวิตชีวา มี
ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาเขตพ้ืนท่ีศึกษาของตน ทํางานดวยความอดทนตอสภาพดิน ฟา อากาศ 
อดทนรอคอยศึกษาการเจริญเติบโตของพืช มีความเพียรรอคอยท่ีจะศึกษาและบันทึกผลการเรียนรูใหครบ
ทุกสวนประกอบของพืช สามารถ ทํางานรวมกันเปนทีม ใหความชวยเหลือเอ้ืออาทรเพ่ือนนักเรียนและ
นักเรียนรุนนอง มีสุนทรียภาพและเสรีภาพในการเรียนรูสามารถสรรสราง และพัฒนาความรูคูคุณธรรม 
นําไปสูบูรณาการแหงชีวิต ผลิตเปนผลงาน ชิ้นงาน กอเกิดนักวิทยาศาสตร นักประดิษฐ ศิลปกร กวี นัก
ตรรกศาสตร ปราชญนอย คณะครูมีการทํางานเปนทีม มีความเอ้ืออาทร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยาง
สมํ่าเสมอ มีความชํานาญในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง มีสื่อการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย 
เหมาะสมกับสมรรถภาพของผูเรียนทุกระดับชั้น ในปการศึกษา 2564 คณะครูของโรงเรียนไดรับเชิญเปน
วิทยากรในการอบรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใหแกโรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัดและระดับภาคใต
อยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา รวมท้ังไดรับเชิญใหเปนวิทยากรในประชุมและอบรมวิชาการ งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ในป 2564-2565 ผูบริหารมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการบริหารและการจัดการท่ีเปน
ธรรม สรางนวัตกรรมการศึกษาแบบมีสวนรวมตามหลักประชาธิปไตย 
คําสําคัญ : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, การบริหารและการจัดการ 
ติดตอผูนําเสนอ : นายสมพงษ  ปานหงส โทรศัพท 0896510605 อีเมล directorsompongpanhong@gmail.com 
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บทนํา  
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กุมารี ความวา "การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็ก
เห็นความงดงาม ความนาสนใจและเกิดความปติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการ
สอนอบรมท่ีใหเกิดความรูสึก กลัววาหากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็ก
เกิดความเครียด ซ่ึงจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว” โรงเรียนโยธินบํารุงไดนอมนํามาเปนแนวทางใน
การวางแผนการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ดําเนินงานสนองพระราชดําริฯ ในการสราง
จิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากร โดยใหเยาวชนไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคาและประโยชนซ่ึงเกิด
จากการเรียนรูสัมผัส เสริมสรางปญญา และปลูกฝงคุณธรรมบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
นักเรียนเปนผูดําเนินการ มีครูอาจารยเปนผูใหคําแนะนํา มีผูบริหารเปนหลักและผลักดัน และสามารถใช
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู ในการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ อยางบูรณาการ มุงให 
ผูบริหาร ครู อาจารยในสถานศึกษาปฏิบัติงานเปนทีมแบบสรางเสริมเติมเต็ม กันและกัน นําทุกสิ่งทุกอยางท่ี
มีอยูในโรงเรียนมาใชเพ่ือจัดการจัดเรียนรู แกนักเรียน โดยมีพืชเปนปจจัยหลัก ชีวภาพอ่ืนเปนปจจัยรอง 
กายภาพ เปนปจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณเปนปจจัยประกอบ ขณะเดียวกันคณะครู ยังไดวิเคราะหสาระการ
เรียนรู ๘ กลุมสาระของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 วิเคราะหสาระการ
เรียนรูและองคประกอบของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เพ่ือจัดทําหลักสูตรบูรณาการและแผนการ
จัดการเรียนรู เพ่ือนําไปใชจัดการเรียนการสอนตามปกติในการจัดการเรียนรู และเสริมสรางบรรยากาศการ
เรียนรูท่ีใหนักเรียนไดเรียนรู ใกลชิดกับพืช พรรณไม เห็นคุณคา ประโยชน ความสวยงามของพืชพรรณ
เหลานั้น ซ่ึงจะ เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหนักเรียนเกิดความคิดท่ีจะอนุรักษพืชพรรณตอไปในอนาคต งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนเปนงานท่ีโรงเรียนโยธินบํารุงดําเนินการสนองพระราชดําริฯ ตั้งแตป พ.ศ. 2544 โดย
ในป พ.ศ. 2546 ไดรับการตอบรับเขาเปนสมาชิก เลขท่ีสมาชิก 7-80000-002 ไดรับปายพระราชทาน 
ในป พ.ศ. 2548 และดําเนินงานเรื่อยมาดวยความมุงม่ันของผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
ทําใหโรงเรียนไดรับการตรวจเยี่ยมเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 และโรงเรียนผานการประเมินตาม
มาตรฐาน อพ.สธ. ไดรับเกียรติบัตรข้ันท่ี 1 “เกียรติบัตรแหงความมุงม่ันอนุรักษสรรพสิ่ง สรรพชีวิต ดวย
จิตสํานึกของครูและเยาวชน” เม่ือวัน 2 เมษายน 2564 การดําเนินงานมีวัตถุประสงค เพ่ือสนอง
พระราชดําริฯ และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณและทรัพยากรแกเยาวชน การบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง ดําเนินการโดยบริหารจัดการตามแนวทางการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรรงเรียน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ดังนี้  
1. โรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 3.วางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู 4. ดําเนินงานตามแผน 5. สรุปและ
ประเมินผลการดําเนินงาน 6. วิเคราะหผลและปรับปรุงพัฒนา 7. รายงานผลการดําเนินงานไปยัง อพ.สธ. 
ทราบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในทุกกลุมสาระการ
เรียนรู ทุกระดับชั้น ขอบเขตการศึกษา ดานการบริหารและการจัดการ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนโยธินบํารงุ โดยจดัการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
ทุกระดับชั้น ในการจัดการเรียนรู 5 องคประกอบ พืชศึกษา (ผักเสี้ยนผี,แกว) 3 สาระการเรียนรู (สาระ
ธรรมชาติแหงชีวิต,สาระสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว,สารประโยชนแทแกมหาชน) การสํารวจและจัดทําฐาน
ทรัพยากรทองถ่ิน โดยการวิเคราะหความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
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กุมารี ความวา "การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็ก
เห็นความงดงาม ความนาสนใจและเกิดความปติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการ
สอนอบรมท่ีใหเกิดความรูสึก กลัววาหากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็ก
เกิดความเครียด ซ่ึงจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว” โรงเรียนโยธินบํารุงไดนอมนํามาเปนแนวทางใน
การวางแผนการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ดําเนินงานสนองพระราชดําริฯ ในการสราง
จิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากร โดยใหเยาวชนไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคาและประโยชนซ่ึงเกิด
จากการเรียนรูสัมผัส เสริมสรางปญญา และปลูกฝงคุณธรรมบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
นักเรียนเปนผูดําเนินการ มีครูอาจารยเปนผูใหคําแนะนํา มีผูบริหารเปนหลักและผลักดัน และสามารถใช
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู ในการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ อยางบูรณาการ มุงให 
ผูบริหาร ครู อาจารยในสถานศึกษาปฏิบัติงานเปนทีมแบบสรางเสริมเติมเต็ม กันและกัน นําทุกสิ่งทุกอยางท่ี
มีอยูในโรงเรียนมาใชเพ่ือจัดการจัดเรียนรู แกนักเรียน โดยมีพืชเปนปจจัยหลัก ชีวภาพอ่ืนเปนปจจัยรอง 
กายภาพ เปนปจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณเปนปจจัยประกอบ ขณะเดียวกันคณะครู ยังไดวิเคราะหสาระการ
เรียนรู ๘ กลุมสาระของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 วิเคราะหสาระการ
เรียนรูและองคประกอบของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เพ่ือจัดทําหลักสูตรบูรณาการและแผนการ
จัดการเรียนรู เพ่ือนําไปใชจัดการเรียนการสอนตามปกติในการจัดการเรียนรู และเสริมสรางบรรยากาศการ
เรียนรูท่ีใหนักเรียนไดเรียนรู ใกลชิดกับพืช พรรณไม เห็นคุณคา ประโยชน ความสวยงามของพืชพรรณ
เหลานั้น ซ่ึงจะ เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหนักเรียนเกิดความคิดท่ีจะอนุรักษพืชพรรณตอไปในอนาคต งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนเปนงานท่ีโรงเรียนโยธินบํารุงดําเนินการสนองพระราชดําริฯ ตั้งแตป พ.ศ. 2544 โดย
ในป พ.ศ. 2546 ไดรับการตอบรับเขาเปนสมาชิก เลขท่ีสมาชิก 7-80000-002 ไดรับปายพระราชทาน 
ในป พ.ศ. 2548 และดําเนินงานเรื่อยมาดวยความมุงม่ันของผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
ทําใหโรงเรียนไดรับการตรวจเยี่ยมเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 และโรงเรียนผานการประเมินตาม
มาตรฐาน อพ.สธ. ไดรับเกียรติบัตรข้ันท่ี 1 “เกียรติบัตรแหงความมุงม่ันอนุรักษสรรพสิ่ง สรรพชีวิต ดวย
จิตสํานึกของครูและเยาวชน” เม่ือวัน 2 เมษายน 2564 การดําเนินงานมีวัตถุประสงค เพ่ือสนอง
พระราชดําริฯ และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณและทรัพยากรแกเยาวชน การบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง ดําเนินการโดยบริหารจัดการตามแนวทางการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรรงเรียน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ดังนี้  
1. โรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 3.วางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู 4. ดําเนินงานตามแผน 5. สรุปและ
ประเมินผลการดําเนินงาน 6. วิเคราะหผลและปรับปรุงพัฒนา 7. รายงานผลการดําเนินงานไปยัง อพ.สธ. 
ทราบ อยางนอยปละ 1 ครัง้ โดยจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในทุกกลุมสาระการ
เรียนรู ทุกระดับชั้น ขอบเขตการศึกษา ดานการบริหารและการจัดการ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนโยธินบํารงุ โดยจดัการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
ทุกระดับชั้น ในการจัดการเรียนรู 5 องคประกอบ พืชศึกษา (ผักเสี้ยนผี,แกว) 3 สาระการเรียนรู (สาระ
ธรรมชาติแหงชีวิต,สาระสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว,สารประโยชนแทแกมหาชน) การสํารวจและจัดทําฐาน
ทรัพยากรทองถ่ิน โดยการวิเคราะหความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 

2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ โรงเรียนมีหลักสูตรบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน มีแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนทุกกลุมสาระการ
เรียนรู ในการจัดการเรียนรูเพ่ือหลอหลอมความคิด จินตนาการของนักเรียนใหสามารถมองเห็นภาพ
ธรรมชาติเปนสวนหนึ่งของชีวิต เปนความพันเก่ียวท่ียากจะแยกได จนกอใหเกิดผลงานและนวัตกรรมจาก
การเรียนรู และนักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณและทรัพยากร 

จากผลการบูรณางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกระดับชั้น ในการจัดการเรียนรู 5 องคประกอบ พืชศึกษา (ผักเสี้ยนผี
,แกว) 3 สาระการเรียนรู (สาระธรรมชาติแหงชีวิต,สาระสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว,สารประโยชนแทแกมหาชน) 
การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน โดยการวิเคราะหความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประโยชนท่ีไดจากการดําเนินการ ดาน
วิชาการ โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนท้ัง ๘ กลุม
สาระการเรียนรู และจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตในลักษณะตาง ๆ เชน การจัดนิทรรศการแสดงผล
งานทางวิชาการตาง ๆ นักเรียนและครูมีการออกแบบภูมิทัศนและสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหมีความ
สะอาด เปนระเบียบ รมรื่น นาอยู นาศึกษาเรียนรู โรงเรียนมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาเพ่ิมข้ึนหลาย
แหง เชน สวนวรรณคดี สวนหยอมไมดอกไมประดับ จุดเช็คอินของโรงเรียน สวนปา  มีหองนิทรรศการงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน มีคอมพิวเตอรท่ีจัดเก็บขอมูลและสืบคนขอมูล เปนตน และยังเปน แบบอยางใน
การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนแกโรงเรียนอ่ืน ดานภูมิปญญา มีการสรางองคความรูและพัฒนา
นวัตกรรม ผลิตภัณฑจากพืชศึกษา ผักเสี้ยนผี เชน สบูเหลวยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย สครับยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 
โลชั่นยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย น้ํามันเหลืองสมานแผล น้ํามันนวดแกปวดเม่ือย ลูกประคบ ยาหมองนวดแกปวด
เม่ือย สิ่งประดิษฐหุนยนตกูภัยไดรับรางวัลระดับภาคใต การออกแบบการแสดงปนจักสีลัต การออกแบบการ
แสดงระบําผักเสี้ยนผี การออกแบบการแสดงวงดนตรีลูกทุง “บทเพลงพระเทพฯของชาวไทยและนาฏลีลา
ผักเสี้ยนผี” และการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง เครื่องตัดสัญญาณไฟอัตโนมัติจาก
บอรดคอนโทรลเลอร ไดรับรางวัลระดับภาคใตและเปนตัวแทนเขาแขงขันในระดับประเทศ ดานคุณธรรม
และจริยธรรม ผลท่ีเกิดกับนักเรียนนั้น พบวา จากการท่ีนักเรียนไดสัมผัสเรียนรูใกลชิดกับพรรณไม สงผลให
นักเรียนมีความรักและ เห็นคุณคาของพืชพรรณ เขาใจกระบวนการศึกษาคนควาเก่ียวกับพืชพรรณไม ตาง ๆ   
ซ่ึงจะนําไปสู การเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้นักเรียน ยังไดศึกษาเรียนรู
ดวยความเบิกบาน มีชีวิตชีวา มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาเขตพ้ืนท่ีศึกษาของตน ทํางานดวยความ
อดทนตอสภาพดิน ฟา อากาศ อดทนรอคอยศึกษาการเจริญเติบโตของพืช มีความเพียรรอคอยท่ีจะศึกษา
และบันทึกผลการเรียนรูใหครบทุกสวนประกอบของพืช สามารถ ทํางานรวมกันเปนทีม ใหความชวยเหลือ
เอ้ืออาทรเพ่ือนนักเรียนและนักเรียนรุนนอง มีสุนทรียภาพและเสรีภาพในการเรียนรูสามารถสรรสราง และ
พัฒนาความรูคูคุณธรรม นําไปสูบูรณาการแหงชีวิต ผลิตเปนผลงาน ชิ้นงาน กอเกิดนักวิทยาศาสตร นัก
ประดิษฐ ศิลปกร กวี นักตรรกศาสตร ปราชญนอย คณะครูมีการทํางานเปนทีม มีความเอ้ืออาทร มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางสมํ่าเสมอ มีความชํานาญในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง มีสื่อการเรียนการสอนท่ีมี
ความหลากหลาย เหมาะสมกับสมรรถภาพของผูเรียนทุกระดับชั้น ในปการศึกษา 2564 คณะครูของ
โรงเรียนไดรับเชิญเปนวิทยากรในการอบรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใหแกโรงเรียนสมาชิกในระดับ
จังหวัดและระดับภาคใตอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา รวมท้ังไดรับเชิญใหเปนวิทยากรในประชุมและ
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อบรมวิชาการ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในป 2564-2565 ผูบริหารมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการ
บริหารและการจัดการท่ีเปนธรรม สรางนวัตกรรมการศึกษาแบบมีสวนรวมตามหลักประชาธิปไตย นอกจาก
สงผลใหแก ครู และนักเรียน มากมายแลว การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนยังสงผลตอ โรงเรียน 
ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ ดังนี้ เชน โรงเรียนควนขนุน จังหวดัพัทลุง โรงเรียนบานหวยไทร โรงเรยีน
นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 5 สวนสื่อสารองคกร มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อสมท นครศรีธรรมราช และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

การบูรณาการ : ดําเนินการโดยบริหารจัดการตามแนวทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรรงเรียน ใน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ดังนี้ 1. โรงเรียนและชุมชนมีสวนรวม
ในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 3.วาง
แผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู 4. ดําเนินงานตามแผน 5. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน  
6. วิเคราะหผลและปรับปรุงพัฒนา 7. รายงานผลการดําเนินงานไปยัง อพ.สธ. ทราบอยางนอยปละ 1 ครั้ง   

จัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกระดับชั้น ใน
การจัดการเรียนรู 5 องคประกอบ พืชศึกษา (ผักเสี้ยนผี,แกว) 3 สาระการเรียนรู (สาระธรรมชาติแหงชีวิต,
สาระสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว,สารประโยชนแทแกมหาชน) การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน โดย
การวิเคราะหความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 
การบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง 
1. โรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ตารางที ่1 แสดงจํานวนคร้ังการประชุมของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ที่ การประชุม จํานวนคร้ัง 
๑ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 1 
๒ การประชุมเครือขายผูปกครอง 1 
๓ การประชุมคณะผูบริหาร ครู และหัวหนากลุมสาระฯ  

3.1 การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 
3.2 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ 7 
3.3 การประชุมกลุมสาระการเรียนรู 12 

๔ การประชุมคณะกรรมการดําเนนิงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 11 
-การประชุมคณะกรรมการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน(๕ องคประกอบ, พืชศึกษา, ๓ 
สาระฯ และ 9 ใบงาน)และคณะกรรมการดําเนินงาน 5 องคประกอบ 

รวม 37 
*มีการประชุมสนทนาหารือแบบไมเปนทางการรวมดวย รวม 217 
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อบรมวิชาการ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในป 2564-2565 ผูบริหารมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการ
บริหารและการจัดการท่ีเปนธรรม สรางนวัตกรรมการศึกษาแบบมีสวนรวมตามหลักประชาธิปไตย นอกจาก
สงผลใหแก ครู และนักเรียน มากมายแลว การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนยังสงผลตอ โรงเรียน 
ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ ดังนี้ เชน โรงเรียนควนขนุน จังหวดัพัทลุง โรงเรียนบานหวยไทร โรงเรยีน
นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 5 สวนสื่อสารองคกร มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อสมท นครศรีธรรมราช และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

การบูรณาการ : ดําเนินการโดยบริหารจัดการตามแนวทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรรงเรียน ใน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ดังนี้ 1. โรงเรียนและชุมชนมีสวนรวม
ในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 3.วาง
แผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู 4. ดําเนินงานตามแผน 5. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน  
6. วิเคราะหผลและปรับปรุงพัฒนา 7. รายงานผลการดําเนินงานไปยัง อพ.สธ. ทราบอยางนอยปละ 1 ครั้ง   

จัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกระดับชั้น ใน
การจัดการเรียนรู 5 องคประกอบ พืชศึกษา (ผักเสี้ยนผี,แกว) 3 สาระการเรียนรู (สาระธรรมชาติแหงชีวิต,
สาระสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว,สารประโยชนแทแกมหาชน) การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน โดย
การวิเคราะหความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 
การบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง 
1. โรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ตารางที ่1 แสดงจํานวนคร้ังการประชุมของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ที่ การประชุม จํานวนคร้ัง 
๑ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 1 
๒ การประชุมเครือขายผูปกครอง 1 
๓ การประชุมคณะผูบริหาร ครู และหัวหนากลุมสาระฯ  

3.1 การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 
3.2 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ 7 
3.3 การประชุมกลุมสาระการเรียนรู 12 

๔ การประชุมคณะกรรมการดําเนนิงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 11 
-การประชุมคณะกรรมการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน(๕ องคประกอบ, พืชศึกษา, ๓ 
สาระฯ และ 9 ใบงาน)และคณะกรรมการดําเนินงาน 5 องคประกอบ 

รวม 37 
*มีการประชุมสนทนาหารือแบบไมเปนทางการรวมดวย รวม 217 

 
 
 

ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชุมของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
1 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 1 คร้ัง 
1 12  

กรกฎาคม 
2564    

1/2564 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงเพื่อทราบ 
1.1 การพัฒนาการเรียนรู และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน             
เพื่อใหนักเรียนมีความรูคูคุณธรรมและรักธรรมชาตริวมอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
1.2 โรงเรียนโยธนิบาํรุง สนองพระราชดาํริฯงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในระดับเกียรติบัตรข้ันที่ 1 “เกียรติบัตรแหงความมุงมั่น 
อนุรักษสรรพสิ่ง สรรพชีวิต ดวยจิตสํานึกของครู และเยาวชน”  
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
4.1 การสนองพระราชดาํริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ผอ.สมพงษ ปานหงษ แจงที่ประชุมเร่ือง
ความกาวหนาในการดําเนนิงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน                   
โดยโรงเรียนโยธินบํารุง เปนโรงเรียนสนองพระราชดําริฯ                 
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ไดดําเนนิการอยางตอเนื่องเปนไป
ตามแผนการดําเนนิงาน เพือ่สรางจิตสาํนึกในการอนุรักษพันธุกรรม
พืชและทรัพยากร 

21 คน 

2 การประชุมเครือขายผูปกครอง 1 คร้ัง 
1 28 

พฤศจิกายน 
2564     

1/2564 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงเพื่อทราบ 
1.1 การพัฒนาการเรียนรู และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน            
เพื่อใหนักเรียนมีความรูคูคุณธรรมและรักธรรมชาตริวมอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
1.2 โรงเรียนโยธนิบาํรุง สนองพระราชดาํริฯงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในระดับเกียรติบัตรข้ันที่ 1 “เกียรติบัตรแหงความมุงมั่น 
อนุรักษสรรพสิ่ง สรรพชีวิต ดวยจิตสํานึกของครู และเยาวชน”  
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
4.1 การสนองพระราชดาํริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ผอ.สมพงษ ปานหงษ แจงที่ประชุมเร่ือง
ความกาวหนาในการดําเนนิงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน                  
โดยโรงเรียนโยธินบํารุง เปนโรงเรียนสนองพระราชดําริฯ             
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ไดดําเนนิการอยางตอเนื่องเปนไป
ตามแผนการดําเนนิงาน เพือ่สรางจิตสาํนึกในการอนุรักษพันธุกรรม
พืชและทรัพยากร 
 

28 คน 
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ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
        โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
3 การประชุมคณะผูบริหาร ครู และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 3.1 การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 คร้ัง 

1 27  
กรกฎาคม 
2564 

3/2564 
 

3.4 กลุมบริหารงานวชิาการ 
3.4.4 ทบทวนการดําเนนิการวเิคราะหความสอดคลองงานสวน
พฤกษศาสตรกับหลักสูตรแกนกลางฯ  

114 คน 

2 2 
กันยายน  
2564 

4/2564 ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากฝาย 
3.2 กลุมบริหารงานบริหารทั่วไป 
3.2.2 การปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศนภายในโรงเรียน  
3.4.3 การดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใน
สถานการณ Covid-19  

114 คน 

3 27  
ตุลาคม 
2564   

5/2564 3.4 กลุมบริหารงานวชิาการ 
3.4.5 การเขารวมประชุมอบรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 

106 คน 

4 2 
กุมภาพันธ 

2565 

2/2565 3.4 กลุมบริหารงานวชิาการ 
 3.4.1 งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
- การจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน                 
เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นใหสงผลการสอน ประกอบดวยแผนการจัด 
การเรียนรู บันทึกหลังสอน ผลงานนักเรียนทีต่รวจใหคะแนนแลว 
ภาพถายการจัดการเรียนรู จํานวน 4-6 ภาพ 
- การเขารวมประชุมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับศูนย
ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. และ ศูนยแมขาย อพ.สธ.-มอ.                
หัวหนางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนดําเนินการจัดสรรบุคลากร
ผูรับผิดชอบในแตละเร่ืองเขารวมการประชุมอบรมตามความ
เหมาะสม โดยทาํบนัทึกขอความขอเขารวมประชุมอบรมตามลาํดับ
ข้ันตอน 

108 คน 

5 3  
มีนาคม 
2565 

3/2565 3.4 กลุมบริหารงานวชิาการ 
3.4.5 การสงผลการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนและสรุปผลการจัดการเรียนรูเพื่อรายงานไปยงั อพ.สธ. 
- ครูสงผลการจัดการเรียนรูประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู 
บันทึกหลังสอน ผลงานนักเรียน ภาพการจัดการเรียนรูที่ 
saisanee1970@gmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 

- ทีมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนรวบรวมและสรุปจัดทาํรายงาน 
เพื่อรายงานไปยัง อพ.สธ. กอนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
ประกอบดวย 
- รายงานประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 

106 คน 
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ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
        โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
3 การประชุมคณะผูบริหาร ครู และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 3.1 การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 คร้ัง 

1 27  
กรกฎาคม 
2564 

3/2564 
 

3.4 กลุมบริหารงานวชิาการ 
3.4.4 ทบทวนการดําเนนิการวเิคราะหความสอดคลองงานสวน
พฤกษศาสตรกับหลักสูตรแกนกลางฯ  

114 คน 

2 2 
กันยายน  
2564 

4/2564 ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากฝาย 
3.2 กลุมบริหารงานบริหารทั่วไป 
3.2.2 การปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศนภายในโรงเรียน  
3.4.3 การดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใน
สถานการณ Covid-19  

114 คน 

3 27  
ตุลาคม 
2564   

5/2564 3.4 กลุมบริหารงานวชิาการ 
3.4.5 การเขารวมประชุมอบรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 

106 คน 

4 2 
กุมภาพันธ 

2565 

2/2565 3.4 กลุมบริหารงานวชิาการ 
 3.4.1 งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
- การจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน                 
เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นใหสงผลการสอน ประกอบดวยแผนการจัด 
การเรียนรู บันทึกหลังสอน ผลงานนักเรียนทีต่รวจใหคะแนนแลว 
ภาพถายการจัดการเรียนรู จํานวน 4-6 ภาพ 
- การเขารวมประชุมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับศูนย
ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. และ ศูนยแมขาย อพ.สธ.-มอ.                
หัวหนางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนดําเนินการจัดสรรบุคลากร
ผูรับผิดชอบในแตละเร่ืองเขารวมการประชุมอบรมตามความ
เหมาะสม โดยทาํบนัทึกขอความขอเขารวมประชุมอบรมตามลาํดับ
ข้ันตอน 

108 คน 

5 3  
มีนาคม 
2565 

3/2565 3.4 กลุมบริหารงานวชิาการ 
3.4.5 การสงผลการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนและสรุปผลการจัดการเรียนรูเพื่อรายงานไปยงั อพ.สธ. 
- ครูสงผลการจัดการเรียนรูประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู 
บันทึกหลังสอน ผลงานนักเรียน ภาพการจัดการเรียนรูที่ 
saisanee1970@gmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 

- ทีมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนรวบรวมและสรุปจัดทาํรายงาน 
เพื่อรายงานไปยัง อพ.สธ. กอนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
ประกอบดวย 
- รายงานประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 

106 คน 

ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
          โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
   - รายงานพืชศึกษาผักเสี้ยนผีประจําปการศึกษา2564จํานวน1เลม 

- รายงานพืชศึกษาแกวประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระธรรมชาติแหงชวีติประจําปการศึกษา 2564  
จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระสรรพสิ่งลวนพนัเก่ียวประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระประโยชนแทแกมหาชนประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ินประจาํป
การศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานแบงปนความดีงามประจําปการศึกษา 2564 จํานวน               
1 เลม 

 

 3.2 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ 7 คร้ัง 
1 14 

พฤษภาคม 
2564 

1/2564 ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอใหที่ประชุม (เพื่อพิจารณา) 
 5.1 การกําหนดรูปแบบการจดัการเรียนการสอนในสถานการณ
แพรระบาดโควิด 19 ของโรงเรียนโยธนิบาํรุงและการจัดการเรียนรู
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในสถานการณระบาด         
โควิด 19 
5.2 กระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนโยธินบํารุง 
5.2.1 โครงสรางการจัดการของกลุมสาระการเรียนรู   
5.2.2 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมพรอมกับรูปแบบการเรียน
การสอนที่เปลี่ยนแปลง 
5.2.3 การบูรณาการเนื้อหาวิชาของกลุมสาระตาง ๆ 
5.2.4 การนิเทศตดิตาม 
5.2.5 มาตรการการวัดผล 

16 คน 

2 10 
มิถุนายน 
2564 

3/2564 ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากฝาย 
4.6 จัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน               
ในชุมนุมทีส่อดคลองกับ 5 องคประกอบ, พืชศึกษา, 3 สาระ,                 
9 ใบงาน 

10 คน 

3 1   
กรกฎาคม  
2564 

4/2564 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากฝาย 
4.1 นายอธิศ  ระแบบเลิศ 
2. การจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน               
ในรูปแบบออนไลน 

10 คน 
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ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
  โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
4 12 

กรกฎาคม 
2564   

5/2564 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากฝาย 
4.10 การจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ใหดําเนินการไปตามทีส่ามารถดําเนินการได 

12 คน 

5 23 
สิงหาคม  
2564 

6/2564 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
๔.๘ แนวทางการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนของงานแนะแนว  

7 คน 

6 26  
สิงหาคม 
2564 

7/2564 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
๕. ติดตามความกาวหนาการดาํเนินการจัดการเรียนรูบูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

9 คน 

7 3 
กันยายน 
2564 

8/2564 ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
๔. กําหนดการสงแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๖๔ กอนสอบปลายภาค 

11 คน 

 3.3 การประชุมกลุมสาระการเรียนรู 12 คร้ัง 
 3.3.1 การประชุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 2 คร้ัง 

1 31 
สิงหาคม 
2564 

1/2564 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
4.6 การสงผลการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนและสรุปผลการจัดการเรียนรูเพื่อรายงานไปยงั อพ.สธ. 
ครูสงผลการจัดการเรียนรูประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู             
บันทึกหลังสอน ผลงานนักเรียน ภาพการจัดการเรียนรูที่ 
saisanee1970@gmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 
- ทีมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนรวบรวมและสรุปจัดทาํรายงาน 
และไปยัง อพ.สธ. กอนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ประกอบดวย 
- รายงานประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานพืชศึกษาผักเสี้ยนผีประจําปการศึกษา 2564  
จํานวน 1 เลม 
- รายงานพืชศึกษาแกวประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระธรรมชาติแหงชวีติประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระสรรพสิ่งลวนพนัเก่ียวประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระประโยชนแทแกมหาชนประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ินประจาํป
การศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
-รายงานแบงปนความดีงามประจําปการศึกษา2564จาํนวน 1เลม 

27 คน 
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ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
  โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
4 12 

กรกฎาคม 
2564   

5/2564 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบจากฝาย 
4.10 การจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ใหดําเนินการไปตามทีส่ามารถดําเนินการได 

12 คน 

5 23 
สิงหาคม  
2564 

6/2564 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
๔.๘ แนวทางการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนของงานแนะแนว  

7 คน 

6 26  
สิงหาคม 
2564 

7/2564 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
๕. ติดตามความกาวหนาการดาํเนินการจัดการเรียนรูบูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

9 คน 

7 3 
กันยายน 
2564 

8/2564 ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
๔. กําหนดการสงแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๖๔ กอนสอบปลายภาค 

11 คน 

 3.3 การประชุมกลุมสาระการเรียนรู 12 คร้ัง 
 3.3.1 การประชุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 2 คร้ัง 

1 31 
สิงหาคม 
2564 

1/2564 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
4.6 การสงผลการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนและสรุปผลการจัดการเรียนรูเพื่อรายงานไปยงั อพ.สธ. 
ครูสงผลการจัดการเรียนรูประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู             
บันทึกหลังสอน ผลงานนักเรียน ภาพการจัดการเรียนรูที่ 
saisanee1970@gmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 
- ทีมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนรวบรวมและสรุปจัดทาํรายงาน 
และไปยัง อพ.สธ. กอนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ประกอบดวย 
- รายงานประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานพืชศึกษาผักเสี้ยนผีประจําปการศึกษา 2564  
จํานวน 1 เลม 
- รายงานพืชศึกษาแกวประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระธรรมชาติแหงชวีติประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระสรรพสิ่งลวนพนัเก่ียวประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระประโยชนแทแกมหาชนประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ินประจาํป
การศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
-รายงานแบงปนความดีงามประจําปการศึกษา2564จาํนวน 1เลม 

27 คน 

   ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน  
   โรงเรยีนโยธินบํารุง จังหวดันครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
2 24 

พฤศจิกายน 
2564 

2/2564 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
4.6 การสงผลการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนและสรุปผลการจัดการเรียนรูเพื่อรายงานไปยงั อพ.สธ. 
-ครูสงผลการจัดการเรียนรูประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู 
บันทึกหลังสอน ผลงานนักเรียน ภาพการจัดการเรียนรูที่ 
saisanee1970@gmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
ทีมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนรวบรวมและสรุปจัดทํารายงาน 
ไปยัง อพ.สธ. กอนวนัที่ 1 มิถุนายน 2565 ประกอบดวย 
- รายงานประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานพืชศึกษาผักเสี้ยนผีประจําปการศึกษา 2564               
จํานวน 1 เลม 
- รายงานพืชศึกษาแกวประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระธรรมชาติแหงชวีติประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระสรรพสิ่งลวนพนัเก่ียวประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระประโยชนแทแกมหาชนประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ินประจาํป
การศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานแบงปนความดีงามประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 

27 คน 

 3.3.2 การประชุมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 คร้ัง 
5 30  

กันยายน 
2564 

1/2564 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.8 การจัดการเรียนรูและการสงผลการจัดการเรียนรูบูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 
ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู บันทึกหลังสอน ผลงาน
นักเรียน ภาพถายการจัดการเรียนรู จํานวน 2-4 ภาพ กอนสอบ
ปลายภาค  

32 คน 

6 22 
พฤศจิกายน 

2564 

2/2564 ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
4.6 การสงผลการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนและสรุปผลการจัดการเรียนรูเพื่อรายงานไปยงั อพ.สธ. 
- ครูสงผลการจัดการเรียนรูประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู 
บันทึกหลังสอน ผลงานนักเรียน ภาพการจัดการเรียนรูที่ 
saisanee1970@gmail.com  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 

32 คน 
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  ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชุมของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
        โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
   ทีมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนรวบรวมและสรุปจัดทํารายงาน 

เพื่อรายงานไปยัง อพ.สธ. กอน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 
ประกอบดวย 
- รายงานประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานพืชศึกษาผักเสี้ยนผีประจําปการศึกษา2564จํานวน1เลม 
- รายงานพืชศึกษาแกวประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระธรรมชาติแหงชวีติประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระสรรพสิ่งลวนพนัเก่ียวประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระประโยชนแทแกมหาชนประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ินประจาํป
การศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานแบงปนความดีงามประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 

 

 3.3.3 การประชุมกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 คร้ัง 
7 24 

สิงหาคม 
2564 

1/2564 ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
๔.๗ กลุมสาระฯ สงผลการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ประกอบดวย 
แผนการจัดการเรียนรู บนัทึกหลังสอน ผลงานนักเรียน ภาพถาย
การจัดการเรียนรู จํานวน 2-4 ภาพ กอนสอบปลายภาค  

14 คน 

8 23 
ธันวาคม 
2564 

2/2564 ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
4.6 การสงผลการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนและสรุปผลการจัดการเรียนรูเพื่อรายงานไปยงั อพ.สธ. 
-ครูสงผลการจัดการเรียนรูประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู 
บันทึกหลังสอน ผลงานนักเรียน ภาพการจัดการเรียนรูที่ 
saisanee1970@gmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 
-ทีมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนรวบรวมและสรุปจดัทํารายงาน 
เพื่อรายงานไปยัง อพ.สธ. กอนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ไดแก 
- รายงานประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานพืชศึกษาผักเสี้ยนผีประจําปการศึกษา2564จํานวน1เลม 
- รายงานพืชศึกษาแกวประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระธรรมชาติแหงชวีติประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 

14 คน 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 41

  ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชุมของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
        โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
   ทีมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนรวบรวมและสรุปจัดทํารายงาน 

เพื่อรายงานไปยัง อพ.สธ. กอน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 
ประกอบดวย 
- รายงานประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานพืชศึกษาผักเสี้ยนผีประจําปการศึกษา2564จํานวน1เลม 
- รายงานพืชศึกษาแกวประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระธรรมชาติแหงชวีติประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระสรรพสิ่งลวนพนัเก่ียวประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระประโยชนแทแกมหาชนประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ินประจาํป
การศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานแบงปนความดีงามประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 

 

 3.3.3 การประชุมกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 คร้ัง 
7 24 

สิงหาคม 
2564 

1/2564 ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
๔.๗ กลุมสาระฯ สงผลการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ประกอบดวย 
แผนการจัดการเรียนรู บนัทึกหลังสอน ผลงานนักเรียน ภาพถาย
การจัดการเรียนรู จํานวน 2-4 ภาพ กอนสอบปลายภาค  

14 คน 

8 23 
ธันวาคม 
2564 

2/2564 ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
4.6 การสงผลการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนและสรุปผลการจัดการเรียนรูเพื่อรายงานไปยงั อพ.สธ. 
-ครูสงผลการจัดการเรียนรูประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู 
บันทึกหลังสอน ผลงานนักเรียน ภาพการจัดการเรียนรูที่ 
saisanee1970@gmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 
-ทีมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนรวบรวมและสรุปจดัทํารายงาน 
เพื่อรายงานไปยัง อพ.สธ. กอนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ไดแก 
- รายงานประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานพืชศึกษาผักเสี้ยนผีประจําปการศึกษา2564จํานวน1เลม 
- รายงานพืชศึกษาแกวประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระธรรมชาติแหงชวีติประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 

14 คน 

ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
         โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
   - รายงานสาระสรรพสิ่งลวนพนัเก่ียวประจําปการศึกษา 2564 

จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระประโยชนแทแกมหาชนประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ินประจาํป
การศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานแบงปนความดีงามประจําปการศึกษา 2564               
จํานวน 1 เลม 

 

 3.3.4 การประชุมกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 2 คร้ัง 
9 26 

สิงหาคม 
2564 

1/2564 ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
๔.๑๐ กลุมสาระฯ สงผลการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ประกอบดวย 
แผนการจัดการเรียนรู บนัทึกหลังสอน ผลงานนักเรียน ภาพถาย
การจัดการเรียนรู  จํานวน 2-4 ภาพ กอนสอบปลายภาค  

22 คน 

10 26 
พฤศจิกายน 

2564 

2/2564 ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
4.6 การสงผลการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนและสรุปผลการจัดการเรียนรูเพื่อรายงานไปยงั อพ.สธ. 
-ครูสงผลการจัดการเรียนรูประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู 
บันทึกหลังสอน ผลงานนักเรียน ภาพการจัดการเรียนรูที่ 
saisanee1970@gmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 
-ทีมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนรวบรวมและสรุปจัดทํารายงาน 
เพื่อรายงานไปยัง อพ.สธ. กอน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ไดแก 
- รายงานประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานพืชศึกษาผักเสี้ยนผีประจําปการศึกษา 2564      
จํานวน 1 เลม 
- รายงานพืชศึกษาแกวประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระธรรมชาติแหงชวีติประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระสรรพสิ่งลวนพนัเก่ียวประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระประโยชนแทแกมหาชนประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ินประจาํป
การศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานแบงปนความดีงามประจําปการศึกษา2564จํานวน1เลม 

22 คน 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 42

  ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชุมของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
  โรงเรียนโยธินบาํรงุ จังหวดันครศรธีรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
 3.3.5 การประชุมกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 2 คร้ัง 

11 24 
สิงหาคม 
2564 

 

1/2564 ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
4.8 กลุมสาระฯ สงผลการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ประกอบดวย 
แผนการจัดการเรียนรู บนัทึกหลังสอน ผลงานนักเรียน ภาพถาย
การจัดการเรียนรู จํานวน 2-4 ภาพ กอนสอบปลายภาค 

13 คน 

12 29 
พฤศจิกายน 

2564 

2/2564 ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
4.6 การสงผลการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนและสรุปผลการจัดการเรียนรูเพื่อรายงานไปยงั อพ.สธ. 
-ครูสงผลการจัดการเรียนรูประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู 
บันทึกหลังสอน ผลงานนักเรียน ภาพการจัดการเรียนรูที่ 
saisanee1970@gmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 
-ทีมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนรวบรวมและสรุปจดัทํารายงาน 
เพื่อรายงานไปยัง อพ.สธ. กอนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
ประกอบดวย 
- รายงานประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานพืชศึกษาผักเสี้ยนผีประจําปการศึกษา 2564                 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานพืชศึกษาแกวประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระธรรมชาติแหงชวีติประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระสรรพสิ่งลวนพนัเก่ียวประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระประโยชนแทแกมหาชนประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ินประจาํป
การศึกษา 2564 จํานวน1เลม 
- รายงานแบงปนความดีงามประจําปการศึกษา 2564                 
จํานวน 1 เลม 

13 คน 

15 27 
สิงหาคม 
2564 

1/2564 ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
๔.๗ กลุมสาระฯ สงผลการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ประกอบดวย 
แผนการจัดการเรียนรู บนัทึกหลังสอน ผลงานนักเรียน ภาพถาย
การจัดการเรียนรู จํานวน 2-4 ภาพ กอนสอบปลายภาค  

17 คน 
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  ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชุมของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
  โรงเรียนโยธินบาํรงุ จังหวดันครศรธีรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
 3.3.5 การประชุมกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 2 คร้ัง 

11 24 
สิงหาคม 
2564 

 

1/2564 ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
4.8 กลุมสาระฯ สงผลการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ประกอบดวย 
แผนการจัดการเรียนรู บนัทึกหลังสอน ผลงานนักเรียน ภาพถาย
การจัดการเรียนรู จํานวน 2-4 ภาพ กอนสอบปลายภาค 

13 คน 

12 29 
พฤศจิกายน 

2564 

2/2564 ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
4.6 การสงผลการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนและสรุปผลการจัดการเรียนรูเพื่อรายงานไปยงั อพ.สธ. 
-ครูสงผลการจัดการเรียนรูประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู 
บันทึกหลังสอน ผลงานนักเรียน ภาพการจัดการเรียนรูที่ 
saisanee1970@gmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 
-ทีมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนรวบรวมและสรุปจดัทํารายงาน 
เพื่อรายงานไปยัง อพ.สธ. กอนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
ประกอบดวย 
- รายงานประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานพืชศึกษาผักเสี้ยนผีประจําปการศึกษา 2564                 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานพืชศึกษาแกวประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระธรรมชาติแหงชวีติประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระสรรพสิ่งลวนพนัเก่ียวประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระประโยชนแทแกมหาชนประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ินประจาํป
การศึกษา 2564 จํานวน1เลม 
- รายงานแบงปนความดีงามประจําปการศึกษา 2564                 
จํานวน 1 เลม 

13 คน 

15 27 
สิงหาคม 
2564 

1/2564 ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
๔.๗ กลุมสาระฯ สงผลการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ประกอบดวย 
แผนการจัดการเรียนรู บนัทึกหลังสอน ผลงานนักเรียน ภาพถาย
การจัดการเรียนรู จํานวน 2-4 ภาพ กอนสอบปลายภาค  

17 คน 

 

ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
  โรงเรียนโยธินบาํรงุ จังหวัดนครศรธีรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
 3.3.6 การประชุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 2 คร้ัง 

16 25  
พฤศจิกายน 

2564 

2/2564 ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
4.6 การสงผลการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนและสรุปผลการจัดการเรียนรูเพื่อรายงานไปยงั อพ.สธ. 
-ครูสงผลการจัดการเรียนรูประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู 
บันทึกหลังสอน ผลงานนักเรียน ภาพการจัดการเรียนรูที่ 
saisanee1970@gmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 
-ทีมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนรวบรวมและสรุปจัดทํารายงาน 
เพื่อรายงานไปยัง อพ.สธ. กอนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ไดแก 
- รายงานประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานพืชศึกษาผักเสี้ยนผีปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานพืชศึกษาแกวประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระธรรมชาติแหงชวีติประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระสรรพสิ่งลวนพนัเก่ียวประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานสาระประโยชนแทแกมหาชนประจําปการศึกษา 2564 
จํานวน 1 เลม 
- รายงานการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ินประจาํป
การศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
- รายงานแบงปนความดีงามประจําปการศึกษา 2564              
จํานวน 1 เลม 

17 คน 

1 6 
สิงหาคม 
2564 

1/2564 ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 ขอบคุณทุกทานที่มุงมัน่ตั้งใจปฏิบัติหนาที่จนทําใหโรงเรียน
ผานการประเมินไดรับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ข้ันที่ 1 เกียรติบัตรแหงความมุงมั่น อนุรักษสรรพสิ่งสรรพชวีิต  
ดวยจิตสํานึกของครูและเยาวชน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 
โดยมีกําหนดเขารับพระราชทานในการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ทรัพยากรไทย: 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน 
ป 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1.2 การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนประจําปการศึกษา 
2564 ใหผูรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ทั้ง 5 ชุดคําสั่ง คือคําสั่งที่ 
159-163/2564 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง 

30 คน 
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ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
  โรงเรียนโยธินบาํรงุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
4 การประชุมคณะกรรมการดําเนนิงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 11 คร้ัง 
 4.1 การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
   ถึงแมจะอยูในสภาวะสถานการณ covid-19 โดยคณะกรรมการแต

ละคณะสามารถวางแผนการดําเนินงานโดยการประชุมผานระบบ
ออนไลน 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
3.1 โรงเรียนสนองพระราชดําริฯ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ตองรายงานผลการดําเนนิงานไปยัง อพ.สธ. อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
โดยกําหนดสงภายใน 1 มิ.ย. 65 โดยสงรายงานพรอมเขียนลงแผน
ซีดี ประกอบดวย 
1. รายงานประจําปจาํนวน 1 เลม 
2. รายงานพชืศึกษาจาํนวน 2 เลม(ผักเสี้ยนผีและแกว) 
3. รายงานสาระธรรมชาติแหงชีวิตจํานวน 1 เลมพรอมเขียน               
4. รายงานสาระสรรพสิ่งลวนพนัเก่ียวจํานวน 1 เลมพรอมเขียน          
ลงแผนซีด ี
5. รายงานสาระประโยชนแทแกมหาชนจํานวน 1 เลมพรอมเขียน
ลงแผนซีด ี
6. รายงานการสํารวจและจัดทาํฐานทรัพยากรทองถ่ินจาํนวน1เลม
พรอมเขียนลงแผนซีด ี
3.2 งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนไดทาํบนัทึกขอความเพื่อขอ
งบประมาณในการปรับปรุงหองนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ซึ่งตอนนี้อยูระหวางการพิจารณา 
3.3 ใหหัวหนาองคประกอบ หัวหนาพืชศึกษา หัวหนาสาระ
ธรรมชาติแหงชีวิต หัวหนาสาระสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว หัวหนา
สาระประโยชนแทแกมหาชน และหัวหนา 9 ใบงาน วางแผน
การบูรณาการในสวนที่รับผิดชอบกับแตละกลุมสาระการเรียนรู           
ทั้ง 8 กลุมสาระฯและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (โดยระบุแผนการ
จัดการเรียนรูที่ยังขาดและกลุมสาระฯตองสง) โดยกําหนดสงในไลน
กลุมงานสวนฯภายในวนัศุกรที่ 13 สิงหาคม 2564 เพื่อนํามาสรุป
และใชเปนขอมูลในการประชมุรวมกับคณะกรรมการวิชาการตอไป 
โดยผูรับผิดชอบ มีดงันี ้
องคประกอบที่ 1 :นางสาวนิภาวดี  ศรีเดชา 
องคประกอบที ่2 :นายรัฐนันท  ยุโสต,นางสุธาทิพย มนีุน 
องคประกอบที่ 3 :นางสาวนิตยา สุขจอง,นางปาณสิรา วองพรรณงาม 

องคประกอบที่ 4 :นางสาวพะเยาว หอมเกตุ นางสาวนฤมล คําพุทธ 
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ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
  โรงเรียนโยธินบาํรงุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
4 การประชุมคณะกรรมการดําเนนิงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 11 คร้ัง 
 4.1 การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
   ถึงแมจะอยูในสภาวะสถานการณ covid-19 โดยคณะกรรมการแต

ละคณะสามารถวางแผนการดําเนินงานโดยการประชุมผานระบบ
ออนไลน 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
3.1 โรงเรียนสนองพระราชดําริฯ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ตองรายงานผลการดําเนนิงานไปยัง อพ.สธ. อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
โดยกําหนดสงภายใน 1 มิ.ย. 65 โดยสงรายงานพรอมเขียนลงแผน
ซีดี ประกอบดวย 
1. รายงานประจําปจาํนวน 1 เลม 
2. รายงานพชืศึกษาจาํนวน 2 เลม(ผักเสี้ยนผีและแกว) 
3. รายงานสาระธรรมชาติแหงชีวิตจํานวน 1 เลมพรอมเขียน               
4. รายงานสาระสรรพสิ่งลวนพนัเก่ียวจํานวน 1 เลมพรอมเขียน          
ลงแผนซีด ี
5. รายงานสาระประโยชนแทแกมหาชนจํานวน 1 เลมพรอมเขียน
ลงแผนซีด ี
6. รายงานการสํารวจและจัดทาํฐานทรัพยากรทองถ่ินจาํนวน1เลม
พรอมเขียนลงแผนซีด ี
3.2 งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนไดทาํบนัทึกขอความเพื่อขอ
งบประมาณในการปรับปรุงหองนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ซึ่งตอนนี้อยูระหวางการพิจารณา 
3.3 ใหหัวหนาองคประกอบ หัวหนาพืชศึกษา หัวหนาสาระ
ธรรมชาติแหงชีวิต หัวหนาสาระสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว หัวหนา
สาระประโยชนแทแกมหาชน และหัวหนา 9 ใบงาน วางแผน
การบูรณาการในสวนที่รับผิดชอบกับแตละกลุมสาระการเรียนรู           
ทั้ง 8 กลุมสาระฯและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (โดยระบุแผนการ
จัดการเรียนรูที่ยังขาดและกลุมสาระฯตองสง) โดยกําหนดสงในไลน
กลุมงานสวนฯภายในวนัศุกรที่ 13 สิงหาคม 2564 เพื่อนํามาสรุป
และใชเปนขอมูลในการประชมุรวมกับคณะกรรมการวิชาการตอไป 
โดยผูรับผิดชอบ มีดงันี ้
องคประกอบที่ 1 :นางสาวนิภาวดี  ศรีเดชา 
องคประกอบที ่2 :นายรัฐนันท  ยุโสต,นางสุธาทิพย มนีุน 
องคประกอบที่ 3 :นางสาวนิตยา สุขจอง,นางปาณสิรา วองพรรณงาม 

องคประกอบที่ 4 :นางสาวพะเยาว หอมเกตุ นางสาวนฤมล คําพุทธ 

 

ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
  โรงเรียนโยธินบาํรงุ จังหวัดนครศรธีรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
 4.2 การประชุมคณะกรรมการดานที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
   องคประกอบที่ 5 :นางการยวิสา กําลังเก้ือ,นายสมคะเณ ภิรมยรักษ 

นายพงศกร หอมตลบ 
พืชศึกษา(ผักเสี้ยนผี,แกว) :นางสาวนติยา สุขจอง,นายทานเทพ 
กําลังเก้ือ,นางปาณิสรา วองพรรณงาม 
สาระธรรมชาติแหงชีวิต :นางสายสนีย อรุณกมล,นางศิริกานต  
ขุนทองจันทร   
สาระสรรพสิง่ลวนพันเก่ียว :นางนวมน สามัคคี,นางปรียานชุ กิจเกต ุ
สาระประโยชนแทแกมหาชน :นางสายสนีย อรุณกมล,        
นางสาวพฐิชญาณ สุวรรณรัตน     
9 ใบงาน : นางปาริชาต ทบัสทุธิ,นางสสิณัฐ จนิดาเงนิ,นายชัย
ณรงค จะรา 

 

2 1 
กันยายน 
2564 

2/2564 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงเพื่อทราบ 
1.1 งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนงานทีทุ่กจังหวัด                         
โดยผูวาราชการจังหวดัใหความสําคัญในการสนองพระราชดําริฯ  
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
3.1 การสนองพระราชดาํริฯ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
3.2 ดานที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
3.2.1 ใหผูรับผิดชอบตามคําสั่งทั้ง 5 ชุด ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
รับผิดชอบ หากมปีญหาอุปสรรคใดๆใหปรึกษารองอธิศ ระแบบเลิศ 
หรือผูอํานวยการไดโดยตรงเพื่อรวมแกปญหาเพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางราบร่ืน 
3.2.2 ใหหัวหนาแตละองค หัวหนาพืชศึกษา หัวหนา 3 สาระ 
หัวหนา 9 ใบงาน นัดหมายการประชุมคณะกรรมการอยางนอย
สัปดาหละ 1คร้ัง โดยสามารถใชหองประชุมพลเอกหลวงเสนาณรงค 
1,2,3และหองงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน(หอง 211,หอง212) 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอใหที่ประชุมพจิารณา  
4.1 โรงเรียนและชุมชนมีสวนรวม ในงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
4.2 การแตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
4.3 การวางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู 
4.4 การดําเนนิงานตามแผน 
4.5 การสรุปและประเมินผลการดําเนนิงาน 
4.6 การวิเคราะหผลและปรับปรุงพัฒนางาน 

30 คน 
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ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
  โรงเรียนโยธินบาํรงุ จังหวัดนครศรธีรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
 4.3 การประชุมคณะกรรมการดานที่ 2 การดาํเนินการ (องคประกอบที่ 1 การจัดทําปายชื่อพรรณไม) 
   4.7 การรายงานผลการดําเนินงานให อพ.สธ. ทราบอยางนอย             

ปการศึกษาละ 1 คร้ัง 
 

3 15  
กันยายน 
2564 

3/2564 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงเพื่อทราบ 
1.1 งานอาคารสถานทีฝ่ายบริหารทั่วไปไดจัดทาํปายแสดงโซนและ
ติดตั้งเรียบรอยแลว  
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
3.1 การสนองพระราชดาํริฯ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน               
ใหดําเนินการอยางตอเนื่องทีป่ระชุมมีมติใหจัดการเรียนรูบูรณาการ
องคประกอบที่ ๑ การจัดทําปายชื่อพรรณไมในการเรียนรู              
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
3.2 ดานที่ 2 การดําเนนิการใชหอง 211 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอใหที่ประชุมพจิารณา  
4.1 การกําหนดพืน้ที่และการสาํรวจพรรณไม 
4.2 การทําผังพรรณไม 
4.3 การศึกษาพรรณไมในโรงเรียน 
4.4 การทําตัวอยางไมแหง ดอง เฉพาะสวน 
4.5 การทําทะเบียนพรรณไม (ก.7-005) 
4.6 การทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ 
4.7 การรายงานผลการดําเนินงานให อพ.สธ. ทราบอยางนอย             
ปการศึกษาละ 1 คร้ัง 

27 คน 

 4.4 การประชุมคณะกรรมการดานที่ 2 การดาํเนินการ(องคประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน)                   
4 22 

กันยายน 
2564 

4/2564 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงเพื่อทราบ 
1.1 เตรียมและเขารวมการประชุมกลุมสมาชิกงานสวนพฤกษ 
ศาสตรโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
1.2 แจงรายชื่อผูเขารวมประชมุ  
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ การดําเนนิงาน
องคประกอบที่ 2 
3.1 การสนองพระราชดาํริฯ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
3.2 ดานที่ 2 การดําเนนิงาน ใหรวบรวมแผนการจัดการเรียนรู          
ที่ใชรวมกันในหลายองคประกอบไวที่ หองสวนพฤกษศาสตร  
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอใหที่ประชุมพจิารณา 
4.1 การสํารวจสภาพภูมิศาสตรและการศึกษาธรรมชาต ิ
4.2การกําหนดชนิดพรรณไมทีจ่ะปลูกและกําหนดการใชประโยชน 

30 คน 
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ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
  โรงเรียนโยธินบาํรงุ จังหวัดนครศรธีรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
 4.3 การประชุมคณะกรรมการดานที่ 2 การดาํเนินการ (องคประกอบที่ 1 การจัดทําปายชื่อพรรณไม) 
   4.7 การรายงานผลการดําเนินงานให อพ.สธ. ทราบอยางนอย             

ปการศึกษาละ 1 คร้ัง 
 

3 15  
กันยายน 
2564 

3/2564 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงเพื่อทราบ 
1.1 งานอาคารสถานทีฝ่ายบริหารทั่วไปไดจัดทาํปายแสดงโซนและ
ติดตั้งเรียบรอยแลว  
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
3.1 การสนองพระราชดาํริฯ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน               
ใหดําเนินการอยางตอเนื่องทีป่ระชุมมีมติใหจัดการเรียนรูบูรณาการ
องคประกอบที่ ๑ การจัดทําปายชื่อพรรณไมในการเรียนรู              
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
3.2 ดานที่ 2 การดําเนนิการใชหอง 211 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอใหที่ประชุมพจิารณา  
4.1 การกําหนดพืน้ที่และการสาํรวจพรรณไม 
4.2 การทําผังพรรณไม 
4.3 การศึกษาพรรณไมในโรงเรียน 
4.4 การทําตัวอยางไมแหง ดอง เฉพาะสวน 
4.5 การทําทะเบียนพรรณไม (ก.7-005) 
4.6 การทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ 
4.7 การรายงานผลการดําเนินงานให อพ.สธ. ทราบอยางนอย             
ปการศึกษาละ 1 คร้ัง 

27 คน 

 4.4 การประชุมคณะกรรมการดานที่ 2 การดาํเนินการ(องคประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน)                   
4 22 

กันยายน 
2564 

4/2564 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงเพื่อทราบ 
1.1 เตรียมและเขารวมการประชุมกลุมสมาชิกงานสวนพฤกษ 
ศาสตรโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
1.2 แจงรายชื่อผูเขารวมประชมุ  
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ การดําเนนิงาน
องคประกอบที่ 2 
3.1 การสนองพระราชดาํริฯ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
3.2 ดานที่ 2 การดําเนนิงาน ใหรวบรวมแผนการจัดการเรียนรู          
ที่ใชรวมกันในหลายองคประกอบไวที่ หองสวนพฤกษศาสตร  
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอใหที่ประชุมพจิารณา 
4.1 การสํารวจสภาพภูมิศาสตรและการศึกษาธรรมชาต ิ
4.2การกําหนดชนิดพรรณไมทีจ่ะปลูกและกําหนดการใชประโยชน 

30 คน 

ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
  โรงเรียนโยธินบาํรงุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 

   
4.3 การทําผังภูมิทัศน 
4.4 การจัดหาพรรณไมและการปลูกพรรณไม 
4.5 การศึกษาพรรณไมหลังการปลูก 

 

 4.5 การประชุมคณะกรรมการดานที่ 2 การดาํเนินการ (องคประกอบที่ 3 การศึกษาขอมูลดานตางๆ) 
5 29 

พฤศจิกายน 
2564 

5/2564 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงเพื่อทราบ 
1.1 การจัดการเรียนรูบูรณาการพืชศึกษาใหดําเนินการไปตาม
สถานการณเทาที่สามารถดําเนนิการไดในสถานการณการแพร
ระบาดของ covid-19  
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
3.1 การสนองพระราชดาํริฯ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน               
ใหดําเนินการอยางสม่าํเสมอ 
3.2 ดานที่ 2 การดําเนนิงาน การศึกษาขอมูลดานตางๆ       
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอใหที่ประชุมพจิารณา  
4.1 การศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.7–003) 
ครบตามทะเบยีนพรรณไมใหดําเนินการ 200 กลุมคละชัน้ ทั้งพืช
ตามทะเบียนพรรณไมและพืชศึกษา ผักเสี้ยนผ ี
4.2 การศึกษาพรรณไมทีส่นใจ (พืชศึกษา) คือผักเสี้ยนผีทัง้ราก  
ลําตน ใบดอก ผล เมล็ด ทัง้ภายนอกและภายใน  

30 คน 

 4.6 การประชุมคณะกรรมการดานที่ 2 การดาํเนินการ (องคประกอบที ่4 การรายงานผลการเรียนรู) 
6 6 

ตุลาคม 
2564 

6/2563 
 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงเพื่อทราบ 
1.1 ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดานที่ 4 เพิ่มเติม 
ประกอบดวย 1.นางฮามีดะห ดาราแมง 
ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 2.นางรุงรัตน หิตะวัฒนกุล 
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
3.1 การสนองพระราชดาํริฯ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนโยธินบํารุง 
3.2 ดานที่ 2 การดําเนนิงาน ใหใชหอง 211 ในการรวบรวม
ผลงาน  
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอใหที่ประชุมพจิารณา  
4.1 การรวบรวมผลการเรียนรู  คัดแยกสาระสาํคัญ และจัดเปน
หมวดหมู 
4.2 การเขียนรายงานแบบวชิาการแบบบูรณาการ 
4.3 วิธีการรายงานผลในรูปแบบตาง ๆ 

30 คน 
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ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
 4.7 การประชุมคณะกรรมการดานที่ 2 การดาํเนินการ (องคประกอบที่ 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา) 

7 13 
ตุลาคม 
2564 

7/2564 
 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงเพื่อทราบ 
1.1 อนุมัติงบประมาณสาํหรับปรับปรุงหองสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนตามเสนอ รอดําเนนิการปงบประมาณ 2565  
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
3.1 การสนองพระราชดาํริฯ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
3.2 ดานที่ 2 การดําเนนิงาน  
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอใหที่ประชุมพจิารณา 
4.1 การนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบูรณาการสูการเรียนการสอน 
4.2 การเผยแพรองคความรู 
4.3 การใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู 

30 คน 

 4.8 การประชุมคณะกรรมการการดําเนินงาน 3 สาระการเรียนรู  
8 20 

ตุลาคม 
2564 

8/2564 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงเพื่อทราบ 
1.1 โรงเรียนอนุมัติงบจัดซื้อกลองจุลทรรศนจํานวน 6ตัวตามเสนอ 
เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนใหเพียงพอตอจํานวนนกัเรียน 
1.2 การดําเนินการจัดการเรียนรูแบบออนไลนอาจมีอุปสรรคบาง
แตขอใหคุณครูทุกทานดําเนนิการปรับไปตามสถานการณ  
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
3.1 การสนองพระราชดาํริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
3.2 สาระที่ 1 ธรรมชาติแหงชวีิต ผูรับผิดชอบ คือ นางสายสนยี 
อรุณกมล นางปาณิสรา วองพรรณงาม นางศิริกานต ขุนทองจนัทร     
3.3 สาระที่ 2 สรรพสิ่งลวนพนัเก่ียว ผูรับผิดชอบ คือ นางนวมน 
สามัคคี นางปรียานชุ กิจเกตุ 
3.4 สาระที่ 3 ประโยชนแทแกมหาชน ผูรับผิดชอบคือ          
นางสายสนีย อรุณกมล นางฮามีดะ ดาราแมง นางสาวพฐิชญาณ 
สุวรรณรัตน     
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอใหที่ประชุมพจิารณา  
4.1 การศึกษาดานรูปลักษณ (ชีววิทยา) ชีวภาพ   
4.2 ขอมูลการเปลี่ยนแปลง ดานรูปลักษณของชีวภาพ 
4.3 การศึกษาดานคุณสมบัติของชีวภาพ  
4.4 ขอมูลการเปลี่ยนแปลงดานคุณสมบัติของชีวภาพ  
4.5 เรียนรูธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพอ่ืนที่เขามาเก่ียวของ  
4.6 เรียนรูธรรมชาติของทรัพยากรกายภาพที่เขามาเก่ียวของ            

30 คน 
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ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
 4.7 การประชุมคณะกรรมการดานที่ 2 การดาํเนินการ (องคประกอบที่ 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา) 

7 13 
ตุลาคม 
2564 

7/2564 
 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงเพื่อทราบ 
1.1 อนุมัติงบประมาณสาํหรับปรับปรุงหองสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนตามเสนอ รอดําเนนิการปงบประมาณ 2565  
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
3.1 การสนองพระราชดาํริฯ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
3.2 ดานที่ 2 การดําเนนิงาน  
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอใหที่ประชุมพจิารณา 
4.1 การนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบูรณาการสูการเรียนการสอน 
4.2 การเผยแพรองคความรู 
4.3 การใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู 

30 คน 

 4.8 การประชุมคณะกรรมการการดําเนินงาน 3 สาระการเรียนรู  
8 20 

ตุลาคม 
2564 

8/2564 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงเพื่อทราบ 
1.1 โรงเรียนอนุมัติงบจัดซื้อกลองจุลทรรศนจํานวน 6ตัวตามเสนอ 
เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนใหเพียงพอตอจํานวนนกัเรียน 
1.2 การดําเนินการจัดการเรียนรูแบบออนไลนอาจมีอุปสรรคบาง
แตขอใหคุณครูทุกทานดําเนนิการปรับไปตามสถานการณ  
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
3.1 การสนองพระราชดาํริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
3.2 สาระที่ 1 ธรรมชาติแหงชวีิต ผูรับผิดชอบ คือ นางสายสนยี 
อรุณกมล นางปาณิสรา วองพรรณงาม นางศิริกานต ขุนทองจนัทร     
3.3 สาระที่ 2 สรรพสิ่งลวนพนัเก่ียว ผูรับผิดชอบ คือ นางนวมน 
สามัคคี นางปรียานชุ กิจเกตุ 
3.4 สาระที่ 3 ประโยชนแทแกมหาชน ผูรับผิดชอบคือ          
นางสายสนีย อรุณกมล นางฮามีดะ ดาราแมง นางสาวพฐิชญาณ 
สุวรรณรัตน     
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอใหที่ประชุมพจิารณา  
4.1 การศึกษาดานรูปลักษณ (ชีววิทยา) ชีวภาพ   
4.2 ขอมูลการเปลี่ยนแปลง ดานรูปลักษณของชีวภาพ 
4.3 การศึกษาดานคุณสมบัติของชีวภาพ  
4.4 ขอมูลการเปลี่ยนแปลงดานคุณสมบัติของชีวภาพ  
4.5 เรียนรูธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพอ่ืนที่เขามาเก่ียวของ  
4.6 เรียนรูธรรมชาติของทรัพยากรกายภาพที่เขามาเก่ียวของ            

30 คน 

 

ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 

   

4.7 เรียนรูธรรมชาติของความพันเก่ียวระหวางปจจัย  
4.8 สรุปใหเห็นความสัมพันธ ความผูกพันและความสมดุล  
4.9 การวิเคราะหศักยภาพของปจจัยศึกษา  
4.10 จินตนาการเห็นคุณคาของศักยภาพของปจจัยศึกษา  
4.11 การสรางสรรควิธีการ  
4.12 การสรุปผลการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน 

 

 4.9 การประชุมคณะกรรมการการสํารวจและการจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน (9 ใบงาน),                           
ดานที่ 3 ผลการดาํเนินงาน, ดานที่ 4 ความถูกตองทางวิชาวิชาการ 

9 27 
ตุลาคม 
2564 

9/2564 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงเพื่อทราบ 
1.1 โรงเรียนไดทําหนงัสือขอความรวมมือไปยัง อบต.ปากพนู เพื่อ 
ขอความรวมมือในการเก็บขอมูลในการข้ึนทะเบียนภูมปิญญาทองถ่ิน  
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
3.1 การสนองพระราชดาํริฯ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนโยธินบํารุง 
3.2 การสํารวจและการจัดทาํฐานทรัพยากรทองถ่ิน (9 ใบงาน)    
มีรายงานประจาํป 1 ฉบับผูรับผิดชอบ นางสสิณัฐ จนิดาเงิน โดยมี
นางอัมพร จุลบล เปนเลขานุการและมีนางปาริชาติ ทับสุทธิ เปน
ผูชวยเลขานุการ  
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอใหที่ประชุมพจิารณา  
4.1 การดําเนินงาน 9 ใบงาน  
1. การเก็บขอมูลพื้นฐานในทองถ่ิน 
2. การเก็บรวบรวมการประกอบอาชีพในทองถ่ิน 
3. การเก็บขอมูลกายภาพในทองถ่ิน 
4. การเก็บขอมูลประวัติหมูบาน ชุมชน วิถีชุมชนในทองถ่ิน 
5. การเก็บขอมูลการใชประโยชนจากพืชในทองถ่ิน 
6. การเก็บขอมูลการใชประโยชนจากสัตวในทองถ่ิน 
7. การเก็บขอมูลการใชประโยชนจากชีวภาพอ่ืน ๆ ในทองถ่ิน 
8. การเก็บขอมูลแหลงทรัพยากรและโบราณคดีในทองถ่ิน 
9. การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรในทองถ่ิน  
4.2 ดานที่ 4 ความถูกตองทาววิชาการ  
1. การสนองพระราชดาํริฯ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนโยธินบํารุงรายงานความถูกตองทางวิชาการเปนระยะ  
2. ตัวอยางพรรณไมแหงและการศึกษาพรรณไม 
3. ทะเบยีนพรรณไมและภาพถายพรรณไม  
4. ปายชื่อพรรณไม  

30 คน 
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ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 

   

4.3 ดานที่ 3 ผลการดําเนนิงาน 
1. สภาพแวดลอมทั่วไปของโรงเรียน มีความสะอาด เปนระเบียบ 
รมร่ืน นาอยู   
2. โรงเรียนมีบรรยากาศของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
3. บุคลากร ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
4. ผลการดําเนนิงานของโรงเรียน บุคลากร และผูเรียนเปน          
ที่ยอมรับ 

 

 4.10 การประชุมคณะกรรมการการการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในสถานการณ              
การแพรระบาดของเชื้อไวรัส covid-19                   

10 2 
ธันวาคม 
2564 

10/2564 ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 โรงเรียนโยธินบาํรุงโดย ผอ.สมพงษ ปานหงษ จะเขารับ
พระราชทานเกียรติบัตรการดาํเนินงานพฤกษศาสตรโรงเรียน 
เกียรติบัตรข้ันที่ 1 เกียรติบัตรแหงความมุงมั่นอนุรักษสรรพสิง่ 
สรรพชีวิต ดวยจิตสํานึกของครูและเยาวชน ณ ม.วลัยลักษณ                
ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ป 
อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 
1.2 งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนไดรับเชิญจากศูนยประสานงาน 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาํริฯ ม.วลัย
ลักษณ ใหรวมบันทึกเทปรายการโทรทัศนและรายการวิทยุเพื่อ
เผยแพรผลงานและเชิญชวนโรงเรียนตางๆ สมัครเปนสมาชิกงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีดงันี ้
1.2.1 บันทึกรายการโทรทัศน : วลัยลักษณสูสังคม "อพ.สธ.-มวล. 
: งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน" อนุรักษพันธุพืช บูรณาการการ
เรียนรูพืชใกลตัวสูทุกสาระวิชา พัฒนาเปนผลิตภัณฑ โดย      
ผศ.ดร.รุงรวี จิตภักดี ผอ.อุทยานพฤกษศาสตร มวล. และ             
ครูสายสนยี อรุณกมล หัวหนางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนโยธินบํารุง  
1.2.2 รวมสนทนาในรายการวทิยุ : รายการนานาสาระ                  
ตอน รักษทรัพยากรกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน                     
โดยครูสายสนีย อรุณกมล,นางสาวกมลพรรณ เชาวลิต และ                   
นางสาวปาณสิรา นลิอุบล นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6/1 
1.2.3 รวมรายการบันทึกเทปชองยูทูป มวล.channel                  
“สรางสํานึกรักษทรัพยากร กับ อพ.สธ. มวล.”                      
โดยครูสายสนีย อรุณกมล,นางสาวกมลพรรณ เชาวลิต และ
นางสาวปาณสิรา นลิอุบล ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 6/1               

30 คน 
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ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 

   

4.3 ดานที่ 3 ผลการดําเนนิงาน 
1. สภาพแวดลอมทั่วไปของโรงเรียน มีความสะอาด เปนระเบียบ 
รมร่ืน นาอยู   
2. โรงเรียนมีบรรยากาศของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
3. บุคลากร ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
4. ผลการดําเนนิงานของโรงเรียน บุคลากร และผูเรียนเปน          
ที่ยอมรับ 

 

 4.10 การประชุมคณะกรรมการการการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในสถานการณ              
การแพรระบาดของเชื้อไวรัส covid-19                   

10 2 
ธันวาคม 
2564 

10/2564 ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 โรงเรียนโยธินบาํรุงโดย ผอ.สมพงษ ปานหงษ จะเขารับ
พระราชทานเกียรติบัตรการดาํเนินงานพฤกษศาสตรโรงเรียน 
เกียรติบัตรข้ันที่ 1 เกียรติบัตรแหงความมุงมั่นอนุรักษสรรพสิง่ 
สรรพชีวิต ดวยจิตสํานึกของครูและเยาวชน ณ ม.วลัยลักษณ                
ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ป 
อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 
1.2 งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนไดรับเชิญจากศูนยประสานงาน 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาํริฯ ม.วลัย
ลักษณ ใหรวมบันทึกเทปรายการโทรทัศนและรายการวิทยุเพื่อ
เผยแพรผลงานและเชิญชวนโรงเรียนตางๆ สมัครเปนสมาชิกงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีดงันี ้
1.2.1 บันทึกรายการโทรทัศน : วลัยลักษณสูสังคม "อพ.สธ.-มวล. 
: งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน" อนุรักษพันธุพืช บูรณาการการ
เรียนรูพืชใกลตัวสูทุกสาระวิชา พัฒนาเปนผลิตภัณฑ โดย      
ผศ.ดร.รุงรวี จิตภักดี ผอ.อุทยานพฤกษศาสตร มวล. และ             
ครูสายสนยี อรุณกมล หัวหนางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนโยธินบํารุง  
1.2.2 รวมสนทนาในรายการวทิยุ : รายการนานาสาระ                  
ตอน รักษทรัพยากรกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน                     
โดยครูสายสนีย อรุณกมล,นางสาวกมลพรรณ เชาวลิต และ                   
นางสาวปาณสิรา นลิอุบล นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6/1 
1.2.3 รวมรายการบันทึกเทปชองยูทูป มวล.channel                  
“สรางสํานึกรักษทรัพยากร กับ อพ.สธ. มวล.”                      
โดยครูสายสนีย อรุณกมล,นางสาวกมลพรรณ เชาวลิต และ
นางสาวปาณสิรา นลิอุบล ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 6/1               

30 คน 

ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
   ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

3.1 กําหนดการจัดงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน ในเดือน
กันยายน 2565 เปนเวลา 7 วนั โรงเรียนสมาชิกตองรวมจัด
นิทรรศการ รายละเอียดทาง มวล. จะแจงใหทราบตอไป 
3.2 ใหมีการบรรจุวาระงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน                  
ในการประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ ทั้ง 7 คณะ ประกอบดวย 
1. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
2. การประชุมคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 
3. การประชุมคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. การประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
5. การประชุมคณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรู 
6. การประชุมคณะกรรมการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
7. การประชุมคณะกรรมการ 5 องคประกอบ 
3.3 ศูนยประสานงาน อพ.สธ. มวล. ขอเขามาถายทําวีดทีัศนหอง
นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน บรรยากาศสิง่แวดลอม
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และขอสมัภาษณทานผูอํานวยการ  
นายสมพงษ ปานหงษ และรองผูอํานวยการกลุมบริหารงาน
วิชาการ นายอธิศ ระแบบเลิศ ดานการบริหารและการจัดการ 
3.4 การรวบรวมแผนการจัดการเรียนรู ใบความรู ใบงาน ผลงาน
นักเรียน ภาพถายการจัดการเรียนรู จากกลุมสาระฯ สงมายัง
ผูจัดทํารายงานประจําป(ครูอโณทัย ถาวโรฤทธิ์,ครูกุลวัชร ลลีะพันธุ
ครูสายสนยี อรุณกมล,ครูรัตนาวดี สิงหพิมาย,ครูวิบลูยศรี มีเสน) 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ใหเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบ              
5 องคประกอบ,3 สาระ,พืชศึกษา,9 ใบงาน ดังนี ้
 องคประกอบที่ 1 (ครูนิภาวดี ศรีเดชา)  
- องคประกอบที่ 2 (ครูสุธาทพิย มีนุน)  
- องคประกอบที่ 3 (ครูนิตยา สขุจอง)  
- องคประกอบที่ 4 (ครูพะเยาว หอมเกตุ,ครูนฤมล คําพุทธ)  
- องคประกอบที่ 5 (ครูการยวิสา กําลังเก้ือ,ครูสมคะเณ ภิรมยรักษ
,ครูพงศกร หอมตลบ)  
- พืชศึกษาผักเสี้ยนผี (ครูนติยา สุขจอง) 
- พืชศึกษาแกว (ครูทานเทพ กําลังเก้ือ)  
- สาระธรรมชาติแหงชีวิต(ครูศิริกานต ขุนทองจนัทร,ครูปาณสิรา 
วองพรรณงาม,)    
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ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
   - สาระสรรพสิง่ลวนพันเก่ียว (ครูนวมน สามัคคี,ครูปรียานชุ กิจเกตุ)  

- สาระประโยชนแทแกมหาชน (ครูสายสนีย อรุณกมล, 
ครูพิฐชญาณ สวุรรณรัตน) 
- 9 ใบงาน (ครูสสิณัฐ จนิดาเงนิ,ครูชัยณรงค จะรา, ครูปาริชาติ 
ทับสุทธ)ิ  
- 3.5 การจัดทํารายงานใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนวนัที่ 31 
พฤษภาคม 2565 โดยมีผูรับผดิชอบ พืชศึกษา, 3สาระการเรียนรู, 
9 ใบงาน ดงันี ้
- รายงานพืชศึกษาผักเสี้ยนผี (ครูนิตยา สุขจอง) 
- รายงานพืชศึกษาแกว (ครูทานเทพ กําลังเก้ือ)  
- รายงานสาระธรรมชาติแหงชีวติ (ครูศิริกานต ขุนทองจันทร,                
ครูปาณิสรา  วองพรรณงาม) 
- รายงานสาระสรรพสิ่งลวนพนัเก่ียว (ครูนวมน สามัคคี,                  
ครูปรียานุช กิจเกตุ) 
- รายงานสาระประโยชนแทแกมหาชน (ครูสายสนีย อรุณกมล, 
ครูพิฐชญาณ สวุรรณรัตน) 
- รายงาน 9 ใบงาน (ครูสสิณัฐ จินดาเงนิ,ครูชัยณรงค จะรา,               
ครูปาริชาติ ทับสุทธิ) 
3.6 การดําเนินการจัดแบงกลุม 200 กลุมคละชั้นเพื่อจัดทาํแบบ
รายงาน ก.7-003 โดย ครูสุธาทิพย มีนุน และครูธนิต โสธรจิตต  
3.7 การดําเนนิการแกไขผังบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปการศึกษา 2563 ให
หัวหนาองคประกอบ หัวหนาพชืศึกษาผักเสี้ยนผี หัวหนาพชืศึกษา
แกว หัวหนาสาระธรรมชาติแหงชีวิต หัวหนาสาระสรรพสิง่ลวนพัน
เก่ียว หัวหนาสาระประโยชนแทแกมหาชน หัวหนา 9 ใบงาน 
ตรวจสอบตารางวิเคราะหความสอดคลองและตารางบูรณาการ             
ในสวนที่รับผิดชอบใหถูกตองสมบูรณเพื่อสงขอมูลให                  
ครูปริยาภัทร ชางกลาง ดําเนนิการแกไขผงับรูณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนในสวนทีม่ีการเปลี่ยนแปลงไปจาก                          
ปการศึกษา 2563 
3.8 การรักษามาตรฐานเกียรตบิัตรข้ันที่ 1 ดําเนนิการดังนี ้
1. รายงานผลการดาํเนินงานไปยัง อพ.สธ. กอนวันที่ 1 มิถุนายน 
2565 ประกอบดวย 
1.1 รายงานประจําปจํานวน 1 เลมพรอมไฟลรายงาน  
(ครูอโณทัย ถาวโรฤทธิ์,ครูกุลวัชร ลีละพันธุ,ครูรัตนาวดี สงิหพิมาย,  
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ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
   - สาระสรรพสิง่ลวนพันเก่ียว (ครูนวมน สามัคคี,ครูปรียานชุ กิจเกตุ)  

- สาระประโยชนแทแกมหาชน (ครูสายสนีย อรุณกมล, 
ครูพิฐชญาณ สวุรรณรัตน) 
- 9 ใบงาน (ครูสสิณัฐ จนิดาเงนิ,ครูชัยณรงค จะรา, ครูปาริชาติ 
ทับสุทธ)ิ  
- 3.5 การจัดทํารายงานใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนวนัที่ 31 
พฤษภาคม 2565 โดยมีผูรับผดิชอบ พืชศึกษา, 3สาระการเรียนรู, 
9 ใบงาน ดงันี ้
- รายงานพืชศึกษาผักเสี้ยนผี (ครูนิตยา สุขจอง) 
- รายงานพืชศึกษาแกว (ครูทานเทพ กําลังเก้ือ)  
- รายงานสาระธรรมชาติแหงชีวติ (ครูศิริกานต ขุนทองจันทร,                
ครูปาณิสรา  วองพรรณงาม) 
- รายงานสาระสรรพสิ่งลวนพนัเก่ียว (ครูนวมน สามัคคี,                  
ครูปรียานุช กิจเกตุ) 
- รายงานสาระประโยชนแทแกมหาชน (ครูสายสนีย อรุณกมล, 
ครูพิฐชญาณ สวุรรณรัตน) 
- รายงาน 9 ใบงาน (ครูสสิณัฐ จินดาเงนิ,ครูชัยณรงค จะรา,               
ครูปาริชาติ ทับสุทธิ) 
3.6 การดําเนินการจัดแบงกลุม 200 กลุมคละชั้นเพื่อจัดทาํแบบ
รายงาน ก.7-003 โดย ครูสุธาทิพย มีนุน และครูธนิต โสธรจิตต  
3.7 การดําเนนิการแกไขผังบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปการศึกษา 2563 ให
หัวหนาองคประกอบ หัวหนาพชืศึกษาผักเสี้ยนผี หัวหนาพชืศึกษา
แกว หัวหนาสาระธรรมชาติแหงชีวิต หัวหนาสาระสรรพสิง่ลวนพัน
เก่ียว หัวหนาสาระประโยชนแทแกมหาชน หัวหนา 9 ใบงาน 
ตรวจสอบตารางวิเคราะหความสอดคลองและตารางบูรณาการ             
ในสวนที่รับผิดชอบใหถูกตองสมบูรณเพื่อสงขอมูลให                  
ครูปริยาภัทร ชางกลาง ดําเนนิการแกไขผงับรูณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนในสวนทีม่ีการเปลี่ยนแปลงไปจาก                          
ปการศึกษา 2563 
3.8 การรักษามาตรฐานเกียรตบิัตรข้ันที่ 1 ดําเนนิการดังนี ้
1. รายงานผลการดาํเนินงานไปยัง อพ.สธ. กอนวันที่ 1 มิถุนายน 
2565 ประกอบดวย 
1.1 รายงานประจําปจํานวน 1 เลมพรอมไฟลรายงาน  
(ครูอโณทัย ถาวโรฤทธิ์,ครูกุลวัชร ลีละพันธุ,ครูรัตนาวดี สงิหพิมาย,  

 

ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
   ครูวิบูลยศรี มีเสน) 

1.2 รายงานพชืศึกษาผักเสี้ยนผีจํานวน 1 เลมพรอมไฟลรายงาน 
(ครูนิตยา สุขจอง) 
1.3 รายงานพชืศึกษาแกวจํานวน 1 เลมพรอมไฟลรายงาน               
(ครูทานเทพ กําลังเก้ือ)  
1.4 รายงานสาระธรรมชาติแหงชีวิตจาํนวน 1 เลมพรอมไฟล
รายงาน (ครูศิริกาต ขุนทองจันทร,ครูปาณิสรา วองพรรณงาม) 
1.5 รายงานสาระสรรพสิง่ลวนพันเก่ียวจํานวน1เลมพรอมไฟล
รายงาน (ครูนวมน สามัคคี,ครูปรียานุช กิจเกตุ) 
1.6 รายงานสาระประโยชนแทแกมหาชนจํานวน1เลมพรอมไฟล
รายงาน (ครูสายสนีย อรุณกมล,ครูพิฐชญาณ สุวรรณรัตน) 
1.7 รายงาน 9 ใบงาน จํานวน 1 เลมพรอมไฟลรายงาน 
(ครูสสิณัฐ จินดาเงิน,ครูชัยณรงค จะรา,ครูปาริชาติ ทบัสุทธ)ิ  
1.8 รายงานแบงปนความดงีามจํานวน 1 เลมพรอมไฟลรายงาน 
(ครูกุลวัชร ลีละพันธุ) 
2. จัดทําเผยแพร Website banner งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน (ครูสมคะเณ ภิรมยรักษ) 
3. จัดทําปรับปรุงฐานขอมูลสถานศึกษา (ครูสายสนีย อรุณกมล)  
ในการประกาศผลการรักษามาตรฐานเกียรติบัตรข้ันที่ 1                  
ถาโรงเรียนสามารถรักษามาตรฐานไดจะไดรับเกียรตบิตัรการรักษา
มาตรฐาน แตถาหากไมสามารถรักษามาตรฐานไดจะถูกปรับลด
ลําดับบัตร 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
4.1 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนในปการศึกษา2564 (เพิ่มแผนการจัด        
การเรียนรูบูรณาการพืชศึกษาแกว) การจัดการเรียนการสอน           
ในสถานการณการแพรระบาดของ covid-19 การสงแผนการจดั       
การเรียนรู 
4.2 การจัดทําพรรณไมดอง พรรณไมแหง เลมรายงาน ก.7-003 
ทะเบียนพรรณไม ผลงานนักเรียน  เพื่อจัดแสดงในหองนิทรรศการ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสาํหรับเปนแหลงเรียนรูและศึกษา   
ดูงาน 
4.3 การปรับปรุงหองนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
เพื่อเปนแหลงเรียนรูและศึกษาดูงานของโรงเรียนสมาชิก           
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ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
 4.1.11 การประชุมคณะกรรมการการจัดทํารายงาน 

11 17 
กุมภาพันธ 

2565 

1/2565 ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 โรงเรียนโยธินบาํรุงโดย ผอ.สมพงษ ปานหงษ จะเขารับ
พระราชทานเกียรติบัตรการดาํเนินงานพฤกษศาสตรโรงเรียน 
เกียรติบัตรข้ันที่ 1 เกียรติบัตรแหงความมุงมั่นอนุรักษสรรพสิง่
สรรพชีวิต ดวยจิตสํานึกของครูและเยาวชน ณ ม.วลัยลักษณ 
ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ป 
อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 
1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สรางความรู ความเขาใจแนว
ทางการดาํเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในโครงการอนรัุกษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาํริฯ แกหนวยงานในพืน้ที่
รับผิดชอบของสาํนักงานศึกษาธกิารภาค 5 วันที่ 17 กันยายน 
2564 โดย นายอธิศ ระแบบเลศิ และนางสายสนีย อรุณกมล 
ไดรับเชิญเปนวิทยากรในการอบรม 
1.3 การเขารวมประชุมและอบรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
กับศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. และศูนยแมขาย อพ.สธ.-มอ. 
ศูนยแมขาย อพ.สธ.-มข. 
1.3.1 การอบรมการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน คร้ังที่ 
1/2565 โดยศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มข. วันที่ 19 สิงหาคม 
2564 ผูเขารวมอบรม 1.นางสายสนยี อรุณกมล 2.นางสาววบิลูย
ศรี มีเสน 3.นางการยวสิา กําลงัเก้ือ 4.นางกุลวัชร ลีละพันธ ุ
1.3.2 การอบรมวาดภาพทางพฤกษศาสตร โดยศูนยประสานงาน 
อพ.สธ.-มวล. วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ผูเขาอบรม 1.นางกุลวชัร 
ลีละพนัธุ 2.นางรัตนาวดี สิงหพมิาย 3.นางสุธาทิพย มีนุน  
4.นายสานนท เลิศวิริยะการณ 
1.3.3 การอบรมเทคนิคการเตรียมและเก็บรักษาสัตวทะเล               
โดยศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564   
ผูเขาอบรม 1.นางสาวนติยา สุขจอง และ นางสาวสวนรยา เหมกัง 
1.3.4 การประชุมกลุมสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน             
คร้ังที่ 1/2565 โดยศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. วนัที่ 16-17 
พฤศจิกายน 2564 ผูเขารวมประชุม นายสมพงษ ปานหงษ 
ผูอํานวยการ นายอธิศ ระแบบเลิศ รองผูอํานวยการกลุม
บริหารงานวชิาการ และคณะกรรมการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนจํานวน 12 คน 
         

30 คน 
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โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
 4.1.11 การประชุมคณะกรรมการการจัดทํารายงาน 

11 17 
กุมภาพันธ 

2565 

1/2565 ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 โรงเรียนโยธินบาํรุงโดย ผอ.สมพงษ ปานหงษ จะเขารับ
พระราชทานเกียรติบัตรการดาํเนินงานพฤกษศาสตรโรงเรียน 
เกียรติบัตรข้ันที่ 1 เกียรติบัตรแหงความมุงมั่นอนุรักษสรรพสิง่
สรรพชีวิต ดวยจิตสํานึกของครูและเยาวชน ณ ม.วลัยลักษณ 
ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ป 
อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 
1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สรางความรู ความเขาใจแนว
ทางการดาํเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในโครงการอนรัุกษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาํริฯ แกหนวยงานในพืน้ที่
รับผิดชอบของสาํนักงานศึกษาธกิารภาค 5 วันที่ 17 กันยายน 
2564 โดย นายอธิศ ระแบบเลศิ และนางสายสนีย อรุณกมล 
ไดรับเชิญเปนวิทยากรในการอบรม 
1.3 การเขารวมประชุมและอบรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
กับศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. และศูนยแมขาย อพ.สธ.-มอ. 
ศูนยแมขาย อพ.สธ.-มข. 
1.3.1 การอบรมการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน คร้ังที่ 
1/2565 โดยศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มข. วันที่ 19 สิงหาคม 
2564 ผูเขารวมอบรม 1.นางสายสนยี อรุณกมล 2.นางสาววบิลูย
ศรี มีเสน 3.นางการยวสิา กําลงัเก้ือ 4.นางกุลวัชร ลีละพันธ ุ
1.3.2 การอบรมวาดภาพทางพฤกษศาสตร โดยศูนยประสานงาน 
อพ.สธ.-มวล. วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ผูเขาอบรม 1.นางกุลวชัร 
ลีละพนัธุ 2.นางรัตนาวดี สิงหพมิาย 3.นางสุธาทิพย มีนุน  
4.นายสานนท เลิศวิริยะการณ 
1.3.3 การอบรมเทคนิคการเตรียมและเก็บรักษาสัตวทะเล               
โดยศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564   
ผูเขาอบรม 1.นางสาวนติยา สุขจอง และ นางสาวสวนรยา เหมกัง 
1.3.4 การประชุมกลุมสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน             
คร้ังที่ 1/2565 โดยศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. วนัที่ 16-17 
พฤศจิกายน 2564 ผูเขารวมประชุม นายสมพงษ ปานหงษ 
ผูอํานวยการ นายอธิศ ระแบบเลิศ รองผูอํานวยการกลุม
บริหารงานวชิาการ และคณะกรรมการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนจํานวน 12 คน 
         

30 คน 
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ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
   1.3.5 การประชุมกลุมสมาชิกฐานทรัพยากรทองถ่ิน คร้ังที่ 

1/2565 โดยศูนยแมขาย อพ.สธ.-มวล. วันที่ 18-19 
พฤศจิกายน 2564  ผูเขารวมประชุม นางกุลวัชร ลลีะพนัธ ุ
1.3.6 การประชุมกลุมสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน               
คร้ังที่ 1/2565 โดยศูนยแมขาย อพ.สธ.-มอ. วันที่ 2-3 
พฤศจิกายน 2564 ผูเขารวมประชุม 1.นางสายสนีย อรุณกมล          
2.นางสาวนิภาวดี ศรีเดชา 3.นางสุธาทิพย มนีุน 
1.3.7 การประชุมกลุมสมาชิกฐานทรัพยากรทองถ่ินคร้ังที่
1/2565  โดยศูนยแมขาย อพ.สธ.-มอ. วันที่ 4-5 พฤศจกิายน 
2564 ผูเขารวมประชุม นางกุลวัชร ลีละพันธุ และนางรัตนาวดี 
สิงหพิมาย 
1.3.8 การอบรมเชิงปฏิบตัิการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
คร้ังที่ 1/2565 โดยศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. วนัที่ 21-22 
มกราคม 2565 ผูเขารวมอบรม ประกอบดวย  
1.นางสายสนีย อรุณกมล 2.นางกุลวัชร ลีละพันธุ 3.นางสาว
อโณทัย ถาวโรฤทธิ์ 4.นางปรียานุช กิจเกตุ  
5.นางรัตนาวดี สงิหพิมาย 6.นางศิริกานต ขุนทองจันทร โดย         
นางสายสนีย อรุณกมล เปนตัวแทนนาํเสนอการจัดทาํแผนการ
จัดการเรียนรูบูรณาการสาระประโยชนแทแกมหาชน 
1.3.9 การประชุมกลุมสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน        
คร้ังที่ 2/2565 โดยศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มอ. วันที่ 25-26 
มกราคม 2565 ผูเขารวมประชุม นางกุลวัชร ลีละพนัธุ และ  
นางรัตนาวดี สิงหพิมาย 
1.3.10 การประชุมกลุมสมาชกิฐานทรัพยากรทองถ่ิน คร้ังที่ 
2/2565 โดยศูนยแมขาย อพ.สธ.-มอ. วันที่ 27-28 มกราคม 
2565 ผูเขารวมประชุม นางกุลวัชร ลีละพันธุ และนางรัตนาวดี 
สิงหพิมาย 
1.3.11 การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
คร้ังที่ 3/2565 โดยศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. วนัที่ 8-9 
กุมภาพันธ 2565 ผูเขารวมอบรม ประกอบดวย 1.นางสายสนยี 
อรุณกมล 2.นางกุลวัชร ลลีะพนัธุ 3.นางรัตนาวดี สิงหพิมาย               
4.นางศิริกานต ขุนทองจันทร โดย นางสายสนีย อรุณกมล เปน
ตัวแทนนาํเสนอการจัดทาํแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการพชืศึกษา 
1.3.12 การประชุมกลุมสมาชกิฐานทรัพยากรทองถ่ิน คร้ังที่ 
3/2565 ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. วนัที่ 10-11/02/65 
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ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
         โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
   ผูเขารวมประชุม นางกุลวัชร ลลีะพันธุและนางรัตนาวดี สิงหพมิาย 

1.4 การประชุมโครงการพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูเชิงรุก
พิพิธภัณฑธรรมชาตวิิทยาเทพรัตนราชสดุาฯ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ โดย นางสายสนีย อรุณกมล และ นางกุลวชัร ลีละพันธ ุ
ไดรับเชิญเขารวมประชุมในฐานะผูเชี่ยวชาญ 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
3.1 กําหนดการจัดงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน ระหวาง
วันที่ 19-25 กันยายน 2565 เปนเวลา 7 วนั โรงเรียนสมาชิก
ตองรวมจัดนิทรรศการ รายละเอียดทาง มวล.จะแจงใหทราบตอไป 
3.2 ใหมีการบรรจุวาระงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน                 
ในการประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ ทั้ง 7 คณะ ประกอบดวย 
1. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
2. การประชุมคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 
3. การประชุมคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. การประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
5. การประชุมคณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรู 
6. การประชุมคณะกรรมการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
7. การประชุมคณะกรรมการ 5 องคประกอบ 
3.3 การรวบรวมแผนการจัดการเรียนรู ใบความรู ใบงาน ผลงาน
นักเรียน ภาพถายการจัดการเรียนรู จากกลุมสาระฯ สงมายัง
ผูจัดทํารายงานประจําป(ครูอโณทัย ถาวโรฤทธิ์,ครูกุลวัชร ลลีะพันธุ
ครูสายสนยี อรุณกมล,ครูรัตนาวดี สิงหพิมาย,ครูวิบลูยศรี มีเสน) 
โดยผูรับผิดชอบ 5 องคประกอบ,3 สาระฯ,พชืศึกษา,9 ใบงาน 
- องคประกอบที่ 1 (ครูนิภาวดี ศรีเดชา)  
- องคประกอบที่ 2 (ครูสุธาทพิย มีนุน)  
- องคประกอบที่ 3 (ครูนิตยา สขุจอง)  
- องคประกอบที่ 4 (ครูพะเยาว หอมเกตุ,ครูนฤมล คําพุทธ)  
- องคประกอบที่ 5 (ครูการยวิสา กําลังเก้ือ,ครูสมคะเณ ภิรมยรักษ, 
ครูพงศกร หอมตลบ,นางเสาวลกัษณ พงศสมัคร)  
- พืชศึกษาผักเสี้ยนผี (ครูนติยา สุขจอง) 
- พืชศึกษาแกว (ครูทานเทพ กําลังเก้ือ)  
- สาระธรรมชาติแหงชีวิต (ครูศิริกานต ขุนทองจนัทร,ครูปาณิสรา 
วองพรรณงาม)  
- สาระสรรพสิง่ลวนพันเก่ียว(ครูนวมน สามัคคี,ครูปรียานชุ กิจเกตุ)  
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ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
         โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
   ผูเขารวมประชุม นางกุลวัชร ลลีะพันธุและนางรัตนาวดี สิงหพมิาย 

1.4 การประชุมโครงการพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูเชิงรุก
พิพิธภัณฑธรรมชาตวิิทยาเทพรัตนราชสดุาฯ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ โดย นางสายสนีย อรุณกมล และ นางกุลวชัร ลีละพันธ ุ
ไดรับเชิญเขารวมประชุมในฐานะผูเชี่ยวชาญ 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
3.1 กําหนดการจัดงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน ระหวาง
วันที่ 19-25 กันยายน 2565 เปนเวลา 7 วนั โรงเรียนสมาชิก
ตองรวมจัดนิทรรศการ รายละเอียดทาง มวล.จะแจงใหทราบตอไป 
3.2 ใหมีการบรรจุวาระงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน                 
ในการประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ ทั้ง 7 คณะ ประกอบดวย 
1. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
2. การประชุมคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 
3. การประชุมคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. การประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
5. การประชุมคณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรู 
6. การประชุมคณะกรรมการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
7. การประชุมคณะกรรมการ 5 องคประกอบ 
3.3 การรวบรวมแผนการจัดการเรียนรู ใบความรู ใบงาน ผลงาน
นักเรียน ภาพถายการจัดการเรียนรู จากกลุมสาระฯ สงมายัง
ผูจัดทํารายงานประจําป(ครูอโณทัย ถาวโรฤทธิ์,ครูกุลวัชร ลลีะพันธุ
ครูสายสนยี อรุณกมล,ครูรัตนาวดี สิงหพิมาย,ครูวิบลูยศรี มีเสน) 
โดยผูรับผิดชอบ 5 องคประกอบ,3 สาระฯ,พชืศึกษา,9 ใบงาน 
- องคประกอบที่ 1 (ครูนิภาวดี ศรีเดชา)  
- องคประกอบที่ 2 (ครูสุธาทพิย มีนุน)  
- องคประกอบที่ 3 (ครูนิตยา สขุจอง)  
- องคประกอบที่ 4 (ครูพะเยาว หอมเกตุ,ครูนฤมล คําพุทธ)  
- องคประกอบที่ 5 (ครูการยวิสา กําลังเก้ือ,ครูสมคะเณ ภิรมยรักษ, 
ครูพงศกร หอมตลบ,นางเสาวลกัษณ พงศสมัคร)  
- พืชศึกษาผักเสี้ยนผี (ครูนติยา สุขจอง) 
- พืชศึกษาแกว (ครูทานเทพ กําลังเก้ือ)  
- สาระธรรมชาติแหงชีวิต (ครูศิริกานต ขุนทองจนัทร,ครูปาณิสรา 
วองพรรณงาม)  
- สาระสรรพสิง่ลวนพันเก่ียว(ครูนวมน สามัคคี,ครูปรียานชุ กิจเกตุ)  

 

ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
   - สาระประโยชนแทแกมหาชน (ครูสายสนีย อรุณกมล, 

ครูพิฐชญาณ สวุรรณรัตน,ครูฮามีดะ ดาราแมง)   
- 9 ใบงาน (ครูสสิณัฐ จนิดาเงนิ,ครูชัยณรงค จะรา, ครูปาริชาติ     
ทับสุทธ)ิ  
3.4 การจัดทํารายงานใหดําเนนิการใหเสร็จสิ้นกอนวันที่ 31 
พฤษภาคม 2565 โดยมีผูรับผดิชอบ พืชศึกษา,3 สาระการเรียนรู, 
9 ใบงาน ดงันี ้
- รายงานพืชศึกษาผักเสี้ยนผี (ครูนิตยา สุขจอง)  
- รายงานพืชศึกษาแกว (ครูทานเทพ กําลังเก้ือ)  
- รายงานสาระธรรมชาติแหงชีวติ (ครูศิริกานต ขุนทองจันทร,             
ครูปาณิสรา วองพรรณงาม) 
- รายงานสาระสรรพสิ่งลวนพนัเก่ียว (ครูนวมน,ครูปรียานช) 
- รายงานสาระประโยชนแทแกมหาชน(ครูสายสนีย อรุณกมล, 
ครูพิฐชญาณ สวุรรณรัตน,ครูฮามีดะ ดาราแมง) 
- รายงาน 9 ใบงาน (ครูสสิณัฐ จินดาเงนิ,ครูชัยณรงค จะรา,             
ครูปาริชาติ ทับสุทธิ) 
3.5 การดําเนินการจัดแบงกลุม 200 กลุมคละชั้นเพื่อจัดทาํแบบ
รายงาน ก.7-003 (ครูสุธาทิพย มีนุน,ครูธนิต โสธรจิตต)  
3.6 การดําเนนิการแกไขผังบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปการศึกษา 2563 ให
หัวหนาองคประกอบ หัวหนาพชืศึกษาผักเสี้ยนผี หัวหนาพชืศึกษา
แกว หัวหนาสาระธรรมชาติแหงชีวิต หัวหนาสาระสรรพสิง่ลวนพัน
เก่ียว หัวหนาสาระประโยชนแทแกมหาชน หัวหนา 9 ใบงาน 
ตรวจสอบตารางวิเคราะหความสอดคลองและตารางบูรณาการใน
สวนที่รับผิดชอบใหถูกตองสมบูรณเพื่อสงขอมูลให ครูปริยาภัทร 
ชางกลาง ดาํเนินการแกไขผังบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปการศึกษา 2563 
3.7 การรักษามาตรฐานเกียรตบิัตรข้ันที่ 1 ดําเนนิการดังนี ้
1. รายงานผลการดาํเนินงานไปยัง อพ.สธ. กอนวันที่ 1 มิถุนายน 
2565 ประกอบดวย 
1.1 รายงานประจําปจํานวน 1 เลมพรอมไฟลรายงาน  
(ครูอโณทัย ถาวโรฤทธิ์,ครูกุลวัชร ลีละพันธุ,ครูรัตนาวดี สงิหพิมาย, 
ครูวิบูลยศรี มีเสน) 
1.2 รายงานพชืศึกษาผักเสี้ยนผีจํานวน 1 เลมพรอมไฟลรายงาน 
(ครูนิตยา สุขจอง) 
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ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
   1.3 รายงานพชืศึกษาแกวจํานวน 1 เลมพรอมไฟลรายงาน          

(ครูทานเทพ กําลังเก้ือ) 
1.4 รายงานสาระธรรมชาติแหงชีวิตจาํนวน 1 เลมพรอมไฟล
รายงาน (ครูศิริกาต ขุนทองจันทร,ครูปาณิสรา วองพรรณงาม) 
1.5 รายงานสาระสรรพสิง่ลวนพันเก่ียวจํานวน 1 เลมพรอมไฟล 
รายงาน (ครูนวมน สามัคคี,ครูปรียานุช กิจเกตุ) 
1.6 รายงานสาระประโยชนแทแกมหาชนจํานวน 1 เลมพรอมไฟล
รายงาน (ครูสายสนีย อรุณกมล,ครูพิฐชญาณ สุวรรณรัตน,          
ครูฮามีดะ ดาราแมง) 
1.7 รายงาน 9 ใบงาน จํานวน 1 เลมพรอมไฟลรายงาน  
(ครูสสิณัฐ จินดาเงิน,ครูชัยณรงค จะรา,ครูปาริชาติ ทบัสุทธ)ิ  
1.8 รายงานแบงปนความดงีามจํานวน 1 เลมพรอมไฟลรายงาน 
(ครูกุลวัชร ลีละพันธุ) 
2. จัดทําเผยแพร Website banner งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน (ครูสมคะเณ ภิรมยรักษ) 
3. จัดทําปรับปรุงฐานขอมูลสถานศึกษา (ครูสายสนีย อรุณกมล)  
ในการประกาศผลการรักษามาตรฐานเกียรติบัตรข้ันที่ 1 ถา
โรงเรียนสามารถรักษามาตรฐานไดจะไดรับเกียรติบัตรการรักษา
มาตรฐาน แตถาหากไมสามารถรักษามาตรฐานไดจะถูกปรับลด
ลําดับบัตร 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
4.1 การดําเนินการเร่ืองการรวบรวมแผนการจัดการเรียนรูบูรณา
การงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในปการศึกษา 2564 (เพิ่ม
แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการพืชศึกษาแกว) การจดัการเรียน
การสอนในสถานการณการแพรระบาดของ covid-19  
4.2 การจัดทําพรรณไมดอง พรรณไมแหง เลมรายงาน ก.7-003 
ทะเบียนพรรณไม ผลงานนักเรียน เพื่อจัดแสดงในหองนิทรรศการ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสาํหรับเปนแหลงเรียนรูและศึกษา           
ดูงาน 
4.3 การปรับปรุงหองนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
เพื่อเปนแหลงเรียนรูและศึกษาดูงานของโรงเรียนสมาชิก 
4.4 การใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เชนสาํนักงาน
ศึกษาธิการภาค 5 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดันครศรีธรรมราช 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ และโรงเรียนตาง ๆ ในการเปนวิทยากร 
ใหความรูเก่ียวกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
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ตารางท่ี 2 แสดงวาระการประชมุของคณะกรรมการ จากการดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 (ตอ)  

ที่ วัน/เดือน/ป 
ประชุม 
คร้ังที่ 

รายละเอียด 
จํานวน 

ผูเขาประชุม 
   1.3 รายงานพชืศึกษาแกวจํานวน 1 เลมพรอมไฟลรายงาน          

(ครูทานเทพ กําลังเก้ือ) 
1.4 รายงานสาระธรรมชาติแหงชีวิตจาํนวน 1 เลมพรอมไฟล
รายงาน (ครูศิริกาต ขุนทองจันทร,ครูปาณิสรา วองพรรณงาม) 
1.5 รายงานสาระสรรพสิง่ลวนพันเก่ียวจํานวน 1 เลมพรอมไฟล 
รายงาน (ครูนวมน สามัคคี,ครูปรียานุช กิจเกตุ) 
1.6 รายงานสาระประโยชนแทแกมหาชนจํานวน 1 เลมพรอมไฟล
รายงาน (ครูสายสนีย อรุณกมล,ครูพิฐชญาณ สุวรรณรัตน,          
ครูฮามีดะ ดาราแมง) 
1.7 รายงาน 9 ใบงาน จํานวน 1 เลมพรอมไฟลรายงาน  
(ครูสสิณัฐ จินดาเงิน,ครูชัยณรงค จะรา,ครูปาริชาติ ทบัสุทธ)ิ  
1.8 รายงานแบงปนความดงีามจํานวน 1 เลมพรอมไฟลรายงาน 
(ครูกุลวัชร ลีละพันธุ) 
2. จัดทําเผยแพร Website banner งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน (ครูสมคะเณ ภิรมยรักษ) 
3. จัดทําปรับปรุงฐานขอมูลสถานศึกษา (ครูสายสนีย อรุณกมล)  
ในการประกาศผลการรักษามาตรฐานเกียรติบัตรข้ันที่ 1 ถา
โรงเรียนสามารถรักษามาตรฐานไดจะไดรับเกียรติบัตรการรักษา
มาตรฐาน แตถาหากไมสามารถรักษามาตรฐานไดจะถูกปรับลด
ลําดับบัตร 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
4.1 การดําเนินการเร่ืองการรวบรวมแผนการจัดการเรียนรูบูรณา
การงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในปการศึกษา 2564 (เพิ่ม
แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการพืชศึกษาแกว) การจดัการเรียน
การสอนในสถานการณการแพรระบาดของ covid-19  
4.2 การจัดทําพรรณไมดอง พรรณไมแหง เลมรายงาน ก.7-003 
ทะเบียนพรรณไม ผลงานนักเรียน เพื่อจัดแสดงในหองนิทรรศการ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสาํหรับเปนแหลงเรียนรูและศึกษา           
ดูงาน 
4.3 การปรับปรุงหองนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
เพื่อเปนแหลงเรียนรูและศึกษาดูงานของโรงเรียนสมาชิก 
4.4 การใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เชนสาํนักงาน
ศึกษาธิการภาค 5 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดันครศรีธรรมราช 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ และโรงเรียนตาง ๆ ในการเปนวิทยากร 
ใหความรูเก่ียวกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

 2 การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

     โรงเรียนจัดทําคําสั่งและประกาศแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖4 โดยดําเนินการเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือใหทําหนาท่ีไดอยางสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี ตามความสามารถของแตละบุคคล ตรงกับงานท่ีไดรับมอบหมาย โดยกําหนดหนาท่ี และขอบขาย
การทํางานของกรรมการแตละชุดอยางชัดเจน เพ่ือใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ มีการออกคําสั่ง   
5 ชุดและตัวอยางคําสั่งเปนดังตอไปนี้ 

1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 4 ดาน ประจําปการศึกษา 2564 
2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 5 องคประกอบ 
3) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพืชศึกษา 
4) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฐานทรัพยากรทองถ่ิน 
5) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการเรียนรูสาระธรรมชาติแหงชีวิต สาระสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว และ   
    สาระประโยชนแทแกมหาชน 

ตาราง 3 แสดงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และคําสั่งท่ีเก่ียวของกับ 
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖4 
ลําดับ

ที่ 
เลขที่คําสั่ง เร่ือง 

สั่ง  

ณ วันที ่

หมาย

เหตุ 

๑ 159/๒๕๖4 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน/

คณะกรรมการดําเนินงาน ๔ ดาน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพชื

อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี ปการศึกษา ๒๕๖4 

๒๒  

มิถุนายน 

๒๕๖4 

 

เอกสาร 

5 หนา 

๒ ๑60/๒๕๖4 

 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

(คณะกรรมการ 5 องคประกอบ) ดําเนนิงานสนองพระราชดาํริฯ 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖4 

๒๒  

มิถุนายน 

๒๕๖4 

 

เอกสาร 

17 หนา 

3 161/๒๕๖4 

 

แตงตั้งคณะทาํงานพชืศึกษา งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปการศึกษา ๒๕๖4 

๒๒  

มิถุนายน 

๒๕๖4 

เอกสาร 

9 หนา 

4 163/๒๕๖4 แตงตั้งคณะกรรมการการสํารวจ และจัดทาํฐานทรัพยากรทองถ่ิน 

(๙ ใบงาน)งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ประจําปการศึกษา 

๒๕๖4 

๒๒  

มิถุนายน 

๒๕๖4 

เอกสาร 

3 หนา 

5 162/๒๕๖4 

 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 3 สาระการเรียนรูสาระ

ธรรมชาติแหงชีวิต สาระสรรพสิง่ลวนพนัเก่ียว สาระประโยชนแก

มหาชน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนประจําปการศึกษา๒๕๖4 

๒๒  

มิถุนายน 

๒๕๖4 

เอกสาร 

10 หนา 
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3 การวางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู  

       1) แผนการดําเนินงานดานการบริหาร โดยเขียนแผนงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนรวมกับแผนงาน
ประจาํปของโรงเรียน แสดงรายละเอียดงาน ระยะเวลา งบประมาณผูรับผิดชอบ 
          โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีการวางแผนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ โดยการจัดงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนไวรวมกับแผนปฏิบัติ
งานประจําป ๒๕๖4 จัดอยูในแผนโครงสรางการบริหาร ฝายวิชาการ และทําการวางแผนปฏิบัติงานเพ่ือ
ดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนครบท้ัง ๔ ดาน(ดานท่ี ๑ การบริหารและการจัดการ ดานท่ี ๒               
การดําเนินงาน ดานท่ี ๓ ผลการดําเนินงาน ดานท่ี ๔ ความถูกตองทางวิชาการดานพฤกษศาสตร                     
โดยมีสวนเสริมตามมาตรฐาน อพ.สธ. 4 สวน คือ 1) พืชศึกษาผักเสี้ยนผี 2) พืชศึกษาแกว 3) การศึกษา  
3 สาระการเรียนรู 4) การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน(9 ใบงาน) ดังนี ้

โครงสรางการบริหารวานโรงเรียนโยธินบํารุง 
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3 การวางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู  

       1) แผนการดําเนินงานดานการบริหาร โดยเขียนแผนงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนรวมกับแผนงาน
ประจาํปของโรงเรียน แสดงรายละเอียดงาน ระยะเวลา งบประมาณผูรับผิดชอบ 
          โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีการวางแผนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ โดยการจัดงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนไวรวมกับแผนปฏิบัติ
งานประจําป ๒๕๖4 จัดอยูในแผนโครงสรางการบริหาร ฝายวิชาการ และทําการวางแผนปฏิบัติงานเพ่ือ
ดําเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนครบท้ัง ๔ ดาน(ดานท่ี ๑ การบริหารและการจัดการ ดานท่ี ๒               
การดําเนินงาน ดานท่ี ๓ ผลการดําเนินงาน ดานท่ี ๔ ความถูกตองทางวิชาการดานพฤกษศาสตร                     
โดยมีสวนเสริมตามมาตรฐาน อพ.สธ. 4 สวน คือ 1) พืชศึกษาผักเสี้ยนผี 2) พืชศึกษาแกว 3) การศึกษา  
3 สาระการเรียนรู 4) การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน(9 ใบงาน) ดังนี ้

โครงสรางการบริหารวานโรงเรียนโยธินบํารุง 
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ตารางท่ี 4 แสดงปฏิทินปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปการศึกษา 2564 โครงการบริหารและการจัดการงานวิชาการ     

ฝายบริหารวิชาการ  โรงเรียนโยธินบํารงุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะ เวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

เงิน
อ่ืนๆ 

รวม 

โครงการบริหารและการจัดการงานวิชาการ 
1.พัฒนางานสํานักงาน                   
ฝายบรหิารวิชาการ 

ตลอดปการศึกษา 100,000   100,000 นางสุนิสา 

2.จัดและพัฒนาหลักสตูรโรงเรยีน
โยธินบํารุง 

ตลอดปการศึกษา 3,000   3,000 นางอุมาพร 

3.พัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรยีน พ.ค.-ส.ค.64 6,700   6,700 น.ส.วิมล 
4.พัฒนาระบบงานวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 

ตลอดปการศึกษา 20,000   20,000 นายธนิต 

5.พัฒนาอัจฉริยภาพดานงานเย็บ
รอยคอยจีบใบตอง 

พ.ค.-ส.ค.64 - 55,000  55,000 นางวรรณิการ 

6.พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล พ.ค.64.-มี.ค.65 10,000   10,000 นายพงศธร 
7.พัฒนาการจดัการเรียน           
การสอน(นิเทศภายใน) 

เม.ย.64-ม.ีค.65 -   - นางรุงรัตน 

8.ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพวิชาการ พ.ค.64- มี.ค.65 200,000   200,000 นายอธิศ 
9.รับนักเรียนเขาเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 และปท่ี 4              
ปการศึกษา 2564 

พ.ย.64-พ.ค.65 26,000   26,000 นางปุญชรัศมิ ์

10.ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทาง                  
การเรยีน ม.3 และ ม.6           
(O-NET) 

ตลอดปการศึกษา 30,000   30,000 นายพงศธร 

11.ทัศนศึกษา/คายวิชาการ มี.ค.64- ก.พ.65  368,194  368,194 นายอธิศ 
12.งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ตลอดปการศึกษา 20,000   20,000 นางสายสนีย 
13.พัฒนาระบบอินเทอรเน็ต พ.ค.64-มี.ค.65 - 80,000 - 80,000 น.ส.พิฐชญาณ 
14.สงเสริมความเปนเลิศ                 
ดานเทคโนโลยีแกนักเรียน 

พ.ค.64-มี.ค.65 12,000 20,000 - 32,000 น.ส.พิฐชญาณ 

15.วิจยัและพัฒนาคุณภาพ             
การจัดการเรยีนการสอน 

เม.ย.64-ม.ีค.65 4,000 - - 4,000 นางสายสนีย 

16.วันวิชาการ-กิจกรรมสัมพันธ เม.ย.64-ก.พ.65 - 80,000 - 80,000 นางชุติมา 
17.สงเสริมทักษะสูความเปนเลิศ พ.ค.64-ก.พ.65 - 67,150 - 67,150 น.ส.กานตสินี 

รวม 431,700 670,344 - - 1,102,044 
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ตารางท่ี 4 แสดงปฏิทินปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปการศึกษา 2564 โครงการบริหารและการจัดการงานวิชาการ     

ฝายบริหารวิชาการ  โรงเรียนโยธินบํารงุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะ เวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

เงิน
อ่ืนๆ 

รวม 

โครงการบริหารและการจัดการงานวิชาการ 
1.พัฒนางานสํานักงาน                   
ฝายบรหิารวิชาการ 

ตลอดปการศึกษา 100,000   100,000 นางสุนิสา 

2.จัดและพัฒนาหลักสตูรโรงเรยีน
โยธินบํารุง 

ตลอดปการศึกษา 3,000   3,000 นางอุมาพร 

3.พัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรยีน พ.ค.-ส.ค.64 6,700   6,700 น.ส.วิมล 
4.พัฒนาระบบงานวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 

ตลอดปการศึกษา 20,000   20,000 นายธนิต 

5.พัฒนาอัจฉริยภาพดานงานเย็บ
รอยคอยจีบใบตอง 

พ.ค.-ส.ค.64 - 55,000  55,000 นางวรรณิการ 

6.พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล พ.ค.64.-มี.ค.65 10,000   10,000 นายพงศธร 
7.พัฒนาการจดัการเรียน           
การสอน(นิเทศภายใน) 

เม.ย.64-ม.ีค.65 -   - นางรุงรัตน 

8.ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพวิชาการ พ.ค.64- มี.ค.65 200,000   200,000 นายอธิศ 
9.รับนักเรียนเขาเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 และปท่ี 4              
ปการศึกษา 2564 

พ.ย.64-พ.ค.65 26,000   26,000 นางปุญชรัศมิ ์

10.ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทาง                  
การเรยีน ม.3 และ ม.6           
(O-NET) 

ตลอดปการศึกษา 30,000   30,000 นายพงศธร 

11.ทัศนศึกษา/คายวิชาการ มี.ค.64- ก.พ.65  368,194  368,194 นายอธิศ 
12.งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ตลอดปการศึกษา 20,000   20,000 นางสายสนีย 
13.พัฒนาระบบอินเทอรเน็ต พ.ค.64-มี.ค.65 - 80,000 - 80,000 น.ส.พิฐชญาณ 
14.สงเสริมความเปนเลิศ                 
ดานเทคโนโลยีแกนักเรียน 

พ.ค.64-มี.ค.65 12,000 20,000 - 32,000 น.ส.พิฐชญาณ 

15.วิจยัและพัฒนาคุณภาพ             
การจัดการเรยีนการสอน 

เม.ย.64-ม.ีค.65 4,000 - - 4,000 นางสายสนีย 

16.วันวิชาการ-กิจกรรมสัมพันธ เม.ย.64-ก.พ.65 - 80,000 - 80,000 นางชุติมา 
17.สงเสริมทักษะสูความเปนเลิศ พ.ค.64-ก.พ.65 - 67,150 - 67,150 น.ส.กานตสินี 

รวม 431,700 670,344 - - 1,102,044 

 
 
 

โครงการ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง 
กลุมบริหารงานวิชาการ 
สนองนโยบายสวนกลาง    O นโยบายกระทรวงศึกษาธิการขอที่ 1 และจุดเนนขอที่ 13 
  O นโยบาย สพฐ.ดานคุณภาพ ขอที่ 3 (3.1) 
สนองนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา จ. นครศรีธรรมราช O ยุทธศาสตรที่ 5 O ตัวชี้วัดที่ 7 
สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ ขอที่ 3 (3.1) 
สนองกลยุทธโรงเรียนขอท ี 1 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนขอที่ 3 (3.1) 
สนองโยธินยุคใหมดานที่ 2 มุงมั่นสูการเปนผูนาํดานวชิาการ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง ฝายบริหารวิชาการ 
ผูรับผิดชอบโครงการ  1. นางสายสนีย อรุณกมล  2. นางกุลวชัร ลีละพันธุ  

3. นายรัฐนนัท ยุโสต  4. น.ส.อโณทัย ถาวโรฤทธิ ์
ลักษณะโครงการ   (/) ตอเนื่อง  ( ) ใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปการศึกษา 2564  

ภาคเรียนที่ 1  พฤษภาคม 2564 - กันยายน 2564 
   ภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน 2564 - กุมภาพันธ 2565 
1.   หลักการและเหตุผล  
                        ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                   
ทรงมีพระราชดําริบางประการเก่ียวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
  “การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็ก
เห็นความงดงาม ความนาสนใจ และเกิดความปติที่จะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอน
การอบรมที่ใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิด
ความเครียด ซึ่งจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว” 
  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ไดดําเนินงานสนองพระราชดําริฯ โดยจัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” เพื่อเปนสื่อในการ
สรางจิตสํานึกดานอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยใหเยาวชนนั้นไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคาประโยชน ความ
สวยงาม อันจะกอใหเกิดความคิดที่จะอนุรักษพรรณพืชตอไป 
  จากพระราชดําริฯและพระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเร่ืองของสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ซึ่งมีความสอดคลองกับงานปกติในเร่ือง
ของการเรียนการสอน และในเร่ืองของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเนนใหนักเรียนเปนศูนยกลาง ดังนั้นในปการศึกษา 
2545 ทางโรงเรียนจึงไดมีการประชุมหารือ และเห็นพองตองกันที่จะรวมสนองพระราชดําริฯ ดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน และไดสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันฯ
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ และตอมาในปการศึกษา 2546 ไดรับพระราชทานหมายเลขสมาชิกสนองพระราชดําริ 
 คือ 7-80000-002 จากนั้นในปการศึกษา 2547 อพ.สธ.ไดสงคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานนําโดย
คุณพรชัย จุฑามาศ รองประธานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และผานการประเมิน
โรงเรียนโยธินบํารุงเปนโรงเรียนสนองพระราชดําริฯสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในลําดับปายพระราชทาน เขารับ
พระราชทานปายสนองพระราชดําริฯเมื่อปการศึกษา 2548 และในปการศึกษา 2563 ผานการประเมินไดรับ
พระราชทานเกียรติบัตรสถานศึกษาสนองพระราชดําริฯงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนข้ันที่ 1 เกียรติบัตรแหง
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ความมุงม่ัน อนุรักษ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ดวยจิตสํานึกของครูและเยาวชน ดําเนินงานตามกรอบสรางจิตสํานึก 
กิจกรรมที่ 7 ของ อพ.สธ. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564     
2. วัตถุประสงค 
          2.1 เพื่อสนองพระราชดําริฯงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในโครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

2.2 เพื่อสรางจิตสํานึกในนักเรียน ใหมีความรัก เห็นคุณคาของทรัพยากรและพชืพรรณไม 
2.2 เพื่อใหโรงเรียนเปนแหลงรวบรวมตัวอยางพรรณไม ขอมูลพรรณไม ขอมูลทรัพยากรทองถ่ินของ 

ชุมชนรอบโรงเรียน  โดยการเก็บรักษาไวเพื่อประโยชนทางการศึกษา และเผยแพรสูภายนอก 
3. เปาหมาย 
             3.1 เชิงปริมาณ  
                    - เพื่อใหกิจกรรมสรางจิตสาํนึกในการอนุรักษทรัพยากรพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียน 27 ไร 1 งาน              
8 ตารางวา 
                    - ครู บุคลากร ในสถานศึกษา  114 คน 
                     - นักเรียน  2,015 คน 
 พื้นที่ดําเนินงานโรงเรียนโยธนิบํารุง เลขที่ 283/1867 หมูที่ 1 ตําบลปากพนู อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่  27 ไร 1 งาน 8 ตารางวา 

3.2 เชิงคุณภาพ  เพื่อพัฒนาบคุลากรและเยาวชนโดยการปลูกฝงสรางจิตสาํนึกในการอนุรักษทรัพยากร
ดวยการสนองพระราชดาํริฯงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในโครงการ อพ.สธ.  
4. การดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

ดานที่ 1 การบริหารและการจดัการ 
1 การประชุมของคณะกรรมการชดุตาง ๆ               

ทั้ง 5 คณะ 
เม.ย.64-มี.ค.65 1.นายอธิศ ระแบบเลิศ 

2.นายรัฐนนัท ยุโสต 
3.นางกุลวชัร ลีละพันธ ุ
4.นางสายสนีย อรุณกมล 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 5 ชุด เม.ย.64-พ.ค.64 1.นางสายสนีย อรุณกมล 
2.นางกุลวชัร ลีละพันธ ุ

3 การเขารวมประชุม อบรมและจดันิทรรศการ           
ที่ อพ.สธ.กําหนด 

เม.ย.64-พ.ค.64 1.นางสายสนีย อรุณกมล 
2.นางกุลวชัร ลีละพันธ ุ

4 วางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู เม.ย.64-พ.ค.64 1.นายอธิศ ระแบบเลิศ 
2.นายรัฐนนัท ยุโสต 
3.นางกุลวชัร ลีละพันธ ุ
4.นางสายสนีย อรุณกมล 
5.นางปริยาภัทร ชางกลาง 
6.หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
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ความมุงม่ัน อนุรักษ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ดวยจิตสํานึกของครูและเยาวชน ดําเนินงานตามกรอบสรางจิตสํานึก 
กิจกรรมที่ 7 ของ อพ.สธ. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564     
2. วัตถุประสงค 
          2.1 เพื่อสนองพระราชดําริฯงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในโครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

2.2 เพื่อสรางจิตสํานึกในนักเรียน ใหมีความรัก เห็นคุณคาของทรัพยากรและพชืพรรณไม 
2.2 เพื่อใหโรงเรียนเปนแหลงรวบรวมตัวอยางพรรณไม ขอมูลพรรณไม ขอมูลทรัพยากรทองถ่ินของ 

ชุมชนรอบโรงเรียน  โดยการเก็บรักษาไวเพื่อประโยชนทางการศึกษา และเผยแพรสูภายนอก 
3. เปาหมาย 
             3.1 เชิงปริมาณ  
                    - เพื่อใหกิจกรรมสรางจิตสาํนึกในการอนุรักษทรัพยากรพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียน 27 ไร 1 งาน              
8 ตารางวา 
                    - ครู บุคลากร ในสถานศึกษา  114 คน 
                     - นักเรียน  2,015 คน 
 พื้นที่ดําเนินงานโรงเรียนโยธนิบํารุง เลขที่ 283/1867 หมูที่ 1 ตําบลปากพนู อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่  27 ไร 1 งาน 8 ตารางวา 

3.2 เชิงคุณภาพ  เพื่อพัฒนาบคุลากรและเยาวชนโดยการปลูกฝงสรางจิตสาํนึกในการอนุรักษทรัพยากร
ดวยการสนองพระราชดาํริฯงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในโครงการ อพ.สธ.  
4. การดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

ดานที่ 1 การบริหารและการจดัการ 
1 การประชุมของคณะกรรมการชดุตาง ๆ               

ทั้ง 5 คณะ 
เม.ย.64-มี.ค.65 1.นายอธิศ ระแบบเลิศ 

2.นายรัฐนนัท ยุโสต 
3.นางกุลวชัร ลีละพันธ ุ
4.นางสายสนีย อรุณกมล 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 5 ชุด เม.ย.64-พ.ค.64 1.นางสายสนีย อรุณกมล 
2.นางกุลวชัร ลีละพันธ ุ

3 การเขารวมประชุม อบรมและจดันิทรรศการ           
ที่ อพ.สธ.กําหนด 

เม.ย.64-พ.ค.64 1.นางสายสนีย อรุณกมล 
2.นางกุลวชัร ลีละพันธ ุ

4 วางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู เม.ย.64-พ.ค.64 1.นายอธิศ ระแบบเลิศ 
2.นายรัฐนนัท ยุโสต 
3.นางกุลวชัร ลีละพันธ ุ
4.นางสายสนีย อรุณกมล 
5.นางปริยาภัทร ชางกลาง 
6.หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

5 ดําเนินงานตามแผนงาน เม.ย.64-มี.ค.65 1.นางกุลวัชร ลีละพันธ ุ
2.นางรัตนาวด ีสิงหพิมาย 

6 สรุปผลและประเมินผล ต.ค.64,เม.ย.65 1.นางสายสนีย อรุณกมล 
2.นางกุลวัชร ลีละพันธุ 
3.น.ส.อโณทัย ถาวโรฤทธิ์ 

7 วิเคราะหปญหา ปรับปรุงพัฒนา ต.ค.64,เม.ย.65 1.นางสายสนีย อรุณกมล 
2.น.ส.อโณทัย ถาวโรฤทธิ์ 

8 รายงานผลการดําเนินงานให อพ.สธ. ทราบ                
อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

เม.ย.-พ.ค.65 1.นางสายสนีย อรุณกมล 
2.นางกุลวัชร ลีละพันธุ 
3.น.ส.อโณทัย ถาวโรฤทธิ์ 

ดานท่ี 2 การดําเนินงาน   
องคประกอบท่ี 1.การจัดทําปายช่ือพรรณไม 

1 1.กําหนดพ้ืนท่ีศึกษา พ.ค.-มิ.ย.64 1.นายอรรถ เภรีกุล 
2.น.ส.นิภาวดี ศรีเดชา           

2 2.สํารวจพรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษา 
 

พ.ค.-ส.ค.64 1.นายรัฐนันท ยุโสต 
2.นายอะหมาด หัตถประดิษฐ 

3 3.ทําและติดปายรหัสประจําตน 
 

พ.ค.-มิ.ย.64 1.นายรัฐนันท ยุโสต 
2.นางกุลวัชร ลีละพันธ ุ

4 4.ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อ และศึกษาขอมูล
พ้ืนบาน (ก.7-003 หนา 1) 

พ.ค.-ส.ค.64 
 

1.นางสสิณัฐ จินดาเงิน 
2.นางปาริชาติ ทับสุทธิ             

5 5.ทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม ส.ค.-ก.ย.64 1.นางสุธาทิพย  มีนุน         
2.น.ส.อโณทัย ถาวโรฤทธิ ์     

6 6.ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร                   
(ก.7-003 หนา 2-7) 

ก.ค.-ก.ย.64 
 

1.น.ส.นิตยา สุขจอง               
2.นางปาณิสรา วองพรรณงาม        

7 7.บันทึกภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร พ.ค.64-ก.พ.65 1.นางกุลวัชร ลีลพันธุ  
2.นายเมธา  สามัคคี          

8 8.ทําตัวอยางพรรณไม(แหง/ดอง/เฉพาะ
สวน) 
 

พ.ค.-ธ.ค.64 1.น.ส.นิตยา สุขจอง               
2.นางวรรณิการ วงศมยุรา           
3.นางปาณิสรา วองพรรณงาม           

9 9.เปรียบเทียบขอมูลท่ีสรุป(ก.7-003หนา8) 
กับขอมูลท่ีสืบคนจากเอกสาร แลวบันทึกใน 
ก.7-003 หนา 9-10  

พ.ค.-ก.ย.64 1.นางสุนิตา คงทอง             
2.นางสุนีรัตน ไชยเจริญ    
3.น.ส.นิภาวดี ศรีเดชา         

10 10.จัดระบบขอมูลทะเบียนพรรณไม 
(ก.7-005) 

พ.ค.-ก.ย.64 1.นางปาณิสรา วองพรรณงาม 
2.น.ส.นิตยา สุขจอง     
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

11 11.ทํารางปายชื่อพรรณไมสมบูรณ มิ.ย.-ก.ย.64 1.นายรัฐนันท ยุโสต 
2.น.ส.นิภาวดี ศรีเดชา 

12 12.ตรวจสอบความถูกตองทางวิชาการ                
ดานพฤกษศาสตร 

พ.ค.-ธ.ค.64 1.นางปาณสิรา วองพรรณงาม 
2.น.ส.นิตยา  สุขจอง               

13 13.ทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ 
 

มิ.ย.-ก.ย.64 1.นายรัฐนันท ยุโสต                
2.นายอะหมาด หัตถประดิษฐ  
3.น.ส.นิภาวดี ศรีเดชา   

องคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน 
1 1.ศึกษาขอมูลจากผังพรรณไมเดิมและศึกษา

ธรรมชาติของพรรณไม 
พ.ค.-มิ.ย.64 1.นายอรรถ เภรีกุล 

2.นายเมธา สามัคคี 
3.นายรัฐนันท ยุโสต      

2 2.สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี  พ.ค.-มิ.ย.64 1.นายอะหมาด หัตถประดิษฐ  
2.นางสุธาทิพย มีนุน 

3 3.พิจารณาคุณและสุนทรียภาพของพรรณไม พ.ค.-มิ.ย.64 1.นางการยวิสา กําลังเก้ือ 
2.นางหทัยรัตน วัตรุจีกฤต   
3.นายศิวัฒน เกตุสมบัติ          

4 4.กําหนดการใชประโยชนในพ้ืนท่ี มิ.ย.–ก.ย.64 1.นายวิทยา  เวชสารศรี   
2.นายรัฐนันท ยุโสต       

5 5.กําหนดชนิดพรรณไมท่ีจะปลูก 
 

มิ.ย.-ส.ค.64 1.นายอะหมาด หัตถประดิษฐ   
2.นายรัฐนันท ยุโสต  
3.นางสุธาทิพย มีนุน 

6 6.ทําผังภูมิทัศน 
 

พ.ค.-ก.ย.64 1.นายอรรถ เภรีกุล   
2.นายเมธา สามัคคี        
3.นางสุธาทิพย มีนุน            

7 7.จัดหาพรรณไม วัสดุปลูก  
 

พ.ค.-ก.ย.64 1.นายอะหมาด หัตถประดิษฐ  
2.นายรัฐนันท ยุโสต  

8 8.การปลูก และดูแลรักษา   มิ.ย.-ธ.ค.64 1.นายอะหมาด หัตถประดิษฐ      
9 9.ศึกษาคุณ ประโยชนของพืชพรรณท่ีปลูก 

ออกแบบบนัทึกการเปลี่ยนแปลง 
มิ.ย.-ธ.ค.64 1.นายอะหมาด หัตถประดิษฐ   

2.นางสุธาทิพย มีนุน 
องคประกอบท่ี 3 การศึกษาขอมูลดานตางๆ  

1 3.1การศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน(ก.7-003)ครบตามทะเบียนพรรณไม 
1)การมีสวนรวมของผูศึกษา 
2)การศึกษาขอมูลพ้ืนบาน 

มิ.ย.-ธ.ค.64 
ต.ค.64-ก.พ.65 

1.น.ส.นิตยา สุขจอง 
2.นายทานเทพ กําลังเก้ือ 
3.ครูทุกคนตามพรรณไม                      
ท่ีรับผิดชอบคนละ 2 ชนิด                             
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

11 11.ทํารางปายชื่อพรรณไมสมบูรณ มิ.ย.-ก.ย.64 1.นายรัฐนันท ยุโสต 
2.น.ส.นิภาวดี ศรีเดชา 

12 12.ตรวจสอบความถูกตองทางวิชาการ                
ดานพฤกษศาสตร 

พ.ค.-ธ.ค.64 1.นางปาณสิรา วองพรรณงาม 
2.น.ส.นิตยา  สุขจอง               

13 13.ทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ 
 

มิ.ย.-ก.ย.64 1.นายรัฐนันท ยุโสต                
2.นายอะหมาด หัตถประดิษฐ  
3.น.ส.นิภาวดี ศรีเดชา   

องคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน 
1 1.ศึกษาขอมูลจากผังพรรณไมเดิมและศึกษา

ธรรมชาติของพรรณไม 
พ.ค.-มิ.ย.64 1.นายอรรถ เภรีกุล 

2.นายเมธา สามัคคี 
3.นายรัฐนันท ยุโสต      

2 2.สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี  พ.ค.-มิ.ย.64 1.นายอะหมาด หัตถประดิษฐ  
2.นางสุธาทิพย มีนุน 

3 3.พิจารณาคุณและสุนทรียภาพของพรรณไม พ.ค.-มิ.ย.64 1.นางการยวิสา กําลังเก้ือ 
2.นางหทัยรัตน วัตรุจีกฤต   
3.นายศิวัฒน เกตุสมบัติ          

4 4.กําหนดการใชประโยชนในพ้ืนท่ี มิ.ย.–ก.ย.64 1.นายวิทยา  เวชสารศรี   
2.นายรัฐนันท ยุโสต       

5 5.กําหนดชนิดพรรณไมท่ีจะปลูก 
 

มิ.ย.-ส.ค.64 1.นายอะหมาด หัตถประดิษฐ   
2.นายรัฐนันท ยุโสต  
3.นางสุธาทิพย มีนุน 

6 6.ทําผังภูมิทัศน 
 

พ.ค.-ก.ย.64 1.นายอรรถ เภรีกุล   
2.นายเมธา สามัคคี        
3.นางสุธาทิพย มีนุน            

7 7.จัดหาพรรณไม วัสดุปลูก  
 

พ.ค.-ก.ย.64 1.นายอะหมาด หัตถประดิษฐ  
2.นายรัฐนันท ยุโสต  

8 8.การปลูก และดูแลรักษา   มิ.ย.-ธ.ค.64 1.นายอะหมาด หัตถประดิษฐ      
9 9.ศึกษาคุณ ประโยชนของพืชพรรณท่ีปลูก 

ออกแบบบนัทึกการเปลี่ยนแปลง 
มิ.ย.-ธ.ค.64 1.นายอะหมาด หัตถประดิษฐ   

2.นางสุธาทิพย มีนุน 
องคประกอบท่ี 3 การศึกษาขอมูลดานตางๆ  

1 3.1การศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน(ก.7-003)ครบตามทะเบียนพรรณไม 
1)การมีสวนรวมของผูศึกษา 
2)การศึกษาขอมูลพ้ืนบาน 

มิ.ย.-ธ.ค.64 
ต.ค.64-ก.พ.65 

1.น.ส.นิตยา สุขจอง 
2.นายทานเทพ กําลังเก้ือ 
3.ครูทุกคนตามพรรณไม                      
ท่ีรับผิดชอบคนละ 2 ชนิด                             

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

 

3)การศึกษาขอมูลพรรณไม 
4) การสรุปลักษณะและขอมูลพรรณไม  
5)การสืบคนขอมูลพฤกษศาสตร 
6)การบันทึกขอมูลเพ่ิมเติม 
7)การตรวจ สอบผลงานเปนระยะ 
8)ความเปนระเบียบ ความตั้งใจ 

  

2 3.2การศึกษาพรรณไมท่ีสนใจ  
(พืชศึกษา1.ผักเสี้ยนผี 2.แกว) 
1)การศึกษาลักษณะภายนอกภายในของพืช               
แตละสวนโดยละเอียด 
2)การกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรูในแตละสวน
ของพืช 
3)การเรียนรูแตละเรื่องแตละสวนของ
องคประกอบยอย 
4)การนําขอมูลมาเปรียบเทียบความตางใน
แตละเรื่องในชนิดเดียวกัน 

 
 

มิ.ย.-ก.ย.64 
 

มิ.ย.-ก.ย.64 
มิ.ย.-ก.ย.64 

 
ต.ค.-ธ.ค.64 

 

1.น.ส.นิตยา สุขจอง 
2.นางสายสนีย อรุณกมล 
3.นายทานเทพ กําลังเก้ือ   
4.นางปาณิสรา วองพรรณงาม  
5.นางอนัญญา เทโหปการณ   
6.นางจอมนาง เพชรรัตน 
7.นางธณิกา รังสิมันตุชาติ 
8.นางปุณิกา ภวังสวัสดิ์                       

องคประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรียนรู 
1 1.รวบรวมผลการเรียนรู 

 
 

ก.ย.-ธ.ค.64 
 

1.น.ส.พะเยาว หอมเกตุ 
2.น.ส.นฤมล คําพุทธ 
3.นางสุดาวดี บุญจันทร  

2 2.คัดแยกสาระสําคัญและจัดใหเปนหมวดหมู   
2.1วิเคราะห เรียบเรียงสาระ  
2.2จัดระเบียบขอมูลสาระแตละดาน 
2.3จัดลําดับสาระหรือกลุมสาระ 

ต.ค.64-ม.ค.65 
 
 

 

1.น.ส.พะเยาว หอมเกตุ 
2.น.ส.นฤมล คําพุทธ 
3.นางสุดาวดี บุญจันทร 

3 3.สรุปและเรียบเรียง 
 

ม.ค.-ก.พ.65 1.นางฮามีดะ ดาราแมง 
2.นายธนิต โสธรจิตต  
3.น.ส.จินตนา ซายเกลี้ยง                      

4 4.เรียนรูรูปแบบการเขียนรายงาน 
4.1แบบวิชาการ 
4.2แบบบูรณาการ 

ต.ค.64-ม.ค.65 1.นางโสภา ราชวาณิชย     
2.นางนันทัชพร ศรีเชย  
3.นางสุนิสา สงวนถอย 
4.น.ส.นฤมล คําพุทธ 
5.น.ส.พะเยาว หอมเกตุ                         

5 5.กําหนดรูปแบบการเขียนรายงาน ม.ค.-ก.พ.65 1.นางพรทิพย มโนเลิศ       
2.น.ส.พะเยาว หอมเกตุ 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา 
6 6.เรียนรูวิธีการรายงานผล  

 6.1เอกสารเชน หนังสือแผนพับ   
 6.2บรรยายเชน การเลานิทาน อภิปราย 
สัมมนา 
6.3ศิลปะ เชน การแสดงศิลปะพ้ืนบาน 
ละคร รองเพลงภาพวาด ทางพฤกษศาสตร  
6.4นิทรรศการ 

ส.ค.64-ม.ค.65 1.นางรุงรัตน หิตะวัฒนกุล  
2.นางปริยาภัทร ชางกลาง        
3.น.ส.สุรียพร พันทวีศักดิ์         
4.นายมนูญ หวันเหล็ม   
5.นายพงศธร บัวผัน                    

7 7.กําหนดวิธีการรายงานผล ส.ค.64-ก.พ.65 นางสุดาวดี บุญยะจันทร              
1 1.การนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

บูรณาการสูการเรียนการสอน 
-ภาษาไทย 

พ.ค.64-ก.พ.65  
 
1.นางพะเยาว หอมเกตุ     

องคประกอบท่ี 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา(ตอ) 
 -คณิตศาสตร 

-วิทยาศาสตร 
-สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-สุขศึกษาและพละศึกษา 
-ภาษาตางประเทศ 
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
-ศิลปะ 
-กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 2.นางสุธาทิพย มีนุน       
3.นางธนิกา รังสิมันตุชาติ       
4.นางปาริชาติ ทับสุทธิ    
5.นายนิวัฒน อรุณ               
6.นางรุงรัตน หิตะวัฒนะกุล 
7.นางสุนีรัตน ไชยเจริญ     
8.นางการยวิสา กําลังเก้ือ   
9.นางชุติมา ศรีสุวรรณ                

2 2.การเผยแพรองคความรู  
2.1การบรรยาย 
 2.1.1การสนทนา      
 2.2.2การเสวนา       
 2.2.3สัมมนา/อภิปราย 
2.2การจัดแสดง 
 2.2.1จัดแสดงนิทรรศการ 
 2.2.2นิทรรศการประกอบบรรยายสรุป 
 2.2.3จัดนิทรรศการเฉพาะเรื่อง/ประเภท 

 
ม.ค. - ก.พ.65 

 
 
 

ม.ค. - ก.พ.65 

1.นายสมคะเณ ภิรมยรักษ              
2.นางสายสนีย อรุณกมล  
3.น.ส.พะเยาว หอมเกตุ            
4.นางสุดาวดี บุญยะจันทร            
5.นางปฏิญาภรณ ธานีรัตน        
6.นายศิริวัฒน แสงนิล  
7.นายทานเทพ กําลังเก้ือ              
8.น.ส.ลักขณา รักเถาว                          
               

3 3.การจัดสรางแหลงเรียนรู   
 3.1การจัดแสดงพิพิธภัณฑ 
 3.2การจัดแสดงพิพิธภัณฑเฉพาะเรื่อง 
 3.3การจัดแสดงพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา                    

พ.ค.64-ธ.ค.65 1.นางโสภา ราชวาณิชย        
2.นางการยวิสา กําลังเก้ือ 
3.นายสมคะเณ ภิรมยรักษ                 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา 
6 6.เรียนรูวิธีการรายงานผล  

 6.1เอกสารเชน หนังสือแผนพับ   
 6.2บรรยายเชน การเลานิทาน อภิปราย 
สัมมนา 
6.3ศิลปะ เชน การแสดงศิลปะพ้ืนบาน 
ละคร รองเพลงภาพวาด ทางพฤกษศาสตร  
6.4นิทรรศการ 

ส.ค.64-ม.ค.65 1.นางรุงรัตน หิตะวัฒนกุล  
2.นางปริยาภัทร ชางกลาง        
3.น.ส.สุรียพร พันทวีศักดิ์         
4.นายมนูญ หวันเหล็ม   
5.นายพงศธร บัวผัน                    

7 7.กําหนดวิธีการรายงานผล ส.ค.64-ก.พ.65 นางสุดาวดี บุญยะจันทร              
1 1.การนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

บูรณาการสูการเรียนการสอน 
-ภาษาไทย 

พ.ค.64-ก.พ.65  
 
1.นางพะเยาว หอมเกตุ     

องคประกอบท่ี 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา(ตอ) 
 -คณิตศาสตร 

-วิทยาศาสตร 
-สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-สุขศึกษาและพละศึกษา 
-ภาษาตางประเทศ 
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
-ศิลปะ 
-กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 2.นางสุธาทิพย มีนุน       
3.นางธนิกา รังสิมันตุชาติ       
4.นางปาริชาติ ทับสุทธิ    
5.นายนิวัฒน อรุณ               
6.นางรุงรัตน หิตะวัฒนะกุล 
7.นางสุนีรัตน ไชยเจริญ     
8.นางการยวิสา กําลังเก้ือ   
9.นางชุติมา ศรีสุวรรณ                

2 2.การเผยแพรองคความรู  
2.1การบรรยาย 
 2.1.1การสนทนา      
 2.2.2การเสวนา       
 2.2.3สัมมนา/อภิปราย 
2.2การจัดแสดง 
 2.2.1จัดแสดงนิทรรศการ 
 2.2.2นิทรรศการประกอบบรรยายสรุป 
 2.2.3จัดนิทรรศการเฉพาะเรื่อง/ประเภท 

 
ม.ค. - ก.พ.65 

 
 
 

ม.ค. - ก.พ.65 

1.นายสมคะเณ ภิรมยรักษ              
2.นางสายสนีย อรุณกมล  
3.น.ส.พะเยาว หอมเกตุ            
4.นางสุดาวดี บุญยะจันทร            
5.นางปฏิญาภรณ ธานีรัตน        
6.นายศิริวัฒน แสงนิล  
7.นายทานเทพ กําลังเก้ือ              
8.น.ส.ลักขณา รักเถาว                          
               

3 3.การจัดสรางแหลงเรียนรู   
 3.1การจัดแสดงพิพิธภัณฑ 
 3.2การจัดแสดงพิพิธภัณฑเฉพาะเรื่อง 
 3.3การจัดแสดงพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา                    

พ.ค.64-ธ.ค.65 1.นางโสภา ราชวาณิชย        
2.นางการยวิสา กําลังเก้ือ 
3.นายสมคะเณ ภิรมยรักษ                 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

 (หมายเหตุ : จัดสรางแหลงเรียนรูตาม
ศักยภาพ) 

  

4 4.การใช การดูแลรักษา และพัฒนาแหลง
เรียนรู     

พ.ค.64-ก.พ.65 1.นายรัฐนันท ยโุสต 
2.นางกุลวัชร ลีละพันธ ุ

พืชศึกษา(การศึกษาผักเส้ียนผีและแกว) 
1 1.การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร

ภายนอกและภายใน 
1)ราก   
 
2)ลําตน 
 
3)ใบ 
 
4)ดอก 
 
5)ผล 
 
6)เมล็ด 
 

 
 

พ.ค.64-ต.ค.65 
 

พ.ค.-ต.ค.64 
 

พ.ค.-ต.ค.64 
 

มิ.ย.-ต.ค.64 
 

มิ.ย.-ต.ค.64 
 

ก.ค.-ต.ค.64 

 
 
1.นางสายสนีย อรุณกมล 
2.นางนวมน สามัคคี    
1.น.ส.นิตยา สุขจอง    
2.นางปรียานุช กิจเกตุ          
1.นายสมคะเณ ภิรมยรักษ 
2.นายวิทยา เวชสารศรี   
1.นางปาณิสรา วองพรรณงาม        
2.นายทานเทพ กําลังเก้ือ 
1.นางรัตนาวดี สิงหพิมาย    
2.นางปรียานุช กิจเกตุ            
1.น.ส.นิตยา สุขจอง    
2.นายสมพงศ ไชยเจริญ                 

พืชศึกษา(การศึกษาผักเส้ียนผีและแกว)(ตอ) 
2 2.การศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยา มิ.ย.-ต.ค.64 1.นางรัตนาวดี สิงหพิมาย    

2.นางปรียานุช กิจเกตุ            
3 3.การศึกษาการขยายพันธุ การดูแลรักษา          

การเจริญเติบโต 
มิ.ย.-ต.ค.64 1.นางรัตนาวดี สิงหพิมาย    

2.นางปรียานุช กิจเกตุ            
4 4.การศึกษาการนําไปใชประโยชน มิ.ย.64-ก.พ.65 1.นายทานเทพ กําลังเก้ือ 

2.น.ส.นิตยา สุขจอง 
สาระการเรียนรูท่ี 1 ธรรมชาติแหงชีวิต(ผักเส้ียนผี) 

1 1.สัมผัสเรียนรูวงจรชวีิตของชีวภาพ 
1.1ศึกษาดานรูปลักษณ ไดขอมูล                    
การเปลี่ยนแปลงและความแตกตาง                     
ดานรูปลักษณ 

พ.ค.-ก.ย.64 
 

 
มิ.ย.-ก.ย.64 

1.นางสายสนีย อรุณกมล   
2.น.ส.นิตยา สุขจอง    
3.นางปาณิสรา วองพรรณงาม      
4.นางกุลวัชร ลีละพันธุ       

 1.2ศึกษาดานคุณสมบัติ ไดขอมูล                        
การเปลี่ยนแปลงและความแตกตาง 
ดานคุณสมบัติ 

ก.ค.-ก.ย.64 
 

1.นางสายสนีย อรุณกมล 
2.นางกุลวัชร ลีละพันธุ  
3.นายทานเทพ กําลังเก้ือ 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

 1.3ศึกษาดานพฤติกรรม ไดขอมูล                    
การเปลี่ยนแปลงและความแตกตาง               
ดานพฤติกรรม 

พ.ค.-ก.ย.64 
 

1.นางรัตนาวดี สิงหพิมาย    
2.น.ส.พะเยาว หอมเกตุ                

2 2.เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและ                            
ความแตกตาง 
2.1รูปลักษณกับรูปกายตน 

ต.ค.64-ก.พ.65 
 

ต.ค.64-ก.พ.65 

1.นางสายสนีย อรุณกมล    
2.น.ส.นิตยา สุขจอง   
1.นายพงศกร หอมตลบ                 

2.2คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน 
 

ต.ค.64-ก.พ.65 
 

1.นายพงศกร หอมตลบ 
2.นางกุลวัชร ลีละพันธุ 

2.3พฤติกรรมกับจิตอารมณและพฤติกรรม
ของตน 

ต.ค.64-ก.พ.65 1.นางปรียานุช กิจเกตุ        
2.น.ส.อโณทัย ถาวโรฤทธิ ์           

3 3.สรุปองคความรูท่ีไดจากการศึกษา
ธรรมชาติแหงชีวิต 

ม.ค.-ก.พ.65 1.น.ส.นิตยา สุขจอง      
2.น.ส.พะเยาว หอมเกต ุ             

4 4.สรุปแนวทางเพ่ือนําไปสูการประยุกตใช                 
ในการดําเนินชีวิต 

ม.ค.-ก.พ.65 1.นางปาริชาติ ทับสุทธิ       
2.นางกุลวัชร ลีละพันธ ุ

สาระการเรียนรูท่ี 2 สรรพส่ิงลวนพันเกี่ยว(ผักเส้ียนผี) 
1 1.รวบรวมองคความรูท่ีไดจากการเรียนรู

ธรรมชาติแหงชีวิต 
ต.ค.64-ม.ค.65 1.น.ส.พะเยาว หอมเกตุ  

2.นางนวมน สามัคคี     
2 2.เรียนรูธรรมชาติของปจจัยชีวภาพอ่ืนท่ีเขา

มาเก่ียวของกับปจจัยหลัก  
  2.1เรียนรูดานรูปลักษณ คุณสมบัติ 
พฤติกรรม 
  2.2สรุปผลการเรียนรู 

ต.ค.64-ม.ค.65 1.นางปรียานุช กิจเกตุ    
2.นางธนิกา รังสิมันตุชาติ  
 
  

สาระการเรียนรูท่ี 2 สรรพส่ิงลวนพันเกี่ยว(ผักเส้ียนผี)(ตอ) 
3 3. เรียนรูธรรมชาติของปจจัยกายภาพ  

(ดิน น้ํา แสง อากาศ)  
  3.1เรียนรูดานรูปลักษณ คุณสมบัติ  
  3.2สรุปผลการเรียนรู 

 
 

ต.ค.64-ก.พ.65 
ม.ค.-ก.พ.65 

1.นางนวมน สามัคคี 
2.นายสมพงศ ไชยเจริญ  
 
 

4 4.เรียนรูธรรมชาติของปจจัยอ่ืนๆ (ปจจัย
ประกอบ เชน วัสดุอุปกรณ อาคารสถานท่ี) 

ต.ค.64-ก.พ.65 
 

1.นายวิทยา  เวชสารศรี     
2.นางปรียานุช กิจเกตุ                

5 5.เรียนรูธรรมชาติของความพันเก่ียวระหวาง
ปจจัย 
 5.1เรียนรู วิเคราะหใหเห็นความสัมพันธและ
สัมพันธภาพ 
 5.2เรียนรู วิเคราะหใหเห็นความผูกพัน 

พ.ค.64-ก.พ.65 
 
 
 

1.นางปรียานุช กิจเกตุ            
2.นายวิทยา เวชสารศร ี
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

 1.3ศึกษาดานพฤติกรรม ไดขอมูล                    
การเปลี่ยนแปลงและความแตกตาง               
ดานพฤติกรรม 

พ.ค.-ก.ย.64 
 

1.นางรัตนาวดี สิงหพิมาย    
2.น.ส.พะเยาว หอมเกตุ                

2 2.เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและ                            
ความแตกตาง 
2.1รูปลักษณกับรูปกายตน 

ต.ค.64-ก.พ.65 
 

ต.ค.64-ก.พ.65 

1.นางสายสนีย อรุณกมล    
2.น.ส.นิตยา สุขจอง   
1.นายพงศกร หอมตลบ                 

2.2คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน 
 

ต.ค.64-ก.พ.65 
 

1.นายพงศกร หอมตลบ 
2.นางกุลวัชร ลีละพันธุ 

2.3พฤติกรรมกับจิตอารมณและพฤติกรรม
ของตน 

ต.ค.64-ก.พ.65 1.นางปรียานุช กิจเกตุ        
2.น.ส.อโณทัย ถาวโรฤทธิ ์           

3 3.สรุปองคความรูท่ีไดจากการศึกษา
ธรรมชาติแหงชีวิต 

ม.ค.-ก.พ.65 1.น.ส.นิตยา สุขจอง      
2.น.ส.พะเยาว หอมเกต ุ             

4 4.สรุปแนวทางเพ่ือนําไปสูการประยุกตใช                 
ในการดําเนินชีวิต 

ม.ค.-ก.พ.65 1.นางปาริชาติ ทับสุทธิ       
2.นางกุลวัชร ลีละพันธ ุ

สาระการเรียนรูท่ี 2 สรรพส่ิงลวนพันเกี่ยว(ผักเส้ียนผี) 
1 1.รวบรวมองคความรูท่ีไดจากการเรียนรู

ธรรมชาติแหงชีวิต 
ต.ค.64-ม.ค.65 1.น.ส.พะเยาว หอมเกตุ  

2.นางนวมน สามัคคี     
2 2.เรียนรูธรรมชาติของปจจัยชีวภาพอ่ืนท่ีเขา

มาเก่ียวของกับปจจัยหลัก  
  2.1เรียนรูดานรูปลักษณ คุณสมบัติ 
พฤติกรรม 
  2.2สรุปผลการเรียนรู 

ต.ค.64-ม.ค.65 1.นางปรียานุช กิจเกตุ    
2.นางธนิกา รังสิมันตุชาติ  
 
  

สาระการเรียนรูท่ี 2 สรรพส่ิงลวนพันเกี่ยว(ผักเส้ียนผี)(ตอ) 
3 3. เรียนรูธรรมชาติของปจจัยกายภาพ  

(ดิน น้ํา แสง อากาศ)  
  3.1เรียนรูดานรูปลักษณ คุณสมบัติ  
  3.2สรุปผลการเรียนรู 

 
 

ต.ค.64-ก.พ.65 
ม.ค.-ก.พ.65 

1.นางนวมน สามัคคี 
2.นายสมพงศ ไชยเจริญ  
 
 

4 4.เรียนรูธรรมชาติของปจจัยอ่ืนๆ (ปจจัย
ประกอบ เชน วัสดุอุปกรณ อาคารสถานท่ี) 

ต.ค.64-ก.พ.65 
 

1.นายวิทยา  เวชสารศรี     
2.นางปรียานุช กิจเกตุ                

5 5.เรียนรูธรรมชาติของความพันเก่ียวระหวาง
ปจจัย 
 5.1เรียนรู วิเคราะหใหเห็นความสัมพันธและ
สัมพันธภาพ 
 5.2เรียนรู วิเคราะหใหเห็นความผูกพัน 

พ.ค.64-ก.พ.65 
 
 
 

1.นางปรียานุช กิจเกตุ            
2.นายวิทยา เวชสารศร ี

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

6 6.สรุปผลการเรียนรู ดุลยภาพของความพันเก่ียว ม.ค.-ก.พ.65 1.นางนวมน สามัคคี    
2.นางปาณิสรา วองพรรณงาม              

สาระการเรียนรูท่ี 3  ประโยชนแทแกมหาชน(ผักเส้ียนผี) 
1 1.เรียนรูการวิเคราะหศักยภาพของปจจัยศึกษา

1.1พิจารณาศักยภาพดานรูปลักษณ 
1.2วิเคราะหศักยภาพดานคุณสมบัติ 
1.3จินตนาการศักยภาพดานพฤติกรรม 

พ.ค.64-ก.พ.65 1.นางสายสนีย อรุณกมล    
2.นายทานเทพ กําลังเก้ือ 
3.นางการยวิสา กําลังเก้ือ 
4.นางวรรณิการ วงศมยุรา 
5.นายพงศกร หอมตลบ 

2 2.เรียนรู จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ                
ของปจจัยศึกษา 
2.1จินตนาการจากการวิเคราะหศักยภาพ 
2.2เรียนรูสรุปคุณของศักยภาพ ท่ีไดจาก
จินตนาการ 

พ.ค.64-ก.พ.65 
 

1.นางสายสนีย  อรุณกมล    
2.นายทานเทพ กําลังเก้ือ 
3.นางการยวิสา กําลังเก้ือ 
4.นางวรรณิการ วงศมยุรา 
5.นายพงศกร หอมตลบ 

3 3.สรรคสรางวิธีการ   
3.1พิจารณาคุณท่ีเกิดจากจินตนาการ  
3.2สรางแนวคิด แนวทาง วิธกีาร 
 

พ.ค.64-ก.พ.65 
 
 
 

1.นางสายสนีย  อรุณกมล    
2.นายทานเทพ กําลังเก้ือ 
3.นางการยวิสา กําลังเก้ือ 
4.นางวรรณิการ วงศมยุรา 
5.นายพงศกร หอมตลบ 

4 4.สรุปผลการเรียนรู ประโยชนแทแกมหาชน ม.ค.-ก.พ.65 
 

1.นางสายสนีย  อรุณกมล    
2.นายทานเทพ กําลังเก้ือ 
3.นางการยวิสา กําลังเก้ือ 
4.นางวรรณิการ วงศมยุรา 
5.นายพงศกร หอมตลบ 

การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น (9 ใบงาน) 
1 1.ใบงานท่ี 1 การเก็บขอมูลพ้ืนฐานในทองถ่ิน พ.ค.-ก.ย.64 1.นางสสิณัฐ จินดาเงิน    

2.นางปาริชาต ทับสุทธิ  
2 2.ใบงานท่ี 2 การเก็บขอมูลการประกอบอาชีพ

ในทองถ่ิน 
พ.ค.-ก.ย.64 

 
1.นายชัยณรงค  จะรา      
2.น.ส.พัชรกมล  บุญฤทธิ์    

3 3.ใบงานท่ี 3 การเก็บขอมูลดานกายภาพ  
ในทองถ่ิน  

พ.ค.-ก.ย.64 1.นายพงศธร ปญญานฤพล 
2.น.ส.จิราภรณ มาศประสิทธิ์                    

4 4.ใบงานท่ี 4 การเก็บขอมูลประวัติหมูบาน             
วิถีชุมชน 

พ.ค.-ก.ย.64 
 

1.น.ส.สกาวเดือน พรหมทอง 
2.น.ส.สุรีย ทรงอนงค  

5 5.ใบงานท่ี 5 การเก็บขอมูลการใชประโยชนของ
พืชในทองถ่ิน ทะเบียนพรรณไมในชุมชน  

พ.ค.-ก.ย.64 
 

1.น.ส.พัชรกมล บุญฤทธิ์    
2.นายสมศักดิ์ ทองคํา 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น (9 ใบงาน)(ตอ) 
6 6.ใบงานท่ี 6 การเก็บขอมูลการใชประโยชนสัตว 

ในทองถ่ิน ทะเบียนพันธุสัตวในชุมชน  
พ.ค.-ก.ย.64 

 
1.นายศิริวัฒน ชูแสงนิล 
2.นางณัฏฐธิดา คงประพันธ 

7 7.ใบงานท่ี 7 การสํารวจเก็บขอมูลการใช
ประโยชนชีวภาพอ่ืนๆทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ใน
ชุมชน  

พ.ค.-ก.ย.64 
 

1.นางอัมพร จุลบล 
2.นางสุมาลี รัตนาศักดิ์ 

8 8.ใบงานท่ี 8 การเก็บรวบรวมภูมิปญญาทองถ่ิน  พ.ค.-ก.ย.64 
 

1.นางสสิณัฐ  จินดาเงิน 
2.นายศิริวัฒน  ชูแสงนิล 

9 9.ใบงานท่ี 9 การรวบรวมขอมูลแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติและโบราณคดี 

พ.ค.-ก.ย.64 
 

1.นางสสิณัฐ  จินดาเงิน 
2.นายสมศักดิ์ ทองคํา 

10 10.จัดทํารายงานผลการสํารวจและจัดทําฐาน
ทรัพยากรทองถ่ิน 

พ.ค.-ก.ย.64 
 

1.นางสสิณัฐ  จินดาเงิน 
2.นายชัยณรงค  จะรา 

ดานท่ี 3 ผลการดําเนินงาน 
1 
 

 

1.การวัดผลประเมินผล 
 
 

ก.ค.-ต.ค.64 
มี.ค.-เม.ย.65 

 

1.นายรัฐนันท ยุโสต     
2.น.ส.วิมล แซเดี่ยว   
3.นางวิไลวรรณ สามสุวรรณ 

2 
 

2.สภาพแวดลอมท่ัวไปของโรงเรียน 
มีความสะอาดเปนระเบียบรมรื่นนาอยู 

ตลอดป 
 

1.นายอะหมาด หัตถประดิษฐ       
2.นายอนุชา กลิ่นจันทร 

3 
 

3.โรงเรยีนมีบรรยากาศของสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
 

ตลอดป 
 

1.นายรัฐนันท ยุโสต     
2.นางกุลวัชร ลีละพันธุ 
3.น.ส.นิตยา ศรีวิไล 

4 
 

4.บุคลากรและผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

ตลอดป 
 

1.นางสายสนีย อรุณกมล   
2.นางกุลวัชร ลีละพันธ ุ

5 5.ผลการดําเนินงานของโรงเรียน บุคลากร และ
ผูเรียน ดี เปนท่ียอมรับ 

ตลอดป 
 

1.นางสายสนีย อรุณกมล     
2.นางกุลวัชร ลีละพันธุ 
3.น.ส.นิภาวดี ศรีเดชา 

ดานท่ี 4 ความถูกตองทางวิชาการ 
1 

 
1.คาวัสดุสงตรวจสอบดานท่ี 4  
ความถูกตองทางวิชาการ 

ก.พ.-มี.ค.65 
 

1.นางวนิดา หมวดจันทร 
2.นางกุลวัชร ลีละพันธุ  

2 
 

2.ตัวอยางพรรณไมแหงและการศึกษาพรรณไม 
 

พ.ค.64.-ม.ค.65 
 

1.น.ส.นิตยา สุขจอง  
2.น.ส.สุรีรัตน เทียนมนัส 
3.นางวิไลวรรณ สามสุวรรณ 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น (9 ใบงาน)(ตอ) 
6 6.ใบงานท่ี 6 การเก็บขอมูลการใชประโยชนสัตว 

ในทองถ่ิน ทะเบียนพันธุสัตวในชุมชน  
พ.ค.-ก.ย.64 

 
1.นายศิริวัฒน ชูแสงนิล 
2.นางณัฏฐธิดา คงประพันธ 

7 7.ใบงานท่ี 7 การสํารวจเก็บขอมูลการใช
ประโยชนชีวภาพอ่ืนๆทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ใน
ชุมชน  

พ.ค.-ก.ย.64 
 

1.นางอัมพร จุลบล 
2.นางสุมาลี รัตนาศักดิ์ 

8 8.ใบงานท่ี 8 การเก็บรวบรวมภูมิปญญาทองถ่ิน  พ.ค.-ก.ย.64 
 

1.นางสสิณัฐ  จินดาเงิน 
2.นายศิริวัฒน  ชูแสงนิล 

9 9.ใบงานท่ี 9 การรวบรวมขอมูลแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติและโบราณคดี 

พ.ค.-ก.ย.64 
 

1.นางสสิณัฐ  จินดาเงิน 
2.นายสมศักดิ์ ทองคํา 

10 10.จัดทํารายงานผลการสํารวจและจัดทําฐาน
ทรัพยากรทองถ่ิน 

พ.ค.-ก.ย.64 
 

1.นางสสิณัฐ  จินดาเงิน 
2.นายชัยณรงค  จะรา 

ดานท่ี 3 ผลการดําเนินงาน 
1 
 

 

1.การวัดผลประเมินผล 
 
 

ก.ค.-ต.ค.64 
มี.ค.-เม.ย.65 

 

1.นายรัฐนันท ยุโสต     
2.น.ส.วิมล แซเดี่ยว   
3.นางวิไลวรรณ สามสุวรรณ 

2 
 

2.สภาพแวดลอมท่ัวไปของโรงเรียน 
มีความสะอาดเปนระเบียบรมรื่นนาอยู 

ตลอดป 
 

1.นายอะหมาด หัตถประดิษฐ       
2.นายอนุชา กลิ่นจันทร 

3 
 

3.โรงเรยีนมีบรรยากาศของสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
 

ตลอดป 
 

1.นายรัฐนันท ยุโสต     
2.นางกุลวัชร ลีละพันธุ 
3.น.ส.นิตยา ศรีวิไล 

4 
 

4.บุคลากรและผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

ตลอดป 
 

1.นางสายสนีย อรุณกมล   
2.นางกุลวัชร ลีละพันธ ุ

5 5.ผลการดําเนินงานของโรงเรียน บุคลากร และ
ผูเรียน ดี เปนท่ียอมรับ 

ตลอดป 
 

1.นางสายสนีย อรุณกมล     
2.นางกุลวัชร ลีละพันธุ 
3.น.ส.นิภาวดี ศรีเดชา 

ดานท่ี 4 ความถูกตองทางวิชาการ 
1 

 
1.คาวัสดุสงตรวจสอบดานท่ี 4  
ความถูกตองทางวิชาการ 

ก.พ.-มี.ค.65 
 

1.นางวนิดา หมวดจันทร 
2.นางกุลวัชร ลีละพันธุ  

2 
 

2.ตัวอยางพรรณไมแหงและการศึกษาพรรณไม 
 

พ.ค.64.-ม.ค.65 
 

1.น.ส.นิตยา สุขจอง  
2.น.ส.สุรีรัตน เทียนมนัส 
3.นางวิไลวรรณ สามสุวรรณ 

 
 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

ดานท่ี 4 ความถูกตองทางวิชาการ(ตอ) 
3 
 

3.ทะเบยีนพรรณไมและภาพถายพรรณไม 
 

พ.ค.64-ม.ค.65 1.นางปาณิสรา วองพรรณงาม 
2.น.ส.นิตยา ศรีวิไล    

4 4.ปายชื่อพรรณไมสมบูรณ พ.ค.64-ก.ย.65 
 

1.นายรัฐนันท ยุโสต       
2.นางรัตนาวดี สิงหพิมาย                                       

 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ ( อุดหนุน/ระดมทุน    งบหองเรียนพิเศษ   งบกลาง) 
    ใชงบประมาณแผนงาน.......................................................................  จํานวน.....20,000.......บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คาตอ
บแทน 

ใช
สอย 

วัสดุ รวม 

ดานท่ี 1 การบริหารและการจัดการ 
1 การประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆ            

ท้ัง7คณะ 
- - 3,000 3,000 - 3,000 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 5 ชุด - - 100 100 - 100 
3 การเขารวมประชุม อบรมและจัด

นิทรรศการ ท่ี อพ.สธ.กําหนด (นิทรรศการ 
รับเสด็จฯ ป2565) 

- - 2,000 2,000 - 2,000 

4 วางแผนการบริหารและแผนการจัดการ
เรียนรู 

- - - - - - 

5 ดําเนินงานตามแผนงาน - - - - - - 
6 สรุปผลและประเมินผล - - - - - - 
7 วิเคราะหปญหา ปรับปรุงพัฒนา - - - - - - 
8 รายงานผลการดําเนินงานให อพ.สธ. ทราบ                

อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง 
- - 2,000 2,000 - 2,000 

ดานท่ี 2 การดําเนินงาน 
องคประกอบท่ี 1 การจัดทําปายช่ือพรรณไม 
1 1.กําหนดพ้ืนท่ีศึกษา - - 200 200 - 200 
2 2.สํารวจพรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษา - - 100 100 - 100 
3 3.ทําและติดปายรหัสประจําตน - - 500 500 - 500 
4 4. ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อ และศึกษาขอมูล

พ้ืนบาน (ก.7-003 หนา 1) 
- - 100 100 - 100 

5 5.ทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม - - 100 100 - 100 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คาตอ
บแทน 

ใช
สอย 

วัสดุ รวม 

6 6.ศึกษาและบันทึกลักษณะทาง
พฤกษศาสตร(ก.7-003 หนา 2-7) 

- - 500 500 - 500 

7 7.บันทึกภาพ/วาดภาพทาพฤกษศาสตร - - 200 200 - 200 
8 8.ทําตัวอยางพรรณไม(แหง/ดอง/เฉพาะ

สวน) 
- - 500 500 - 500 

9 9.เปรียบเทียบขอมูลท่ีสรุป (ก.7-003 หนา 
8) กับขอมูลท่ีสืบคนจากเอกสาร แลว
บันทึกใน ก.7-003 หนา 9-10  

- - 100 100 - 100 

10 10.จัดระบบขอมูลทะเบียนพรรณไม         
(ก.7-005) 

- - 100 100 - 100 

11 11.ทํารางปายชื่อพรรณไมสมบูรณ - - 100 100 - 100 
องคประกอบท่ี 1 การจัดทําปายช่ือพรรณไม 
12 12.ตรวจสอบความถูกตองทางวิชาการ            

ดานพฤกษศาสตร 
- - 200 200 - 200 

13 13.ทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ - - 100 100 - 100 
องคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน 
1 1.ศึกษาขอมูลจากผังพรรณไมเดิมและ

ศึกษาธรรมชาติของพรรณไม 
- - 100 100 - 100 

2 2.สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี  - - 100 100 - 100 
3 3.พิจารณาคุณและสุนทรียภาพของพรรณไม - - 100 100 - 100 
4 4.กําหนดการใชประโยชนในพ้ืนท่ี - - 100 100 - 100 
5 5.กําหนดชนิดพรรณไมท่ีจะปลูก - - 100 100 - 100 
6 6.ทําผังภูมิทัศน - - 100 100 - 100 
7 7.จัดหาพรรณไม วัสดุปลูก  - - 500 500 - 500 
8 8.การปลูก และดูแลรักษา   - - 100 100 - 100 
9 9.ศึกษาคุณ ประโยชนของพืชพรรณท่ีปลูก 

ออกแบบบนัทึกการเปลี่ยนแปลง 
- - 100 100 - 100 

องคประกอบท่ี 3 การศึกษาขอมูลดานตางๆ 
1 3.1การศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน(ก.7-003)ครบตามทะเบียนพรรณ
ไม 
1)การมีสวนรวมของผูศึกษา 
2)การศึกษาขอมูลพ้ืนบาน 

- - 400 400 - 400 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คาตอ
บแทน 

ใช
สอย 

วัสดุ รวม 

6 6.ศึกษาและบันทึกลักษณะทาง
พฤกษศาสตร(ก.7-003 หนา 2-7) 

- - 500 500 - 500 

7 7.บันทึกภาพ/วาดภาพทาพฤกษศาสตร - - 200 200 - 200 
8 8.ทําตัวอยางพรรณไม(แหง/ดอง/เฉพาะ

สวน) 
- - 500 500 - 500 

9 9.เปรียบเทียบขอมูลท่ีสรุป (ก.7-003 หนา 
8) กับขอมูลท่ีสืบคนจากเอกสาร แลว
บันทึกใน ก.7-003 หนา 9-10  

- - 100 100 - 100 

10 10.จัดระบบขอมูลทะเบียนพรรณไม         
(ก.7-005) 

- - 100 100 - 100 

11 11.ทํารางปายชื่อพรรณไมสมบูรณ - - 100 100 - 100 
องคประกอบท่ี 1 การจัดทําปายช่ือพรรณไม 
12 12.ตรวจสอบความถูกตองทางวิชาการ            

ดานพฤกษศาสตร 
- - 200 200 - 200 

13 13.ทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ - - 100 100 - 100 
องคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน 
1 1.ศึกษาขอมูลจากผังพรรณไมเดิมและ

ศึกษาธรรมชาติของพรรณไม 
- - 100 100 - 100 

2 2.สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี  - - 100 100 - 100 
3 3.พิจารณาคุณและสุนทรียภาพของพรรณไม - - 100 100 - 100 
4 4.กําหนดการใชประโยชนในพ้ืนท่ี - - 100 100 - 100 
5 5.กําหนดชนิดพรรณไมท่ีจะปลูก - - 100 100 - 100 
6 6.ทําผังภูมิทัศน - - 100 100 - 100 
7 7.จัดหาพรรณไม วัสดุปลูก  - - 500 500 - 500 
8 8.การปลูก และดูแลรักษา   - - 100 100 - 100 
9 9.ศึกษาคุณ ประโยชนของพืชพรรณท่ีปลูก 

ออกแบบบนัทึกการเปลี่ยนแปลง 
- - 100 100 - 100 

องคประกอบท่ี 3 การศึกษาขอมูลดานตางๆ 
1 3.1การศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน(ก.7-003)ครบตามทะเบียนพรรณ
ไม 
1)การมีสวนรวมของผูศึกษา 
2)การศึกษาขอมูลพ้ืนบาน 

- - 400 400 - 400 

ท่ี 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คาตอบ
แทน 

ใช
สอย 

วัสดุ รวม 

 3)การศึกษาขอมูลพรรณไม 
4) การสรุปลักษณะและขอมูลพรรณไม  
5)การสืบคนขอมูลพฤกษศาสตร 
6)การบันทึกขอมูลเพ่ิมเติม 
7)การตรวจ สอบผลงานเปนระยะ 
8)ความเปนระเบียบ ความตั้งใจ 

      

2 3.2การศึกษาพรรณไมท่ีสนใจ                             
(พืชศึกษา1.ผักเสี้ยนผี 2.แกว) 
1)การศึกษาลักษณะภายนอกภายในของพืช     
แตละสวนโดยละเอียด 
2)การกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรูในแตละสวนของพืช 
3)การเรียนรูแตละเรื่องแตละสวนของ
องคประกอบยอย 
4)การนําขอมูลมาเปรียบเทียบความตาง  
ในแตละเรื่องในชนิดเดียวกัน 

- - 500 500 - 500 

องคประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรียนรู 
1 1.รวบรวมผลการเรียนรู - - 200 200 - 200 
2 2.คัดแยกสาระสําคัญและจัดใหเปนหมวดหมู   

2.1วิเคราะห เรียบเรียงสาระ  
2.2จัดระเบียบขอมูลสาระแตละดาน 
2.3จัดลําดับสาระหรือกลุมสาระ 

- - 200 200 - 200 

3 3.สรุปและเรียบเรียง - - 200 200 - 200 
4 4.เรียนรูรูปแบบการเขียนรายงาน 

4.1แบบวิชาการ 
4.2แบบบูรณาการ 

- - 500 500 - 500 

5 5.กําหนดรูปแบบการเขียนรายงาน - - 100 100 - 100 
6 6.เรียนรูวิธีการรายงานผล  

 6.1เอกสารเชน หนังสือแผนพับ   
 6.2บรรยายเชนการเลานทิานอภปิราย สัมมนา 
6.3ศิลปะ เชน การแสดงศิลปะพ้ืนบาน ละคร 
รองเพลงภาพวาด ทางพฤกษศาสตร  
6.4นิทรรศการ 

- - 500 500 - 500 

7 7.กําหนดวิธีการรายงานผล - - 500 500 - 500 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอกงบ 
ประมาณ 

รวม คาตอบ
แทน 

ใช
สอย 

วัสดุ รวม 

องคประกอบท่ี 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา 
1 1.การนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบูรณา

การสูการเรียนการสอน 
-ภาษาไทย 
-คณิตศาสตร 
-วิทยาศาสตร 
-สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-สุขศึกษาและพละศึกษา 
-ภาษาตางประเทศ 
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
-ศิลปะ 
-กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- - - - - - 

2 2.การเผยแพรองคความรู  
2.1การบรรยาย 
 2.1.1การสนทนา      
 2.1.2การเสวนา       
 2.1.3สัมมนา/อภิปราย 
2.2การจัดแสดง 
 2.2.1จัดแสดงนิทรรศการ 
 2.2.2นิทรรศการประกอบบรรยายสรุป 
 2.2.3จัดนิทรรศการเฉพาะเรื่อง/ประเภท 

- - - - - - 

3 3.การจัดสรางแหลงเรียนรู   
 3.1การจัดแสดงพิพิธภัณฑ 
 3.2การจัดแสดงพิพิธภัณฑเฉพาะเรื่อง 
 3.3การจัดแสดงพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา  
(หมายเหตุ : จัดสรางแหลงเรียนรูตาม
ศักยภาพ) 

- - 500 500 - 500 

4 4.การใช การดูแลรักษาและพัฒนาแหลง
เรียนรู     

- - 500 500 - 500 

พืชศึกษา(การศึกษาผักเส้ียนผีและแกว) 
1 1.การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร

ภายนอกและภายใน 
- - 100 100 - 100 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอกงบ 
ประมาณ 

รวม คาตอบ
แทน 

ใช
สอย 

วัสดุ รวม 

องคประกอบท่ี 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา 
1 1.การนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบูรณา

การสูการเรียนการสอน 
-ภาษาไทย 
-คณิตศาสตร 
-วิทยาศาสตร 
-สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-สุขศึกษาและพละศึกษา 
-ภาษาตางประเทศ 
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
-ศิลปะ 
-กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- - - - - - 

2 2.การเผยแพรองคความรู  
2.1การบรรยาย 
 2.1.1การสนทนา      
 2.1.2การเสวนา       
 2.1.3สัมมนา/อภิปราย 
2.2การจัดแสดง 
 2.2.1จัดแสดงนิทรรศการ 
 2.2.2นิทรรศการประกอบบรรยายสรุป 
 2.2.3จัดนิทรรศการเฉพาะเรื่อง/ประเภท 

- - - - - - 

3 3.การจัดสรางแหลงเรียนรู   
 3.1การจัดแสดงพิพิธภัณฑ 
 3.2การจัดแสดงพิพิธภัณฑเฉพาะเรื่อง 
 3.3การจัดแสดงพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา  
(หมายเหตุ : จัดสรางแหลงเรียนรูตาม
ศักยภาพ) 

- - 500 500 - 500 

4 4.การใช การดูแลรักษาและพัฒนาแหลง
เรียนรู     

- - 500 500 - 500 

พืชศึกษา(การศึกษาผักเส้ียนผีและแกว) 
1 1.การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร

ภายนอกและภายใน 
- - 100 100 - 100 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอกงบ 
ประมาณ 

รวม คาตอบ
แทน 

ใช
สอย 

วัสดุ รวม 

 1)ราก   
2)ลําตน 
3)ใบ 
4)ดอก 
5)ผล 
6)เมล็ด 

      

2 2.การศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยา - - 100 100 - 100 
3 3.การศึกษาการขยายพันธุ การดูแลรักษา                    

การเจริญเติบโต 
- - 100 100 - 100 

4 4.การศึกษาการนําไปใชประโยชน - - 100 100 - 100 
สาระการเรียนรูท่ี 1 ธรรมชาติแหงชีวิต(ผักเส้ียนผี) 
1 1.สัมผัสเรียนรูวงจรชวีิตของชีวภาพ 

1.1ศึกษาดานรูปลักษณ ไดขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงและความแตกตางดาน
รูปลักษณ 
1.2ศึกษาดานคุณสมบัติ ไดขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงและความแตกตางดาน
คุณสมบัติ 
1.3ศึกษาดานพฤติกรรม ไดขอมูล                      
การเปลี่ยนแปลงและความแตกตาง                    
ดานพฤติกรรม 

- - 100 100 - 100 

2 2.เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและ 
ความแตกตาง 
2.1รูปลักษณกับรูปกายตน 
2.2คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน 
2.3พฤติกรรมกับจิตอารมณและพฤติกรรม
ของตน 

- - 100 100 - 100 

3 3.สรุปองคความรูท่ีไดจากการศึกษา
ธรรมชาติแหงชีวิต 

- - 100 100 - 100 

4 4.สรุปแนวทางเพ่ือนําไปสูการประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิต 

- - 100 100 - 100 
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมา
ณ 

รวม คาตอบ
แทน 

ใช
สอย 

วัสดุ รวม 

สาระท่ี 2สรรพส่ิงลวนพันเกี่ยว(ผักเส้ียนผี) 
1 1.รวบรวมองคความรูท่ีไดจากการเรียนรู

ธรรมชาติแหงชีวิต 
- - 100 100 - 100 

2 2.เรียนรูธรรมชาติของปจจัยชีวภาพอ่ืนท่ีเขามา
เก่ียวของกับปจจัยหลัก  
  2.1เรียนรูดานรูปลักษณ คุณสมบัติ พฤติกรรม 
  2.2สรุปผลการเรียนรู 

- - 100 100 - 100 

3 3.เรียนรูธรรมชาติของปจจัยกายภาพ           
(ดิน น้ํา แสง อากาศ)  
  3.1เรียนรูดานรูปลักษณ คุณสมบัติ  
  3.2สรุปผลการเรียนรู 

- - 100 100 - 100 

4 4.เรียนรูธรรมชาติของปจจัยอ่ืนๆ (ปจจัยประกอบ 
เชน วัสดุอุปกรณ อาคารสถานท่ี) 

- - - - - - 

5 5.เรียนรูธรรมชาติความพันเก่ียวระหวางปจจัย 
 5.1เรียนรู วิเคราะหใหเห็นความสัมพันธและ
สัมพันธภาพ 
 5.2เรียนรู วิเคราะหใหเห็นความผูกพัน 

- - 200 200 - 200 

6 6.สรุปผลการเรียนรู ดุลยภาพของความพันเก่ียว - - 100 100 - 100 

สาระ: ประโยชนแทแกมหาชน(ผักเส้ียนผี) 
1 1.เรียนรูการวิเคราะหศักยภาพของปจจัยศึกษา 

1.1พิจารณาศักยภาพดานรูปลักษณ 
1.2วิเคราะหศักยภาพดานคุณสมบัติ 
1.3จินตนาการศักยภาพดานพฤติกรรม 

- - 500 500 - 500 

2 2.เรียนรู จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพของ
ปจจัยศึกษา 
2.1จินตนาการจากการวิเคราะหศักยภาพ 
2.2เรียนรูสรุปคุณของศักยภาพ ท่ีไดจาก
จินตนาการ 

- - 500 500 - 500 

3 3.สรรคสรางวิธีการ   
3.1พิจารณาคุณท่ีเกิดจากจินตนาการ  
3.2สรางแนวคิด แนวทาง วิธกีาร 

- - 500 500 - 500 

4 4.สรุปผลการเรียนรู ประโยชนแทแกมหาชน - - - - -  
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ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมา
ณ 

รวม คาตอบ
แทน 

ใช
สอย 

วัสดุ รวม 

สาระท่ี 2สรรพส่ิงลวนพันเกี่ยว(ผักเส้ียนผี) 
1 1.รวบรวมองคความรูท่ีไดจากการเรียนรู

ธรรมชาติแหงชีวิต 
- - 100 100 - 100 

2 2.เรียนรูธรรมชาติของปจจัยชีวภาพอ่ืนท่ีเขามา
เก่ียวของกับปจจัยหลัก  
  2.1เรียนรูดานรูปลักษณ คุณสมบัติ พฤติกรรม 
  2.2สรุปผลการเรียนรู 

- - 100 100 - 100 

3 3.เรียนรูธรรมชาติของปจจัยกายภาพ           
(ดิน น้ํา แสง อากาศ)  
  3.1เรียนรูดานรูปลักษณ คุณสมบัติ  
  3.2สรุปผลการเรียนรู 

- - 100 100 - 100 

4 4.เรียนรูธรรมชาติของปจจัยอ่ืนๆ (ปจจัยประกอบ 
เชน วัสดุอุปกรณ อาคารสถานท่ี) 

- - - - - - 

5 5.เรียนรูธรรมชาติความพันเก่ียวระหวางปจจัย 
 5.1เรียนรู วิเคราะหใหเห็นความสัมพันธและ
สัมพันธภาพ 
 5.2เรียนรู วิเคราะหใหเห็นความผูกพัน 

- - 200 200 - 200 

6 6.สรุปผลการเรียนรู ดุลยภาพของความพันเก่ียว - - 100 100 - 100 

สาระ: ประโยชนแทแกมหาชน(ผักเส้ียนผี) 
1 1.เรียนรูการวิเคราะหศักยภาพของปจจัยศึกษา 

1.1พิจารณาศักยภาพดานรูปลักษณ 
1.2วิเคราะหศักยภาพดานคุณสมบัติ 
1.3จินตนาการศักยภาพดานพฤติกรรม 

- - 500 500 - 500 

2 2.เรียนรู จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพของ
ปจจัยศึกษา 
2.1จินตนาการจากการวิเคราะหศักยภาพ 
2.2เรียนรูสรุปคุณของศักยภาพ ท่ีไดจาก
จินตนาการ 

- - 500 500 - 500 

3 3.สรรคสรางวิธีการ   
3.1พิจารณาคุณท่ีเกิดจากจินตนาการ  
3.2สรางแนวคิด แนวทาง วิธกีาร 

- - 500 500 - 500 

4 4.สรุปผลการเรียนรู ประโยชนแทแกมหาชน - - - - -  
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คาตอบ
แทน 

ใช
สอย 

วัสด ุ รวม 

การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น (9 ใบงาน) 
1 1.ใบงานท่ี1การเก็บขอมูลพ้ืนฐานในทองถ่ิน - - 100 100 - 100 
2 2.ใบงานท่ี2การเก็บขอมูลการประกอบอาชีพ         

ในทองถ่ิน 
- - 100 100 - 100 

3 3.ใบงานท่ี3การเก็บขอมูลดานกายภาพในทองถ่ิน  - - 100 100 - 100 
4 4.ใบงานท่ี4การเก็บขอมูลประวัติหมูบาน                 

วิถีชุมชน 
- - 100 100 - 100 

5 5.ใบงานท่ี5การเก็บขอมูลการใชประโยชนของ
พืชในทองถ่ิน ทะเบียนพรรณไมในชุมชน  

- - 100 100 - 100 

6 6.ใบงานท่ี6การเก็บขอมูลการใชประโยชนสัตว 
ในทองถ่ิน ทะเบียนพันธุสัตวในชุมชน  

- - 100 100 - 100 

7 7.ใบงานท่ี7การสํารวจเก็บขอมูลการใชประโยชน
ชีวภาพอ่ืนๆทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆในชุมชน  

- - 100 100 - 100 

8 8.ใบงานท่ี8การเก็บรวบรวมภูมิปญญาทองถ่ิน  - - 100 100 - 100 
9 9.ใบงานท่ี9การรวบรวมขอมูลแหลงทรัพยากร 

ธรรมชาติและโบราณคดี 
- - 100 100 - 100 

10 10.จัดทํารายงานผลการสํารวจและจัดทํา             
ฐานทรัพยากรทองถ่ิน 

- - - - - - 

ดานท่ี 3 ผลการดําเนินงาน 
1 
2 
 

3 
 

4 
5 

1.การวัดผลประเมินผล 
2.สภาพแวดลอมท่ัวไปของโรงเรียนมี              
ความสะอาดเปนระเบียบรมรื่นนาอยู 
3.โรงเรยีนมีบรรยากาศของสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
4.บุคลากรและผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
5.ผลการดําเนินงานของโรงเรียน บุคลากร และ
ผูเรียน ดี เปนท่ียอมรับ 

- 
- 
 
- 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 
- 

100 
100 

 
100 

 
100 
100 

100 
100 

 
100 

 
100 
100 

- 
- 
 
- 
 
- 
- 

100 
100 

 
100 

 
100 
100 

ดานท่ี 4 ความถูกตองทางวิชาการ 
1 
 

2 
3 

1.คาวัสดุสงตรวจสอบดานท่ี 4 ความถูกตอง           
ทางวิชาการ 
2.ตัวอยางพรรณไมแหงและการศึกษาพรรณไม 
3.ทะเบยีนพรรณไมและภาพถายพรรณไม 
 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

100 
 

100 
100 

100 
 

100 
100 

- 
 
- 
- 

100 
 

100 
100 
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ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คาตอบ
แทน 

ใช
สอย 

วัสด ุ รวม 

การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น (9 ใบงาน) 
4 4.ปายชื่อพรรณไมสมบูรณ - - 100 100 - 100 

รวม - - 20,000 20,000 - 20,000 
 หมายเหตุ  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ       

6. การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดประเมินผล 
1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 

ผูบริหารตั้งใจขับเคลื่อน บริหาร
จัดการกําหนดเปนนโยบายหลักของ
โรงเรียน 
 
คณะครู ตั้งใจหาวิธีการใหม             
ในการถายทอดความรูโดยบูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน               
ในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 
ทุกคนในองคกรเกิดจิตสํานึก               
ในการอนรุักษทรัพยากร 

กลาวย้ํา ทุกครั้งในท่ีประชุมครู 
กําหนดใหเสนอแผนจัดการเรียนรู
บูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนทุกภาคเรียน 
วิธีการสอน การมอบหมายภาระงาน
แกผูเรียน  
 
 
เพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรศึกษาเรียนรู5องคประกอบ
และ 3 สาระเพ่ิมเติมของงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนรวมถึงขอมูล
ฐานทรัพยากรทองถ่ิน 

บันทึกการประชุม 
 
 
 
แผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
กับงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
 
ใบงานตามแผนจัดการเรียนรู
บูรณาการกับงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนท่ีคุณครู
มอบหมาย 

 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 เกิดความรวมมือรวมใจภายในโรงเรียน และโรงเรียนกับชมุชน 
7.2 ศึกษาคนควา เกิดผูเชี่ยวชาญ เกิดผลงานทางวชิาการ 
7.3 ผูปฏิบัติ จะรูจักใชสื่อกับธรรมชาติที่มีอยูรอบตัว รูจักตั้งคําถาม หาคําตอบ ชางสังเกต และคนควา 
7.4 เปนแหลงขอมูลพืชพรรณ ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ิน 
7.5 เผยแพรการดําเนินงานเชื่อมตอกันดวยระบบขอมูล ICTบน Websiteงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
7.6  มีจิตใจออนโยน เห็นประโยชนและคุณคา ทาํใหเกิดความรักในพืชพรรณไม ไมคิด ทาํรายทําลาย 
และมีแนวคิดที่ จะอนุรักษทรัพยากรสืบไป 
 

                                              ลงชื่อ ................................................  ผูเสนอโครงการ 
        (นางสายสนีย อรุณกมล) 

หัวหนางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบาํรุง 
 

นางสายสนีย อรุณกมล 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 81

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก 
งบประมาณ 

รวม คาตอบ
แทน 

ใช
สอย 

วัสด ุ รวม 

การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น (9 ใบงาน) 
4 4.ปายชื่อพรรณไมสมบูรณ - - 100 100 - 100 

รวม - - 20,000 20,000 - 20,000 
 หมายเหตุ  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ       

6. การวัดและประเมินผล 

ท่ี ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดประเมินผล 
1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 

ผูบริหารตั้งใจขับเคลื่อน บริหาร
จัดการกําหนดเปนนโยบายหลักของ
โรงเรียน 
 
คณะครู ตั้งใจหาวิธีการใหม             
ในการถายทอดความรูโดยบูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน               
ในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 
ทุกคนในองคกรเกิดจิตสํานึก               
ในการอนรุักษทรัพยากร 

กลาวย้ํา ทุกครั้งในท่ีประชุมครู 
กําหนดใหเสนอแผนจัดการเรียนรู
บูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนทุกภาคเรียน 
วิธีการสอน การมอบหมายภาระงาน
แกผูเรียน  
 
 
เพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรศึกษาเรียนรู5องคประกอบ
และ 3 สาระเพ่ิมเติมของงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนรวมถึงขอมูล
ฐานทรัพยากรทองถ่ิน 

บันทึกการประชุม 
 
 
 
แผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
กับงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
 
ใบงานตามแผนจัดการเรียนรู
บูรณาการกับงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนท่ีคุณครู
มอบหมาย 

 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
7.1 เกิดความรวมมือรวมใจภายในโรงเรียน และโรงเรียนกับชมุชน 
7.2 ศึกษาคนควา เกิดผูเชี่ยวชาญ เกิดผลงานทางวชิาการ 
7.3 ผูปฏิบัติ จะรูจักใชสื่อกับธรรมชาติที่มีอยูรอบตัว รูจักตั้งคําถาม หาคําตอบ ชางสังเกต และคนควา 
7.4 เปนแหลงขอมูลพืชพรรณ ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ิน 
7.5 เผยแพรการดําเนินงานเชื่อมตอกันดวยระบบขอมูล ICTบน Websiteงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
7.6  มีจิตใจออนโยน เห็นประโยชนและคุณคา ทาํใหเกิดความรักในพืชพรรณไม ไมคิด ทาํรายทําลาย 
และมีแนวคิดที่ จะอนุรักษทรัพยากรสืบไป 
 

                                              ลงชื่อ ................................................  ผูเสนอโครงการ 
        (นางสายสนีย อรุณกมล) 

หัวหนางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบาํรุง 
 

นางสายสนีย อรุณกมล 

ลงชื่อ …………………………………..…… ผูเห็นชอบโครงการ         
           (นายอธศิ ระแบบเลิศ) 

     รองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ 
 
                                              ลงชื่อ ……………………………………..… ผูอนุมัติกิจกรรม 

     (นายสมพงษ ปานหงษ) 
          ผูอํานวยการโรงเรียนโยธนิบํารุง 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายอธิศ  ระแบบเลิศ 

นายสมพงษ  ปานหงษ 
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       2) การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน  

การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนท้ัง ๔ ดาน โรงเรยีนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดจัดทํา

ปฏิทินปฏิบัติงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ปการศึกษา ๒๔๖4 ดังตอไปนี้  

ตารางท่ี 5 แสดงปฏิทินปฏิบัติงาน ดานท่ี ๑ การบริหารและการจัดการ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 

งานหลัก 
รายละเอียด

กิจกรรมปฏิบัติ 
 (งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

ดานท่ี 1           
การบริหารและ
การจัดการ 
 
 
 
 

1.1โรงเรียนและ
ชุมชนมีสวนรวม  
ในงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

     

 
       

1.2แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน งาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

     

       
1.3วางแผน              
การบริหารและ
แผนการจดัการ
เรียนรู 

     

       
1.4ดําเนินงาน
ตามแผน 

     
       

1.5สรุปและ
ประเมินผล                
การดําเนินงาน   

 
 

           

1.6วิเคราะหผล
และปรับปรุง
พัฒนางาน   

            

1.7รายงานผล
การดําเนินงาน            
ให อพ.สธ. ทราบ 
อยางนอยป
การศึกษาละ1ครั้ง 
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       2) การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน  

การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนท้ัง ๔ ดาน โรงเรยีนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดจัดทํา

ปฏิทินปฏิบัติงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ปการศึกษา ๒๔๖4 ดังตอไปนี้  

ตารางท่ี 5 แสดงปฏิทินปฏิบัติงาน ดานท่ี ๑ การบริหารและการจัดการ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 

งานหลัก 
รายละเอียด

กิจกรรมปฏิบัติ 
 (งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

ดานท่ี 1           
การบริหารและ
การจัดการ 
 
 
 
 

1.1โรงเรียนและ
ชุมชนมีสวนรวม  
ในงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

     

 
       

1.2แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน งาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

     

       
1.3วางแผน              
การบริหารและ
แผนการจดัการ
เรียนรู 

     

       
1.4ดําเนินงาน
ตามแผน 

     
       

1.5สรุปและ
ประเมินผล                
การดําเนินงาน   

 
 

           

1.6วิเคราะหผล
และปรับปรุง
พัฒนางาน   

            

1.7รายงานผล
การดําเนินงาน            
ให อพ.สธ. ทราบ 
อยางนอยป
การศึกษาละ1ครั้ง 

            

ตารางท่ี 6 แสดงปฏิทินปฏิบัติงานดานท่ี 2 องคประกอบท่ี 1 การจัดทําปายชื่อพรรณไม  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564 

 

 

 

งานหลัก 
รายละเอียดกิจกรรม
ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 

65 

ก.พ. 

65 

มี.ค. 

65 

เม.ย.

65 

องคประกอบท่ี 1  
การจัดทําปายชื่อ
พรรณไม 
(มี 13 ลําดับ  
การเรยีนรู) 
 
 
 

1.การกําหนดพ้ืนท่ี 
2.การสํารวจหาพรรณไม
ในพ้ืนท่ี 
3.ทําและติดปายรหสั
ประจําตน 
4.ตั้งช่ือ สอบถามช่ือ  
(ก.7,หนา 1) 
5.ทําผังตําแหนงพรรณ
ไม 
6.(ก.7 หนา 2-7) 
7.ถายภาพ,วาดภาพ 
8.ทําตัวอยางแหง,ดอง 
9.เปรียบเทียบขอมลู
หนา 8  
10.จัดทําระบบขอมูล 
11.ทํารางปายช่ือพรรณ
ไมสมบูรณ 
12.ตรวจสอบครบถวน
ถูกตอง 
13.ทําปายช่ือพรรณไม
สมบูรณ 

    
 

  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ดําเนินงานตาม
แผน 

ลําดับการเรยีนรูท่ี1-13             

3.สรุปผลและ
ประเมินผล 

จํานวนปายช่ือพรรณไม             

4.วิเคราะหปญหา
ปรับปรุงพัฒนา 

ปญหาการติดปายผิดตน
และปายหลุดจากตน 
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ตารางท่ี 7 แสดงปฏิทินปฏิบัติงานดานท่ี 2 องคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564 

              
 

 

 

 

งานหลัก 
รายละเอียดกิจกรรม
ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

ต.ค. 

64 

พ.ย. 

64 

ธ.ค. 

64 

ม.ค. 

65 

ก.พ. 

65 

มี.ค. 

65 

เม.ย. 

65 

องคประกอบท่ี 2 

การรวบรวม

พรรณไมเขาปลกู

ในโรงเรียน 

(มี 9 ลําดับ               

การเรยีนรู) 

 

 

 

1.ศึกษาขอมูลจากผัง
พรรณไมเดิมและศึกษา
ธรรมชาติของพรรณไม 
2.สํารวจ ศึกษา 
วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี 
3.พิจารณาคณุ และ
สุนทรียภาพของพรรณ
ไม 
4.กําหนดการใช
ประโยชนในพ้ืนท่ี 
5.กําหนดชนิดพรรณไม
ท่ีจะปลูก 
6.ทําผังภมูิทัศน 
7.จัดหาพรรณไม วัสดุ
ปลูก 
8.ปลูกพรรณไมเพ่ิมเติม 
9. ศึกษาพรรณไม           
หลังการปลูก 

     

       

2.ดําเนินงาน        

ตามแผน 

 บูรณาการลําดับ            

การเรยีนรูท่ี 1 – 9       

      

3.สรุปผลและ

ประเมินผล 

 

การปลูกพรรณไม

เพ่ิมเตมิและ                         

ผลการเจริญเติบโต 

            

4.วิเคราะหปญหา

ปรับปรุงพัฒนา 

สรุปจํานวนพรรณไมท่ี

เติบโตและแข็งแรง 
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ตารางท่ี 7 แสดงปฏิทินปฏิบัติงานดานท่ี 2 องคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564 

              
 

 

 

 

งานหลัก 
รายละเอียดกิจกรรม
ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

ต.ค. 

64 

พ.ย. 

64 

ธ.ค. 

64 

ม.ค. 

65 

ก.พ. 

65 

มี.ค. 

65 

เม.ย. 

65 

องคประกอบท่ี 2 

การรวบรวม

พรรณไมเขาปลกู

ในโรงเรียน 

(มี 9 ลําดับ               

การเรยีนรู) 

 

 

 

1.ศึกษาขอมูลจากผัง
พรรณไมเดิมและศึกษา
ธรรมชาติของพรรณไม 
2.สํารวจ ศึกษา 
วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี 
3.พิจารณาคณุ และ
สุนทรียภาพของพรรณ
ไม 
4.กําหนดการใช
ประโยชนในพ้ืนท่ี 
5.กําหนดชนิดพรรณไม
ท่ีจะปลูก 
6.ทําผังภมูิทัศน 
7.จัดหาพรรณไม วัสดุ
ปลูก 
8.ปลูกพรรณไมเพ่ิมเติม 
9. ศึกษาพรรณไม           
หลังการปลูก 

     

       

2.ดําเนินงาน        

ตามแผน 

 บูรณาการลําดับ            

การเรยีนรูท่ี 1 – 9       

      

3.สรุปผลและ

ประเมินผล 

 

การปลูกพรรณไม

เพ่ิมเตมิและ                         

ผลการเจริญเติบโต 

            

4.วิเคราะหปญหา

ปรับปรุงพัฒนา 

สรุปจํานวนพรรณไมท่ี

เติบโตและแข็งแรง 

            

ตารางท่ี 8 แสดงปฏิทินปฏิบัติงานดานท่ี 2 องคประกอบท่ี 3 การศึกษาขอมูลดานตางๆ งานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารงุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564 

 

งานหลัก 
รายละเอียดกิจกรรม
ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

องคประกอบท่ี 3 

การศึกษาขอมลู

ดานตางๆ 

(มี 2 ลําดับ        

การเรยีนรู:            

1มี8ยอย /             

2ม4ียอย) 

 

 

 

1.การศึกษาพรรณไม            

ในสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน (ก.7 -003)

ตามทะเบียนพรรณไม 

 1.การมสีวนรวมของผูศึกษา 

2.การศึกษาขอมลูพ้ืนบาน

3.การศึกษาขอมลูพรรณไม 

4.การสรุปลักษณะและ

ขอมูลพรรณไม 

5.การสืบคนขอมลู

พฤกษศาสตร 

6.การบันทึกขอมลู

เพ่ิมเตมิ 

7.การตรวจสอบผลงาน

เปนระยะ 

8.ความเปนระเบียบ  

ความตั้งใจ 

2.การศึกษาพรรณไม          

ท่ีสนใจ 

1)การศึกษาลักษณะ

ภายนอก ภายในของพืช

แตละสวนโดยละเอียด 

2)การกําหนดเรื่องท่ีจะ

เรียนรูในแตละสวนของพืช 

3)การเรียนรูแตละเรื่อง 

แตสวนขององคประกอบ

ยอย 

4)การนําขอมลูมา

เปรียบเทียบความตางใน

แตละเรื่องในชนิดเดียวกัน 
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ตารางท่ี 8 แสดงปฏิทินปฏิบัติงานดานท่ี 2 องคประกอบท่ี 3 การศึกษาขอมูลดานตางๆ งานสวนพฤกษศาสตร    
โรงเรียน โรงเรียนโยธินบาํรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564 (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานหลัก 
รายละเอียดกิจกรรม
ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

2. ดําเนินงาน 

ตามแผน 

ศึกษาพรรณไมโดย

นักเรียน200กลุมคละ

ช้ัน ดวยแบบ ก.7-003 

กลุมละ 2 ตน 

            

3.สรุปผลและ

ประเมินผล 

การสงผลการศึกษา

พรรณไมใหครูตรวจ 

            

4. วิเคราะหปญหา

ปรับปรุงพัฒนา 

การสงงานตาม

กําหนดเวลา 
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ตารางท่ี 8 แสดงปฏิทินปฏิบัติงานดานท่ี 2 องคประกอบท่ี 3 การศึกษาขอมูลดานตางๆ งานสวนพฤกษศาสตร    
โรงเรียน โรงเรียนโยธินบาํรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564 (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานหลัก 
รายละเอียดกิจกรรม
ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

2. ดําเนินงาน 

ตามแผน 

ศึกษาพรรณไมโดย

นักเรียน200กลุมคละ

ช้ัน ดวยแบบ ก.7-003 

กลุมละ 2 ตน 

            

3.สรุปผลและ

ประเมินผล 

การสงผลการศึกษา

พรรณไมใหครูตรวจ 

            

4. วิเคราะหปญหา

ปรับปรุงพัฒนา 

การสงงานตาม

กําหนดเวลา 

            

ตารางท่ี 9 แสดงปฏิทินปฏิบัติงานดานท่ี 2 องคประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรยีนรูงานสวนพฤกษศาสตร 

โรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564 

งานหลัก 
รายละเอียดกิจกรรม
ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

ต.ค. 

64 

พ.ย. 

64 

ธ.ค. 

64 

ม.ค. 

65 

ก.พ. 

65 

มี.ค. 

65 

เม.ย. 

65 

องคประกอบท่ี 4 

การรายงานผล

การเรียนรู 

(มี7ลําดับการ

เรียนรู: 2มี3ยอย/

4ม2ียอย/                 

6ม4ียอย) 

 

 

 

ลําดับการเรยีนรูท่ี  

1.รวบรวมผลการเรียนรู 

2.คัดแยกสาระสาํคัญ 

และจัดใหเปนหมวดหมู 

   2.1วิเคราะห เรียบ

เรียงสาระ 

   2.2จัดระเบียบขอมูล

สาระแตละดาน 

   2.3จัดลําดับสาระ

หรือกลุมสาระ 

3.สรุปและเรยีบเรยีง 

4.เรยีนรูรูปแบบ             

การเขียนรายงาน 

   4.1แบบวิชาการ 

   4.2แบบบูรณาการ 

5.กําหนดรูปแบบ         

การเขียนรายงาน 

6.เรยีนรูวิธีการเขียน

รายงาน 

   6.1แบบเอกสาร เชน 

หนังสือ แผนพับ 

   6.2แบบบรรยาย เชน 

การเลานิทาน อภิปราย 

สัมมนา 

   6.3แบบศลิปะ เชน 

การแสดงศลิปะพ้ืนบาน 

ละคร รองเพลง ภาพวาด 

ทางพฤกษศาสตร 

   6.4แบบนิทรรศการ 

7.กําหนดวิธีการรายงานผล  

            

2.ดําเนินงาน    

ตามแผน 

บูรณาการ8กลุมสาระ/

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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ตารางท่ี 9 แสดงปฏิทินปฏิบัติงานดานท่ี ๒ องคประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรียนรู งานสวนพฤกษศาสตร 

โรงเรียน โรงเรียนโยธินบาํรุง จังหวดันครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564 (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานหลัก 
รายละเอียดกิจกรรม

ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

3.สรุปผลและ

ประเมินผล 

 

จํานวนใบงาน ใบความรู 

ช้ินงาน และแผนจัดการ

เรียนรู 

            

4.วิเคราะหปญหา

ปรับปรุงพัฒนา 

ปญหาการเรียนบูรณา

การและการรวบรวม

ผลงานของนักเรียน 
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ตารางท่ี 9 แสดงปฏิทินปฏิบัติงานดานท่ี ๒ องคประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรียนรู งานสวนพฤกษศาสตร 

โรงเรียน โรงเรียนโยธินบาํรุง จังหวดันครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564 (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานหลัก 
รายละเอียดกิจกรรม

ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

3.สรุปผลและ

ประเมินผล 

 

จํานวนใบงาน ใบความรู 

ช้ินงาน และแผนจัดการ

เรียนรู 

            

4.วิเคราะหปญหา

ปรับปรุงพัฒนา 

ปญหาการเรียนบูรณา

การและการรวบรวม

ผลงานของนักเรียน 

            

ตารางท่ี 10 แสดงปฏิทินปฏิบัติงานดานท่ี ๒ องคประกอบท่ี 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาํปการศึกษา 2564 

 

 

งานหลัก 
รายละเอียดกิจกรรม
ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

องคประกอบท่ี 5 

การนําไปใช

ประโยชนทาง

การศึกษา 

(มี 4 ลําดับ          

การเรยีนรู:               

1 มี2ยอย/               

2ม๒ียอย(๓)(๓)/     

3ม3ียอย) 

 

1.การนําสวน

พฤกษศาสตรโรงเรยีน

บูรณาการสูการเรียน 

การสอน 

 1.1การจัดทําหลักสตูร

และการเขียนแผน           

การสอนใหสอดคลอง

กับหลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2551 

 1.2การจัดเก็บผล          

การเรยีนรู 

2.การเผยแพรองค

ความรู 

 ๒.๑การบรรยาย 

    2.๑.1การสนทนา 

    2.๑.2การเสวนา 

    2.๑.3สัมมนา/

อภิปราย 

  ๒.๒การจัดแสดง  

    2.๒.1จดัแสดง

นิทรรศการ 

 .  ๒.2.2นิทรรศการ

ประกอบบรรยายสรุป 

    2.๒.3จดั

นิทรรศการเฉพาะเรื่อง/

ประเภท 

 

            



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 90

ตารางท่ี 10 แสดงปฏิทินปฏิบัติงานดานท่ี 2 องคประกอบท่ี 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราชประจําปการศึกษา 2564 (ตอ) 

 

     

 

 

 

 

 

งานหลัก 
รายละเอียดกิจกรรม
ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

องคประกอบท่ี 5 

การนําไปใช

ประโยชนทาง

การศึกษา 

(มี 4 ลําดับ          

การเรยีนรู:               

1 มี2ยอย/               

2ม๒ียอย(๓)(๓)/     

3ม3ียอย)(ตอ) 

3.การจดัสรางแหลง

เรียนรู 

 3.1การแสดงพิพิธภัณฑ 

 3.2การแสดงพิพิธภัณฑ

เฉพาะเรื่อง 

 3.3การแสดงพิพิธภัณฑ

ธรรมชาติวิทยา 

4.การใช การดูแลรักษา 

และพัฒนาแหลงเรียนรู 

            

2. ดําเนินงาน 

ตามแผน 

จัดแสดงนิทรรศการ               

ในและนอกหนวยงาน 

            

3.สรุปผลและ

ประเมินผล 

 

สรุปการจัดนิทรรศการ

ประการสาธิตในและ

นอกหนวยงานตาม 

ความเหมาะสม 

            

4. วิเคราะหปญหา

ปรับปรุงพัฒนา 

การขอเวลาเรียน              

แกนักเรียนและการขอใช

งบไปราชการ กรณีไป

เผยแพรผลงานวิชาการ

นอกหนวยงาน 
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ตารางท่ี 10 แสดงปฏิทินปฏิบัติงานดานท่ี 2 องคประกอบท่ี 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราชประจําปการศึกษา 2564 (ตอ) 

 

     

 

 

 

 

 

งานหลัก 
รายละเอียดกิจกรรม
ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

องคประกอบท่ี 5 

การนําไปใช

ประโยชนทาง

การศึกษา 

(มี 4 ลําดับ          

การเรยีนรู:               

1 มี2ยอย/               

2ม๒ียอย(๓)(๓)/     

3ม3ียอย)(ตอ) 

3.การจดัสรางแหลง

เรียนรู 

 3.1การแสดงพิพิธภัณฑ 

 3.2การแสดงพิพิธภัณฑ

เฉพาะเรื่อง 

 3.3การแสดงพิพิธภัณฑ

ธรรมชาติวิทยา 

4.การใช การดูแลรักษา 

และพัฒนาแหลงเรียนรู 

            

2. ดําเนินงาน 

ตามแผน 

จัดแสดงนิทรรศการ               

ในและนอกหนวยงาน 

            

3.สรุปผลและ

ประเมินผล 

 

สรุปการจัดนิทรรศการ

ประการสาธิตในและ

นอกหนวยงานตาม 

ความเหมาะสม 

            

4. วิเคราะหปญหา

ปรับปรุงพัฒนา 

การขอเวลาเรียน              

แกนักเรียนและการขอใช

งบไปราชการ กรณีไป

เผยแพรผลงานวิชาการ

นอกหนวยงาน 

            

ตารางท่ี 11 แสดงปฏิทินปฏิบัติงานพืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564     

 

 

งานหลัก 
รายละเอียดกิจกรรม
ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

1.พืชศึกษา  
  ๑.1ผักเสี้ยนผี 
  1.2แกว 
 
 
 

1.การศึกษาลักษณะ  
ทางพฤกษศาสตร             
ดานรูปลักษณภายนอก
และภายใน (รูปราง 
รูปทรง สผีิว เน้ือ ขนาด)
พืชศึกษา 
2.การศึกษาลักษณะ 
ทางนิเวศวิทยา 
  - สภาพดิน 
  - ความช้ืน 
  - สภาพอากาศ 
  - ลม  
  - ปริมาณแสง 
3.การศึกษา                       
การขยายพันธุ การดูแล
รักษา การเจริญเติบโต 
   -วิธีการเพาะขยายพันธุ 
   -การดูแลรักษาหลัง
การปลูกและการดูแล
รักษาใหเจรญิงอกงาม 
(การใหนํ้า ปุย ตัดแตง) 
4.การศึกษาการนําไปใช
ประโยชน 
  - ภูมิปญญาพ้ืนบาน        
ในการนําไปใชประโยชน 
  - ประโยชนจาก
การศึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร 
  - แนวทางอนุรักษและ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน 

            

2.ดําเนินงาน
ตามแผน 

กลุมศึกษาแบบคละช้ัน 
กลุมศึกษาเชิงลึก  
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ตารางท่ี 11 แสดงปฏิทินปฏิบัติงานพืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564 (ตอ)     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานหลัก 
รายละเอียดกิจกรรม
ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

3.สรุปผลและ
ประเมินผล 

ตรวจผลงาน                  
เขียนรายงานเชิงวิชาการ 

            

4.วิเคราะห
ปญหาปรับปรุง
พัฒนา 

ปญหาดานระยะเติบโต 
ดานการนํามาใช
ประโยชน 
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ตารางท่ี 11 แสดงปฏิทินปฏิบัติงานพืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564 (ตอ)     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานหลัก 
รายละเอียดกิจกรรม
ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

3.สรุปผลและ
ประเมินผล 

ตรวจผลงาน                  
เขียนรายงานเชิงวิชาการ 

            

4.วิเคราะห
ปญหาปรับปรุง
พัฒนา 

ปญหาดานระยะเติบโต 
ดานการนํามาใช
ประโยชน 

            

ตารางท่ี 12 แสดงปฏิทินปฏิบัติงานสาระการเรียนรูท่ี 1 ธรรมชาติแหงชีวิต(ผักเสี้ยนผี) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564  
 

 
   

งานหลัก 
รายละเอียดกิจกรรม
ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

1.สาระท่ี 1 
ธรรมชาติแหง
ชีวิต(ผักเสี้ยนผี)  
4 ลําดบัการเรียนรู  
 
 
 

ลําดับการเรยีนรู 
 1.สัมผัสเรียนรูวงจร
ชีวิตของชีวภาพ 
   1.1การศึกษาดาน
รูปลักษณ ไดขอมลูการ
เปลี่ยนแปลงและความ
แตกตางดานรูปลักษณ 
   1.2การศึกษาดาน
คุณสมบัติ ไดขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงและความ
แตกตางดานคณุสมบัต ิ
   1.3การศึกษา
พฤติกรรม ไดขอมลูการ
เปลี่ยนแปลงและความ
แตกตางดานพฤติกรรม 
 2.เปรยีบเทียบ          
การเปลีย่นแปลงและ
ความแตกตาง 
   2.1รูปลักษณกับรูป
กายตน 
   2.2คณุสมบัติกับ
สมรรถภาพของตน 
   2.3พฤติกรรมกับจติ
อารมณและพฤติกรรม
ของตน 
 3.สรปุองคความรูท่ีได
จากการศึกษาธรรมชาติ
แหงชีวิต 
 4.สรปุแนวทางเพ่ือ
นําไปสูการประยุกตใช  
ในการดําเนินชีวิต 

     

 

      

2.ดําเนินงาน 
ตามแผน 

ใชแผนบูรณาการ               
กลุมศึกษาเชิงลึก 
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ตารางท่ี 12 แสดงปฏิทินปฏิบัติงาน สาระการเรียนรูท่ี 1 ธรรมชาติแหงชีวิต(ผักเสี้ยนผี) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564 (ตอ)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานหลัก 
รายละเอียดกิจกรรม
ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

3.สรุปผลและ
ประเมินผล 

ตรวจผลงาน จัดทํา
รายงาน 

            

4.วิเคราะหปญหา
ปรับปรุงพัฒนา 

ปญหาดานตัวอยางของ
ชวงระยะเจริญเติบโต 
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ตารางท่ี 12 แสดงปฏิทินปฏิบัติงาน สาระการเรียนรูท่ี 1 ธรรมชาติแหงชีวิต(ผักเสี้ยนผี) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564 (ตอ)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานหลัก 
รายละเอียดกิจกรรม
ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

3.สรุปผลและ
ประเมินผล 

ตรวจผลงาน จัดทํา
รายงาน 

            

4.วิเคราะหปญหา
ปรับปรุงพัฒนา 

ปญหาดานตัวอยางของ
ชวงระยะเจริญเติบโต 

            

ตารางท่ี 13  แสดงปฏิทินปฏิบัติงานสาระการเรียนรูท่ี 2 สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว(ผักเสี้ยนผี) งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564 (ตอ) 

 

งานหลัก 
รายละเอียดกิจกรรม
ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

1.สาระท่ี 2 
สรรพสิ่งลวนพัน
เกี่ยว (ผักเสี้ยนผี) 

 

 

 

ลําดับการเรยีนรู 
1.รวบรวมองคความรูท่ี
ไดจากการเรยีนรู
ธรรมชาติแหงชีวิต 
2.เรยีนรูธรรมชาติของ
ปจจัยชีวภาพอ่ืนท่ีเขามา
เก่ียวของกับปจจัยหลัก 
   2.1เรยีนรูดาน
รูปลักษณ คุณสมบัติ  
พฤติกรรม 
   2.2สรุปผลการเรียนรู 
3.เรยีนรูธรรมชาติของ
ปจจัยกายภาพ (ดิน นํ้า 
แสง อากาศ) 
  3.1เรียนรูดาน
รูปลักษณ คุณสมบัต ิ
  3.2สรปุผลการเรยีนรู 
4.เรยีนรูธรรมชาติของ
ปจจัยอ่ืนๆ (ปจจัย
ประกอบ เชน วัสดุ
อุปกรณ อาคารสถานท่ี) 
5.เรยีนรูธรรมชาติของ
ความพันเก่ียวระหวาง
ปจจัย 
   5.1เรยีนรู วิเคราะห             
ใหเห็นความสัมพันธและ
สัมพันธภาพ 
   5.2เรยีนรู วิเคราะห 
ใหเห็นความผูกพัน 
6.สรุปผลการเรียนรู  
ดุลยภาพของความพัน
เก่ียว 
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ตารางท่ี 13 แสดงปฏิทินปฏิบัติงานสาระการเรียนรูท่ี 2 สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว(ผักเสี้ยนผี) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564 (ตอ) 
 

งานหลัก 
รายละเอียดกิจกรรม
ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

2.ดําเนินงาน 
ตามแผน 

ใชแผนบูรณาการ          
กลุมศึกษาเชิงลึก 

 

 

           

3.สรุปผลและ
ประเมินผล 

ตรวจผลงาน จัดทํา
รายงาน 

            

4.วิเคราะหปญหา
ปรับปรุงพัฒนา 

ปญหาดานกายภาพ             
ดานการศึกษานอกเวลา
ราชการปกต ิ
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ตารางท่ี 13 แสดงปฏิทินปฏิบัติงานสาระการเรียนรูท่ี 2 สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว(ผักเสี้ยนผี) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564 (ตอ) 
 

งานหลัก 
รายละเอียดกิจกรรม
ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

2.ดําเนินงาน 
ตามแผน 

ใชแผนบูรณาการ          
กลุมศึกษาเชิงลึก 

 

 

           

3.สรุปผลและ
ประเมินผล 

ตรวจผลงาน จัดทํา
รายงาน 

            

4.วิเคราะหปญหา
ปรับปรุงพัฒนา 

ปญหาดานกายภาพ             
ดานการศึกษานอกเวลา
ราชการปกต ิ

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 14 แสดงปฏิทินปฏิบัติงานสาระการเรียนรูท่ี 3 ประโยชนแทแกมหาชน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564  

 
 

 

งานหลัก 
รายละเอียดกิจกรรม
ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

1.สาระท่ี 3 
ประโยชนแท 
แกมหาชน
(ผักเสี้ยนผี) 
 

 

 

ลําดับการเรยีนรู 
1.เรียนรูการวิเคราะห
ศักยภาพของปจจัย
ศึกษา 
  1.1พิจารณาศักยภาพ
ดานรูปลักษณ 
  1.2วิเคราะหศักยภาพ
ดานคุณสมบัต ิ
  1.3จินตนาการ
ศักยภาพดานพฤติกรรม 
 2.เรยีนรู จินตนาการ
เห็นคุณของศักยภาพ  
ของปจจัยศึกษา 
  2.1จินตนาการจาก
การวิเคราะหศักยภาพ   
  2.2เรียนรูสรุปคุณของ
ศักยภาพ ท่ีไดจาก
จินตนาการ 
3.สรรคสรางวิธีการ 
  3.1พิจารณาคณุท่ีเกิด
จากจินตนาการ 
  3.2สรางแนวคิด  
แนวทาง วิธีการ 
4.สรุปผลการเรียนรู  
ประโยชนแทแกมหาชน 

            

2.ดําเนินงาน
ตามแผน 

ใชแผนบูรณาการ              
กลุมศึกษาเชิงลึก 

            

3.สรุปผลและ
ประเมินผล 

ตรวจผลงาน            
จัดทํารายงาน 

            

4.วิเคราะห
ปญหาปรับปรุง
พัฒนา 

ปญหาดานบรรจภุณัฑ 
ดานการตลาด ดานการ
ประชาสมัพันธ 
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    ตารางท่ี 15 แสดงปฏิทินปฏิบัติงานการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน (9 ใบงาน) งานสวนพฤกษศาสตร 
    โรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564 

งานหลัก 
รายละเอียดกิจกรรม
ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

1.การสํารวจ
และจัดทําฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 
(๙ใบงาน) 
 

 

 

ลําดับการเรยีนรู 
1.เก็บขอมูลพ้ืนฐาน            
ในทองถ่ิน 
2.เก็บขอมลูการ
ประกอบอาชีพในทองถ่ิน 
3.เก็บขอมลูกายภาพ             
ในทองถ่ิน 
4.เก็บขอมลูประวัติ
หมูบาน ชุมชน วิถีชุมชน
ในทองถ่ิน 
5.เก็บขอมลูการใช
ประโยชนจากพืช                 
ในทองถ่ิน 
6.เก็บขอมลูการใช
ประโยชนจากสัตว                
ในทองถ่ิน 
7.เก็บขอมลูการใช
ประโยชนจากชีวภาพ
อ่ืนๆในทองถ่ิน 
8.เก็บขอมลูภูมิปญญา
ในทองถ่ิน 
9.เก็บขอมลูแหลง
ทรัพยากรและโบราณคดี
ในทองถ่ิน 
10.จัดทําฐานขอมลู
ทรัพยากรในทองถ่ิน 

            

2.ดําเนินงาน
ตามแผน 

ใชแผนบูรณาการ               
กลุมศึกษา๙ใบงาน 

            

3.สรุปผลและ
ประเมินผล 

ตรวจผลงาน               
จัดทํารายงาน 

            

4.วิเคราะห
ปญหาปรับปรุง
พัฒนา 

ปญหาดานการเดินทาง
ในการออกเก็บขอมูล 
ดานบันทึกการสมัภาษณ 
ดานการบันทึกภาพ 
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    ตารางท่ี 15 แสดงปฏิทินปฏิบัติงานการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน (9 ใบงาน) งานสวนพฤกษศาสตร 
    โรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564 

งานหลัก 
รายละเอียดกิจกรรม
ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา 2564 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

1.การสํารวจ
และจัดทําฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 
(๙ใบงาน) 
 

 

 

ลําดับการเรยีนรู 
1.เก็บขอมูลพ้ืนฐาน            
ในทองถ่ิน 
2.เก็บขอมลูการ
ประกอบอาชีพในทองถ่ิน 
3.เก็บขอมลูกายภาพ             
ในทองถ่ิน 
4.เก็บขอมลูประวัติ
หมูบาน ชุมชน วิถีชุมชน
ในทองถ่ิน 
5.เก็บขอมลูการใช
ประโยชนจากพืช                 
ในทองถ่ิน 
6.เก็บขอมลูการใช
ประโยชนจากสัตว                
ในทองถ่ิน 
7.เก็บขอมลูการใช
ประโยชนจากชีวภาพ
อ่ืนๆในทองถ่ิน 
8.เก็บขอมลูภูมิปญญา
ในทองถ่ิน 
9.เก็บขอมลูแหลง
ทรัพยากรและโบราณคดี
ในทองถ่ิน 
10.จัดทําฐานขอมลู
ทรัพยากรในทองถ่ิน 

            

2.ดําเนินงาน
ตามแผน 

ใชแผนบูรณาการ               
กลุมศึกษา๙ใบงาน 

            

3.สรุปผลและ
ประเมินผล 

ตรวจผลงาน               
จัดทํารายงาน 

            

4.วิเคราะห
ปญหาปรับปรุง
พัฒนา 

ปญหาดานการเดินทาง
ในการออกเก็บขอมูล 
ดานบันทึกการสมัภาษณ 
ดานการบันทึกภาพ 

            

 

ตารางท่ี 16 แสดงปฏิทินปฏิบัติงานการดําเนินงาน ดานท่ี 3 ผลการดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   
โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564  

 

งานหลัก 
รายละเอียดกิจกรรม
ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา ๒๕๖4 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

ดานท่ี ๓ 
ผลการดําเนินงาน 
 
 

 

 

๑.สภาพแวดลอมท่ัวไป
ของโรงเรียน มีความ
สะอาด เปนระเบียบ            
รมรื่น นาอยู 
(ประเมินและดําเนินการ) 

     

       

๒.โรงเรียนมีบรรยากาศ
ของสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

            

๓.บุคลากร และผูเรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม  

            

 ๔.ผลการดําเนินงานของ
โรงเรียน บุคลากร และ
ผูเรยีน ดี เปนท่ียอมรับ 
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  ตารางท่ี 17 แสดงปฏิทินปฏิบัติงาน การดําเนินงานดานท่ี 4 ความถูกตองทางวิชาการดานพฤกษศาสตร        
 งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564  

 

งานหลัก 
รายละเอียดกจิกรรม

ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา ๒๕๖4 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

ดานท่ี ๔ 
ความถูกตอง  
ทางวิชาการ   
ดานพฤกษศาสตร 
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
 
 
 
 

๑.สํารวจจัดทําวัสดสุง
ตรวจสอบดานท่ี ๔            
ความถูกตองทางวิชาการ
ดานพฤกษศาสตร               
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

     

       

๒.ตัวอยางพรรณไมแหง
และการศึกษาพรรณไม 

            

๓.ทะเบียนพรรณไมและ
ภาพถายพรรณไม       

      

๔.ปายช่ือพรรณไม
สมบูรณ 
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  ตารางท่ี 17 แสดงปฏิทินปฏิบัติงาน การดําเนินงานดานท่ี 4 ความถูกตองทางวิชาการดานพฤกษศาสตร        
 งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2564  

 

งานหลัก 
รายละเอียดกจิกรรม

ปฏิบัติ(งานยอย) 

ปการศึกษา ๒๕๖4 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

ดานท่ี ๔ 
ความถูกตอง  
ทางวิชาการ   
ดานพฤกษศาสตร 
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 
 
 
 
 

๑.สํารวจจัดทําวัสดสุง
ตรวจสอบดานท่ี ๔            
ความถูกตองทางวิชาการ
ดานพฤกษศาสตร               
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

     

       

๒.ตัวอยางพรรณไมแหง
และการศึกษาพรรณไม 

            

๓.ทะเบียนพรรณไมและ
ภาพถายพรรณไม       

      

๔.ปายช่ือพรรณไม
สมบูรณ 

            

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ๓) แผนการจัดการเรียนรู  โดยเขียนแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนท่ีแสดงใหเห็นวิธีการ
จัดการเรียนรูอยางชัดเจนในทุกระดับชั้นและทุกกลุมสาระการเรียนรู ทําผังมโนทัศน mind mapping สรุป
เปนตาราง ปริมาณ แผนแตละสาระการเรียนรู ในแตละระดับ แสดงจํานวนแผนรวมท้ังหมด 

                โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราชได ดําเนินงาน ประชุมชี้แจงใหคุณครูผูสอนทุก
ทานจัดทําแผนจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และวิธีการ การนํางานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนเขาสูกลุมสาระตางๆ ดวยวิธีการสรางความตระหนักเห็นความสําคัญและมีสวนรวมใน
การสนองพระราชดําริฯงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โครงการ อพ.สธ.ในกรอบท่ี ๓ กรอบการสราง
จิตสํานึก และกิจกรรมท่ี ๗ กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร  ซ่ึงทางโรงเรียนไดดําเนินการ
อยางตอเนื่องมาตลอด โดยปการศึกษา ๒๔๖4 ครูผูสอนไดทําการเขียนแผนบูรณาการโดยผานการ
วิเคราะหงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  ใหเหมาะกับระดับชั้น โดยวิเคราะห ความสอดคลองครบทุกลําดับการเรียนรู ท้ัง ๕ องคประกอบ 
พืชศึกษา และ 3 สาระการเรียนรู รวมถึงการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน (๙ ใบงาน) โดยมีการ
ประสานงานจากผูบริหารผานไปยังหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและถึงคุณครูผูสอนทุกทานใหจัดการเรียนรู
บูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 18 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง 5 องคประกอบ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564   

องคประกอบ/ 
ลําดับการเรียนรู 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด/            

สาระแกนกลาง 
องคประกอบที่ 1 การจัดทําปายชื่อพรรณไม 
ลําดับการเรียนรูที่ ๑  
กําหนดพื้นที่ศึกษา 

คณิตศาสตร สาระที2่การวัดและ
เรขาคณิต 

ค2.๑เขาใจพื้นฐานเก่ียวกับ
การวัดและคาดคะเนขนาด
ของสิ่งที่ตองการวัดและ
การนําไปใช 
ค2.2เขาใจและวิเคราะห
รูปเรขาคณิต สมบัติของรูป
เรขาคณิต ความสัมพันธ
ระหวางรูปเรขาคณิตและ
ทฤษฎีบททางเรขาคณิต 
และการนาํไปใช 

ม.2/๑(พืน้ที่ผิว) 
 
 
 
 
ม.1/๑ 
(การสรางทาง
เรขาคณิต) 

 วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

สาระที4่เทคโนโลย ี ว4.1เขาใจแนวคิดหลัก
ของเทคโนโลยีเพื่อ           
การดํารงชีวิตในสังคม           
ที่มีการเปลี่ยนแปลง อยาง
รวดเร็ว ใชความรูและ
ทักษะทางดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และ ศาสตร
อ่ืนๆ เพื่อแกปญหาหรือ
พัฒนางานอยางมีความคิด
สรางสรรค ดวย
กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม เลือกใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสม 
โดยคํานงึถึงผลกระทบตอ
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

ม.1/3  
ม.4/3 

 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สาระที5่ภูมิศาสตร ส๕.1 ม.2/2 
ม.๔-๖/3 
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ตารางท่ี 18 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง 5 องคประกอบ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564   

องคประกอบ/ 
ลําดับการเรียนรู 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด/            

สาระแกนกลาง 
องคประกอบที่ 1 การจัดทําปายชื่อพรรณไม 
ลําดับการเรียนรูที่ ๑  
กําหนดพื้นที่ศึกษา 

คณิตศาสตร สาระที2่การวัดและ
เรขาคณิต 

ค2.๑เขาใจพื้นฐานเก่ียวกับ
การวัดและคาดคะเนขนาด
ของสิ่งที่ตองการวัดและ
การนําไปใช 
ค2.2เขาใจและวิเคราะห
รูปเรขาคณิต สมบัติของรูป
เรขาคณิต ความสัมพันธ
ระหวางรูปเรขาคณิตและ
ทฤษฎีบททางเรขาคณิต 
และการนาํไปใช 

ม.2/๑(พืน้ที่ผิว) 
 
 
 
 
ม.1/๑ 
(การสรางทาง
เรขาคณิต) 

 วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

สาระที4่เทคโนโลย ี ว4.1เขาใจแนวคิดหลัก
ของเทคโนโลยีเพื่อ           
การดํารงชีวิตในสังคม           
ที่มีการเปลี่ยนแปลง อยาง
รวดเร็ว ใชความรูและ
ทักษะทางดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และ ศาสตร
อ่ืนๆ เพื่อแกปญหาหรือ
พัฒนางานอยางมีความคิด
สรางสรรค ดวย
กระบวนการออกแบบเชงิ
วิศวกรรม เลือกใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสม 
โดยคํานงึถึงผลกระทบตอ
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม 

ม.1/3  
ม.4/3 

 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สาระที5่ภูมิศาสตร ส๕.1 ม.2/2 
ม.๔-๖/3 

 
 
 
 

ตารางท่ี 18 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง 5 องคประกอบ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

องคประกอบ/ 
ลําดับการเรียนรู 

กลุมสาระ             
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด/ 

สาระแกนกลาง 
ลําดับการเรียนรูที่ ๑  
กําหนดพื้นที่ศึกษา 

การงานอาชีพ สาระที่๑การดาํรง 
ชีวิตและครอบครัว  

ง๑.๑ ม.๒/๑-๓ 

ลําดับการเรียนรูที่ ๒ 
สํารวจพรรณไมในพืน้ที่
ศึกษา 

วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

สาระที1่วิทยาศาสตร 
ชีวภาพ 
 

ว1.๒เขาใจสมบัติของ
สิ่งมีชีวิต หนวยพื้นฐาน
ของสิ่งมีชีวิต การ
ลําเลียงสารเขา 
และออกจากเซลล 
ความสัมพันธของ
โครงสรางและหนาที่ของ
ระบบตางๆ ของสัตว
และมนุษยที่ทํางาน
สัมพันธกัน 
ความสัมพันธของ
โครงสรางและหนาที่ของ
อวยัวะตางๆ  ของพชืที่
ทํางานสัมพนัธกัน 
รวมทั้งนําความรูไปใช
ประโยชน 

ม.1/8 
 

ลําดับการเรียนรูที่ ๓ 
ทําและตดิปายรหัส
ประจําตน 

การงานอาชีพ สาระที่๑การดาํรง 
ชีวิตและครอบครัว  

ง๑.๑ ม.๒/๑-๓ 

ลําดับการเรียนรูที่ ๔ 
ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อ 
และศึกษาขอมูลพื้นบาน  
(ก.7-003 หนา 1) 

คณิตศาสตร สาระที3่สถิติและ
ความนาจะเปน 

ค3.1เขาใจกระบวนการ
ทางสถิติ และใชความรู
ทางสถิติในการแกปญหา 

ม.1/1(สถิติ) 
ม.6/1(สถิติ) 

ศิลปะ สาระที่๑ทัศนศิลป ศ๑.๑  ม.2/3 
ม.๔-๖/๖ 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สาระที่๔ประวัติศาสตร ส๔.๑ ม.๔-๖/๒ 
 

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

- - - 

ลําดับการเรียนรูที่ ๕ 
ทําผังแสดงตาํแหนง
พรรณไม 

ศิลปะ สาระที่๑ทัศนศิลป ศ๑.๑ ม.2/3 
ม.๔-๖/๖ 
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ตารางท่ี 18 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง 5 องคประกอบ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

องคประกอบ/ 
ลําดับการเรียนรู 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด/ 

สาระแกนกลาง 
ลําดับการเรียนรูที่ ๕ 
ทําผังแสดงตาํแหนง
พรรณไม 

คณิตศาสตร สาระที1่จํานวนและ
พีชคณิต 
 
 
สาระ การวัดและ
เรขาคณิต (เพิ่มเติม) 

ค1.3ใชนิพจน สมการ
และอสมการ อธิบาย
ความสัมพันธหรือชวย
แกปญหาที่กําหนดให 
ขอ1เขาใจเรขาคณิต
วิเคราะหและการนําไปใช 

ม.1/2(สมการ
เชิงเสนสองตัว
แปร) 
 
ม.4/1(จุดและ
เสนตรง) 

 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

- - - 

ลําดับการเรียนรูที่ ๖ 
ศึกษาและบนัทึก
ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร 
(ก.7-003 หนา 2-7) 

วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

สาระที1่ 
วิทยาศาสตรชีวภาพ 
สาระชวีวิทยา 

ว๑.๑ 
ขอ3 

ม.๑/๑๐-๑๑ 
ม.5/1-5 

 ศิลปะ สาระที่๑ทัศนศิลป ศ๑.๑ ม.๓/๓, ๑๑ 
 กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 
ลูกเสือ-เนตรนารี ,               
ผูบําเพ็ญประโยชน 

- - 

ลําดับการเรียนรูที่ ๗ 
บันทึกภาพหรือวาด
ภาพทางพฤกษศาสตร 
 
 

คณิตศาสตร สาระที1่จํานวนและ
พีชคณิต 
 
 
 
สาระที2่การวัดและ 
เรขาคณิต 

ค1.1เขาใจความ
หลากหลายของ               
การแสดงจํานวน ระบบ
จํานวน การดําเนนิการ
ของจํานวน ผลที่เกิดข้ึน
จากการดําเนนิการ 
สมบัติของการ
ดําเนินการและนาํไปใช  
ค2.๒เขาใจและ
วิเคราะหรูปเรขาคณิต 
สมบัติของรูปเรขาคณิต 
ความสัมพันธระหวางรูป
เรขาคณิตและทฤษฎีบท
ทางเรขาคณิต และ           
การนําไปใช 

ม.1/3 
(อัตราสวน) 
 
 
 
ม.๓/๑               
(ความคลาย) 
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ตารางท่ี 18 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง 5 องคประกอบ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

องคประกอบ/ 
ลําดับการเรียนรู 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด/ 

สาระแกนกลาง 
ลําดับการเรียนรูที่ ๕ 
ทําผังแสดงตาํแหนง
พรรณไม 

คณิตศาสตร สาระที1่จํานวนและ
พีชคณิต 
 
 
สาระ การวัดและ
เรขาคณิต (เพิ่มเติม) 

ค1.3ใชนิพจน สมการ
และอสมการ อธิบาย
ความสัมพันธหรือชวย
แกปญหาที่กําหนดให 
ขอ1เขาใจเรขาคณิต
วิเคราะหและการนําไปใช 

ม.1/2(สมการ
เชิงเสนสองตัว
แปร) 
 
ม.4/1(จุดและ
เสนตรง) 

 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

- - - 

ลําดับการเรียนรูที่ ๖ 
ศึกษาและบนัทึก
ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร 
(ก.7-003 หนา 2-7) 

วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

สาระที1่ 
วิทยาศาสตรชีวภาพ 
สาระชวีวิทยา 

ว๑.๑ 
ขอ3 

ม.๑/๑๐-๑๑ 
ม.5/1-5 

 ศิลปะ สาระที่๑ทัศนศิลป ศ๑.๑ ม.๓/๓, ๑๑ 
 กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 
ลูกเสือ-เนตรนารี ,               
ผูบําเพ็ญประโยชน 

- - 

ลําดับการเรียนรูที่ ๗ 
บันทึกภาพหรือวาด
ภาพทางพฤกษศาสตร 
 
 

คณิตศาสตร สาระที1่จํานวนและ
พีชคณิต 
 
 
 
สาระที2่การวัดและ 
เรขาคณิต 

ค1.1เขาใจความ
หลากหลายของ               
การแสดงจํานวน ระบบ
จํานวน การดําเนนิการ
ของจํานวน ผลที่เกิดข้ึน
จากการดําเนนิการ 
สมบัติของการ
ดําเนินการและนาํไปใช  
ค2.๒เขาใจและ
วิเคราะหรูปเรขาคณิต 
สมบัติของรูปเรขาคณิต 
ความสัมพันธระหวางรูป
เรขาคณิตและทฤษฎีบท
ทางเรขาคณิต และ           
การนําไปใช 

ม.1/3 
(อัตราสวน) 
 
 
 
ม.๓/๑               
(ความคลาย) 

 
 

 ตารางท่ี 18 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง 5 องคประกอบ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน โรงเรียนโยธินบํารุง  
 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

องคประกอบ/ 
ลําดับการเรียนรู 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด/ 

สาระแกนกลาง 
ลําดับการเรียนรูที่ ๗ 
บันทึกภาพหรือวาด
ภาพทางพฤกษศาสตร 
 

ศิลปะ สาระที่๑ทัศนศิลป ศ๑.๑ ม.๑/๑-๒ 
การงานอาชีพ สาระที่๑การดาํรง 

ชีวิตและครอบครัว  
ง๑.๑ ม.๑/1-๓ 

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

-ลูกเสือ-เนตรนารี,             
ผูบําเพ็ญประโยชน 
-ชุมนุมสนุกเก่ียวกับ
อิเล็กทรอนิกส 

- - 

ลําดับการเรียนรูที่ ๘ 
ทําตัวอยางพรรณไม 
(แหง/ดอง/เฉพาะสวน) 

วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

สาระที่๑วิทยาศาสตร 
ชีวภาพ 
สาระเคมี 
 
 
 
 
 
 
สาระชวีวิทยา 

ว๑.๑ 
ว๑.๒ 
ขอ 1.เขาใจโครงสราง
อะตอม การจัดเรียงธาตุ
ในตารางธาตุ สมบัติของ
ธาตุ  พันธะเคมีและ
สมบัติของสาร แกสและ
สมบัติของแกส ประเภท
และสมบตัิของ
สารประกอบอินทรีย
และพอลิเมอร รวมทั้ง
การนําความรูไปใช
ประโยชนขอ 5 

ม.๑/๑๐-๑๑ 
ม.๑/๙ 
ม.6/10สืบคน
ขอมูลและ
นําเสนอตัวอยาง
การนํา 
สารประกอบ
อินทรียไปใช
ประโยชนในชีวิต 
ประจําวนัและ
อุตสาหกรรม 
ม.6/12 

 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

ลูกเสือ-เนตรนารี,                
ผูบําเพ็ญประโยชน 

- - 

ลําดับการเรียนรูที่ ๙ 
เปรียบเทียบขอมูลที่
สรุป(ก.7-003หนา 8)
กับขอมูลที่สืบคนจาก
เอกสารแลวบันทึกใน 
ก.7-003 หนา 9-10 

ภาษาไทย สาระที่๒การเขียน ท๒.๑ ม.3/7 
ม.4-๖/1 

วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

สาระชวีวิทยา ขอ3 ม.5 

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

ลูกเสือ-เนตรนารี ,             
ผูบําเพ็ญประโยชน 

  

ลําดับการเรียนรูที่ ๑๐ 
จัดระบบขอมูลทะเบียน
พรรณไม(ก.7-005) 

วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

สาระที่๔เทคโนโลย ี
วิชา ว20226     
การออกแบบ
ผลิตภัณฑสามมิต ิ

ว๔.๒ ม.3/2 
ม.5/1 
ม.6/1 
 

 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

ลูกเสือ-เนตรนารี,              
ผูบําเพ็ญประโยชน 

- - 
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 ตารางท่ี 18 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง 5 องคประกอบ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน โรงเรียนโยธินบํารุง       
 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

องคประกอบ/ 
ลําดับการเรียนรู 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด/ 

สาระแกนกลาง 
ลําดับการเรียนรูที่ ๑๑ 
ทํารางปายชื่อพรรณไม
สมบูรณ 

วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

สาระที่4เทคโนโลย ี ว4.2 ม.๔/1 
ม.5//1 
ม.6/1 

 ศิลปะ สาระที่๑ทัศนศิลป ศ๑.๑ ม.๒/๓ 
ลําดับการเรียนรูที่ ๑๒ 
ตรวจสอบความถูกตอง
ทางวชิาการดาน
พฤกษศาสตร 

วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

สาระชวีวิทยา             
(ว๓๐๒๔๑) 

ขอ 2 ม.6/3-4 

ลําดับการเรียนรูที่ ๑๓ 
ทําปายชื่อพรรณไม
สมบูรณ 

วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

สาระที่4เทคโนโลย ี ว4.2 ม.4/1 
ม.4/2 
ม.4/3 

 ศิลปะ สาระที่๑ทัศนศิลป ศ๑.๑ ม.๒/๓ 
ม.๔-๖/5 

 ชุมนุมดารา
ศาสตรและสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

- - - 
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 ตารางท่ี 18 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง 5 องคประกอบ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน โรงเรียนโยธินบํารุง       
 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

องคประกอบ/ 
ลําดับการเรียนรู 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด/ 

สาระแกนกลาง 
ลําดับการเรียนรูที่ ๑๑ 
ทํารางปายชื่อพรรณไม
สมบูรณ 

วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

สาระที่4เทคโนโลย ี ว4.2 ม.๔/1 
ม.5//1 
ม.6/1 

 ศิลปะ สาระที่๑ทัศนศิลป ศ๑.๑ ม.๒/๓ 
ลําดับการเรียนรูที่ ๑๒ 
ตรวจสอบความถูกตอง
ทางวชิาการดาน
พฤกษศาสตร 

วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

สาระชวีวิทยา             
(ว๓๐๒๔๑) 

ขอ 2 ม.6/3-4 

ลําดับการเรียนรูที่ ๑๓ 
ทําปายชื่อพรรณไม
สมบูรณ 

วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

สาระที่4เทคโนโลย ี ว4.2 ม.4/1 
ม.4/2 
ม.4/3 

 ศิลปะ สาระที่๑ทัศนศิลป ศ๑.๑ ม.๒/๓ 
ม.๔-๖/5 

 ชุมนุมดารา
ศาสตรและสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ตารางท่ี 18 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง 5 องคประกอบ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง       
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

องคประกอบ/ 
ลําดับการเรียนรู 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด/ 

สาระแกนกลาง 
องคประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน 
ลําดับการเรียนรูที่ ๑ 
ศึกษาขอมูลจากผัง
พรรณไมเดิมและ
ศึกษาธรรมชาติของ
พรรณไม 
 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สาระที่๕ภูมิศาสตร ส๕.1เขาใจลักษณะทาง
กายภาพของโลก และ
ความสัมพันธของสรรพสิ่ง           
ซึ่งมีผลตอกัน ใชแผนที่และ
เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร                        
ในการคนหา วิเคราะห และสรุป
ขอมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตรตลอดจนใชภูมิ
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

ม.๔-๖/๑ 

การงานอาชีพ สาระที่๑การดาํรง 
ชีวิตและครอบครัว 
 

ง๑.๑เขาใจการทํางาน                      
มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ
กระบวนการทาํงาน ทักษะ           
การจัดการ ทักษะกระบวนการ
แกปญหา ทักษะการทาํงาน
รวมกัน และทักษะการแสวงหา
ความรู มีคุณธรรม และลักษณะ
นิสัยในการทาํงาน มีจิตสํานึกใน
การใชพลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม เพื่อการดํารงชีวิต
และครอบครัว 

ม.๑/๑-๒ 
ม.๒ 

สาระที่2การอาชีพ ง2.๑เขาใจ มีทักษะที่จําเปน            
มีประสบการณ เห็นแนวทาง            
ในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยเีพื่อ
พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และ          
มีเจตคติที่ดีตออาชีพ 

ม.๑/1-3 

ลําดับการเรียนรูที่ ๒ 
สํารวจ ศึกษา
วิเคราะหสภาพพื้นที ่
 

วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

สาระที่๑
วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

ว๑.1เขาใจความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ ความสัมพันธ
ระหวางสิ่งไมมีชีวิตกับสิ่งมชีีวิต 
และความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมชีีวิตตาง ๆ              
ในระบบนิเวศ การถายทอด
พลังงาน การเปลีย่นแปลง
แทนที่ในระบบนิเวศ 

ม.๓/๑ 
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ตารางท่ี 18 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง 5 องคประกอบ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง       
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

องคประกอบ/ 
ลําดับการเรียนรู 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด/ 

สาระกนกลาง 

ลําดับการเรียนรูที่ ๒ 
สํารวจ ศึกษา 
วิเคราะหสภาพพื้นที ่
 

  ความหมายของประชากร 
ปญหาและผลกระทบที่มีตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แนวทางในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมทั้ง
นําความรูไปใชประโยชน 

 

สาระที่๒
วิทยาศาสตร 

กายภาพ 

ว๒.3เขาใจความหมายของ
พลังงาน การเปลีย่นแปลงและ
การถายโอนพลงังาน 
ปฏิสัมพันธระหวางสสารและ
พลังงาน พลงังานใน
ชีวิตประจาํวนั ธรรมชาติของ
คลื่น ปรากฏการณที่เก่ียวของ
กับเสียง แสง และคลื่น
แมเหล็กไฟฟา รวมทั้งนาํความรู
ไปใชประโยชน 

ม.๓/20 

  สาระที่3
วิทยาศาสตรโลก 
และอวกาศ 

ว3.2เขาใจองคประกอบและ
ความสัมพันธของระบบโลก 
กระบวนการเปลีย่นแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก                
ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตอ
สิ่งมีชีวิตและสิง่แวดลอม 

ม.1/2,4 

ม.2/6,7,14 

 

 การงานอาชีพ สาระที่2การอาชีพ ง2.1 ม.4-6/2              
(งานจัดสวน) 

ลําดับการเรียนรูที่ ๓ 
พิจารณาคุณและ
สุนทรียภาพของ
พรรณไม 

การงานอาชีพ 
 

สาระที่2การอาชีพ ง2.1 ม.4-6/1-4   
(ขนมไทย                 
ในทองถ่ิน) 

 สาระที่2การอาชีพ ง2.1 ม.4-6/2              
(งานจัดสวน) 
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ตารางท่ี 18 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง 5 องคประกอบ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง       
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

องคประกอบ/ 
ลําดับการเรียนรู 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด/ 

สาระกนกลาง 

ลําดับการเรียนรูที่ ๒ 
สํารวจ ศึกษา 
วิเคราะหสภาพพื้นที ่
 

  ความหมายของประชากร 
ปญหาและผลกระทบที่มีตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แนวทางในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมทั้ง
นําความรูไปใชประโยชน 

 

สาระที่๒
วิทยาศาสตร 

กายภาพ 

ว๒.3เขาใจความหมายของ
พลังงาน การเปลีย่นแปลงและ
การถายโอนพลงังาน 
ปฏิสัมพันธระหวางสสารและ
พลังงาน พลงังานใน
ชีวิตประจาํวนั ธรรมชาติของ
คลื่น ปรากฏการณที่เก่ียวของ
กับเสียง แสง และคลื่น
แมเหล็กไฟฟา รวมทั้งนาํความรู
ไปใชประโยชน 

ม.๓/20 

  สาระที่3
วิทยาศาสตรโลก 
และอวกาศ 

ว3.2เขาใจองคประกอบและ
ความสัมพันธของระบบโลก 
กระบวนการเปลีย่นแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก                
ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลตอ
สิ่งมีชีวิตและสิง่แวดลอม 

ม.1/2,4 

ม.2/6,7,14 

 

 การงานอาชีพ สาระที่2การอาชีพ ง2.1 ม.4-6/2              
(งานจัดสวน) 

ลําดับการเรียนรูที่ ๓ 
พิจารณาคุณและ
สุนทรียภาพของ
พรรณไม 

การงานอาชีพ 
 

สาระที่2การอาชีพ ง2.1 ม.4-6/1-4   
(ขนมไทย                 
ในทองถ่ิน) 

 สาระที่2การอาชีพ ง2.1 ม.4-6/2              
(งานจัดสวน) 

 

ตารางท่ี 18 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง 5 องคประกอบ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
                พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง       
                จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

องคประกอบ/ 
ลําดับการเรียนรู 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด/ 

สาระแกนกลาง 

ลําดับการเรียนรูที่ ๓ 
พิจารณาคุณและ
สุนทรียภาพของ
พรรณไม 

การงานอาชีพ 
 

สาระที่2การอาชีพ ง2.1 ม.4-6/1-4   
(ขนมไทย                 
ในทองถ่ิน) 

สาระที่2การอาชีพ ง2.1 ม.4-6/2              
(งานจัดสวน) 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

สาระที่๔การสราง
เสริมสุขภาพ 
สมรรถภาพ และ
การปองกันโรค 

พ๔.๑เห็นคุณคาและมีทักษะใน
การสรางเสริมสุขภาพ การดาํรง
สุขภาพ การปองกันโรค และ
การสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ 

ม.๓/4 

ศิลปะ สาระที่๑ทัศนศิลป ศ๑.๑สรางสรรคงานทัศนศิลป
ตามจินตนาการ และความคิด
สรางสรรค วิเคราะห วิพากษ 
วิจารณคุณคางานทัศนศิลป 
ถายทอดความรูสึก ความคิดตอ
งานศิลปะอยางอิสระ ชืน่ชมและ
ประยุกตใชในชีวิตประจาํวนั 

ม.๑/๑ 

ลําดับการเรียนรูที่ ๔ 
กําหนดการใช
ประโยชนในพืน้ที ่

คณิตศาสตร สาระที่2การวัด
และเรขาคณิต 

ค2.1เขาใจพื้นฐานเก่ียวกับ           
การวัด วัดและคาดคะเนขนาด
ของสิ่งที่ตองการวัด และนําไปใช 

ม.2/1 

 การงานอาชีพ สาระที่2การอาชีพ ง2.1 เพิ่มเติม 
(งานจัดสวน) 

ลําดับการเรียนรูที่ ๕ 
กําหนดพรรณไมที่จะ
ปลูก 

การงานอาชีพ สาระที่2การอาชีพ ง2.1 เพิ่มเติม 
(งานจัดสวน) 

ลําดับการเรียนรูที่ ๖ 
ทําผังภูมิทัศน 

ศิลปะ สาระที่๑ทัศนศิลป ศ๑.๑สรางสรรคงานทัศนศิลป
ตามจินตนาการ และความคิด
สรางสรรค วิเคราะห วิพากษ 
วิจารณคุณคางานทัศนศิลป 
ถายทอดความรูสึก ความคิดตอ
งานศิลปะอยางอิสระ ชืน่ชมและ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวนั 

ม.๑ 
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ตารางท่ี 18 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง 5 องคประกอบ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง       
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564(ตอ) 

องคประกอบ/ 

ลําดับการเรียนรู 

กลุมสาระ 

การเรียนรู 
สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู 

ตัวชี้วัด/ 

สาระแกนกลาง 

ลําดับการเรียนรูที่ ๖ 
ทําผังภูมิทัศน 

คณิตศาสตร สาระที่2การวัด
และเรขาคณิต 

ค 2.2 เขาใจและวิเคราะห
รูปเรขาคณิต สมบัติของรูป
เรขาคณิต ความสัมพันธ
ระหวางรูปเรขาคณิตและ
ทฤษฎีบททางเรขาคณิต
และนาํไปใช 

ม.3/2 

การงานอาชีพ สาระที่2การอาชีพ ง2.1 เพิ่มเติม(งานจัดสวน) 

ลําดับการเรียนรูที่ ๗ 
จัดหาพรรณไม วสัดุ 
ปลูก 

การงานอาชีพ สาระที่2การอาชีพ ง2.1 เพิ่มเติม 
(การขยายพันธุพืช) 

สาระที่2การอาชีพ ง2.1 เพิ่มเติม 
(การผลิตพนัธุไม) 

ลําดับการเรียนรูที่ ๘ 
การปลูกและดูแลรักษา 
  

การงานอาชีพ สาระที่2การอาชีพ ง2.1 เพิ่มเติม(งานจัดสวน) 

สาระที่2การอาชีพ ง2.1 เพิ่มเติม(การปลูกไม
ดอกไมประดับ) 

ลําดับการเรียนรูที่ ๙ 
ศึกษาคุณ ประโยชน
ของพืชพรรณที่ปลูก 
ออกแบบบันทึก            
การเปลี่ยนแปลง 

การงานอาชีพ 
  
  

สาระที่2การอาชีพ ง2.1 เพิ่มเติม(งานจัดสวน) 

สาระที่2การอาชีพ ง2.1 เพิ่มเติม(งานปลูกไม
ดอกไมประดับ) 
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ตารางท่ี 18 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง 5 องคประกอบ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง       
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564(ตอ) 

องคประกอบ/ 

ลําดับการเรียนรู 

กลุมสาระ 

การเรียนรู 
สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู 

ตัวชี้วัด/ 

สาระแกนกลาง 

ลําดับการเรียนรูที่ ๖ 
ทําผังภูมิทัศน 

คณิตศาสตร สาระที่2การวัด
และเรขาคณิต 

ค 2.2 เขาใจและวิเคราะห
รูปเรขาคณิต สมบัติของรูป
เรขาคณิต ความสัมพันธ
ระหวางรูปเรขาคณิตและ
ทฤษฎีบททางเรขาคณิต
และนาํไปใช 

ม.3/2 

การงานอาชีพ สาระที่2การอาชีพ ง2.1 เพิ่มเติม(งานจัดสวน) 

ลําดับการเรียนรูที่ ๗ 
จัดหาพรรณไม วสัดุ 
ปลูก 

การงานอาชีพ สาระที่2การอาชีพ ง2.1 เพิ่มเติม 
(การขยายพันธุพืช) 

สาระที่2การอาชีพ ง2.1 เพิ่มเติม 
(การผลิตพนัธุไม) 

ลําดับการเรียนรูที่ ๘ 
การปลูกและดูแลรักษา 
  

การงานอาชีพ สาระที่2การอาชีพ ง2.1 เพิ่มเติม(งานจัดสวน) 

สาระที่2การอาชีพ ง2.1 เพิ่มเติม(การปลูกไม
ดอกไมประดับ) 

ลําดับการเรียนรูที่ ๙ 
ศึกษาคุณ ประโยชน
ของพืชพรรณที่ปลูก 
ออกแบบบันทึก            
การเปลี่ยนแปลง 

การงานอาชีพ 
  
  

สาระที่2การอาชีพ ง2.1 เพิ่มเติม(งานจัดสวน) 

สาระที่2การอาชีพ ง2.1 เพิ่มเติม(งานปลูกไม
ดอกไมประดับ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ตารางท่ี 18 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง 5 องคประกอบ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง       
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

องคประกอบ/ 
ลําดับการเรียนรู 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/ 
สาระแกนกลาง 

องคประกอบที่ 3 การศึกษาขอมูลดานตาง ๆ 
ลําดับการเรียนรูที่ ๑
การศึกษาพรรณไมใน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน(ก.7-003) 
ครบตามทะเบยีน
พรรณไม 

วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

สาระที่1.วิทยาศาสตรชีวภาพ 
สาระเพิ่มเติม สาระชีววิทยา  

ว1.2 
ขอ 2 

ม.1/8,11-13 
ม.6/4 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สาระที่๒.หนาที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและ 
การดําเนินชีวิต 
ในสังคม 
สาระที่๔ประวัติศาสตร 
สาระที่๔ประวัติศาสตร 
สาระที่๕ภูมิศาสตร 

ส2.1 
 
 
 
ส๔.๑ 
ส๔.๑ 
ส๕.๒ 

ม.3/3 
 
 
 
ม.๑/๓ 
ม.๓/๑ 
ม.๕/๕ 

 ภาษาไทย สาระที่๒การเขียน 
สาระที่๔หลักการใชภาษา 
สาระที่๔หลักการใชภาษา 

ท๒.๑ 
ท๔.๑ 
ท๔.๑ 

ม.4-๖/1,6 
ม.๒/๓ 
ม.4-6/2 

 กิจกรรมBig 
Classroom 
200 กลุม             
(ทุกกลุมสาระฯ 
ทุกระดับชัน้) 

สาระที่๑วิทยาศาสตรชีวภาพ 
สาระเพิ่มเติม สาระชีววิทยา 
สาระที่๒หนาที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและการดําเนนิชีวิต
ในสังคม 
สาระที่๔ประวัติศาสตร 
สาระที่4ประวัติศาสตร 
สาระที่๕ภูมิศาสตร 
สาระที่๒การเขียน 
สาระที่๔หลักการใชภาษา 
สาระที4่หลักการใชภาษา 

ว1.2 
ขอ 2 
ส2.1 
 
ส๔.๑ 
ส4.1 
ส๕.๒ 
ท2.1 
ท4.1 
ท4.1 

ม.1/8,11-13 
ม.6/4 
ม.3/3 
 
ม.๑/๓ 
ม.๓/๑ 
ม.๕/๕ 
ม.4-๖/1,6 
ม.๒/๓ 
ม.4-6/2 

ลําดับการเรียนรูที่ ๒ 
การศึกษาพรรณไม          
ที่สนใจ 

คณิตศาสตร สาระที่๑จาํนวนและพีชคณิต 
สาระที่๑จาํนวนและพีชคณิต 
สาระที่๒การวัด 
สาระที่๒การวัดและเรขาคณิต 
สาระที่๓สถิติและความนาจะ
เปน 
สาระเพิ่มเติม  
การวัดและเรขาคณิต 

ค๑.๑ 
ค1.1 
ค2.2 
ค๒.๒ 
ค๓.๑ 
 
ขอ 1 

ม.๑/๓ 
ม.4/1 
ม.2/1 
ม.๓/๑ 
ม.๖/๑ 
 
ม.4/1 
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ตารางท่ี 18 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง 5 องคประกอบ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง       
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

ลําดับการเรียนรูที่ 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน               
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/ 
สาระแกนกลาง 

ลําดับการเรียนรูที่ ๒ 
การศึกษาพรรณไมที่
สนใจ 

วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

สาระที่๑วิทยาศาสตรชีวภาพ 
สาระที่๑วิทยาศาสตรชีวภาพ 
สาระที่๑วิทยาศาสตรชีวภาพ 
สาระเพิ่มเติม สาระชีววิทยา 
สาระเพิ่มเติม สาระชีววิทยา 
สาระเพิ่มเติม สาระชีววิทยา 

ว๑.๒ 
ว1.2 
ว๑.๒ 
ขอ 1 
ขอ 3 
ขอ 3 

ม.๒/๑ 
ม.1/1 
ม.๓/๒ 
ม.4/10-13 
ม.5/2-4 
ม.5/6-8 

 ศิลปะ สาระที่๑ทัศนศิลป 
สาระที่๑ทัศนศิลป 
สาระที่๑ทัศนศิลป 
สาระที่๒ดนตรี 
สาระที่๓นาฏศิลป 
สาระที่๓นาฏศิลป 
สาระที่๓นาฏศิลป 

ศ๑.๑ 
ศ๑.๑ 
ศ๑.๑ 
ศ๒.๑ 
ศ๓.๑ 
ศ๓.๑ 
ศ๓.๑ 

ม.๑/๓ 
ม.๓/๔ 
ม.๔-๖/๑ 
ม.๑/๑ 
ม.๑/๒ 
ม.๒/๔ 
ม.๔-๖/๑ 

 ภาษาตางประเทศ สาระที่๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
สาระที่๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
สาระที่๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
สาระที่๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
สาระที่๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
สาระที่๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
สาระที่ ๓ภาษากับความสัมพนัธ 
กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

ต๑.๑ 
ต.1.1 
ต1.1 
ต๑.๒ 
ต1.3 
ต๑.๓ 
ต๓.๑                                                      

ม.๑/๓ 
ม.2/1 
ม.3/3 
ม.๔-๖/๓ 
ม.2/3 
ม.๔-๖/๒ 
ม.๔-๖/๑ 

 การงานอาชีพ สาระที่๑การดาํรงชีวิตและ
ครอบครัว 
สาระที่๒การอาชีพ 
สาระที่๒การอาชีพ 
สาระที่๒การอาชีพ 
สาระที่ ๒ การอาชีพ 
สาระที่ ๒ การอาชีพ 
สาระที่ ๒ การอาชีพ 
สาระที่ ๒ การอาชีพ 

ง1.1 
 
ง๒.๑ 
ง๒.๑ 
ง๒.๑ 
ง๒.๑ 
ง๒.๑ 
ง๒.๑ 
ง๒.๑ 

ม.2/1 
 
ม.๑/๒ 
ม.๒/๒ 
ม.๒/๓ 
ม.๓/๒ 
ม.๔-๖/๒  
(ม.๕) 
ม.๔-๖/๒(ม.๖) 
ม.๔-๖/๓ (ม.4) 
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ตารางท่ี 18 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง 5 องคประกอบ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง       
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

ลําดับการเรียนรูที่ 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน               
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/ 
สาระแกนกลาง 

ลําดับการเรียนรูที่ ๒ 
การศึกษาพรรณไมที่
สนใจ 

วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

สาระที่๑วิทยาศาสตรชีวภาพ 
สาระที่๑วิทยาศาสตรชีวภาพ 
สาระที่๑วิทยาศาสตรชีวภาพ 
สาระเพิ่มเติม สาระชีววิทยา 
สาระเพิ่มเติม สาระชีววิทยา 
สาระเพิ่มเติม สาระชีววิทยา 

ว๑.๒ 
ว1.2 
ว๑.๒ 
ขอ 1 
ขอ 3 
ขอ 3 

ม.๒/๑ 
ม.1/1 
ม.๓/๒ 
ม.4/10-13 
ม.5/2-4 
ม.5/6-8 

 ศิลปะ สาระที่๑ทัศนศิลป 
สาระที่๑ทัศนศิลป 
สาระที่๑ทัศนศิลป 
สาระที่๒ดนตรี 
สาระที่๓นาฏศิลป 
สาระที่๓นาฏศิลป 
สาระที่๓นาฏศิลป 

ศ๑.๑ 
ศ๑.๑ 
ศ๑.๑ 
ศ๒.๑ 
ศ๓.๑ 
ศ๓.๑ 
ศ๓.๑ 

ม.๑/๓ 
ม.๓/๔ 
ม.๔-๖/๑ 
ม.๑/๑ 
ม.๑/๒ 
ม.๒/๔ 
ม.๔-๖/๑ 

 ภาษาตางประเทศ สาระที่๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
สาระที่๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
สาระที่๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
สาระที่๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
สาระที่๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
สาระที่๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
สาระที่ ๓ภาษากับความสัมพนัธ 
กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

ต๑.๑ 
ต.1.1 
ต1.1 
ต๑.๒ 
ต1.3 
ต๑.๓ 
ต๓.๑                                                      

ม.๑/๓ 
ม.2/1 
ม.3/3 
ม.๔-๖/๓ 
ม.2/3 
ม.๔-๖/๒ 
ม.๔-๖/๑ 

 การงานอาชีพ สาระที่๑การดาํรงชีวิตและ
ครอบครัว 
สาระที่๒การอาชีพ 
สาระที่๒การอาชีพ 
สาระที่๒การอาชีพ 
สาระที่ ๒ การอาชีพ 
สาระที่ ๒ การอาชีพ 
สาระที่ ๒ การอาชีพ 
สาระที่ ๒ การอาชีพ 

ง1.1 
 
ง๒.๑ 
ง๒.๑ 
ง๒.๑ 
ง๒.๑ 
ง๒.๑ 
ง๒.๑ 
ง๒.๑ 

ม.2/1 
 
ม.๑/๒ 
ม.๒/๒ 
ม.๒/๓ 
ม.๓/๒ 
ม.๔-๖/๒  
(ม.๕) 
ม.๔-๖/๒(ม.๖) 
ม.๔-๖/๓ (ม.4) 

 
 
 

ตารางท่ี 18 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง 5 องคประกอบ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง       
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

องคประกอบ/ 
ลําดับการเรียนรู 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/ 
สาระแกนกลาง 

ลําดับการเรียนรูที่ ๒ 
การศึกษาพรรณไม         
ที่สนใจ 

ภาษาไทย สาระที่๒การเขียน 
สาระที่๒การเขียน 
สาระที่2การเขียน 
สาระที่๕วรรณคดแีละ
วรรณกรรม 
สาระที่๕วรรณคดแีละ
วรรณกรรม 
สาระที่๕วรรณคดแีละ
วรรณกรรม 

ท2.1 
ท2.1 
ท2.1 
ท๕.๑ 
 
ท๕.๑ 
 
ท๕.๑ 

ม.๒/๒ 
ม.4-6/1 
ม.๔-๖/๒ 
ม.๑/๑ 
 
ม.๓/๕ 
 
ม.๔-๖/๑ 

 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สาระที่๑ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม 
สาระที่๒หนาที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและการดําเนนิชีวิต
ในสังคม 
สาระที่๓เศรษฐศาสตร 
สาระที่๔ประวัติศาสตร 
สาระที่๔ประวัติศาสตร 
สาระที่๕ภูมิศาสตร 

ส1.1 
 
ส.2.1 
 
 
ส.3.1 
ส๔.๑ 
ส.4.3 
ส๕.๒ 

ม.2/6 
 
ม.๔-๖/๕ 
 
 
ม.3/1 
ม.๑/๓ 
ม.4-6/5 
ม.๔-๖/๓ 

 สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

สาระที่๑การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย 
สาระที่๑การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย 
สาระที่๓การเคลื่อนไหว              
การออกกําลังกาย การเลนเกม 
กีฬาไทยและกีฬาสากล 
สาระที่๔การสรางเสริมสุขภาพ 
สมรรถภาพและการปองกันโรค 
สาระที่๕ความปลอดภัยในชีวิต 

พ1.1 
 
พ1.1 
 
พ.๓.๑ 
 
 
พ4.1 
 
พ๕.๑ 

ม.2/2 
 
ม.4-6/1 
 
ม.๑/๑ 
 
 
ม.4-6/1 
 
ม.๓/๑ 
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ตารางท่ี 18 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง 5 องคประกอบ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง       
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 
องคประกอบ/ 

ลําดับการเรียนรู 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/ 
สาระแกนกลาง 

องคประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู 
ลําดับการเรียนรูที่ 
๑.รวบรวมผล 
การเรียนรู 
๒.คัดแยก
สาระสาํคัญและ         
จัดใหเปนหมวดหมู 
๓.สรุปและเรียบ
เรียง 

ภาษาไทย สาระที่๒.การเขียน 
สาระที่๔.หลักการใชภาษา 
สาระที่๔.หลักการใชภาษา 
สาระที่๔.หลักการใชภาษา 

ท๒.๑ 
ท๔.๑ 
ท4.1 
ท4.1 

ม.4-๖/๒ 
ม.๒/๓ 
ม.๓/๖ 
ม.๔-6/๔ 

วิทยาศาสตร สาระที่4.เทคโนโลย ี ว4.2 ม.๖/1 

ลําดับการเรียนรูที่  
๔.เรียนรูรูปแบบ             
การเขียนรายงาน 
๕.กําหนดรูปแบบ        
การเขียนรายงาน 

ภาษาไทย สาระที่๒การเขียน 
สาระที่๔หลักการใชภาษา 
สาระที่๔หลักการใชภาษา 
สาระที่๔หลักการใชภาษา 

ท๒.๑ 
ท๔.๑ 
ท๔.๑ 
ท๔.๑ 

ม.4-๖/๒ 
ม.๒/๓ 
ม.๓/๖ 
ม.๔-6/๔ 

ภาษาตางประเทศ สาระที่๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร ต๑.๑ ม.๒/๓ 
ลําดับการเรียนรูที่  
๖.เรียนรูวิธีการ
รายงานผล 

ภาษาไทย สาระที่๔หลักการใชภาษา ท๔.๑ ม.๔-6/๔ 
วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

สาระเพิ่มเติม สาระเคม ี
สาระเพิ่มเติม สาระเคม ี
สาระฟสิกส 
สาระฟสิกส 

ขอ 1 
ขอ 3 
ขอ 2 
ขอ 2 

ม.6/1 
ม.4/3 
ม.5/7 
ม.5/11 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สาระที่๒.หนาที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและการดําเนนิชีวิตฯ 
สาระที่๔ประวัติศาสตร 
สาระที่๔ประวัติศาสตร 
สาระที่๕ภูมิศาสตร 

ส๒.๑ 
ส๔.๑ 
ส4.1 
ส๕.๒ 

ม.๓/๓ 
ม.๓/๑ 
ม.๑/๓ 
ม.๕/๕ 

 คณิตศาสตร สาระที่2.การวัดและเลขาคณิต 
สาระสถิติและความนาจะเปน 

ค2.2 
ขอ 1 

ม.2/1 
ม.6/1 

 ภาษาตางประเทศ สาระที่๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
สาระที่๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
สาระที่๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
สาระที่๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
สาระที่๒ภาษาและวัฒนธรรม 
สาระที่๓ภาษากับความสัมพนัธ
กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

ต๑.๑ 
ต๑.๑ 
ต๑.๑ 
ต๑.๓ 
ต2.1 
ต๓.๑ 

ม.๑/๑-๓ 
ม.๒/๓ 
ม.๔-6/๓ 
ม.4-6/๓ 
ม.1/1 
ม.4-๖/๑ 
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ตารางท่ี 18 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง 5 องคประกอบ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง       
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 
องคประกอบ/ 

ลําดับการเรียนรู 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/ 
สาระแกนกลาง 

องคประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู 
ลําดับการเรียนรูที่ 
๑.รวบรวมผล 
การเรียนรู 
๒.คัดแยก
สาระสาํคัญและ         
จัดใหเปนหมวดหมู 
๓.สรุปและเรียบ
เรียง 

ภาษาไทย สาระที่๒.การเขียน 
สาระที่๔.หลักการใชภาษา 
สาระที่๔.หลักการใชภาษา 
สาระที่๔.หลักการใชภาษา 

ท๒.๑ 
ท๔.๑ 
ท4.1 
ท4.1 

ม.4-๖/๒ 
ม.๒/๓ 
ม.๓/๖ 
ม.๔-6/๔ 

วิทยาศาสตร สาระที่4.เทคโนโลย ี ว4.2 ม.๖/1 

ลําดับการเรียนรูที่  
๔.เรียนรูรูปแบบ             
การเขียนรายงาน 
๕.กําหนดรูปแบบ        
การเขียนรายงาน 

ภาษาไทย สาระที่๒การเขียน 
สาระที่๔หลักการใชภาษา 
สาระที่๔หลักการใชภาษา 
สาระที่๔หลักการใชภาษา 

ท๒.๑ 
ท๔.๑ 
ท๔.๑ 
ท๔.๑ 

ม.4-๖/๒ 
ม.๒/๓ 
ม.๓/๖ 
ม.๔-6/๔ 

ภาษาตางประเทศ สาระที่๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร ต๑.๑ ม.๒/๓ 
ลําดับการเรียนรูที่  
๖.เรียนรูวิธีการ
รายงานผล 

ภาษาไทย สาระที่๔หลักการใชภาษา ท๔.๑ ม.๔-6/๔ 
วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

สาระเพิ่มเติม สาระเคม ี
สาระเพิ่มเติม สาระเคม ี
สาระฟสิกส 
สาระฟสิกส 

ขอ 1 
ขอ 3 
ขอ 2 
ขอ 2 

ม.6/1 
ม.4/3 
ม.5/7 
ม.5/11 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สาระที่๒.หนาที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและการดําเนนิชีวิตฯ 
สาระที่๔ประวัติศาสตร 
สาระที่๔ประวัติศาสตร 
สาระที่๕ภูมิศาสตร 

ส๒.๑ 
ส๔.๑ 
ส4.1 
ส๕.๒ 

ม.๓/๓ 
ม.๓/๑ 
ม.๑/๓ 
ม.๕/๕ 

 คณิตศาสตร สาระที่2.การวัดและเลขาคณิต 
สาระสถิติและความนาจะเปน 

ค2.2 
ขอ 1 

ม.2/1 
ม.6/1 

 ภาษาตางประเทศ สาระที่๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
สาระที่๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
สาระที่๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
สาระที่๑ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
สาระที่๒ภาษาและวัฒนธรรม 
สาระที่๓ภาษากับความสัมพนัธ
กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

ต๑.๑ 
ต๑.๑ 
ต๑.๑ 
ต๑.๓ 
ต2.1 
ต๓.๑ 

ม.๑/๑-๓ 
ม.๒/๓ 
ม.๔-6/๓ 
ม.4-6/๓ 
ม.1/1 
ม.4-๖/๑ 

 

ตารางท่ี 18 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง 5 องคประกอบ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน โรงเรียนโยธนิบํารุง       
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

องคประกอบ/ 
ลําดับการเรียนรู 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/สาระ
แกนกลาง 

ลําดับการเรียนรูที่ 
๖.เรียนรูวิธีการ
รายงานผล 

ศิลปะ สาระที่๑ทัศนศิลป 
สาระที่๒ดนตรี 
สาระที่2ดนตรี 
สาระที่๓นาฏศิลป 
สาระที3่นาฏศิลป 

ศ๑.๑ 
ศ.๒.๑ 
ศ2.1 
ศ๓.๑ 
ศ3.1 

ม.๑/๒,๕ 
ม.๒/๓,๔,๕ 
ม.๓/๑,๕,๗ 
ม.๑/๒,๓,๔ 
ม.๔-๖/๒,๖,๗ 

 การงานอาชีพ สาระที่2การอาชีพ ง2.1 ม.1/1-3 
 สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
สาระที่๑การเจริญ 
เติบโตและพฒันาการของมนุษย 
สาระที่๔การสราง เสริมสุขภาพ 
สมรรถภาพและการปองกันโรค 

พ.๑.๑ 
พ4.1 

ม.๔-6/๑ 
ม.4-6/2 

ลําดับการเรียนรูที่ 
๗.กําหนดวิธีการ
รายงานผล 

วิทยาศาสตร สาระเคม ี
สาระเคมี 
สาระที่4เทคโนโลย ี

ขอ 1 
ขอ 3 
ว4.2 

ม.6/1 
ม.4/3 
ม.6/1 

ภาษาไทย สาระที่๒.การเขียน 
สาระที่๔หลักการใชภาษา 

ท๒.๑ 
ท๔.๑ 
ท๔.๑ 

ม.4-๖/๒ 
ม.๒/๓ 
ม.4-6/๔ 

ศิลปะ สาระที่๑ทัศนศิลป 
สาระที่๒ดนตรี 
 
สาระที่๓นาฏศิลป 
สาระที3่นาฏศิลป 

ศ๑.๑ 
ศ.๒.๑ 
 
ศ๓.๑ 
ศ3.1 

ม.๑/๒,๕ 
ม.๒/๓,๔,๕ 
ม.๓/๑,๕,๗ 
ม.๔-๖/๒,๖,๗ 
ม.1/2-4 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

สาระที่๔การสรางเสริมสุขภาพ 
สมรรถภาพและ การปองกันโรค 

พ๔.๑ ม.๔-6/๒ 

ภาษาตางประเทศ สาระที่๓ภาษากับความสัมพนัธ
กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

ต๓.๑ ม.4-๖/๑ 
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ตารางท่ี 18 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง 5 องคประกอบ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง       
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564(ตอ) 

องคประกอบ/ 
ลําดับการเรียนรู 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/ 
สาระแกนกลาง 

องคประกอบที่ 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา 
ลําดับการเรียนรูที่ ๑ 
การนําสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนบูรณาการ               
สูการเรียนการสอน 

ทุกกลุมสาระ               
การเรียนรู 

สาระจากองคประกอบที่ 1-4 - - 

ลําดับการเรียนรูที่ ๒ 
การเผยแพรองคความรู 

ภาษาไทย 
 

๔.ภาษากับความสัมพันธกับ
ชุมชนและโลก 
๔.ภาษากับความสัมพันธกับ
ชุมชนและโลก 
๔.ภาษากับความสัมพันธกับ
ชุมชนและโลก 
๔.ภาษากับความสัมพันธกับ
ชุมชนและโลก 
๒.ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

ท๔.๑ 
 
ท๔.๑ 
 
ท๔.๑ 
 
ท๔.๑ 
 
ท๒.๑ 

ม.๓/๖ 
 
ม.๔/๔ 
 
ม.๕/๔ 
 
ม.๒/๓ 
 
ม.๖/๒ 

ศิลปะ ๑.ทัศนศิลป ศ๑.๑ ม.๑/๒.๕ 
๓.นาฏศิลป ศ๓.๑ ม.๑/๒,๓,๔ 
๒.ดนตรี ศ๒.๑ ม.๒/๓,๔,๕ 
๒.ดนตรี ศ๒.๑ ม.๓/๑,๔,๗ 

การงานอาชีพ ๑.การดํารงชีวิตและ
ครอบครัว 

ง๑.๑ ม.๓/๑ 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๑.การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย 

พ๑.๑ ม.๓/๑ 

๑.การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย 

พ๑.๑ ม.๔/๒ 

๓.การเคลื่อนไหว การออก
กําลังกาย การเลนเกม                
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

พ๓.๑ ม.๓/๑ 

ลําดับการเรียนรูที่ ๓ 
การจัดสรางแหลง
เรียนรู 

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

-ชุมนุมดาราศาสตรและสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
-ชุมนุมวิทยาศาสตร 

- - 

ลําดับการเรียนรูที่ 4 
การใช การดูแลรักษา 
และพัฒนาแหลงเรียนรู 

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

-ชุมนุมดาราศาสตรและสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
-ชุมนุมวิทยาศาสตร 

- - 
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ตารางท่ี 18 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง 5 องคประกอบ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง       
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564(ตอ) 

องคประกอบ/ 
ลําดับการเรียนรู 

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/ 
สาระแกนกลาง 

องคประกอบที ่5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา 
ลําดับการเรียนรูที่ ๑ 
การนําสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนบูรณาการ               
สูการเรียนการสอน 

ทุกกลุมสาระ               
การเรียนรู 

สาระจากองคประกอบที่ 1-4 - - 

ลําดับการเรียนรูที่ ๒ 
การเผยแพรองคความรู 

ภาษาไทย 
 

๔.ภาษากับความสัมพันธกับ
ชุมชนและโลก 
๔.ภาษากับความสัมพันธกับ
ชุมชนและโลก 
๔.ภาษากับความสัมพันธกับ
ชุมชนและโลก 
๔.ภาษากับความสัมพันธกับ
ชุมชนและโลก 
๒.ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

ท๔.๑ 
 
ท๔.๑ 
 
ท๔.๑ 
 
ท๔.๑ 
 
ท๒.๑ 

ม.๓/๖ 
 
ม.๔/๔ 
 
ม.๕/๔ 
 
ม.๒/๓ 
 
ม.๖/๒ 

ศิลปะ ๑.ทัศนศิลป ศ๑.๑ ม.๑/๒.๕ 
๓.นาฏศิลป ศ๓.๑ ม.๑/๒,๓,๔ 
๒.ดนตรี ศ๒.๑ ม.๒/๓,๔,๕ 
๒.ดนตรี ศ๒.๑ ม.๓/๑,๔,๗ 

การงานอาชีพ ๑.การดํารงชีวิตและ
ครอบครัว 

ง๑.๑ ม.๓/๑ 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

๑.การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย 

พ๑.๑ ม.๓/๑ 

๑.การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย 

พ๑.๑ ม.๔/๒ 

๓.การเคลื่อนไหว การออก
กําลังกาย การเลนเกม                
กีฬาไทย และกีฬาสากล 

พ๓.๑ ม.๓/๑ 

ลําดับการเรียนรูที่ ๓ 
การจัดสรางแหลง
เรียนรู 

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

-ชุมนุมดาราศาสตรและสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
-ชุมนุมวิทยาศาสตร 

- - 

ลําดับการเรียนรูที่ 4 
การใช การดูแลรักษา 
และพัฒนาแหลงเรียนรู 

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

-ชุมนุมดาราศาสตรและสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
-ชุมนุมวิทยาศาสตร 

- - 

ผังมโนทศันรวมบูรณาการ 5 องคประกอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน    
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ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการ 5 องคประกอบ 

กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
 

 
 
 
 ตารางที ่19 แสดงการบูรณาการ 5 องคประกอบ กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เรื่องท่ีสอน/สาระการเรียนรู องคประกอบ/ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 

ม.๑ เขียนนิทานเก่ียวกับพรรณไม สาระ
การเขียน 

องคประกอบท่ี ๔ ลําดับการเรียนรูท่ี ๗ น.ส.วิมล แซเดี่ยว 

ม.๒ การแตงคําประพันธประเภทกลอน
สุภาพ 

องคประกอบท่ี ๑ ลําดับการเรียนรูท่ี ๙ นางสุนิสา สารพันธ 

องคประกอบท่ี ๔ ลําดับการเรียนรูท่ี 
๑,๒,๓,๔และ๕ 

 

ม.๒ การเขียนบรรยาย สาระการเขียน องคประกอบท่ี ๕ ลําดับการเรียนรูท่ี ๒  

ม.๓ การแตงโคลงสี่สภุาพ องคประกอบท่ี ๔ ลําดับการเรียนรูท่ี 
๑,๒,๓,๔และ๕ 

นางฮามิดะ ดาราแมง 

การเขียนบรรยาย สาระการเขียน องคประกอบท่ี ๑ ลําดับการเรียนรูท่ี ๖  

องคประกอบท่ี ๓ ลําดับการเรียนรูท่ี ๔  

องคประกอบท่ี ๔ ลําดับการเรียนรูท่ี ๒  

องคประกอบท่ี ๕ ลําดับการเรียนรูท่ี ๒  

การเขียนจดหมาย องคประกอบท่ี ๒ ลําดับการเรียนรูท่ี ๗  
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ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการ 5 องคประกอบ 

กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
 

 
 
 
 ตารางที่ 19 แสดงการบูรณาการ 5 องคประกอบ กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เรื่องท่ีสอน/สาระการเรียนรู องคประกอบ/ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 

ม.๑ เขียนนิทานเก่ียวกับพรรณไม สาระ
การเขียน 

องคประกอบท่ี ๔ ลําดับการเรียนรูท่ี ๗ น.ส.วิมล แซเดี่ยว 

ม.๒ การแตงคําประพันธประเภทกลอน
สุภาพ 

องคประกอบท่ี ๑ ลําดับการเรียนรูท่ี ๙ นางสุนิสา สารพันธ 

องคประกอบท่ี ๔ ลําดับการเรียนรูท่ี 
๑,๒,๓,๔และ๕ 

 

ม.๒ การเขียนบรรยาย สาระการเขียน องคประกอบท่ี ๕ ลําดับการเรียนรูท่ี ๒  

ม.๓ การแตงโคลงสี่สภุาพ องคประกอบท่ี ๔ ลําดับการเรียนรูท่ี 
๑,๒,๓,๔และ๕ 

นางฮามิดะ ดาราแมง 

การเขียนบรรยาย สาระการเขียน องคประกอบท่ี ๑ ลําดับการเรียนรูท่ี ๖  

องคประกอบท่ี ๓ ลําดับการเรียนรูท่ี ๔  

องคประกอบท่ี ๔ ลําดับการเรียนรูท่ี ๒  

องคประกอบท่ี ๕ ลําดับการเรียนรูท่ี ๒  

การเขียนจดหมาย องคประกอบท่ี ๒ ลําดับการเรียนรูท่ี ๗  

 

 ตารางที ่19 แสดงการบูรณาการ 5 องคประกอบ กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

ระดับชั้น เรื่องท่ีสอน/สาระการเรียนรู องคประกอบ/ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 

ม.๔ การแตงคําประพันธ องคประกอบท่ี ๓ ลําดับการเรียนรูท่ี ๑ นางพรทิพย มโนเลศิ 

องคประกอบท่ี ๔ ลําดับการเรียนรูท่ี 
๑,๒,๓,๔,๕และ๗ 

 

การเขียนเพ่ือสื่อสาร สาระการเขียน องคประกอบท่ี ๔ ลําดับการเรียนรูท่ี ๒  

ม.๕ การแตงโคลงสี่สภุาพ องคประกอบท่ี ๓ ลําดับการเรียนรูท่ี ๑ น.ส.สรุียพร พันทวีศักดิ์  

องคประกอบท่ี ๔ ลําดับการเรียนรูท่ี 
๑,๒,๓,๔,๕,๖และ๗ 

 

การเขียนบรรยาย องคประกอบท่ี ๕ ลําดับการเรียนรูท่ี ๒  

ม.๖ การเขียนเรียงความ องคประกอบท่ี ๑ ลําดับการเรียนรูท่ี ๙ นายกิตติพัฒน เพ็ชรทองนะ 

องคประกอบท่ี ๔ ลําดับการเรียนรูท่ี 
๑,๒,๓,๔,๕และ๗ 

 

การเขียนบรรยาย องคประกอบท่ี ๕ ลําดับการเรียนรูท่ี ๒  
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ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการ 5 องคประกอบ 

กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 
 

 
 
 
 
ตารางที ่20 แสดงการบูรณาการ 5 องคประกอบ กับสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชัน้ เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู องคประกอบ/ลําดบัการเรียนรู ครูผูสอน 

ม.๑ การสรางทางเรขาคณิต องคประกอบที่ ๑ ลําดบัการเรียนรูที่ ๕ ครูกานตสินี ทวีสุข 
ครูจุลีพร ภูพงศเพ็ชร 

ม.๑ คูอันดับและกราฟ องคประกอบที่ ๑ ลําดบัการเรียนรูที่ ๕ ครูกานตสินี ทวีสุข 
ครูจุลีพร ภูพงศเพ็ชร 

ม.๒ อัตราสวน องคประกอบที่ ๑ ลําดบัการเรียนรูที่ ๗ ครูเจนจิรา อุนสุข 
ครูวิชุดา เวชสารศรี 

ม.๒ การวัดพื้นที ่ องคประกอบที่ ๑ ลําดบัการเรียนรูที่ ๑ ครูเจนจิรา อุนสุข  
ครูวิชุดา  เวชสารศรี 

ม.๓ ความคลาย องคประกอบที่ ๑ ลําดบัการเรียนรูที่ ๗ ครูนิภาวดี ศรีเดชา 
ครูดารารัตน เกตุกําพล 

ม.๓ อัตราสวนตรีโกณมิติกับ               
การนําไปใช 

องคประกอบที่ ๑ ลําดบัการเรียนรูที่ ๗ ครูนิภาวดี ศรีเดชา 
ครูดารารัตน เกตุกําพล 

ม.๔ เซต องคประกอบที่ ๑ ลําดบัการเรียนรูที่ ๒ ครูโสภา ชสูม 
ม.๕ ความนาจะเปน องคประกอบที่ ๔ ลําดบัการเรียนรู ๖ ครูวรรณี ธรรมชาติ 
ม.๖ สถิติและขอมูล องคประกอบที่ ๑ ลําดบัการเรียนรูที่ ๒ ครูธนิต โสธรจิตต 
ม.๖ สถิติและขอมูล องคประกอบที่ ๔ ลําดบัการเรียนรูที่ ๖ ครูธนิต โสธรจิตต 
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ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการ 5 องคประกอบ 

กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 
 

 
 
 
 
ตารางที่ 20 แสดงการบูรณาการ 5 องคประกอบ กับสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชัน้ เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู องคประกอบ/ลําดบัการเรียนรู ครูผูสอน 

ม.๑ การสรางทางเรขาคณิต องคประกอบที่ ๑ ลําดบัการเรียนรูที่ ๕ ครูกานตสินี ทวีสุข 
ครูจุลีพร ภูพงศเพ็ชร 

ม.๑ คูอันดับและกราฟ องคประกอบที่ ๑ ลําดบัการเรียนรูที่ ๕ ครูกานตสินี ทวีสุข 
ครูจุลีพร ภูพงศเพ็ชร 

ม.๒ อัตราสวน องคประกอบที่ ๑ ลําดบัการเรียนรูที่ ๗ ครูเจนจิรา อุนสุข 
ครูวิชุดา เวชสารศรี 

ม.๒ การวัดพื้นที ่ องคประกอบที่ ๑ ลําดบัการเรียนรูที่ ๑ ครูเจนจิรา อุนสุข  
ครูวิชุดา  เวชสารศรี 

ม.๓ ความคลาย องคประกอบที่ ๑ ลําดบัการเรียนรูที่ ๗ ครูนิภาวดี ศรีเดชา 
ครูดารารัตน เกตุกําพล 

ม.๓ อัตราสวนตรีโกณมิติกับ               
การนําไปใช 

องคประกอบที่ ๑ ลําดบัการเรียนรูที่ ๗ ครูนิภาวดี ศรีเดชา 
ครูดารารัตน เกตุกําพล 

ม.๔ เซต องคประกอบที่ ๑ ลําดบัการเรียนรูที่ ๒ ครูโสภา ชสูม 
ม.๕ ความนาจะเปน องคประกอบที่ ๔ ลําดบัการเรียนรู ๖ ครูวรรณี ธรรมชาติ 
ม.๖ สถิติและขอมูล องคประกอบที่ ๑ ลําดบัการเรียนรูที่ ๒ ครูธนิต โสธรจิตต 
ม.๖ สถิติและขอมูล องคประกอบที่ ๔ ลําดบัการเรียนรูที่ ๖ ครูธนิต โสธรจิตต 

 

ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการ 5 องคประกอบ 

กับสาระการเรียนรูของกลุมการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

 
 
ตารางที ่21 แสดงการบูรณาการ 5 องคประกอบ กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 
ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู องคประกอบ/ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 

ม.๑ การสืบพันธุและการขยายพันธุพืช
ดอกสาระวิทยาศาสตรกายภาพ 

องคประกอบที่ ๑  
ลําดับการเรียนรูที่ ๗ 

ครูนวมน สามัคคี      

ม.๑  การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ  
(การถายละอองเรณูของพืช) 
สาระวิทยาศาสตรชีวภาพ 

องคประกอบที่ ๑  
ลําดับการเรียนรูที่ ๘ 

ครูวิทยา เวชสารศรี        

ม.1 ศึกษาภายนอกของผักเสี้ยนผ ี องคประกอบที่ ๓  
ลําดับการเรียนรูที่ ๒ 

ครูธณิกา รังสิมันตชุาต ิ

ม.๒ สมบัติของดิน สาระวทิยาศาสตร
กายภาพ 

องคประกอบที่ ๓  
ลําดับการเรียนรูที่ ๒ 

ครูปรียานุช กิจเกตุ         

ม.๒ การเปรียบเทียบระบบรางกายกับ 
สวนตางๆ ของผักเสี้ยนผ ี

องคประกอบที่ ๓  
ลําดับการเรียนรูที่ ๒(๔) 

ครูปรียานุช กิจเกตุ         

ม.๓  สภาพภูมิศาสตรของพื้นที่ตามผงั
พรรณไมสาระวทิยาศาสตรกายภาพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๒ 

ครูอนัญญา เทโหปการ     
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ตารางที ่22 แสดงการบูรณาการ 5 องคประกอบ กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู องคประกอบ/ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.๓ การใชทรัพยากรกับการอนุรักษ

ทรัพยากร 
องคประกอบที่ ๓  
ลําดับการเรียนรูที่ ๒(๔) 

ครูรัตนาวดี สิงหพิมาย 

ม.๔ การออกแบบและการประดิษฐ
หุนยนตสาระเทคโนโลย ี

องคประกอบที่ ๑  
ลําดับการเรียนรูที่ ๑ 

ครูพิฐชญาณ  สวุรรณรัตน      

ม.๔ สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนออนไลน 
สาระเทคโนโลย ี

องคประกอบที่ ๑  
ลําดับการเรียนรูที่ ๑ 

ครูสุนิตา คงทอง                

ม.๔ การออกแบบผลิตภัณฑสามมิต ิ
สาระเทคโนโลย ี

องคประกอบที่ ๑  
ลําดับการเรียนรูที่ ๑๐ 

ครูพิฐชญาณ  สวุรรณรัตน      

ม.๔ เซลลและการทาํงานของเซลล 
สาระชวีวิทยา 

องคประกอบที่ ๑  
ลําดับการเรียนรูที่ ๑๒ 

ครูปาณิสรา วองพรรณงาม 

ม.4 โครงสรางภายนอกและภายในของ
ผักเสี้ยนผ ี

องคประกอบที่ ๓  
ลําดับการเรียนรูที่ ๒ 

ครูปาณิสรา วองพรรณงาม 

ม.๕ เนื้อเยื่อของพืช   องคประกอบที่ ๓  
ลําดับการเรียนรูที่ ๒ 

ครูนิตยา  สุขจอง          

ม.๕ โครงสรางและการเจริญเติบโตของ
พืชดอกสาระวิทยาศาสตรชีวภาพ 

องคประกอบที่ ๓ 
ลําดับการเรียนรูที่ ๑ 

ครูนิตยา  สุขจอง 

ม.๕ ทําตัวอยางพรรณไมสาระชีววทิยา องคประกอบที่ ๓ 
ลําดับการเรียนรูที่ ๒ 

ครูนิตยา  สุขจอง 

ม.๕ การกระจายของแสง/การกระเจงิ
ของแสงสาระฟสิกส 

องคประกอบที่ ๔  
ลําดับการเรียนรูที่ ๖ 

ครูกุลวัชร  ลีละพนัธ ุ

ม.๕ เคร่ืองตรวจสอบประจุไฟฟาสถิต 
สาระฟสิกส 

องคประกอบที่ ๔  
ลําดับการเรียนรูที่ ๖ 

ครูกุลวัชร ลีละพนัธ ุ

ม.๖ สารประกอบอินทรียใน
ชีวิตประจาํวนัและการนํามาใช
ประโยชนสาระวิทยาศาสตรเคม ี

องคประกอบที่ ๔  
ลําดับการเรียนรูที่ ๖ 

ครูสายสนยี อรุณกมล
  

ม.๖ ประโยชนของผักเสี้ยนผ ี องคประกอบที่ ๓  
ลําดับการเรียนรูที่ ๒(๔) 

ครูสายสนยี อรุณกมล
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ตารางที่ 22 แสดงการบูรณาการ 5 องคประกอบ กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู องคประกอบ/ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.๓ การใชทรัพยากรกับการอนุรักษ

ทรัพยากร 
องคประกอบที่ ๓  
ลําดับการเรียนรูที่ ๒(๔) 

ครูรัตนาวดี สิงหพิมาย 

ม.๔ การออกแบบและการประดิษฐ
หุนยนตสาระเทคโนโลย ี

องคประกอบที่ ๑  
ลําดับการเรียนรูที่ ๑ 

ครูพิฐชญาณ  สวุรรณรัตน      

ม.๔ สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนออนไลน 
สาระเทคโนโลย ี

องคประกอบที่ ๑  
ลําดับการเรียนรูที่ ๑ 

ครูสุนิตา คงทอง                

ม.๔ การออกแบบผลิตภัณฑสามมิต ิ
สาระเทคโนโลย ี

องคประกอบที่ ๑  
ลําดับการเรียนรูที่ ๑๐ 

ครูพิฐชญาณ  สวุรรณรัตน      

ม.๔ เซลลและการทาํงานของเซลล 
สาระชวีวิทยา 

องคประกอบที่ ๑  
ลําดับการเรียนรูที่ ๑๒ 

ครูปาณิสรา วองพรรณงาม 

ม.4 โครงสรางภายนอกและภายในของ
ผักเสี้ยนผ ี

องคประกอบที่ ๓  
ลําดับการเรียนรูที่ ๒ 

ครูปาณิสรา วองพรรณงาม 

ม.๕ เนื้อเยื่อของพืช   องคประกอบที่ ๓  
ลําดับการเรียนรูที่ ๒ 

ครูนิตยา  สุขจอง          

ม.๕ โครงสรางและการเจริญเติบโตของ
พืชดอกสาระวิทยาศาสตรชีวภาพ 

องคประกอบที่ ๓ 
ลําดับการเรียนรูที่ ๑ 

ครูนิตยา  สุขจอง 

ม.๕ ทําตัวอยางพรรณไมสาระชีววทิยา องคประกอบที่ ๓ 
ลําดับการเรียนรูที่ ๒ 

ครูนิตยา  สุขจอง 

ม.๕ การกระจายของแสง/การกระเจงิ
ของแสงสาระฟสิกส 

องคประกอบที่ ๔  
ลําดับการเรียนรูที่ ๖ 

ครูกุลวัชร  ลีละพนัธ ุ

ม.๕ เคร่ืองตรวจสอบประจุไฟฟาสถิต 
สาระฟสิกส 

องคประกอบที่ ๔  
ลําดับการเรียนรูที่ ๖ 

ครูกุลวัชร ลีละพนัธ ุ

ม.๖ สารประกอบอินทรียใน
ชีวิตประจาํวนัและการนํามาใช
ประโยชนสาระวิทยาศาสตรเคม ี

องคประกอบที่ ๔  
ลําดับการเรียนรูที่ ๖ 

ครูสายสนยี อรุณกมล
  

ม.๖ ประโยชนของผักเสี้ยนผ ี องคประกอบที่ ๓  
ลําดับการเรียนรูที่ ๒(๔) 

ครูสายสนยี อรุณกมล
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการ 5 องคประกอบ 

กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

ตารางที ่23 แสดงการบูรณาการ 5 องคประกอบ กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
 และวัฒนธรรม โรงเรียนโยธนิบาํรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น  เร่ืองที่สอน   องคประกอบ/ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.๑ พิกัดทางภูมิศาสตร สาระ

ภูมิศาสตร/สาระภูมิศาสตร 
องคประกอบที่ ๑ ลําดบัการเรียนรูที่ 
๒, ๔ และ๕  

ครูสมศักดิ์ ทองคํา 

ม.๒ มนุษยกับสิง่แวดลอม องคประกอบที่ ๑ ลําดบัการเรียนรูที่ 
๒, ๔ และ๕ 

ครูสุมาลี รัตนาศักดิ์ 

 การสืบคนขอมูลพืน้บานโดย
วิธีการทางประวัติศาสตร/
สาระภูมิศาสตร  

องคประกอบที่ ๑ ลําดบัการเรียนรูที่ 
๒, ๔ และ๕  

ครูสุรีย ทรงอนงค 

 พิกัดทางภูมิศาสตร /             
สาระภูมิศาสตร 

องคประกอบที่ ๑ ลําดบัการเรียนรูที่ 
๒, ๔ และ๕  

ครูสุรีย ทรงอนงค 

ม.๓ การแปรรูปผักเสี้ยนผี              
สูวิสาหกิจชุมชน/                
สาระเศรษฐศาสตร 

องคประกอบที่ ๓ การศึกษาขอมูล              
ดานตางๆพชืศึกษา  

ครูอัมพร จุลบล 
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ตารางที ่24 แสดงการบูรณาการ 5 องคประกอบ กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
 และวัฒนธรรม โรงเรียนโยธนิบาํรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

ระดับชั้น  เร่ืองที่สอน   องคประกอบ/ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.๓ ความสําคัญของวฒันธรรม

และภูมิปญญาไทย 
องคประกอบที่ ๓ การศึกษาขอมูล             
ดานตางๆ พชืศึกษา  

ครูสกาวเดือน พรหมทอง 

ม.๔ มารยาทการเขาพบผูใหญ/
สาระหนาที่พลเมือง ฯ 

องคประกอบที่ ๒ ลําดบัการเรียนรูที่ ๗  ครูนัฐธิดา คงประพันธ 

ม.๕ การกระจายพันธุผักเสี้ยนผี
ในชุมชน/สาระภูมิศาสตร 

องคประกอบที่ ๓ การศึกษาขอมูล 
ดานตางๆ พชืศึกษา  

ครูนัฐธิดา คงประพนัธ 

 ปจจัยทางภูมิศาสตรกับ             
พืชพรรณธรรมชาติ/               
สาระภูมิศาสตร 

องคประกอบที่ ๒ ลําดบัการเรียนรูที่ ๒ ครูสสิณัฐ จินดาเงิน 

ม.๖ ปจจัยทางภูมิศาสตรกับ             
พืชพรรณธรรมชาติ/                
สาระภูมิศาสตร 

องคประกอบที่ ๓ การศึกษาขอมูล            
ดานตางๆพชืศึกษา  

ครูสสิณัฐ จินดาเงิน 

 พิกัดทางภูมิศาสตร/             
สาระภูมิศาสตร 

องคประกอบที่ ๑ ลําดบัการเรียนรูที่             
๒, ๔ และ๕  

ครูปาริชาติ ทับสุทธ ิ

 การกระจายพันธุผักเสี้ยนผี
ในชุมชน/สาระภูมิศาสตร 

องคประกอบที่ ๓ การศึกษาขอมูล             
ดานตางๆ พชืศึกษา  

ครูปาริชาติ ทับสุทธ ิ
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ตารางที่ 24 แสดงการบูรณาการ 5 องคประกอบ กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
 และวัฒนธรรม โรงเรียนโยธนิบาํรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

ระดับชั้น  เร่ืองที่สอน   องคประกอบ/ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.๓ ความสําคัญของวฒันธรรม

และภูมิปญญาไทย 
องคประกอบที่ ๓ การศึกษาขอมูล             
ดานตางๆ พชืศึกษา  

ครูสกาวเดือน พรหมทอง 

ม.๔ มารยาทการเขาพบผูใหญ/
สาระหนาที่พลเมือง ฯ 

องคประกอบที่ ๒ ลําดบัการเรียนรูที่ ๗  ครูนัฐธิดา คงประพันธ 

ม.๕ การกระจายพันธุผักเสีย้นผี
ในชุมชน/สาระภูมิศาสตร 

องคประกอบที่ ๓ การศึกษาขอมูล 
ดานตางๆ พชืศึกษา  

ครูนัฐธิดา คงประพนัธ 

 ปจจัยทางภูมิศาสตรกับ             
พืชพรรณธรรมชาติ/               
สาระภูมิศาสตร 

องคประกอบที่ ๒ ลําดบัการเรียนรูที่ ๒ ครูสสิณัฐ จินดาเงิน 

ม.๖ ปจจัยทางภูมิศาสตรกับ             
พืชพรรณธรรมชาติ/                
สาระภูมิศาสตร 

องคประกอบที่ ๓ การศึกษาขอมูล            
ดานตางๆพชืศึกษา  

ครูสสิณัฐ จินดาเงิน 

 พิกัดทางภูมิศาสตร/             
สาระภูมิศาสตร 

องคประกอบที่ ๑ ลําดบัการเรียนรูที่             
๒, ๔ และ๕  

ครูปาริชาต ิทับสุทธ ิ

 การกระจายพันธุผักเสี้ยนผี
ในชุมชน/สาระภูมิศาสตร 

องคประกอบที่ ๓ การศึกษาขอมูล             
ดานตางๆ พชืศึกษา  

ครูปาริชาต ิทับสุทธ ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการ 5 องคประกอบ 

กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 

 
 

ตารางที ่25 แสดงการบูรณาการ 5 องคประกอบ กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ            
โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู องคประกอบ/ลําดับการ
เรียนรู 

ครูผูสอน 

ม.1 การวาดภาพทางพฤกษศาสตร/            
สาระ 1.1 ทัศนศิลป 

องคประกอบที่ 1   
ลําดับการเรียนรูที่ 7 

ครูเมธา สามัคคี 

ม.1 รูปรางและรูปทรง/สาระ 1.1 
ทัศนศิลป 

องคประกอบที่ 2   
ลําดับการเรียนรูที่ 3 

ครูเมธา สามัคคี 

ม.1 รูปรางและรูปทรง/สาระ 1.1 
ทัศนศิลป 

องคประกอบที่ 2   
ลําดับการเรียนรูที่ 6 

ครูเมธา สามัคคี 

ม.1 การวาดภาพทางพฤกษศาสตร ยอ-
ขยาย/สาระ 1.1 ทัศนศิลป 

องคประกอบที่ 4   
ลําดับการเรียนรูที่ 6 

ครูเมธา สามัคคี 

ม.1 ลักษณะของผักเสี้ยนผี/สาระ3.1 
นาฏศิลป 

องคประกอบที่ 4   
ลําดับการเรียนรูที่ 6 

ครูการยวิสา กําลงัเก้ือ 

ม.1 นักเรียนฝกวาดภาพสวนตางๆของ
ผักเสี้ยนผ ี

องคประกอบที่ 4   
ลําดับการเรียนรูที่ 7 

ครูหทัยรัตน วัตรุจีกฤต 

ม.1 เร่ืองการประดิษฐทารําประกอบ
เพลงระบําผักเสี้ยนผี/สาระ3.1 
นาฏศิลป 

องคประกอบที ่4   
ลําดับการเรียนรูที่ 7 

ครูการยวิสา กําลงัเก้ือ 
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ตารางที ่26 แสดงการบูรณาการ 5 องคประกอบ กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ            
โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 
ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู องคประกอบ/ลําดับการ

เรียนรู 
ครูผูสอน 

ม.1 พันธไมพฤกษศาสตร/สาระ 1.1 
ทัศนศิลป/สาระ3.1 นาฏศิลป 

องคประกอบที่ 5   
ลําดับการเรียนรูที่ 2 

ครูหทัยรัตน วัตรุจีกฤต 

ม.1 การประดิษฐทารํา/สาระ3.1 
นาฏศิลป 

องคประกอบที่ 5   
ลําดับการเรียนรูที่ 2 

ครูการยวิสา กําลงัเก้ือ 

ม.2 การวาดภาพทางพฤกษศาสตร             
ในโรงเรียน/สาระ 1.1 ทัศนศิลป 

องคประกอบที่ 1   
ลําดับการเรียนรูที่11 

ครูมนูญ หวันเหล็ม 

ม.2 การวาดภาพทางพฤกษศาสตร/ 
สาระ 1.1 ทัศนศิลป 

องคประกอบที่ 1   
ลําดับการเรียนรูที่13 

ครูมนูญ หวันเหล็ม 

ม.2 เพลงรําวงสวนพฤกษศาสตร/               
สาระ3.1 นาฏศิลป 

องคประกอบที่ 4   
ลําดับการเรียนรูที่ 6 

ครูปฏิญญาภรณ ธานี
รัตน 

ม.2 เพลงรําวงสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน/สาระ 2.1 ดนตรี 

องคประกอบที่ 4   
ลําดับการเรียนรูที่ 7 

ครูปฏิญญาภรณ ธานี
รัตน 

ม.2 เพลงรําวงสวนพฤกษศาสตร/ 
สาระ 2.1 ดนตรี 

องคประกอบที่ 5   
ลําดับการเรียนรูที่ 2 

ครูปฏิญญาภรณ ธานี
รัตน 

ม.3 การจัดการดูแลสวนพฤกษศาสตร/
สาระ 1.1 ทัศนศิลป 

องคประกอบที่ 1   
ลําดับการเรียนรูที่ 6 

ครูมนูญ หวันเหล็ม 

ม.3 การขับรองเพลงนกขมิ้น/สาระ 2.1 
ดนตรี 

องคประกอบที่ 4   
ลําดับการเรียนรูที่ 6 

ครูศิวัช เกตุสมบัต ิ

ม.3 การขับรองประกอบการเรียน 
สวนพฤกษศาสตร/สาระ 2.1 ดนตรี 

องคประกอบที่ 4   
ลําดับการเรียนรูที่ 7 

ครูศิวัช เกตุสมบัต ิ

ม.3 แผนบูรณาการเรียนรู องคประกอบที่ 5   
ลําดับการเรียนรูที่ 2 

ครูศิวัช เกตุสมบัต ิ

ม.4 สีจากธรรมชาต/ิสาระ 1.1 
ทัศนศิลป 

องคประกอบที่ 1   
ลําดับการเรียนรูที่ 4 

ครูเมธา สามัคคี 

ม.4 ศิลปะภาพพิมพจากวสัดธุรรมชาติ/
สาระ 1.1 ทัศนศิลป 

องคประกอบที่ 1   
ลําดับการเรียนรูที่ 5 

ครูเมธา สามัคคี 

ม.4 การสรางผลงานการขับรองในมมุมอง
สวนพฤกษศาสตร/สาระ3.1นาฏศิลป 

องคประกอบที่ 4   
ลําดับการเรียนรูที่ 6 

ครูหทัยรัตน วัตรุจีกฤต 

ม.4 การออกแบบ องคประกอบที่ 4   
ลําดับการเรียนรูที่ 7 

ครูหทัยรัตน วัตรุจีกฤต 
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ตารางที่ 26 แสดงการบูรณาการ 5 องคประกอบ กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ            
โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 
ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู องคประกอบ/ลําดับการ

เรียนรู 
ครูผูสอน 

ม.1 พันธไมพฤกษศาสตร/สาระ 1.1 
ทัศนศิลป/สาระ3.1 นาฏศิลป 

องคประกอบที่ 5   
ลําดับการเรียนรูที่ 2 

ครูหทัยรัตน วัตรุจีกฤต 

ม.1 การประดิษฐทารํา/สาระ3.1 
นาฏศิลป 

องคประกอบที่ 5   
ลําดับการเรียนรูที่ 2 

ครูการยวิสา กําลงัเก้ือ 

ม.2 การวาดภาพทางพฤกษศาสตร             
ในโรงเรียน/สาระ 1.1 ทัศนศิลป 

องคประกอบที่ 1   
ลําดับการเรียนรูที่11 

ครูมนูญ หวันเหล็ม 

ม.2 การวาดภาพทางพฤกษศาสตร/ 
สาระ 1.1 ทัศนศิลป 

องคประกอบที่ 1   
ลําดับการเรียนรูที่13 

ครูมนูญ หวันเหล็ม 

ม.2 เพลงรําวงสวนพฤกษศาสตร/               
สาระ3.1 นาฏศิลป 

องคประกอบที่ 4   
ลําดับการเรียนรูที่ 6 

ครูปฏิญญาภรณ ธานี
รัตน 

ม.2 เพลงรําวงสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน/สาระ 2.1 ดนตรี 

องคประกอบที่ 4   
ลําดับการเรียนรูที่ 7 

ครูปฏิญญาภรณ ธานี
รัตน 

ม.2 เพลงรําวงสวนพฤกษศาสตร/ 
สาระ 2.1 ดนตรี 

องคประกอบที่ 5   
ลําดับการเรียนรูที่ 2 

ครูปฏิญญาภรณ ธานี
รัตน 

ม.3 การจัดการดูแลสวนพฤกษศาสตร/
สาระ 1.1 ทัศนศิลป 

องคประกอบที่ 1   
ลําดับการเรียนรูที่ 6 

ครูมนูญ หวันเหล็ม 

ม.3 การขับรองเพลงนกขมิ้น/สาระ 2.1 
ดนตรี 

องคประกอบที่ 4   
ลําดับการเรียนรูที่ 6 

ครูศิวัช เกตุสมบัต ิ

ม.3 การขับรองประกอบการเรียน 
สวนพฤกษศาสตร/สาระ 2.1 ดนตรี 

องคประกอบที่ 4   
ลําดับการเรียนรูที่ 7 

ครูศิวัช เกตุสมบัต ิ

ม.3 แผนบูรณาการเรียนรู องคประกอบที่ 5   
ลําดับการเรียนรูที่ 2 

ครูศิวัช เกตุสมบัต ิ

ม.4 สีจากธรรมชาต/ิสาระ 1.1 
ทัศนศิลป 

องคประกอบที่ 1   
ลําดับการเรียนรูที่ 4 

ครูเมธา สามัคคี 

ม.4 ศิลปะภาพพิมพจากวสัดธุรรมชาติ/
สาระ 1.1 ทัศนศิลป 

องคประกอบที่ 1   
ลําดับการเรียนรูที่ 5 

ครูเมธา สามัคคี 

ม.4 การสรางผลงานการขับรองในมมุมอง
สวนพฤกษศาสตร/สาระ3.1นาฏศิลป 

องคประกอบที่ 4   
ลําดับการเรียนรูที่ 6 

ครูหทัยรัตน วัตรุจีกฤต 

ม.4 การออกแบบ องคประกอบที่ 4   
ลําดับการเรียนรูที่ 7 

ครูหทัยรัตน วัตรุจีกฤต 

 
 

 

 

ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการ 5 องคประกอบ 

กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 ตารางที ่27 แสดงการบูรณาการ 5 องคประกอบ กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  
 โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู องคประกอบ/ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 

ม.๑ เกม นันทนาการกับงานสวน
พฤกษศาสตร 

องคประกอบที่ ๕ ลําดบัการเรียนรูที่ ๕ นายชากริช สมยัสงฆ 

ม.๒ การเจริญเติบโตและพฒันาการ
ของมนุษย 

องคประกอบที่ ๕ ลําดบัการเรียนรูที่ ๕ นายพงศกร หอมตลบ 

ม.๓ อาหารกับสุขภาพ องคประกอบที่ ๒ ลําดบัการเรียนรูที่ ๓ นายชากริช สมยัสงฆ 

การสรางเสริมสุขภาพ องคประกอบที่ ๔ ลําดบัการเรียนรูที่ ๖ นายพงศกร หอมตลบ 

เกม ทักษะการเคลื่อนไหวและ
กีฬา 

องคประกอบที่ ๕ ลําดบัการเรียนรูที่ ๕ นายอมรินทร สปุระดิษฐ 

ม.๔ การเสริมสรางและดาํรง
ประสิทธิภาพการทาํงานของ
ระบบกลามเนื้อ 

องคประกอบที่ ๕ ลําดบัการเรียนรูที่ ๕ นายนิวัติ อรุณ 

ม.๕ การสรางเสริมสุขภาพ 
สมรรถภาพและการปองกันโรค 

องคประกอบที่ ๕ ลําดบัการเรียนรูที่ ๕ นายพงศกร หอมตลบ 

 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 128

ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการ 5 องคประกอบ 

กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

 
  ตารางที่ 28 แสดงการบูรณาการ 5 องคประกอบ กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
  โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู  องคประกอบ/ลําดบัการเรียนรู ครูผูสอน 

ม.๑ การเขียนแบบพื้นที่  
สาระ๑.การดํารงชีวิตและครอบครัว 
๒.การอาชีพ 

องคประกอบที่ ๑  
ลําดับการเรียนรูที่ ๑ 

ครูอรรถ เภรีกุล 

ม.๑ การสํารวจพรรณไมเดิม 
สาระ ๑.การดํารงชีวิตและครอบครัว 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๑ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๑ ความหมายของการขยายพันธุพชื 
สาระเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๗ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๒ การสํารวจพรรณไมเดิม 
สาระ ๑.การดํารงชีวิตและครอบครัว 

องคประกอบที่ ๑  
ลําดับการเรียนรูที่ ๓ และ๔ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๒ การเขียนแบบพื้นที่  
สาระ๑.การดํารงชีวิตและครอบครัว 
๒.การอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๑ 

ครูอรรถ เภรีกุล 
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ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการ 5 องคประกอบ 

กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

 
  ตารางที่ 28 แสดงการบูรณาการ 5 องคประกอบ กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
  โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู  องคประกอบ/ลําดบัการเรียนรู ครูผูสอน 

ม.๑ การเขียนแบบพื้นที่  
สาระ๑.การดํารงชีวิตและครอบครัว 
๒.การอาชีพ 

องคประกอบที่ ๑  
ลําดับการเรียนรูที่ ๑ 

ครูอรรถ เภรีกุล 

ม.๑ การสํารวจพรรณไมเดิม 
สาระ ๑.การดํารงชีวิตและครอบครัว 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๑ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๑ ความหมายของการขยายพันธุพชื 
สาระเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๗ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๒ การสํารวจพรรณไมเดิม 
สาระ ๑.การดํารงชีวิตและครอบครัว 

องคประกอบที่ ๑  
ลําดับการเรียนรูที่ ๓ และ๔ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๒ การเขียนแบบพื้นที่  
สาระ๑.การดํารงชีวิตและครอบครัว 
๒.การอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๑ 

ครูอรรถ เภรีกุล 

 

 

 

  ตารางที่ 28 แสดงการบูรณาการ 5 องคประกอบ กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
  โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู องคประกอบ/ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 

ม.๒ ขนมไทย สาระเพิ่มเติม                   
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๓ 

ครูวรรณิการ วงศมยุรา 

ม.๒ เรียนรูรูปแบบจดหมาย สาระเพิม่เติม 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๗ 

ครูปานทิพย  มีสวัสดิ ์

ม.๒ ความหมายของการขยายพันธุพชื 
สาระเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๗ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๒ การปลูกพันธุไมดอกไมประดับ             
สาระเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๘ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๒ การดูแล บํารุงรักษาไมดอกไมประดับ 
สาระเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๘ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๓ ความหมายของการขยายพันธุพชื 
สาระเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๗ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๓ การปลูกพันธุไมดอกไมประดับ                  
สาระเพ่ิมเติมกลุมสาระการเรียนรู              
การงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๘ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๓ การดูแล บํารุงรักษาไมดอกไมประดับ 
สาระเพ่ิมเติม กลุมสาระฯการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๘ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๔ พันธุไมงามพาสวนสวย สาระเพิม่เติม 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๓ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๔ เร่ิมตนที่แปลนดี สาระเพิ่มเติม  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๔ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๔ พันธุไมงามพาสวนสวย สาระเพิม่เติม 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๕ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๔ เร่ิมตนที่แปลนดี สาระเพิ่มเติม  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๖ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๔ เหนื่อยอยางมีคุณคา สาระเพิ่มเติม 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๘ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๔ สุขใจที่ไดดูแล สาระเพิ่มเติม  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๙ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๕ พันธุไมงามพาสวนสวย สาระเพิม่เติม 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๓ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 
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  ตารางที่ 28 แสดงการบูรณาการ 5 องคประกอบ กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
  โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู องคประกอบ/ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 

ม.๕ เร่ิมตนที่แปลนดี สาระเพิ่มเติม  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๔ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๕ พันธุไมงามพาสวนสวย สาระเพิม่เติม 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๕ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๕ เร่ิมตนที่แปลนดี สาระเพิ่มเติม กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๖ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๕ ความหมายของการขยายพันธุพชื 
สาระเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๗ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๕ เหนื่อยอยางมีคุณคา สาระเพิ่มเติม 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๘ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๕ สุขใจที่ไดดูแล สาระเพิ่มเติม  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๙ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๖ การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ  
สาระเพิ่มเติมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคประกอบที่ ๑  
ลําดับการเรียนรูที่ ๑๑ 

นางปริยภัทร ชางกลาง 

ม.๖ พันธุไมงามพาสวนสวย สาระเพิม่เติม 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๓ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๖ เร่ิมตนที่แปลนดี สาระเพิ่มเติม  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๔ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๖ พันธุไมงามพาสวนสวย สาระเพิม่เติม 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๕ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.6 เหนื่อยอยางมีคุณคา สาระเพิ่มเติม 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๘ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.6 สุขใจที่ไดดูแล สาระเพิ่มเติม                     
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๙ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.6 การเผยแพรผลงานโรงเรียน                     
ผานเวป็ไซต 

องคประกอบที่ ๔  
ลําดับการเรียนรูที่ ๑, ๒ และ๓ 

นางสุนิตา คงทอง 

ม.6 ง๓๐๒๒๗ โครงงานอาชีพ องคประกอบที่ ๔  
ลําดับการเรียนรูที่ ๗ 

ครูสุนีรัตน ไชยเจริญ 
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  ตารางที่ 28 แสดงการบูรณาการ 5 องคประกอบ กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
  โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู องคประกอบ/ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 

ม.๕ เร่ิมตนที่แปลนดี สาระเพิ่มเติม  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๔ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๕ พันธุไมงามพาสวนสวย สาระเพิม่เติม 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๕ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๕ เร่ิมตนที่แปลนดี สาระเพิ่มเติม กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๖ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๕ ความหมายของการขยายพันธุพชื 
สาระเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๗ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๕ เหนื่อยอยางมีคุณคา สาระเพิ่มเติม 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๘ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๕ สุขใจที่ไดดูแล สาระเพิ่มเติม  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๙ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๖ การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ  
สาระเพิ่มเติมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคประกอบที่ ๑  
ลําดับการเรียนรูที่ ๑๑ 

นางปริยภัทร ชางกลาง 

ม.๖ พันธุไมงามพาสวนสวย สาระเพิม่เติม 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๓ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๖ เร่ิมตนที่แปลนดี สาระเพิ่มเติม  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๔ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.๖ พันธุไมงามพาสวนสวย สาระเพิม่เติม 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๕ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.6 เหนื่อยอยางมีคุณคา สาระเพิ่มเติม 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๘ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.6 สุขใจที่ไดดูแล สาระเพิ่มเติม                     
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

องคประกอบที่ ๒  
ลําดับการเรียนรูที่ ๙ 

ครูอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.6 การเผยแพรผลงานโรงเรียน                     
ผานเวป็ไซต 

องคประกอบที่ ๔  
ลําดับการเรียนรูที่ ๑, ๒ และ๓ 

นางสุนิตา คงทอง 

ม.6 ง๓๐๒๒๗ โครงงานอาชีพ องคประกอบที่ ๔  
ลําดับการเรียนรูที่ ๗ 

ครูสุนีรัตน ไชยเจริญ 

 
 

 

 
 
 
 
 

ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการ 5 องคประกอบ 

กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
ตารางที ่29 แสดงการบูรณาการ 5 องคประกอบ กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู  องคประกอบ/ลําดบัการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.1/1-3 What vegetables do you like?/

ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
องคประกอบที๔่/ 
ลําดับการเรียนรูที่ ๖ 

ครูมาลิวรรรณ ราชธาน ี

ม.1/1 What vegetables do you like?/
ภาษาและวัฒนธรรม 

องคประกอบที๔่/ 
ลําดับการเรียนรูที่ ๖ 

ครูมาลิวรรรณ ราชธาน ี

ม.๒/๓ People /ภาษาเพื่อการสื่อสาร องคประกอบที๔่/ 
ลําดับการเรียนรูที่ ๔,๕ 

ครูมูนา ยาชะรัด 

ม.๒/๓ Travel /ภาษาเพื่อการสื่อสาร องคประกอบที๔่/ 
ลําดับการเรียนรูที่ ๖ 

ครูมลศรี รุจิระยรรยง 

ม.๓/๑ The brochure about plant of the 
botanical garden./ภาษากับ
ความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

องคประกอบที๔่/ 
ลําดับการเรียนรูที่ ๖ 

ครูสุดาวดี บุญยะจนัทร 

ม.4/3 Our Heroes/ภาษาเพื่อการสื่อสาร องคประกอบที๔่/ 
ลําดับการเรียนรูที่ ๖ 

ครูชุติมา ศรีสุวรรณ 

ม.5/3 Art all around us/                                
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

องคประกอบที๔่/ 
ลําดับการเรียนรูที่ ๖ 

ครูเจียมจิตร เกียรตวิทนะ 

ม.6/1 
ม.6/3 

A Helping Hand / ภาษากับ
ความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

องคประกอบที๔่/ 
ลําดับการเรียนรูที่ ๖ 

ครูรุงรัตน หิตะวัฒนกุล 
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ตารางวิเคราะหความสอดคลองและผังมโนทศัน พืชศึกษา(ผักเสี้ยนผี)หลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

และมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดฯ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตารางที่ 30 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง พืชศึกษา(ผักเสี้ยนผี)หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตวัชี้วัดฯ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

หัวขอการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/                   
สาระแกนกลาง 

๑.ศึกษาลักษณะ 
ทางพฤกษศาสตร
ดานรูปลักษณ ราก             
ลําตน ใบ ดอก ผล
และเมล็ด 

คณิตศาสตร สาระที่ ๑ จาํนวนและพีชคณิต ค1.1 ม.๑/๓ 
คณิตศาสตร สาระที่ ๒ การวัดและ

เรขาคณิต 
ค2.2 ม.๒/๑ 

คณิตศาสตร สาระที่ ๒ การวัดและ
เรขาคณิต 

ค๒.๒ ม.๓/๑ 

คณิตศาสตร สาระที่ ๓ สถิติและความนาจะ
เปน 

ค๓.๑ ม.๖/๑ 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ ว๑.๒ ม.๒/๑ 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ ว๑.๒ ม.๓/๒ 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระเพิ่มเติม สาระชีววิทยา ขอ ๑ ม.๔/10-13 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระเพิ่มเติม สาระชีววิทยา ขอ ๓ ม.๕/1-4 

ศิลปะ สาระที่ ๑ ทัศนศิลป ศ๑.๑ ม.๑/๓ 
ศิลปะ สาระที่ ๒ ดนตรี ศ๒.๑ ม.๑/๑ 
ภาษาตางประเทศ สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ต๑.๑ ม.๑/๓ 
ภาษาตางประเทศ สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ต๑.๓ ม.๒/๓ 
ภาษาตางประเทศ สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ต๑.๑ ม.๓/๓ 
ภาษาตางประเทศ สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ต๑.๒ ม.๔-๖/๓ 
ภาษาตางประเทศ สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ต๑.๓ ม.๔-๖/๒ 
ภาษาตางประเทศ สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพนัธ 

กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
ต๓.๑ ม.๔-๖/๑ 

๒.การศึกษา
นิเวศวิทยา 

คณิตศาสตร 
 

สาระที่ ๑ จาํนวนและพีชคณิต ค๑.๑ ม.๔/๑ 
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ตารางวิเคราะหความสอดคลองและผังมโนทศัน พืชศึกษา(ผักเสี้ยนผี)หลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

และมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดฯ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตารางที่ 30 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง พืชศึกษา(ผักเสี้ยนผี)หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตวัชี้วัดฯ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

หัวขอการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/                   
สาระแกนกลาง 

๑.ศึกษาลักษณะ 
ทางพฤกษศาสตร
ดานรูปลักษณ ราก             
ลําตน ใบ ดอก ผล
และเมล็ด 

คณิตศาสตร สาระที่ ๑ จาํนวนและพีชคณิต ค1.1 ม.๑/๓ 
คณิตศาสตร สาระที่ ๒ การวัดและ

เรขาคณิต 
ค2.2 ม.๒/๑ 

คณิตศาสตร สาระที่ ๒ การวัดและ
เรขาคณิต 

ค๒.๒ ม.๓/๑ 

คณิตศาสตร สาระที่ ๓ สถิติและความนาจะ
เปน 

ค๓.๑ ม.๖/๑ 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ ว๑.๒ ม.๒/๑ 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ ว๑.๒ ม.๓/๒ 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระเพิ่มเติม สาระชีววิทยา ขอ ๑ ม.๔/10-13 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระเพิ่มเติม สาระชีววิทยา ขอ ๓ ม.๕/1-4 

ศิลปะ สาระที่ ๑ ทัศนศิลป ศ๑.๑ ม.๑/๓ 
ศิลปะ สาระที่ ๒ ดนตรี ศ๒.๑ ม.๑/๑ 
ภาษาตางประเทศ สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ต๑.๑ ม.๑/๓ 
ภาษาตางประเทศ สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ต๑.๓ ม.๒/๓ 
ภาษาตางประเทศ สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ต๑.๑ ม.๓/๓ 
ภาษาตางประเทศ สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ต๑.๒ ม.๔-๖/๓ 
ภาษาตางประเทศ สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ต๑.๓ ม.๔-๖/๒ 
ภาษาตางประเทศ สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพนัธ 

กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
ต๓.๑ ม.๔-๖/๑ 

๒.การศึกษา
นิเวศวิทยา 

คณิตศาสตร 
 

สาระที่ ๑ จาํนวนและพีชคณิต ค๑.๑ ม.๔/๑ 

 

 

 

ตารางที่ 30 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง พืชศึกษา(ผักเสี้ยนผี)หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตวัชี้วัดฯ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

หัวขอการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/                   
สาระแกนกลาง 

๓.การศึกษา 
การขยายพันธุ  
การดูแลรักษา 
และการ
เจริญเตบิโต 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระที่ ๑ วิทยาศาสตรชีวภาพ ว๑.๒ ม.๑/๑ 

การงานอาชีพ สาระที่ ๒ การอาชีพ ง๒.๑ ม.๑/๒ 
การงานอาชีพ สาระที่ ๒ การอาชีพ ง๒.๑ ม.๓/๒ 
การงานอาชีพ สาระที่ ๒ การอาชีพ ง๒.๑ ม.๔-๖/๓ 
ภาษาตางประเทศ สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ต๑.๑ ม.๒/๑ 

๔.การศึกษา 
การนําไปใช
ประโยชน 

ภาษาไทย สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม ท๕.๑ ม.๑/๑ 
ภาษาไทย สาระที่ ๒ การเขียน ท๒.๑ ม.๒/๒ 
ภาษาไทย สาระที่ ๕ วรรณคดแีละวรรณกรรม ท๕.๑ ม.๓/๕ 
ภาษาไทย สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม ท๕.๑ ม.๔-๖/๑ 
ภาษาไทย สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม ท๒.๑ ม๔-๖/๑ 
ภาษาไทย สาระที่ ๒ การเขียน ท๒.๑ ม.๔-๖/๒ 
คณิตศาสตร สาระเพิ่มเติม การวัดและเรขาคณิต ขอ๑ ม.๔/๑ 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระเพิ่มเติม สาระชีววิทยา ขอ ๕ ม.๖/12 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร ส๔.๑ ม.๑/๓ 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ส๑.๑ ม.๒/๖ 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร ส๓.๑ ม.๓/๑ 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สาระที่ ๒ หนาที่พลเมือง วฒันธรรม
และการดําเนนิชีวติในสงัคม 

ส๒.๑ ม.๔-๖/๕ 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร ส๕.๒ ม.๔-๖/๓ 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร ส๔.๓ ม.๔-๖/๕ 

ศิลปะ สาระที่ ๓ นาฏศิลป ศ๓.๑ ม.๑/๒ 
ศิลปะ สาระที่ ๓ นาฏศิลป ศ๓.๑ ม.๒/๔ 
ศิลปะ สาระที่ ๑ ทัศนศิลป ศ๑.๑ ม.๓/๔ 
ศิลปะ สาระที่ ๑ ทัศนศิลป ศ๑.๑ ม.๔-๖/๑ 
ศิลปะ สาระที่ ๓ นาฏศิลป ศ๓.๑ ม.๔-๖/๑ 
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ตารางที่ 30 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง พืชศึกษา(ผักเสี้ยนผี)หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตวัชี้วัดฯ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

หัวขอการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/                   
สาระแกนกลาง 

๔.การศึกษา 
การนําไปใช
ประโยชน 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออก
กําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทยและ
กีฬาสากล 

พ.๓.๑ ม.๑/๑ 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย 

พ๑.๑ ม.๒/๒ 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวติ พ๕.๑ ม.๓/๑ 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย 

พ๑.๑ ม.๔-๖/๑ 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

สาระที่ ๔ การสรางเสริมสุขภาพ 
สมรรถภาพและการปองกันโรค 

พ๔.๑ ม.๔-๖/๑ 

การงานอาชีพ สาระที่ ๑ การดาํรงชีวิตและครอบครัว ง๑.๑ ม.๒/๑ 
การงานอาชีพ สาระที่ ๒ การอาชีพ ง๒.๑ ม.๒/๒ 
การงานอาชีพ สาระที่ ๒ การอาชีพ ง๒.๑ ม.๒/๓ 
การงานอาชีพ สาระที่ ๒ การอาชีพ ง๒.๑ ม.๓/๒ 
การงานอาชีพ สาระที่ ๒ การอาชีพ ง๒.๑ ม.๒/๒ 
การงานอาชีพ สาระที่ ๒ การอาชีพ ง๒.๑ ม.๒/๓ 
การงานอาชีพ สาระที่ ๒ การอาชีพ ง๒.๑ ม.๓/๒ 
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ตารางที่ 30 แสดงการวิเคราะหความสอดคลอง พืชศึกษา(ผักเสี้ยนผี)หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตวัชี้วัดฯ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

หัวขอการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/                   
สาระแกนกลาง 

๔.การศึกษา 
การนําไปใช
ประโยชน 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออก
กําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทยและ
กีฬาสากล 

พ.๓.๑ ม.๑/๑ 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย 

พ๑.๑ ม.๒/๒ 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวติ พ๕.๑ ม.๓/๑ 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย 

พ๑.๑ ม.๔-๖/๑ 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

สาระที่ ๔ การสรางเสริมสุขภาพ 
สมรรถภาพและการปองกันโรค 

พ๔.๑ ม.๔-๖/๑ 

การงานอาชีพ สาระที่ ๑ การดาํรงชีวิตและครอบครัว ง๑.๑ ม.๒/๑ 
การงานอาชีพ สาระที่ ๒ การอาชีพ ง๒.๑ ม.๒/๒ 
การงานอาชีพ สาระที่ ๒ การอาชีพ ง๒.๑ ม.๒/๓ 
การงานอาชีพ สาระที่ ๒ การอาชีพ ง๒.๑ ม.๓/๒ 
การงานอาชีพ สาระที่ ๒ การอาชีพ ง๒.๑ ม.๒/๒ 
การงานอาชีพ สาระที่ ๒ การอาชีพ ง๒.๑ ม.๒/๓ 
การงานอาชีพ สาระที่ ๒ การอาชีพ ง๒.๑ ม.๓/๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังมโนทัศนสรุปบูรณาการพืชศึกษา (ผักเส้ียนผี) กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 
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ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการพืชศึกษา (ผักเสี้ยนผี)  

กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

 
ตารางที ่31 แสดงสรุปบูรณาการพืชศึกษา (ผักเสี้ยนผี) กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

   โรงเรียนโยธินบํารุง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น  เร่ืองที่สอน   หัวขอ ครูผูสอน 

ม.๑ การเขียนกลอนสุภาพ(ผักเสี้ยนผี) 4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูสุนิสา สงวนถอย 

ม.2 การเขียนกลอนสุภาพ (ผักเสี้ยนผี) 4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูพรทิพย มโนเลิศ 

ม.๓ รจนารอยกรอง 4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูฮามิดะ ดาราแมง 

ม.๔ โคลงสีสุ่ภาพ(ผักเสี้ยนผ)ี 4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูพรทิพย มโนเลิศ 

ม.5 โคลงสีสุ่ภาพ (ผักเสี้ยนผ)ี 4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูนันทัชพร ศรีเชย 

ม.๖ การเขียนสื่อสารเรียงรอยถอยภาษา 4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูกิตติพัฒน เพชรทองนะ 
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ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการพืชศึกษา (ผักเสี้ยนผี)  

กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

 
ตารางที่ 31 แสดงสรุปบูรณาการพืชศึกษา (ผักเสี้ยนผี) กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

   โรงเรียนโยธินบํารุง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น  เร่ืองที่สอน   หัวขอ ครูผูสอน 

ม.๑ การเขียนกลอนสุภาพ(ผักเสี้ยนผี) 4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูสุนิสา สงวนถอย 

ม.2 การเขียนกลอนสุภาพ (ผักเสี้ยนผี) 4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูพรทิพย มโนเลิศ 

ม.๓ รจนารอยกรอง 4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูฮามิดะ ดาราแมง 

ม.๔ โคลงสีสุ่ภาพ(ผักเสี้ยนผ)ี 4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูพรทิพย มโนเลิศ 

ม.5 โคลงสีสุ่ภาพ (ผักเสี้ยนผ)ี 4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูนันทัชพร ศรีเชย 

ม.๖ การเขียนสื่อสารเรียงรอยถอยภาษา 4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูกิตติพัฒน เพชรทองนะ 
 

 
 

 

 

 

 

ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการพืชศึกษา (ผักเสี้ยนผี)  

กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ตารางที ่32 แสดงสรุปบูรณาการพืชศึกษา (ผักเสี้ยนผี) กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  

ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น  เร่ืองที่สอน   หัวขอ ครูผูสอน 
ม.๑ วิธีทางประวัติศาสตรกับการสราง

แนวคิด แนวทาง วิธีการ 
4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูสุรีย ทรงอนงค 

ม.๒ ศาสนพิธ ี 4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครุอัมพร จุลบล 
ม.3 ตลาดในระบบเศรษฐกิจจาก

ผักเสี้ยนผ ี
4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูจิราภรณ มาศประสิทธิ ์

ม.๔ วัฒนธรรมไทย 4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูสสิณัฐ จินดาเงิน 
ม.๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 
4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูพงศธร ปญญานฤพล  

ม.๖ ความเปนมาของผักเสี้ยนผีในชมุชน 4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูปาริชาติ ทับสุทธ ิ
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ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการพืชศึกษา (ผักเสี้ยนผี)  

กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

ตารางที ่33 แสดงสรุปบูรณาการพืชศึกษา (ผักเสี้ยนผี) กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา 

และพลศึกษา โรงเรียนโยธนิบาํรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น  เร่ืองที่สอน   หัวขอ ครูผูสอน 
ม.1 เกมนันทนาการกับสวน

พฤกษศาสตร 
4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูธารินทร เมงหอง 

ม.2 การเจริญเติบโตและพฒันาการของ
มนุษย 

4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูพงศกร หอมตลบ 

ม.3 อาหารกับสุขภาพ 
 

4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูอัมรินทร สุประดิษฐ 

ม.4 การเสริมสรางและดาํรง
ประสิทธิภาพของกลามเนื้อ 

4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูพงศกร หอมตลบ 

ม.5 การเสริมสรางสุขภาพและ            
การปองกันโรค 

4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูนิวัฒน อรุณ 
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ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการพืชศึกษา (ผักเสี้ยนผี)  

กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

ตารางที่ 33 แสดงสรุปบูรณาการพืชศึกษา (ผักเสี้ยนผี) กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา 

และพลศึกษา โรงเรียนโยธนิบาํรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น  เร่ืองที่สอน   หัวขอ ครูผูสอน 
ม.1 เกมนันทนาการกับสวน

พฤกษศาสตร 
4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูธารินทร เมงหอง 

ม.2 การเจริญเติบโตและพฒันาการของ
มนุษย 

4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูพงศกร หอมตลบ 

ม.3 อาหารกับสุขภาพ 
 

4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูอัมรินทร สุประดิษฐ 

ม.4 การเสริมสรางและดาํรง
ประสิทธิภาพของกลามเนื้อ 

4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูพงศกร หอมตลบ 

ม.5 การเสริมสรางสุขภาพและ            
การปองกันโรค 

4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูนิวัฒน อรุณ 

 

 

 

 

 

 

 

ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการพืชศึกษา (ผักเสี้ยนผี)  

กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 

 
ตารางที่ 34 แสดงสรุปบูรณาการพืชศึกษา (ผักเสี้ยนผี) กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

      โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวดันครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น  เร่ืองที่สอน   หัวขอ ครูผูสอน 
ม.1 นาฏยศัพท ภาษาทา และการตบีท  

(จากผักเสี้ยนผี) 
4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูการยวิสา หนูคง 

การสรางสรรคผลงานทัศนศิลป ๑.ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร
ดานรูปลักษณ ราก ลาํตน ใบ ดอก
ผล เมล็ด 

ครูศิวัช เกตุสมบัต ิ

การสรางสรรคบทเพลงธรรมชาติ ๑.ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร
ดานรูปลักษณ ราก ลาํตน ใบ ดอก
ผล เมล็ด 

ครูศิวัช  เกตุสมบัต ิ

ม.2 รําวงผักเสี้ยนผ ี 4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูปฏิญาภรณ ธานีรัตน 
ม.3 การสรางภาพปะติดผลงานศิลปะ    

ในมุมมองของศิลปะ 
4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูมนูญ หวันเหล็ม 

ม.4 หลักการสรางงานศิลป 4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูเมธา สามัคคี 
ม.5 จินตลีลาผักเสี้ยนผ ี 4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูหทัยรัตน วัตรุจีกฤต 
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ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการพืชศึกษา (ผักเสี้ยนผี)  

กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

 

ตารางที ่35 แสดงสรุปบูรณาการพืชศึกษา (ผักเสี้ยนผี) กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

  และเทคโนโลยี โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น  เร่ืองที่สอน   หัวขอ ครูผูสอน 
ม.1 การสืบพันธุและการขยายพันธุพืช

ดอก 
๓.การศึกษาการขยายพันธุ การ
ดูแลรักษา และการการเจริญเตบิโต 

ครูนวมน สามัคคี 

ม.2 การเปรียบเทียบระบบรางกายกับ 
สวนตาง ๆ ของผักเสี้ยนผ ี

๑.การศึกษาลักษณะทาง
พฤกษศาสตรดานรูปลักษณ ราก 
ลําตน ใบ ดอก ผลและเมล็ด 

ครูปรียานุช กิจเกต ุ

ม.3  การใชทรัพยากรกับการอนุรักษ
ทรัพยากร 

๒.การศึกษานิเวศวิทยา ครูอนัญญา เทโหปการ 

ม.4  โครงสรางภายในเซลลของผักเสีย้นผ ี ๑.การศึกษาลักษณะทาง
พฤกษศาสตรดานรูปลักษณ ราก 
ลําตน ใบ ดอก ผลและเมล็ด 

ครูปาณิสรา วองพรรณงาม 

ม.5 เนื้อเยื่อของพืช   ๑.การศึกษาลักษณะทาง
พฤกษศาสตรดานรูปลักษณ ราก 
ลําตน ใบ ดอก ผลและเมล็ด 

ครูนิตยา สุขจอง 

ม.6 ประโยชนของผักเสี้ยนผ ี 4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูนิตยา สุขจอง 
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ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการพืชศึกษา (ผักเสี้ยนผี)  

กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

 

ตารางที่ 35 แสดงสรุปบูรณาการพืชศึกษา (ผักเสี้ยนผี) กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

  และเทคโนโลยี โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น  เร่ืองที่สอน   หัวขอ ครูผูสอน 
ม.1 การสืบพันธุและการขยายพันธุพืช

ดอก 
๓.การศึกษาการขยายพันธุ การ
ดูแลรักษา และการการเจริญเตบิโต 

ครูนวมน สามัคคี 

ม.2 การเปรียบเทียบระบบรางกายกับ 
สวนตาง ๆ ของผักเสี้ยนผ ี

๑.การศึกษาลักษณะทาง
พฤกษศาสตรดานรูปลักษณ ราก 
ลําตน ใบ ดอก ผลและเมล็ด 

ครูปรียานุช กิจเกต ุ

ม.3  การใชทรัพยากรกับการอนุรักษ
ทรัพยากร 

๒.การศึกษานิเวศวิทยา ครูอนัญญา เทโหปการ 

ม.4  โครงสรางภายในเซลลของผักเสีย้นผ ี ๑.การศึกษาลักษณะทาง
พฤกษศาสตรดานรูปลักษณ ราก 
ลําตน ใบ ดอก ผลและเมล็ด 

ครูปาณิสรา วองพรรณงาม 

ม.5 เนื้อเยื่อของพืช   ๑.การศึกษาลักษณะทาง
พฤกษศาสตรดานรูปลักษณ ราก 
ลําตน ใบ ดอก ผลและเมล็ด 

ครูนิตยา สุขจอง 

ม.6 ประโยชนของผักเสี้ยนผ ี 4. การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูนิตยา สุขจอง 
 

 

 

ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการพืชศึกษา (ผักเสี้ยนผี)  

กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

 

ตารางที ่36 แสดงสรุปบูรณาการพืชศึกษา (ผักเสี้ยนผี) กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

 โรงเรียนโยธินบํารุง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น  เร่ืองที่สอน   หัวขอ ครูผูสอน 
ม.๑ แปลงปลูกผกัเสี้ยนผ ี ๓.การศึกษาการขยายพันธุ การ

ดูแลรักษา และการเจริญเติบโต 
นายอะหมาด หัตถประดิษฐ 

ม.2 
 
 

เคร่ืองดื่มที่ใชประโยชนจากพชืสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน (ชาผักเสีย้นผี) 

4.การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูวรรณิการ วงศมยุรา  

การปกมือลายผักเสี้ยนผ ี 4.การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูสุนีรัตน ไชยเจริญ  
ความหมายความสําคัญและประเภท 
ของการขาย 

4.การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูรุจี บัวเชย   

ม.๓ การขยายพันธ ุโดยการใชเพศหรือ 
ใชเมล็ด   

๓.การศึกษาการขยายพันธุ การ
ดูแลรักษา และการเจริญเติบโต 

ครูรัฐนันท ยุโสต 

ม.๔ แปลงปลูกผกัเสี้ยนผ ี ๓.การศึกษาการขยายพันธุ การ
ดูแลรักษา และการเจริญเติบโต 

ครูรัฐนันท ยุโสต 

ม.๕ การสรางเอกสารดวยโปรแกรม 
Microsolf  Fublisher 

4.การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูสุนิตา คงทอง 

ม.6 สรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส  4.การศึกษาการนําไปใชประโยชน ครูวนิดา หมวดจันทร 
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ตารางวิเคราะหความสอดคลองและผังมโนทัศนสรุปการบูรณาการธรรมชาติแหงชีวิต (ผักเส้ียนผี)  
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ตารางที่ 37 แสดงการวิเคราะหความสอดคลองและสรุปการบรูณาการธรรมชาติแหงชีวติ (ผักเสี้ยนผี)     
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ลําดับการเรียนรู 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/สาระแกนกลาง 

1.สัมผัสเรียนรู                
วงจรชีวติของ
ชีวภาพ 
  1.1ศึกษาดาน
รูปลักษณไดขอมูล
การเปลี่ยนแปลง
และความแตกตาง
ดานรูปลักษณ 

วิทยาศาสตร สาระที่ 1 วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

ว1.2 ม.1/3อธิบายความสัมพันธ
ระหวางรูปรางกับการทํา
หนาที่ของเซลล 

สาระชวีวิทยา ว1.3 -บอกวิธีการ และเตรียม
ตัวอยางสิ่งมชีีวิต เพื่อศึกษา
ภายใตกลองจุลทรรศนใช
แสง วัดขนาดโดยประมาณ 
และวาดภาพทีป่รากฏ
ภายใตกลองจุลทรรศนได 
-อธิบายโครงสรางและ
หนาที่ของสวนที่หอหุม
เซลลของเซลลพืชและสัตว 
-ศึกษารูปลักษณภายนอก
และภายในทุกวนประกอบ
ของผักเสี้ยนผีในระยะที่มี
การเจริญเติบโตเต็มที่ (ราก 
ลําตน ใบ ดอก ผล เมล็ด) 

 คณิตศาสตร สาระที่ 3 สถิติและความ
นาจะเปน 

ค3.2 
 

ม.4-6/2ความนาจะเปน
ของเหตุการณที่เกิดจากตัว
แปรสุมที่มีการแจกแจงเอก
รูป การแจกแจงทวินาม 
และการแจกแจงปกติและ
นําไปใชในการแกปญหา 

  1.2ศึกษาดาน
คุณสมบัติไดขอมูล
การเปลี่ยนแปลง
และความแตกตาง
ดานคุณสมบัต ิ

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร
กายภาพ 

ว2.1 
 

ม.1/16ระบุความเปนกรด-
เบสจากโครงสรางของ
สารประกอบอินทรีย 

สาระฟสิกส ว2.2 วัด และรายงานผลการวัด
ปริมาณทางฟสิกสได
ถูกตองเหมาะสม โดยนาํ
ความคลาดเคลื่อน 
ในการวัดมาพิจารณา 
ในการนําเสนอผล  
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ตารางวิเคราะหความสอดคลองและผังมโนทัศนสรุปการบูรณาการธรรมชาติแหงชีวิต (ผักเส้ียนผี)  
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ตารางที่ 37 แสดงการวิเคราะหความสอดคลองและสรุปการบรูณาการธรรมชาติแหงชีวติ (ผักเสี้ยนผี)     
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ลําดับการเรียนรู 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/สาระแกนกลาง 

1.สัมผัสเรียนรู                
วงจรชีวติของ
ชีวภาพ 
  1.1ศึกษาดาน
รูปลักษณไดขอมูล
การเปลี่ยนแปลง
และความแตกตาง
ดานรูปลักษณ 

วิทยาศาสตร สาระที่ 1 วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

ว1.2 ม.1/3อธิบายความสัมพันธ
ระหวางรูปรางกับการทํา
หนาที่ของเซลล 

สาระชวีวิทยา ว1.3 -บอกวิธีการ และเตรียม
ตัวอยางสิ่งมชีีวิต เพื่อศึกษา
ภายใตกลองจุลทรรศนใช
แสง วัดขนาดโดยประมาณ 
และวาดภาพทีป่รากฏ
ภายใตกลองจุลทรรศนได 
-อธิบายโครงสรางและ
หนาที่ของสวนที่หอหุม
เซลลของเซลลพืชและสัตว 
-ศึกษารูปลักษณภายนอก
และภายในทุกวนประกอบ
ของผักเสี้ยนผีในระยะที่มี
การเจริญเติบโตเต็มที่ (ราก 
ลําตน ใบ ดอก ผล เมล็ด) 

 คณิตศาสตร สาระที่ 3 สถิติและความ
นาจะเปน 

ค3.2 
 

ม.4-6/2ความนาจะเปน
ของเหตุการณที่เกิดจากตัว
แปรสุมที่มีการแจกแจงเอก
รูป การแจกแจงทวินาม 
และการแจกแจงปกติและ
นําไปใชในการแกปญหา 

  1.2ศึกษาดาน
คุณสมบัติไดขอมูล
การเปลี่ยนแปลง
และความแตกตาง
ดานคุณสมบัต ิ

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร
กายภาพ 

ว2.1 
 

ม.1/16ระบุความเปนกรด-
เบสจากโครงสรางของ
สารประกอบอินทรีย 

สาระฟสิกส ว2.2 วัด และรายงานผลการวัด
ปริมาณทางฟสิกสได
ถูกตองเหมาะสม โดยนาํ
ความคลาดเคลื่อน 
ในการวัดมาพิจารณา 
ในการนําเสนอผล  

ตารางที่ 37 แสดงการวิเคราะหความสอดคลองและสรุปการบรูณาการธรรมชาติแหงชีวติ (ผักเสี้ยนผี)     

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

ลําดับการเรียนรู 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/สาระแกนกลาง 

  1.3ศึกษาดาน
พฤติกรรมไดขอมูล
การเปลี่ยนแปลง
และความแตกตาง
ดานพฤติกรรม 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระชวีวิทยา ว1.3 สังเกตและอธิบาย 
การตอบสนองของพืช 
ตอสิ่งเราในรูปแบบตางๆ  
ที่มีผลตอการดํารงชีวิต 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร ส5.2 ม4-6/5มีสวนรวม 
ในการแกปญหาและ 
การดําเนินชีวิตตาม
แนวทางอนุรักษทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมเพื่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยนื 

การงานอาชีพ สาระที่ 2 การอาชีพ ง1.1 ม.2/1ใชทักษะ 
การแสวงหาความรู 
เพื่อพัฒนาการทาํงาน 

2.เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงความ
แตกตาง 
  2.1รูปลักษณกับ
รูปกายตน 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

ว1.2 ม.1/4อธิบายการจัดระบบ
ของสิ่งมีชีวิตโดยเร่ิมจาก
เซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ 
ระบบอวยัวะ จนเปน
สิ่งมีชีวิต 

  2.2คุณสมบัติกับ
สมรรถภาพตน 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

ว1.2 
 

ม.1/4อธิบายการจัดระบบ
ของสิ่งมีชีวิต โดยเร่ิมจาก
เซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ 
ระบบอวยัวะ จนเปน
สิ่งมีชีวิต 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

สาระที่ 4 การสราเสริม
สุขภาพ สมรรถภาพแลการ
ปองกันโรค 

พ4.1 ม.4-6/1วิเคราะหบทบาท
และความรับผิดชอบของ
บุคคลตอการสรางเสริม
สุขภาพและปองกันโรค               
ในชุมชน 

2.3พฤติกรรมกับจิต
อารมณและ
พฤติกรรมของตน 
 
 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

ว1.2 ม.1/4อธิบายการจัดระบบ
ของสิ่งมีชีวิต โดยเร่ิมจาก
เซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ 
ระบบอวยัวะ จนเปน
สิ่งมีชีวิต 
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ตารางที่ 37 แสดงการวิเคราะหความสอดคลองและสรุปการบรูณาการธรรมชาติแหงชีวติ (ผักเสี้ยนผี)     

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

ลําดับการเรียนรู 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/สาระแกนกลาง 

2.3พฤติกรรมกับจิต
อารมณและ
พฤติกรรมของตน 

ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป ศ3.1 ม.1/2เขาใจและแสดงออก
ทางนาฏศิลปอยาง
สรางสรรคถายทอด
ความรูสึก ความคิดอยาง
อิสระชื่นชม ประยุกตใช            
ในชีวิตประจําวนั 

3.สรุปองคความรู            
ที่ไดจากการศึกษา
ธรรมชาติแหงชีวิต 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

ว1.2 ม.1/4อธิบายการจัดระบบ
ของสิ่งมีชีวิต โดยเร่ิมจาก
เซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ 
ระบบอวยัวะ จนเปน
สิ่งมีชีวิต 

ภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน ท2.1 ม4-6/1การเขียนสื่อสาร    
ในรูปแบบตาง ๆไดตรงตาม
วัตถุประสงค โดยใชภาษา
เรียบเรียงถูกตอง มีขอมูล
และสาระสําคัญชัดเจน 

ภาษาตางประเทศ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อ                    
การสื่อสาร 

ต1.1 ม.3/1ปฏิบัติตามคํารอง 
ขอ คําแนะนํา คําชี้แจง 
และคําอธิบายที่ฟงและอาน 

4.สรุปแนวทาง              
เพื่อนําไปสู                           
การประยุกตใช                         
ในการดํารงชีวติ 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

ว1.2 ม.1/4อธิบายการจัดระบบ
ของสิ่งมีชีวิต โดยเร่ิมจาก
เซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ 
ระบบอวยัวะ จนเปน
สิ่งมีชีวิต 
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ตารางที่ 37 แสดงการวิเคราะหความสอดคลองและสรุปการบรูณาการธรรมชาติแหงชีวติ (ผักเสี้ยนผี)     

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

ลําดับการเรียนรู 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/สาระแกนกลาง 

2.3พฤติกรรมกับจิต
อารมณและ
พฤติกรรมของตน 

ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป ศ3.1 ม.1/2เขาใจและแสดงออก
ทางนาฏศิลปอยาง
สรางสรรคถายทอด
ความรูสึก ความคิดอยาง
อิสระชื่นชม ประยุกตใช            
ในชีวิตประจําวนั 

3.สรุปองคความรู            
ที่ไดจากการศึกษา
ธรรมชาติแหงชีวิต 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

ว1.2 ม.1/4อธิบายการจัดระบบ
ของสิ่งมีชีวิต โดยเร่ิมจาก
เซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ 
ระบบอวยัวะ จนเปน
สิ่งมีชีวิต 

ภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน ท2.1 ม4-6/1การเขียนสื่อสาร    
ในรูปแบบตาง ๆไดตรงตาม
วัตถุประสงค โดยใชภาษา
เรียบเรียงถูกตอง มีขอมูล
และสาระสําคัญชัดเจน 

ภาษาตางประเทศ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อ                    
การสื่อสาร 

ต1.1 ม.3/1ปฏิบัติตามคํารอง 
ขอ คําแนะนํา คําชี้แจง 
และคําอธิบายที่ฟงและอาน 

4.สรุปแนวทาง              
เพื่อนําไปสู                           
การประยุกตใช                         
ในการดํารงชีวติ 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

ว1.2 ม.1/4อธิบายการจัดระบบ
ของสิ่งมีชีวิต โดยเร่ิมจาก
เซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ 
ระบบอวยัวะ จนเปน
สิ่งมีชีวิต 

 

 

 

 

 

 

แสดงผังมโนทัศนบูรณาการธรรมชาติแหงชีวิต (ผักเส้ียนผี)กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปการศึกษา 2564 
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ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการธรรมชาติแหงชีวิต (ผักเสีย้นผี)  

กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

 

ตารางที ่38 แสดงบูรณาการธรรมชาติแหงชีวิตงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.6 เร่ือง การเขียนสื่อสารรอยภาษา 

สาระที่ 2 การเขียน 
3 ครูกิตติพัฒน เพ็ชรทอง

นะ 
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ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการธรรมชาติแหงชีวิต (ผักเสีย้นผี)  

กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

 

ตารางที่ 38 แสดงบูรณาการธรรมชาติแหงชีวิตงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.6 เร่ือง การเขียนสื่อสารรอยภาษา 

สาระที่ 2 การเขียน 
3 ครูกิตติพัฒน เพ็ชรทอง

นะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต (ผักเสี้ยนผี)  

กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

ตารางที ่39 แสดงบูรณาการสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิตงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

กับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนโยธนิบาํรุง จังหวดันครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.6 เร่ือง สถิติและขอมูล 

สาระที่ 3 สถิติและความนาจะเปน 
1.1 ครูธนิต โสธรจิตร 
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ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต(ผักเสี้ยนผี)   

กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

ตารางที ่40 แสดงบูรณาการสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิตงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระ 

การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโยธนิบาํรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.4 เร่ือง การเสริมสรางและดํารงประสิทธิภาพของ                  

ระบบกลามเนื้อ 
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และ                
การปองกันโรค 

2.2 ครูพงศกร หอม
ตลบ 
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ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต(ผักเสี้ยนผี)   

กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

ตารางที่ 40 แสดงบูรณาการสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิตงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระ 

การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโยธนิบาํรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.4 เร่ือง การเสริมสรางและดํารงประสิทธิภาพของ                  

ระบบกลามเนื้อ 
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และ                
การปองกันโรค 

2.2 ครูพงศกร หอม
ตลบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังมโนทศันและตารางสรุปการบูรณาการสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต(ผักเสี้ยนผี)   

กับสาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ตารางที ่41 แสดงบูรณาการสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิตงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระ 

การเรียนรูสังคมศึกษาและวฒันธรรม โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวดันครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.5 เร่ือง การขยายพันธุของผักเสี้ยนผีในทองถ่ิน 

สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ 
1.3 ครูอัมพร จุลบน 
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แสดงผังมโนทัศนบูรณาการสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิตงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

กับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 

 

ตารางที ่42 แสดงบูรณาการสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิตงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

กับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.1 เร่ือง นาฏยศัพทภาษาทาและการตีบท 

สาระที่ 3 นาฏศิลป 
2.3 ครูการยวิสา กําลงั

เก้ือ 
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แสดงผังมโนทัศนบูรณาการสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิตงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

กับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 

 

ตารางที่ 42 แสดงบูรณาการสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิตงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

กับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.1 เร่ือง นาฏยศัพทภาษาทาและการตีบท 

สาระที่ 3 นาฏศิลป 
2.3 ครูการยวิสา กําลงั

เก้ือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังมโนทัศนบูรณาการสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิตงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนโยธินบํารงุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 

 

 

ตารางที ่43 แสดงบูรณาการสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิตงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.1 เร่ือง การศึกษารูปลักษณภายนอกและภายในทุก

สวนประกอบของผักเสี้ยนผีใน 4 ระยะการเจริญเติบโต 
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ 

1.1 ครูธนิกา รังสิมันตชุาต ิ

เร่ือง คุณสมบัติทางเคมีของทุกสวนประกอบของ
ผักเสี้ยนผีในระยะที่มีการเจริญเติบโตเต็มที ่
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ 

1.2 ครูสมพงศ ไชยเจริญ 

เร่ือง คุณสมบัติทางเคมีของทุกสวนประกอบของ
ผักเสี้ยนผีใน 4 ระยะการเจริญเติบโต 
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ 

1.2 ครูสมพงศ ไชยเจริญ 

เร่ือง การเปรียบเทียบขอมูลการเปลี่ยนแปลงดาน
รูปลักษณ คุณสมบัติ พฤติกรรม ในแตละระยะการ
เจริญเติบโตของผักเสี้ยนผีกับการเปลี่ยนแปลงกายตน 
สมรรถภาพตน จิตอารมณและพฤติกรรมตน 
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ 

2,3,4 ครูปรียานุช กิจเกต ุ
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ตารางที ่44 แสดงบูรณาการสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิตงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.4 เร่ือง การศึกษารูปลักษณภายนอกและภายใน 

ทุกสวนประกอบของผักเสี้ยนผีในระยะที่ม ี                     
การเจริญเติบโตเต็มที่ 
สาระชวีวิทยา 

1.1 ครูนิตยา สุขจอง 

เร่ือง คุณสมบัติทางฟสิกสของผกัเสี้ยนผีใน 4 ระยะ
การเจริญเติบโต  
สาระฟสิกส 

1.2 ครูศิริกานต ขุนทองจันทร 

ม.5 เร่ือง การเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมทุกสวนประกอบ
ของผักเสี้ยนผีในระยะที่มีการเจริญเติบโตเต็มที ่
สาระชวีวิทยา 

1.3 ครูนิตยา สุขจอง 

 เร่ือง การเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมทุกสวนประกอบ
ของผักเสี้ยนผีใน 4 ระยะการเจริญเติบโต 
สาระชวีวิทยา 

1.3 ครูนิตยา สุขจอง 
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ตารางที่ 44 แสดงบูรณาการสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิตงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.4 เร่ือง การศึกษารูปลักษณภายนอกและภายใน 

ทุกสวนประกอบของผักเสี้ยนผีในระยะที่ม ี                     
การเจริญเติบโตเต็มที่ 
สาระชวีวิทยา 

1.1 ครูนิตยา สุขจอง 

เร่ือง คุณสมบัติทางฟสิกสของผกัเสี้ยนผีใน 4 ระยะ
การเจริญเติบโต  
สาระฟสิกส 

1.2 ครูศิริกานต ขุนทองจันทร 

ม.5 เร่ือง การเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมทุกสวนประกอบ
ของผักเสี้ยนผีในระยะที่มีการเจริญเติบโตเต็มที ่
สาระชวีวิทยา 

1.3 ครูนิตยา สุขจอง 

 เร่ือง การเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมทุกสวนประกอบ
ของผักเสี้ยนผีใน 4 ระยะการเจริญเติบโต 
สาระชวีวิทยา 

1.3 ครูนิตยา สุขจอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังมโนทัศนบูรณาการสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิตงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

กับกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 

 

ตารางที ่45 แสดงบูรณาการสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิตงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.3 เร่ือง Travel 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
3 ครูมลศรี รุจิระยรรยง 
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ผังมโนทัศนบูรณาการสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิตงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

กับกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 

 

ตารางที ่46 แสดงบูรณาการสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิตงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระ 

การเรียนรูการงานอาชีพ โรงเรียนโยธนิบาํรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.2 เร่ือง การขยายพันธุพืช 

สาระที่ 2 การอาชีพ 
1.3 ครูอารมย รัตนบรรดาล 
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ผังมโนทัศนบูรณาการสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิตงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

กับกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 

 

ตารางที่ 46 แสดงบูรณาการสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิตงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระ 

การเรียนรูการงานอาชีพ โรงเรียนโยธนิบาํรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.2 เร่ือง การขยายพันธุพืช 

สาระที่ 2 การอาชีพ 
1.3 ครูอารมย รัตนบรรดาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางที่ 47 แสดงวิเคราะหความสอดคลองสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว(ผักเสี้ยนผี) หลักสูตรแกนกลาง   

การศึกษาข้ันพื้นฐานพทุธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ลําดับการเรียนรู 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/สาระแกนกลาง 

1.รวบรวมองค
ความรูที่ไดจาก 
การเรียนรูธรรมชาติ
แหงชีวิต 

ภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน ท2.1 ม.6/2 การเขียนสื่อสารในรูปแบบ 
ตางๆ เชน อธิบาย บรรยาย 
พรรณนา แสดงทรรศนะ 

2.เรียนรูธรรมชาติ
ของปจจัยชีวภาพอ่ืน 
ที่เขามาเก่ียวของกับ
ปจจัยหลัก  
  2.1เรียนรูดาน
รูปลักษณ คุณสมบัติ 
พฤติกรรม 
  2.2สรุปผล 
การเรียนรู 
 
 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
 

สาระที่ 1 
วิทยาศาสตรชีวภาพ 

ว1.1     ม.1/10 ม.1/11 การถายละออง
เรณู คือการที่เรณูไปตกบนยอด
เกสรเพศเมีย โดยมี แมลง ลม ฝน 
คนและสัตวอ่ืน ๆ ชวยในการถาย
ละอองเรณ ู

สาระที่ 1 
วิทยาศาสตรชีวภาพ 

ว1.1     ม.2/1 สัตวตางๆ เปนสิง่มีชีวิตที่
อาศัยอยูในแหลงที่อยูที่แตกตางกัน 
และสัตวตางๆ เหลานี้ บางชนิด         
มีเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ยัง ไมมีการ
พัฒนาใหเห็นไดชัดเจน แตบางชนิด
ก็มีการพัฒนาใหเห็นอยางชดัเจน  
มีความซับซอนของโครงสรางของ
รางกายที่แตกตางกันออกไป ซึ่งทํา
ใหระบบตางๆ ของรางกาย                
มีสวนประกอบของโครงสรางและ
หนาที่การทาํงานที่แตกตางกัน
ออกไป 

สาระที่ 2 
วิทยาศาสตร
กายภาพ 
 

ว2.1   ม.4-6/1 ระบบนิเวศ หมายถึง 
ระบบความสัมพนัธของสิ่งมีชวีติ 
กับแหลงที่อยูแหลงใดแหลงหนึง่                 
ในระบบนิเวศหนึ่งๆประกอบดวย 
สิ่งมีชีวิตและสิง่ไมมชีีวิต ระบบ
นิเวศบนโลกมีหลายแบบข้ึนอยูกับ
ลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศ
ของแตละทองถ่ิน เรียกระบบนิเวศ
ของสิ่งมีชีวิตในแตละทองถ่ินวา 
ชีวะนิเวศ ซึ่งแบงออกเปน 2 ระดับ 
คือ ชีวนิเวศระดับโลก และชีวนเิวศ
ระดับทองถ่ิน 
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ตารางที่ 48 แสดงวิเคราะหความสอดคลองสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว(ผักเสี้ยนผี) หลักสูตรแกนกลาง    

การศึกษาข้ันพื้นฐานพทุธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

ลําดับการเรียนรู 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/สาระแกนกลาง 

2.เรียนรูธรรมชาติของ
ปจจัยชีวภาพอ่ืน ที่เขา
มาเก่ียวของกับปจจัย
หลัก  
  2.1เรียนรูดาน
รูปลักษณ คุณสมบัติ 
พฤติกรรม 
  2.2สรุปผลการเรียนรู 
 

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

สาระที่ 2 
วิทยาศาสตร
กายภาพ 

ว2.1   ม.3/1 ระบบนิเวศประกอบดวย 
สิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่มีความ
เก่ียวของและสัมพันธกันทัง้
สิ่งมีชีวิตและสิง่แวดลอม สัมพนัธ
ระหวางสิ่งมชีีวิตตาง ๆ ในระบบ
นิเวศโดยมีการถายทอดพลังงาน
ในรูปของโซอาหาร,สายใยอาหาร 

ศิลปะ สาระที่ 1 ทัศนศิลป ศ1.1 ม1/3วาดภาพทัศนียภาพแสดง
ใหเห็นระยะไกลใกลเปนสามมิต ิ

3.เรียนรูธรรมชาติของ
ปจจัยกายภาพ (ดนิ 
น้ํา แสง อากาศ) 
  3.1เรียนรูดาน
รูปลักษณ คุณสมบัต ิ
  3.2สรุปผลการเรียนรู 
 

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

สาระที่ 1 
วิทยาศาสตรชีวภาพ 

ว1.2 ม.1/6 กระบวนการสังเคราะห
ดวยแสงของพืชที่เกิดข้ึน ใน          
คลอโรพลาสตจําเปนตองใชแสง
แกสคารบอนไดออกไซด
คลอโรฟลลและน้ํา ผลผลิตทีไ่ด
จากการสังเคราะหดวยแสง ไดแก 
น้ําตาลและ แกสออกซิเจน 

สาระที่ 3  
วิทยาศาสตรโลก
และอวกาศ 

ว3.2 ม.1/2 ความชื้นของอากาศ 
หมายถึงปริมาณของไอน้าํ                 
ในอากาศ วันที่อากาศมีปริมาณ           
ไอน้ํามาก ความชืน้ในอากาศจะ
สูง ความชื้นของอากาศเก่ียวของ
กับอัตราการระเหยของน้ําทําให
สภาพอากาศในแตละวนั
เปลี่ยนแปลงไป การวัดความชืน้
นิยมวัดเปนความชืน้สัมพทัธ  
 โดยใชเคร่ืองมือที่รียกวา 
 ไฮกรอมิเตอร (hygrometer) 

    ม.2/6 ดินเกิดจากหินที่ผุพังตาม
ธรรมชาติผสมคลุกเคลา กับ
อินทรียวัตถุที่ไดจากการเนาเปอย
ของซากพืช ซากสัตวทับถมเปน
ชั้น ๆ บนผวิโลก ชั้นดนิ แบง
ออกเปนหลายชั้น ขนานหรือ
เกือบขนาน ไปกับผิวหนาดนิ  
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ตารางที่ 48 แสดงวิเคราะหความสอดคลองสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว(ผักเสี้ยนผี) หลักสูตรแกนกลาง    

การศึกษาข้ันพื้นฐานพทุธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

ลําดับการเรียนรู 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/สาระแกนกลาง 

2.เรียนรูธรรมชาติของ
ปจจัยชีวภาพอ่ืน ที่เขา
มาเก่ียวของกับปจจัย
หลัก  
  2.1เรียนรูดาน
รูปลักษณ คุณสมบัติ 
พฤติกรรม 
  2.2สรุปผลการเรียนรู 
 

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

สาระที่ 2 
วิทยาศาสตร
กายภาพ 

ว2.1   ม.3/1 ระบบนิเวศประกอบดวย 
สิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่มีความ
เก่ียวของและสัมพันธกันทัง้
สิ่งมีชีวิตและสิง่แวดลอม สัมพนัธ
ระหวางสิ่งมชีีวิตตาง ๆ ในระบบ
นิเวศโดยมีการถายทอดพลังงาน
ในรูปของโซอาหาร,สายใยอาหาร 

ศิลปะ สาระที่ 1 ทัศนศิลป ศ1.1 ม1/3วาดภาพทัศนียภาพแสดง
ใหเห็นระยะไกลใกลเปนสามมิต ิ

3.เรียนรูธรรมชาติของ
ปจจัยกายภาพ (ดนิ 
น้ํา แสง อากาศ) 
  3.1เรียนรูดาน
รูปลักษณ คุณสมบัต ิ
  3.2สรุปผลการเรียนรู 
 

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

สาระที่ 1 
วิทยาศาสตรชีวภาพ 

ว1.2 ม.1/6 กระบวนการสังเคราะห
ดวยแสงของพืชที่เกิดข้ึน ใน          
คลอโรพลาสตจําเปนตองใชแสง
แกสคารบอนไดออกไซด
คลอโรฟลลและน้ํา ผลผลิตทีไ่ด
จากการสังเคราะหดวยแสง ไดแก 
น้ําตาลและ แกสออกซิเจน 

สาระที่ 3  
วิทยาศาสตรโลก
และอวกาศ 

ว3.2 ม.1/2 ความชื้นของอากาศ 
หมายถึงปริมาณของไอน้าํ                 
ในอากาศ วันที่อากาศมีปริมาณ           
ไอน้ํามาก ความชืน้ในอากาศจะ
สูง ความชื้นของอากาศเก่ียวของ
กับอัตราการระเหยของน้ําทําให
สภาพอากาศในแตละวนั
เปลี่ยนแปลงไป การวัดความชืน้
นิยมวัดเปนความชืน้สัมพทัธ  
 โดยใชเคร่ืองมือที่รียกวา 
 ไฮกรอมิเตอร (hygrometer) 

    ม.2/6 ดินเกิดจากหินที่ผุพังตาม
ธรรมชาติผสมคลุกเคลา กับ
อินทรียวัตถุที่ไดจากการเนาเปอย
ของซากพืช ซากสัตวทับถมเปน
ชั้น ๆ บนผวิโลก ชั้นดนิ แบง
ออกเปนหลายชั้น ขนานหรือ
เกือบขนาน ไปกับผิวหนาดนิ  

ตารางที่ 49 แสดงวิเคราะหความสอดคลองสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว(ผักเสี้ยนผี) หลักสูตรแกนกลาง    

การศึกษาข้ันพื้นฐานพทุธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

ลําดับการเรียนรู 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/สาระแกนกลาง 

3.เรียนรูธรรมชาติของ
ปจจัยกายภาพ (ดนิ 
น้ํา แสง อากาศ) 
  3.1เรียนรูดาน
รูปลักษณ คุณสมบัต ิ
  3.2สรุปผลการเรียนรู 
 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระที่ 3 
วิทยาศาสตรโลก 
และอวกาศ  

ว3.2 แตละชัน้มีลักษณะแตกตางกัน 
เนื่องจากสมบัตทิางกายภาพ 
เคมีชีวภาพ และลักษณะอ่ืน ๆ
เชน สีโครงสราง เนื้อดิน  
การยึดตวั ความเปนกรด-เบส 
สามารถสังเกตไดจากการสาํรวจ 
ภาคสนาม การเรียกชื่อชั้นดนิ
หลักจะใช อักษรภาษาอังกฤษ
ตัวใหญ ไดแก O, A, E,B, C,R 
• ชั้นหนาตัดดิน เปนชั้นดนิที่มี
ลักษณะปรากฏให เห็นเรียง 
ลําดับเปนชั้นจากชั้นบนสุดถึง 
ชั้นลางสดุ • ปจจัยที่ทําใหดิน 
แตละทองถ่ินมีลักษณะและ
สมบัติ แตกตางกัน ไดแก วัตถุ
ตนกําเนิดดนิ ภูมิอากาศ 
สิ่งมีชีวิตในดิน สภาพภูมิ
ประเทศระยะเวลาในการเกิดดิน 

  ม.2/7  สมบัติบางประการ
ของดิน เชน เนื้อดิน ความชืน้
ดิน คาความเปนกรด-เบส ธาตุ
อาหารในดิน สามารถ นาํไปใช
ในการตัดสินใจถึงแนวทาง  
การใช ประโยชนที่ดิน โดยอาจ
นําไปใชประโยชน ทาง
การเกษตรหรืออ่ืน ๆ ซึ่งดิน            
ที่ไมเหมาะสม ตอการทาํ
การเกษตร อาจเกิดจากสภาพ
ดินตามธรรมชาติ หรือการใช
ประโยชน 

  สาระฟสิกส ว2.3 โดยทั่วไปวัตถุโปรงใสจะมี
ดรรชนีหักเหเปลี่ยนไปถาแสง
เปลี่ยนความยาวคลื่นโดยที่
ดรรชนีหักเหจะเพิ่มข้ึน 
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ตารางที่ 50 แสดงวิเคราะหความสอดคลองสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว(ผักเสี้ยนผี) หลักสูตรแกนกลาง    

การศึกษาข้ันพื้นฐานพทุธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

ลําดับการเรียนรู 
กลุมสาระการ

เรียนรู 
สาระการเรียนรู 

มาตรฐาน
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/สาระแกนกลาง 

3.เรียนรูธรรมชาติของ
ปจจัยกายภาพ           
(ดิน น้าํ แสง อากาศ) 
  3.1เรียนรูดาน
รูปลักษณ คุณสมบัต ิ
  3.2สรุปผลการเรียนรู 
 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระฟสิกส ว 2.3 ถาความยาวคลื่นลดลง ดงันัน้ 
การฉายแสงขาวไปยงัวัตถุ
โปรงใส แสงแตละสีที่ประกอบ
อยูในแสงขาวจะมีดรรชนีหักเห
ไมเทากัน การหักเหจึงไมเทากัน 
แสงขาวจึงถูกแยกออกเห็นเปน 
สีตางๆ ไดถึง 7 สี คือ มวง 
คราม น้ําเงิน เขียว เหลือง แสด 
และแดง ซึ่งเราเรียกวา 
สเปกตรัมของแสงขาว และ
ปรากฏการณของแสงถูกแยกนี้
เรียกวา การกระจายของแสง 

4. เรียนรูธรรมชาติ
ของปจจัยอ่ืนๆ (ปจจัย
ประกอบ เชน วสัดุ
อุปกรณ อาคาร
สถานที)่ 

- - - - 

5. เรียนรูธรรมชาติ
ของความพันเก่ียว
ระหวางปจจัย 
  5.1 เรียนรูวิเคราะห
ใหเห็นความสัมพันธ
และสัมพนัธภาพ 
  5.2 เรียนรู วิเคราะห
ใหเห็นความผูกพัน 
 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระที่ 2 
วิทยาศาสตร
กายภาพ 

ว2.1 ม.3/1ระบบนิเวศในแตละ
ทองถ่ิน ประกอบดวย 
องคประกอบทางกายภาพ 
และองคประกอบทางชีวภาพ
เฉพาะถ่ินซึ่งมีความเก่ียวของ
สัมพันธกัน 
ม.3/2สิ่งมีชีวิตมีความเก่ียวของ 
สัมพันธกัน โดยมีการถายทอด
พลังงานในรูปของโซอาหาร
และสายใยอาหาร 

สาระที่ 2 
วิทยาศาสตร
กายภาพ 

ว2.1 ม. 4-6/1 กลุมสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศแบงตามหนาทีไ่ด
เปน ๓ กลุม ไดแก ผูผลิต 
ผูบริโภค และผูยอยสลาย
สารอินทรียสิ่งมชีีวิตทัง้ ๓ กลุม
นี้มีความสัมพนัธกัน ผูผลติเปน
สิ่งมีชีวิตที่สรางอาหารไดเอง 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 159

ตารางที่ 50 แสดงวิเคราะหความสอดคลองสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว(ผักเสี้ยนผี) หลักสูตรแกนกลาง    

การศึกษาข้ันพื้นฐานพทุธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

ลําดับการเรียนรู 
กลุมสาระการ

เรียนรู 
สาระการเรียนรู 

มาตรฐาน
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/สาระแกนกลาง 

3.เรียนรูธรรมชาติของ
ปจจัยกายภาพ           
(ดิน น้าํ แสง อากาศ) 
  3.1เรียนรูดาน
รูปลักษณ คุณสมบัต ิ
  3.2สรุปผลการเรียนรู 
 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระฟสิกส ว 2.3 ถาความยาวคลื่นลดลง ดงันัน้ 
การฉายแสงขาวไปยงัวัตถุ
โปรงใส แสงแตละสีที่ประกอบ
อยูในแสงขาวจะมีดรรชนีหักเห
ไมเทากัน การหักเหจึงไมเทากัน 
แสงขาวจึงถูกแยกออกเห็นเปน 
สีตางๆ ไดถึง 7 สี คือ มวง 
คราม น้ําเงิน เขียว เหลือง แสด 
และแดง ซึ่งเราเรียกวา 
สเปกตรัมของแสงขาว และ
ปรากฏการณของแสงถูกแยกนี้
เรียกวา การกระจายของแสง 

4. เรียนรูธรรมชาติ
ของปจจัยอ่ืนๆ (ปจจัย
ประกอบ เชน วสัดุ
อุปกรณ อาคาร
สถานที)่ 

- - - - 

5. เรียนรูธรรมชาติ
ของความพันเก่ียว
ระหวางปจจัย 
  5.1 เรียนรูวิเคราะห
ใหเห็นความสัมพันธ
และสัมพนัธภาพ 
  5.2 เรียนรู วิเคราะห
ใหเห็นความผูกพัน 
 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระที่ 2 
วิทยาศาสตร
กายภาพ 

ว2.1 ม.3/1ระบบนิเวศในแตละ
ทองถ่ิน ประกอบดวย 
องคประกอบทางกายภาพ 
และองคประกอบทางชีวภาพ
เฉพาะถ่ินซึ่งมีความเก่ียวของ
สัมพันธกัน 
ม.3/2สิ่งมีชีวิตมีความเก่ียวของ 
สัมพันธกัน โดยมีการถายทอด
พลังงานในรูปของโซอาหาร
และสายใยอาหาร 

สาระที่ 2 
วิทยาศาสตร
กายภาพ 

ว2.1 ม. 4-6/1 กลุมสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศแบงตามหนาทีไ่ด
เปน ๓ กลุม ไดแก ผูผลิต 
ผูบริโภค และผูยอยสลาย
สารอินทรียสิ่งมชีีวิตทัง้ ๓ กลุม
นี้มีความสัมพนัธกัน ผูผลติเปน
สิ่งมีชีวิตที่สรางอาหารไดเอง 

ตารางที่ 51 แสดงวิเคราะหความสอดคลองสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว(ผักเสี้ยนผี) หลักสูตรแกนกลาง    

การศึกษาข้ันพื้นฐานพทุธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

ลําดับการเรียนรู 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/สาระแกนกลาง 

5. เรียนรูธรรมชาติ
ของความพันเก่ียว
ระหวางปจจัย 
  5.1 เรียนรูวิเคราะห
ใหเห็นความสัมพันธ
และสัมพนัธภาพ 
  5.2 เรียนรู วิเคราะห
ใหเห็นความผูกพัน 
(ตอ) 
 

   โดยกระบวนการสังเคราะห
ดวยแสงและตองกินผูผลิตหรือ
สิ่งมีชีวิตอ่ืนเปนอาหาร เมื่อ
ผูผลิตและผูบริโภคตายลงจะ
ถูกยอยโดยผูยอยสลาย
สารอินทรียซึ่งจะเปลี่ยน
สารอินทรียเปนสารอนนิทรีย 
กลับคืนสูสิ่งแวดลอม ทาํใหเกิด
การหมุนเวียนสารเปนวัฏจกัร 
จํานวนผูผลิตผูบริโภคและผู
ยอยสลายสารอินทรียจะตองมี
ความเหมาะสม จึงทําใหกลุม
สิ่งมีชีวิตอยูไดอยางสมดุล 

6. สรุปผลการเรียนรู
ดุลยภาพของความพนั
เก่ียว 
 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
 

สาระที่ 2 
วิทยาศาสตร
กายภาพ 
 

ว 2.1   ม.3/1 ระบบนิเวศในแตละ
ทองถ่ิน ประกอบดวย 
องคประกอบทางกายภาพ 
และองคประกอบทางชีวภาพ
เฉพาะถ่ินซึ่งมีความเก่ียวของ
สัมพันธกัน 
ม.3/2สิ่งมีชีวิตมีความเก่ียวของ
สัมพันธกัน โดยมีการถายทอด
พลังงานในรูปของโซอาหารและ
สายใยอาหาร 
ม. 4-6/1 กลุมสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศแบงตามหนาทีไ่ด
เปน ๓ กลุม ไดแกผู ผลิต 
ผูบริโภค และผูยอยสลาย
สารอินทรียสิ่งมชีีวิตทัง้ ๓ กลุม
นี้มีความสัมพนัธกัน ผูผลติเปน
สิ่งมีชีวิตที่สรางอาหารไดเอง 
โดยกระบวนการสังเคราะห
ดวยแสง 
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ตารางที่ 52 แสดงวิเคราะหความสอดคลองสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว(ผักเสี้ยนผี) หลักสูตรแกนกลาง    

การศึกษาข้ันพื้นฐานพทุธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

ลําดับการเรียนรู 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/สาระแกนกลาง 

6. สรุปผลการเรียนรู
ดุลยภาพของความ
พันเก่ียว 
 

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี
 

สาระที่ 2 
วิทยาศาสตร
กายภาพ 
 

ว 2.1   ผูบริโภค เปนสิ่งมีชวีิตที่ไม
สามารถสรางอาหารไดเอง 
และตองกินผูผลิตหรือ
สิ่งมีชีวิตอ่ืน เปนอาหาร เมื่อ
ผูผลิตและผูบริโภคตายลง จะ
ถูกยอยโดยผูยอยสลาย
สารอินทรียซึ่งจะเปลี่ยน
สารอินทรียเปนสาร 
อนินทรียกลับคืนสู
สิ่งแวดลอม ทําใหเกิดการ
หมุนเวียนสารเปนวัฏจักร 
จํานวนผูผลิตผูบริโภคและผู
ยอยสลายสารอินทรียจะตอง
มีความเหมาะสม จึงทําให
กลุมสิ่งมีชีวิตอยูไดอยาง
สมดุล 
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ตารางที่ 52 แสดงวิเคราะหความสอดคลองสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว(ผักเสี้ยนผี) หลักสูตรแกนกลาง    

การศึกษาข้ันพื้นฐานพทุธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

ลําดับการเรียนรู 
กลุมสาระ 
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/สาระแกนกลาง 

6. สรุปผลการเรียนรู
ดุลยภาพของความ
พันเก่ียว 
 

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี
 

สาระที่ 2 
วิทยาศาสตร
กายภาพ 
 

ว 2.1   ผูบริโภค เปนสิ่งมีชวีิตที่ไม
สามารถสรางอาหารไดเอง 
และตองกินผูผลิตหรือ
สิ่งมีชีวิตอ่ืน เปนอาหาร เมื่อ
ผูผลิตและผูบริโภคตายลง จะ
ถูกยอยโดยผูยอยสลาย
สารอินทรียซึ่งจะเปลี่ยน
สารอินทรียเปนสาร 
อนินทรียกลับคืนสู
สิ่งแวดลอม ทําใหเกิดการ
หมุนเวียนสารเปนวัฏจักร 
จํานวนผูผลิตผูบริโภคและผู
ยอยสลายสารอินทรียจะตอง
มีความเหมาะสม จึงทําให
กลุมสิ่งมีชีวิตอยูไดอยาง
สมดุล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังมโนทัศนบูรณาการสรรพส่ิงลวนพันเกี่ยว(ผักเส้ียนผี) กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 
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ผังมโนทัศนบูรณาการสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยวงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 

 

ตารางที ่53 แสดงบูรณาการสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียวงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนโยธนิบาํรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.1 เร่ืองการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ  

(การถายละอองเรณู) 
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ 
เร่ืองการสังเคราะหแสง 
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ 
เร่ืองสมบัติของอากาศ(ความชืน้) 
สาระที่ 3 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 

2 
 
 

2 
 

3 

ครูวิทยา เวชสารศรี 
 
 
ครูนวมน สามัคคี 
 
ครูนวมน สามัคคี 

ม.2 เร่ืองระบบตาง ๆ ของสัตว 
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ 
เร่ือง ดินชั้นบน ดินชั้นลาง 
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ  

2 
 

3 

ครูปรียานุช กิจเกต ุ
 
ครูปรียานุช กิจเกต ุ
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ผังมโนทัศนบูรณาการสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยวงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 

 

ตารางที่ 53 แสดงบูรณาการสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียวงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนโยธนิบาํรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.1 เร่ืองการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ  

(การถายละอองเรณู) 
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ 
เร่ืองการสังเคราะหแสง 
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ 
เร่ืองสมบัติของอากาศ(ความชืน้) 
สาระที่ 3 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 

2 
 
 

2 
 

3 

ครูวิทยา เวชสารศรี 
 
 
ครูนวมน สามัคคี 
 
ครูนวมน สามัคคี 

ม.2 เร่ืองระบบตาง ๆ ของสัตว 
สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ 
เร่ือง ดินชั้นบน ดินชั้นลาง 
สาระที่ ๓ วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ  

2 
 

3 

ครูปรียานุช กิจเกต ุ
 
ครูปรียานุช กิจเกต ุ

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่54 แสดงบูรณาการสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียวงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระการเรียนรู 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.3 เร่ืองระบบนิเวศ 

สาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ 
เร่ืองความสัมพันธของการถายทอดพลังงานของ
สิ่งมีชีวิตในรูปของโซอาหารและสายใยอาหาร 
สาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ 

4,5 
 

4,5 
 

ครูรัตนาวดี สิงหพิมาย 
 
ครูอนัญญา เทโหปการ 

ม.4 เร่ืองดุลยภาพของระบบนิเวศ 
สาระที่ 2 วิทยาศาสตรกายภาพ 

4,5 
 

ครูธณิกา รังสิมันตชุาต ิ

ม.5 เร่ืองการกระจายแสง/การกระเจิงของแสง 
สาระฟสิกส 

3 ครูกุลวัชร ลีละพนัธ ุ
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ผังมโนทัศนบูรณาการสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยวงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

กับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 

 

ตารางที ่55 แสดงบูรณาการสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียวงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน     

กับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.6 เร่ือง การเขียนสื่อสารเรียงรอยถอยภาษา 

สาระที่ 2 การเขียน 
1 ครูกิตติพัฒน เพ็ชรทองนะ 
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ผังมโนทัศนบูรณาการสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยวงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

กับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 

 

ตารางที่ 55 แสดงบูรณาการสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียวงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน     

กับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.6 เร่ือง การเขียนสื่อสารเรียงรอยถอยภาษา 

สาระที่ 2 การเขียน 
1 ครูกิตติพัฒน เพ็ชรทองนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังมโนทัศนบูรณาการสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยวงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

กับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 

ตารางที ่56 แสดงบูรณาการสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียวงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน     

                กับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนโยธนิบาํรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู ลําดับการเรียนรู ครูผูสอน 
ม.1 เร่ือง หลักการสรางสรรคงานทศันศิลป 

สาระที่ 1 ทัศนศิลป 
2 ครูเมธา สามัคคี 
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ตารางที่ 57 แสดงวิเคราะหความสอดคลองสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน(ผักเสี้ยนผ)ีกับหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ลําดับการเรียนรู 
กลุมสาระการ

เรียนรู 
สาระการเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู 

ตัวชี้วัด/สาระ
แกนกลาง 

1.เรียนรูการ
วิเคราะหศักยภาพ
ของปจจัยศึกษา 
  1.1พิจารณา
ศักยภาพดาน
รูปลักษณ 

 

 

ภาษาไทย 

 

 

สาระที่ 4 
หลักการใช
ภาษาไทย 

 

 

 

ท4.1 

 

 

ม.4-6/2 ใชคําและ
กลุมคํา สรางประโยค
ตามวัตถุประสงค  

ม.4-6/6 อธิบาย 
และวิเคราะห
หลักการสรางคําใน
ภาษาไทย 

 1.2 พิจารณา
ศักยภาพดาน
คุณสมบัต ิ

 

 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระเคมี  ขอ 1. เขาใจ
โครงสรางอะตอม 
การจัดเรียงธาตุใน
ตารางธาตุ สมบัติ
ของธาตุ พันธะเคมี 
และสมบตัิของสาร 
แกสและสมบตัิของ
แกส ประเภทและ
สมบัติของ
สารประกอบ
อินทรียและพอลิ
เมอร  รวมทั้งการ
นําไปใชประโยชน 

ม.6/10 สืบคนขอมูล 
นําเสนอตัวอยางการ
นําสารประกอบ
อินทรียไปใช
ประโยชนใน
ชีวิตประจาํวนั 

 1.3 พิจารณา
ศักยภาพดาน
พฤติกรรม 

ภาษาไทย สาระที่ 3 การฟง 
การดู การพูด 

ท3.1 ม.4-6/1 สรุป
แนวคิดและแสดง
ความคิดเห็นจากเร่ือง
ที่ฟงและด ู
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ตารางที่ 57 แสดงวิเคราะหความสอดคลองสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน(ผักเสี้ยนผ)ีกับหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ลําดับการเรียนรู 
กลุมสาระการ

เรียนรู 
สาระการเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู 

ตัวชี้วัด/สาระ
แกนกลาง 

1.เรียนรูการ
วิเคราะหศักยภาพ
ของปจจัยศึกษา 
  1.1พิจารณา
ศักยภาพดาน
รูปลักษณ 

 

 

ภาษาไทย 

 

 

สาระที่ 4 
หลักการใช
ภาษาไทย 

 

 

 

ท4.1 

 

 

ม.4-6/2 ใชคําและ
กลุมคํา สรางประโยค
ตามวัตถุประสงค  

ม.4-6/6 อธิบาย 
และวิเคราะห
หลักการสรางคําใน
ภาษาไทย 

 1.2 พิจารณา
ศักยภาพดาน
คุณสมบัต ิ

 

 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระเคมี  ขอ 1. เขาใจ
โครงสรางอะตอม 
การจัดเรียงธาตุใน
ตารางธาตุ สมบัติ
ของธาตุ พันธะเคมี 
และสมบตัิของสาร 
แกสและสมบตัิของ
แกส ประเภทและ
สมบัติของ
สารประกอบ
อินทรียและพอลิ
เมอร  รวมทั้งการ
นําไปใชประโยชน 

ม.6/10 สืบคนขอมูล 
นําเสนอตัวอยางการ
นําสารประกอบ
อินทรียไปใช
ประโยชนใน
ชีวิตประจาํวนั 

 1.3 พิจารณา
ศักยภาพดาน
พฤติกรรม 

ภาษาไทย สาระที่ 3 การฟง 
การดู การพูด 

ท3.1 ม.4-6/1 สรุป
แนวคิดและแสดง
ความคิดเห็นจากเร่ือง
ที่ฟงและด ู

 

ลําดับการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู สาระการเรียนรู 
มาตรฐานการ

เรียนรู 
ตัวชี้วัด/สาระ
แกนกลาง 

  

สาระที่ 4 การใช
ภาษา 

ท4.1 ม.4-6/2 ใชคําและ
กลุมคําสราง
ประโยคตาม
วัตถุประสงค 

2.เรียนรู
จินตนาการ เห็น
คุณของศักยภาพ
ของปจจัยศึกษา 

  2.1 
จินตนาการจาก
การวิเคราะห
ศักยภาพ 

  2.2 เรียนรูสรุป
คุณของศักยภาพ
ที่ไดจาก
จินตนาการ 

ภาษาไทย สาระที่ 3 การฟง 
การดู การพูด 

ท3.1 ม.2/3 วิเคราะห 
วิจารยเร่ืองที่ฟง
และดู อยางมี
เหตุผล เพื่อนํา
ขอคิดมาประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิต 

สาระที่ 4 หลักการ
ใชภาษาไทย 

ท4.1 ม.1/1 วิเคราะห
ความแตกตางของ
ภาษาพูดและภาษา
เขียน 
ม.2/3 แตงบทรอย
กรอง (กลอนสุภาพ) 
ม.3/6 แตงบทรอย
กรอง (โคลงสี่
สุภาพ) 
ม.4-6/4 แตงบท
รอยกรอง (กาพย 
โคลง ราย ฉันท) 

ศิลปะ 

 

สาระที่ 1 
ทัศนศิลป 

ศ1.1 ม.1/3 วาดภาพ 
ไกล ใกล แสดงให
เห็นเปน 3 มิติ 
ม.2/3 วาดภาพ
ดวยเทคนิคที่
หลากหลายในการ
สื่อความหมายและ
เร่ืองราวตาง ๆ 

สาระที่ 3 นาฎศิลป ศ3.1 ม.1/1เขาใจและ
แสดงออกทาง 
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ลําดับการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู สาระการเรียนรู 
มาตรฐานการ

เรียนรู 
ตัวชี้วัด/สาระ
แกนกลาง 

    

นาฏศิลปอยาง
สรางสรรค 
วิเคราะห 
วิพากษวิจารณ 
คุณคานาฏศิลป 
ถายทอดความรูสึก 
ความคิดอยางอิสระ 
ชื่นชม และ
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจาํวนั 

3.สรรสราง
วิธีการ 

  3.1พิจารณา
คุณที่เกิดจาก
จินตนาการ   

  3.2สราง
แนวคิด แนวทาง 
วิธีการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระเคมี ขอ 3. เขาใจ
หลักการทํา
ปฏิบัติการเคมี การ
วัดปริมาณสาร 
หนวยวัด และการ
เปลี่ยนหนวย การ
คํานวณปริมาณสาร 
ความเขมขนของ
สารละลาย รวมทัง้
การบูรณาการ
ความรูและทักษะ
ในการอธิบาย
ปรากฎการณใน
ชีวิตประจาํวนัและ
การแกปญหาทาง
เคมี 

ม.6/1 กําหนด
ปญหาและแนวทาง
แกปญหาโดยใช
ความรูทางเคมี
จากสถาณการณที่
เกิดข้ึนใน
ชีวิตประจาํวนั การ
ประกอบอาชีพหรือ
อุตสาหกรรม 

ม.6/2 แสดง
หลักฐานถึงการบูร
ณาการความรูทาง
เคมีรวมกับ
สาขาวชิาอ่ืนรวมทัง้
ทักษะกระบวนการ
ทาวิทยาศาสตรหรือ
กระบวนการ
ออกแบบเชงิ
วิศวกรรมโดยเนน
การคิดวิเคราะห 
การแกปญหาและ
ความคิดสรางสรรค
เพื่อแกปญหาใน
ประเด็นที่สนใจ 
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ลําดับการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู สาระการเรียนรู 
มาตรฐานการ

เรียนรู 
ตัวชี้วัด/สาระ
แกนกลาง 

    

นาฏศิลปอยาง
สรางสรรค 
วิเคราะห 
วิพากษวิจารณ 
คุณคานาฏศิลป 
ถายทอดความรูสึก 
ความคิดอยางอิสระ 
ชื่นชม และ
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจาํวนั 

3.สรรสราง
วิธีการ 

  3.1พิจารณา
คุณที่เกิดจาก
จินตนาการ   

  3.2สราง
แนวคิด แนวทาง 
วิธีการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระเคม ี ขอ 3. เขาใจ
หลักการทํา
ปฏิบัติการเคมี การ
วัดปริมาณสาร 
หนวยวัด และการ
เปลี่ยนหนวย การ
คํานวณปริมาณสาร 
ความเขมขนของ
สารละลาย รวมทัง้
การบูรณาการ
ความรูและทักษะ
ในการอธิบาย
ปรากฎการณใน
ชีวิตประจาํวนัและ
การแกปญหาทาง
เคมี 

ม.6/1 กําหนด
ปญหาและแนวทาง
แกปญหาโดยใช
ความรูทางเคมี
จากสถาณการณที่
เกิดข้ึนใน
ชีวิตประจาํวนั การ
ประกอบอาชีพหรือ
อุตสาหกรรม 

ม.6/2 แสดง
หลักฐานถึงการบูร
ณาการความรูทาง
เคมีรวมกับ
สาขาวชิาอ่ืนรวมทัง้
ทักษะกระบวนการ
ทาวิทยาศาสตรหรือ
กระบวนการ
ออกแบบเชงิ
วิศวกรรมโดยเนน
การคิดวิเคราะห 
การแกปญหาและ
ความคิดสรางสรรค
เพื่อแกปญหาใน
ประเด็นที่สนใจ 

ลําดับการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู สาระการเรียนรู 
มาตรฐานการ

เรียนรู 
ตัวชี้วัด/สาระ
แกนกลาง 

 

 

สาระที่ 4 
เทคโนโลย ี

ว4.2 ม.4/1ประยุกตใช
แนวคิดเชิงคํานวณ
ในการพัฒนา
โครงงานที่มีการบูร
ณาการกับวิชาอ่ืน
อยางสรางสรรค 
และเชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง 

สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

สาระที่ 3 เศษฐ
ศาสตร 

ส3.1 ม.3/1 อธิบายกลไก
ราคาในระบบ
เศรษฐกิจ 

สาระที่ 4 
ประวัติศาสตร 

ส4.1 ม.1/3 นําวิธีการ
ทางประวตัศิาสตร
มาใชศึกษา
เหตุการณทาง
ประวัติศาสตร 

คณิตศาสตร สาระที่ 3 สถิติและ
ความนาจะเปน 

ค3.3 ม.5/1 ใชขอมูล
ขาวสารและคาสถิติ
ชวยในการตัดสินใจ 
ความรูสึก ความคิด
ยางอิสระชืน่ชม 
และประยุกตใชใน
ชีวิตประจาํวนั 

สุขศึกษาและพละ
ศึกษา 

สาระที่ 4 การสราง
เสริมสุขภาพ 
สมรรถภาพและ
การปองกันโรค 

พ4.1 ม.4/1 วิเคราะห
บทบาทและความ
รับผิดชอบของ
บุคคลที่มีตอการ
สรางเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรค
ในชุมชน 

การงานอาชีพ สาระที่ 2 การ
อาชีพ 

ง2.1 ม.2/1 มีทักษะ
พื้นฐานที่จาํเปน
สําหรับการ 
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ลําดับการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู สาระการเรียนรู 
มาตรฐานการ

เรียนรู 
ตัวชี้วัด/สาระ
แกนกลาง 

    
ประกอบอาชีพที่
สนใจ 

4.สรุปผลการ
เรียนรูประโยชน
แทแกมหาชน 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระเคมี ขอ 3. เขาใจ
หลักการทํา
ปฏิบัติการเคมี การ
วัดปริมาณสาร 
หนวยวัด และการ
เปลี่ยนหนวย การ
คํานวณปริมาณสาร 
ความเขมขนของ
สารละลาย รวมทัง้
การบูรณาการ
ความรูและทักษะ
ในการอธิบาย
ปรากฎการณใน
ชีวิตประจาํวนัและ
การแกปญหาทาง
เคมี 

ม.6/3 นําเสนอ
ผลงานหรือชิ้นงานที่
ไดจากการแกปญหา
ในสถาณการณหรือ
ประเด็นที่สนใจโดย
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ม.6/4 แสดง
หลักฐานการเขา
รวมสัมมนา การเขา
รวมประชุมวชิาการ 
หรือการแสดง
ผลงานสิง่ประดษิฐ
ในงานนิทรรศการ 

ภาษาไทย สาระที่ 5 วรรณคดี
และวรรณกรรม 

ท5.1 ม.5/4 แตงบทรอย
กรอง 

ภาษาตางประเทศ สาระที่4 ภาษากับ
ความสัมพันธกับ
ชุมชนและโลก 

ต4.2 ม. 6/2 เผยแพร/
ประชาสัมพนัธ
ขาวสารของ
โรงเรียน ชุมชน 
ทองถ่ินและ
ประเทศชาติเปน
ภาษาอังกฤษ 
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ลําดับการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู สาระการเรียนรู 
มาตรฐานการ

เรียนรู 
ตัวชี้วัด/สาระ
แกนกลาง 

    
ประกอบอาชีพที่
สนใจ 

4.สรุปผลการ
เรียนรูประโยชน
แทแกมหาชน 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

สาระเคม ี ขอ 3. เขาใจ
หลักการทํา
ปฏิบัติการเคมี การ
วัดปริมาณสาร 
หนวยวัด และการ
เปลี่ยนหนวย การ
คํานวณปริมาณสาร 
ความเขมขนของ
สารละลาย รวมทัง้
การบูรณาการ
ความรูและทักษะ
ในการอธิบาย
ปรากฎการณใน
ชีวิตประจาํวนัและ
การแกปญหาทาง
เคมี 

ม.6/3 นําเสนอ
ผลงานหรือชิ้นงานที่
ไดจากการแกปญหา
ในสถาณการณหรือ
ประเด็นที่สนใจโดย
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ม.6/4 แสดง
หลักฐานการเขา
รวมสัมมนา การเขา
รวมประชุมวชิาการ 
หรือการแสดง
ผลงานสิง่ประดษิฐ
ในงานนิทรรศการ 

ภาษาไทย สาระที่ 5 วรรณคดี
และวรรณกรรม 

ท5.1 ม.5/4 แตงบทรอย
กรอง 

ภาษาตางประเทศ สาระที่4 ภาษากับ
ความสัมพันธกับ
ชุมชนและโลก 

ต4.2 ม. 6/2 เผยแพร/
ประชาสัมพนัธ
ขาวสารของ
โรงเรียน ชุมชน 
ทองถ่ินและ
ประเทศชาติเปน
ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

ผังมโนทัศนบูรณาการสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน(ผักเส้ียนผี)กับหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 
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ผังมโนทัศนบูรณาการสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

กับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 
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ผังมโนทัศนบูรณาการสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

กับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังมโนทัศนบูรณาการสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

กับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 
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ผังมโนทัศนบูรณาการสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน กับ 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 

2564 
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ผังมโนทัศนบูรณาการสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน กับ 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 

2564 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังมโนทัศนบูรณาการสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

กับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 
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ผังมโนทัศนบูรณาการสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
กับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 

2564 
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ผังมโนทัศนบูรณาการสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
กับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 

2564 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผังมโนทัศนบูรณาการสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

กับกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 
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ผังมโนทัศนบูรณาการสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

กับกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 
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ผังมโนทัศนบูรณาการสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

กับกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังมโนทัศนบูรณาการสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับ 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 180

ตารางที่ 58 แสดงวิเคราะหความสอดคลองการสาํรวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน (9 ใบงาน)กับหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตวัชี้วัดฯ(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 

2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวดันครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ลําดับการเรียนรู 
กลุมสาระ                    
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/ 
สาระ

แกนกลาง 
1.การเก็บขอมูล
พื้นฐานในทองถ่ิน 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและการดําเนนิ
ชีวิตในสงัคม 

ส.2.1 ม.1/1 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร ส5.1 ม.4/2 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ส3.1  

2. การเก็บขอมูล   
การประกอบอาชีพ 
ในทองถ่ิน 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร ส5.1 ม1/1 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร ส4.3 ม.2/3 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ส3.1 ม.2/3 

3.การเก็บขอมูล
ภายในทองถ่ิน 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร ส5.1 ม.1/1 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร ส4.3  

4.การเก็บขอมูล 
ประวัติหมูบาน 
ชุมชน วิถีชุมชน 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร ส4.3  

5.การเก็บขอมูล  
การใชประโยชน 
จากพืชในทองถ่ิน 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ส3.1 ม.2/3 
ม.3/1 

6.การเก็บขอมูล 
การใชประโยชน 
จากสัตวในทองถ่ิน 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ส3.1 ม.3/1 

7.การเก็บขอมูล          
การใชประโยชน 
จากชีวภาพอ่ืน ๆ  
ในทองถ่ิน 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร ส5.2  
 

8.การเก็บขอมูลภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร ส4.3 ม.3/3,ม.5/3,
ม.5/5 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร ส5.2  
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ส3.1 ม.5/1 

9.การเก็บขอมูล
แหลงทรัพยากรและ
โบราณคดีทองถ่ิน 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สาระ 5 ภูมิศาสตร ส5.2  
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร ส4.3 ม.5/3,ม.5/5 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ส3.1 ม.5-/1 
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ตารางที่ 58 แสดงวิเคราะหความสอดคลองการสาํรวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน (9 ใบงาน)กับหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตวัชี้วัดฯ(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 

2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวดันครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

ลําดับการเรียนรู 
กลุมสาระ                    
การเรียนรู 

สาระการเรียนรู 
มาตรฐาน 
การเรียนรู 

ตัวชี้วัด/ 
สาระ

แกนกลาง 
1.การเก็บขอมูล
พื้นฐานในทองถ่ิน 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและการดําเนนิ
ชีวิตในสงัคม 

ส.2.1 ม.1/1 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร ส5.1 ม.4/2 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ส3.1  

2. การเก็บขอมูล   
การประกอบอาชีพ 
ในทองถ่ิน 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร ส5.1 ม1/1 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร ส4.3 ม.2/3 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ส3.1 ม.2/3 

3.การเก็บขอมูล
ภายในทองถ่ิน 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร ส5.1 ม.1/1 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร ส4.3  

4.การเก็บขอมูล 
ประวัติหมูบาน 
ชุมชน วิถีชุมชน 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร ส4.3  

5.การเก็บขอมูล  
การใชประโยชน 
จากพืชในทองถ่ิน 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ส3.1 ม.2/3 
ม.3/1 

6.การเก็บขอมูล 
การใชประโยชน 
จากสัตวในทองถ่ิน 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ส3.1 ม.3/1 

7.การเก็บขอมูล          
การใชประโยชน 
จากชีวภาพอ่ืน ๆ  
ในทองถ่ิน 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร ส5.2  
 

8.การเก็บขอมูลภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร ส4.3 ม.3/3,ม.5/3,
ม.5/5 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร ส5.2  
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ส3.1 ม.5/1 

9.การเก็บขอมูล
แหลงทรัพยากรและ
โบราณคดีทองถ่ิน 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

สาระ 5 ภูมิศาสตร ส5.2  
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร ส4.3 ม.5/3,ม.5/5 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร ส3.1 ม.5-/1 

 

 

ผังมโนทัศนความสอดคลองการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น (9 ใบงาน) 

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ 

(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 
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ผังมโนทัศนการบูรณาการการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น 9 ใบงานกับสาระการเรียนรู 
ของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปการศึกษา 2564 
 

 
 
ตารางที่ 59 แสดงสรุปการบูรณาการการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน 9 ใบงานกับสาระการเรียนรู 
                ของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช  
                ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู 
ลําดับ                

การเรียนรู 
ครูผูสอน 

ม.1 เร่ือง ที่ตั้งและอาณาเขตลักษณะทางกายภาพและสังคม
ของประเทศไทย(ลักษณะของประชากร/เศรษฐกิจ) 
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร 

1,2,3 ครูสมศักดิ์ ทองคํา 
ครูสุรีย ทรงอนงค 
ครูสุมาลี รัตนาศักดิ์ 

ม.2 เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 

2,5 ครูณัฎฐธิดา คงประพนัธ 
ครูอัมพร จุลบล 

 เร่ือง ภูมิปญญาไทย 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร 

2,5 ครูสสิณัฐ จินดาเงิน 
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ผังมโนทัศนการบูรณาการการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น 9 ใบงานกับสาระการเรียนรู 
ของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปการศึกษา 2564 
 

 
 
ตารางที่ 59 แสดงสรุปการบูรณาการการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน 9 ใบงานกับสาระการเรียนรู 
                ของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช  
                ปการศึกษา 2564 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู 
ลําดับ                

การเรียนรู 
ครูผูสอน 

ม.1 เร่ือง ที่ตั้งและอาณาเขตลักษณะทางกายภาพและสังคม
ของประเทศไทย(ลักษณะของประชากร/เศรษฐกิจ) 
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร 

1,2,3 ครูสมศักดิ์ ทองคํา 
ครูสุรีย ทรงอนงค 
ครูสุมาลี รัตนาศักดิ ์

ม.2 เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 

2,5 ครูณัฎฐธิดา คงประพนัธ 
ครูอัมพร จุลบล 

 เร่ือง ภูมิปญญาไทย 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร 

2,5 ครูสสิณัฐ จินดาเงิน 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 59 แสดงสรุปการบูรณาการการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน 9 ใบงาน กับ 
สาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโยธนิบาํรุง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

ระดับชั้น เร่ืองที่สอน/สาระการเรียนรู 
ลําดับ                

การเรียนรู 
ครูผูสอน 

ม.3 เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 

5,6 ครูสกาวเดือน พรหมทอง 
ครูพงศธร ปญญานฤพล 

 เร่ือง ภูมิปญญาไทย 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร 

8 ครูจิราภรณ มาศประสิทธิ ์

 เร่ือง มนุษยกับภูมิศาสตร ประวตัิศาสตรชุมชน 
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร 

3,4,8,9 ครูพงศธร ปญญานฤพล 

ม.4 เร่ืองโครงสรางทางสังคมและวฒันธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วฒันธรรม และการดําเนินชีวิต
ในสังคม 

1 ครูณัฎฐธิดา คงประพนัธ 

 เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร 

3,7 ครูสสิณัฐ จินดาเงิน 

ม.5 เร่ืองชุมชนศึกษาภูมิปญญาไทย 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร 

8,9 ครูสสิณัฐ จินดาเงิน 

 เร่ือง การแกปญหาและความรวมมือทางเศรษฐกิจ           
ในระดับชุมชน 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 

8,9 ครูศิริวัฒน ชูแสงนิล 

ม.6 เร่ือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 

1,3,5 ครูสสิณัฐ จินดาเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 184

ผังมโนทัศนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 

 
 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 185

ผังมโนทัศนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 

 
 

 

 

 

 

 

ผังมโนทัศนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 186

ผังมโนทัศนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 187

ผังมโนทัศนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

ผังมโนทัศนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปการศึกษา 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 188

ผังมโนทัศนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา 

และพลศึกษาโรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 189

ผังมโนทัศนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา 

และพลศึกษาโรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังมโนทัศนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 190

ผังมโนทัศนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2565 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 191

ผังมโนทัศนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2565 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังมโนทัศนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 192

ผังมโนทัศนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 
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ผังมโนทัศนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผังมโนทัศนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระการเรียนรู 

  โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราชปการศึกษา 2564  

 

 

  

  
 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 194

การสรุปจํานวนแผนการจัดการเรียนรูและใบงาน จากการบูรณาการ 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรธีรรมราช ปการศึกษา 2563-2564 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

5 องคประกอบ พืชศึกษา 3 สาระ 

2563 2564 2563 2564 2563 2564 

แผน ใบ
งาน 

แผน ใบ
งาน 

แผน ใบ
งาน 

แผน ใบ
งาน 

แผน ใบ
งาน 

แผน ใบ
งาน 

ภาษาไทย 12 71 4 24 12 59 4 12 12 47 4 8 
คณิตศาสตร 14 83 10 60 14 69 10 30 14 55 10 20 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

17 101 16 96 17 84 16 46 17 67 16 32 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

16 91 14 84 16 76 14 42 16 61 14 28 

สุขศึกษาและพลศึกษา 7 37 1 6 7 31 1 3 7 25 1 2 
ภาษาตางประเทศ 18 99 8 48 18 83 8 24 18 67 8 16 
การงานอาชีพ 19 109 2 12 19 91 2 6 19 73 2 4 
ศิลปะ 7 45 4 24 7 37 4 12 7 29 4 8 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 7 14 4 24 7 10 4 12 7 7 4 8 

รวม 117 650 63 378 117 540 63 187 117 431 63 126 
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แผน ใบงาน แผน ใบงาน แผน ใบงาน แผน ใบงาน แผน ใบงาน แผน ใบงาน

2563 2564 2563 2564 2563 2564

5 องคป์ระกอบ พืชศกึษา 3 สาระ

Ĺ� Ɩ ᵼ Ƙ� ḵɈ � ķ� � J ı ĻǩƖ ȷ Ɩ Ĺ� Ɩ � ǩ� ı Ǩᵻ � ǩ� l� Ḳ� Ɩ � ƘḺĹJ ḱḸɩ İ ǩƖ  
� Ḳ� ǩ� Ĵ ḳ� ĵ ǩ 2563-2564

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม สขุศกึษาและพลศกึษา ภาษาต่างประเทศ

การงานอาชีพ ศิลปะ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
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การสรุปจํานวนแผนการจัดการเรียนรูและใบงาน จากการบูรณาการ 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรธีรรมราช ปการศึกษา 2563-2564 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

5 องคประกอบ พืชศึกษา 3 สาระ 

2563 2564 2563 2564 2563 2564 

แผน ใบ
งาน 

แผน ใบ
งาน 

แผน ใบ
งาน 

แผน ใบ
งาน 

แผน ใบ
งาน 

แผน ใบ
งาน 

ภาษาไทย 12 71 4 24 12 59 4 12 12 47 4 8 
คณิตศาสตร 14 83 10 60 14 69 10 30 14 55 10 20 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

17 101 16 96 17 84 16 46 17 67 16 32 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

16 91 14 84 16 76 14 42 16 61 14 28 

สุขศึกษาและพลศึกษา 7 37 1 6 7 31 1 3 7 25 1 2 
ภาษาตางประเทศ 18 99 8 48 18 83 8 24 18 67 8 16 
การงานอาชีพ 19 109 2 12 19 91 2 6 19 73 2 4 
ศิลปะ 7 45 4 24 7 37 4 12 7 29 4 8 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 7 14 4 24 7 10 4 12 7 7 4 8 

รวม 117 650 63 378 117 540 63 187 117 431 63 126 
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2563 2564 2563 2564 2563 2564

5 องคป์ระกอบ พืชศกึษา 3 สาระ

Ĺ� Ɩ ᵼ Ƙ� ḵɈ � ķ� � J ı ĻǩƖ ȷ Ɩ Ĺ� Ɩ � ǩ� ı Ǩᵻ � ǩ� l� Ḳ� Ɩ � ƘḺĹJ ḱḸɩ İ ǩƖ  
� Ḳ� ǩ� Ĵ ḳ� ĵ ǩ 2563-2564

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม สขุศกึษาและพลศกึษา ภาษาต่างประเทศ

การงานอาชีพ ศิลปะ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

๔.  ดําเนินงานตามแผน การประสานงานของคณะกรรมการดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

หนวยงานตางๆ  
              ในปการศึกษา ๒๔๖4 โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีการดําเนนิงาน เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของ อพ.สธ. ไดแก มีการจัดทําคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการชุดตางๆ มีการจัดซื้อจัดจางตามแผนปฏิบัติ

ราชการ มีการประชุมเพื่อหารือขอราชการที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ปรากฏ

ขอมูลดังตอไปนี ้

การสรุปการใชงบประมาณจัดซือ้จัดจางในการดาํเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

                โรงเรียนโยธินบํารุง ปการศึกษา 2564 (เร่ิม ๑ เมษายน ๒๕๖4 ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖5) 

ลําดับ
ที่ 

ว-ด-ป รายการ 
จํานวนเงิน หมายเหตุ 

(รวมสะสม) บาท ส.ต. 
1 12ก.พ.65 วัสดุดําเนนิงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนดานที่1

ถึงดานที่4 
3,975.- - 3,975.- 

2 2 มี.ค.65 ปายไวนลิงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  2 ชิ้น 700.- - 4,675.- 
3 2 มี.ค.65 กรอบรูป 20 ชุด 2,000.- - 6,675.- 
4 2 มี.ค.65 น้ําดื่มสะอาด350มล.และ600มล. 370.- - 7,045.- 
5 2 มี.ค.65 คาเขาเลมเอกสารรายงาน9ชุด 760.- - 7,805.- 
6 2 มี.ค.65 คาถายเอกสารและเขาเลม12ชดุ 2,675.- - 10,480.- 
7 2 มี.ค.65 คาอาหารกลางวนัอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 90 ชุด 2880.- 

(งบกลาง) 
- 13,360.- 

๘ รวม งบจัดซื้อจดัจางปการศึกษา2562(หน่ึงหม่ืนสามพัน
สามรอยหกสิบบาทถวน) 

13,360.- -  

 1) ใชงบตามโครงการของโรงเรียน (งบอุดหนุน) 10,480.- - 
2) ใชงบโรงเรียน สนบัสนุนจาก งบกลาง 2,880.- 

 
- 
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5. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 

 จากการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ของโรงเรียนโยธินบํารงุ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ไดมีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ  

ท่ีวางเอาไว ครบท้ัง ๔ ดาน  การสรุปผลท่ีเกิดข้ึน ท่ีไดจากการปฏิบัติงาน เม่ือปฏิบัติงานแลว ไดมีการ

ประชุมเพ่ือหาขอสรุปและประเมินผลการดําเนินงานท้ัง ๔ ดาน เพ่ือหาคารอยละของงานท้ังหมด ตามท่ี

กําหนดไว และประเมินดานคุณภาพของผลงานท้ัง ๔ ดานควบคูกันไป ผลการสรุป ในปการศึกษา ๒๔๖4 

เปนดังตอไปนี้ 

การสรุปและการประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพการดําเนินงานท้ัง ๔ ดาน 

                  และสวนเสริมของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง ปการศึกษา ๒๔๖4 

ดานที่ รายการ 
รอยละ 

หมายเหตุ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

๑ การบริหารและการจัดการ 100 9๘ ป ๒๕๖๔ มีเพียง
การบูรณาการ               
ในรูปแบบออนไลน 

๒ การดําเนินงาน   
 ๒.๑ องคประกอบที ่๑ การจัดทําปายชื่อพรรณไม 100 95.๑๕ 
 ๒.๒ องคประกอบที ่๒ การรวบรวมพรรณไม                  

      เขาปลูกในโรงเรียน 
100 ๙๔.๖๖ 

 ๒.๓ องคประกอบที ่๓ การศึกษาขอมูลดานตางๆ 100 95 
 ๒.๔ องคประกอบที ่๔ การรายงานผลการเรียนรู 100 95 
 ๒.๕ องคประกอบที ่๕ การนําไปใชประโยชนทาง 

      การศึกษา 
100 95 

๓ ผลการดําเนนิงาน ๙๔ 8๑ 
๔ ความถูกตองทางวชิาการ 95 ๘๙ 
5 สวนเสริม 

5.1 พืชศึกษา ผักเสี้ยนผีและแกว 
๑๐๐ ๘5 

 5.2 สาระที่ ๑ ธรรมชาติแหงชวีิต ๑๐๐ ๘5 
 5.3 สาระที่ ๒ สรรพสิ่งลวนพนัเก่ียว ๑๐๐ ๘5 
 5.4 สาระที่ ๓ ประโยชนแทแกมหาชน ๑๐๐ ๘5 
 5.5 การสํารวจและจัดทาํฐานทรัพยากรทองถ่ิน   

      (๙ ใบงาน) 
95 85 

สรุปผลปการศึกษา ๒๔๖4 ไดคาเฉลี่ย 98.77 89.๘๓ 
             

จากตารางเปนขอมูลท่ีสรุปโดยการพิจารณาขอมูลพ้ืนฐานท่ี จัดทําข้ึนเพ่ือเรียนรูระบบงาน 

ซ่ึงมีความละเอียดมาก ฝายบริหารและคณะทํางาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธิน

บํารุง จะตองใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงในปตอไป 
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ซ่ึงมีความละเอียดมาก ฝายบริหารและคณะทํางาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธิน

บํารุง จะตองใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงในปตอไป 

 

 

๖.  วิเคราะหผลและปรับปรุงพัฒนางาน   

       ๑) วิเคราะหปญหา และหาขอสรุป                                                              

               การดําเนินงานในปการศึกษา ๒๔๖4 จากการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียน

โยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ท่ีวางเอาไว ครบท้ัง ๔ ดาน เม่ือปฏิบัติงานแลว ไดมีการประชุมเพ่ือหา

ขอสรุปและประเมินผลการดําเนินงานท้ัง ๔ ดาน วามีผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ (รอยละ) และ                          

เชิงคุณภาพดังตารางในหัวขอ 1.5 ท่ีกลาวมาแลวขางตน ซ่ึงเปนแนวทางในการนําไปวิเคราะหผลและ

ปรับปรุงพัฒนางาน ท้ัง ๔ ดาน เพ่ือหาแนวทาง แกไขการดําเนินงานป ๒๕๖5 ตอไป ปญหาอุปสรรคท่ีทํา

ใหไมเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไวเปนดังตอไปนี ้
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ตารางท่ี 60 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน ดานท่ี 1 บริหารและการจัดการ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนโยธินบํารงุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

๑. การประชุม
คณะกรรมการ 
 

๑.การประชุมคณะกรรมการ 
ป ๒๕๖๔ มีรายละเอียด คือ 
๑.๑คณะกรรมการสถานศึกษา 
๑.๒คณะกรรมการเครือขาย
ผูปกครองนักเรียน 
๑.๓คณะกรรมการ ๔ ดาน                
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
๑.๔คณะกรรมการ๕
องคประกอบ งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
๑.๕คณะกรรมการพืชศึกษางาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
๑.๖คณะกรรมการ ๓ สาระการ
เรียนรู งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน๑)ธรรมชาติแหงชวีิต๒)
สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว๓)
ประโยชนแทแกมหาชน 
๑.๗คณะกรรมการการสํารวจ
และจัดทาํฐานทรัพยากรทองถ่ิน             
(๙ ใบงาน)งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

๑.การประชุมคณะกรรมการ 
เปนดังนี ้
- คณะที่๑ คณะกรรมการ
สถานศึกษาประชุม ๑ คร้ัง 
- คณะที่๒ คณะกรรมการ
เครือขายผูปกครองนักเรียน
ประชุม ๑ คร้ัง 
- คณะที่๓ คณะผูบริหาร ครู
และหัวหนากลุมสาระฯ ไดแก 
๑)การประชุมคณะครูและ
บุคลากรทาง การศึกษา
ประชุม ๑๐ คร้ัง   
๒)การประชุมคณะกรรมการ
วิชาการประชุม ๗คร้ัง  
๓)การประชุมกลุมสาระการ
เรียนรูประชุม ๑๖ คร้ัง 
- คณะที่๔ การประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน            
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ไดแก  
๑)การประชุมคณะกรรมการ 
๕องคประกอบ, พืชศึกษา
ผักเสี้ยนผีและแกว, ๓ สาระฯ, 
และ๙ ใบงาน ประชุม ๑๕คร้ัง 
๒)การประชุมคณะกรรมการ 
๕องคประกอบ ประชุม๒๒คร้ัง 
 

๑.การประชุมคณะกรรมการ             
เมื่อวิเคราะหผลแลว พบวา 
- คณะที่๑ พบปญหาในการ
จัดทําระเบียบวาระการประชุม
เร่ืองงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนใหฝายดําเนนิการ
จัดการประชุมตองสงใหทันกอน
จัดเตรียมเอกสาร จึงควรลงไว
เปนวาระประจาํของประธาน          
ที่จะตองกลาวถึงเร่ืองงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนในทุกคร้ัง
ที่มีการจัดประชุม 
- คณะที่๒ พบปญหาการบนัทึก
การประชุม,การจัดทาํระเบียบ
วาระการประชุมมีเวลาจํากัด 
และดวยสถานการณโรคระบาด
โควิด-๑๙ จึงมีการจัดทาํสื่อVDO
ใหขอมูลผานชองทางออนไลน 
ใหผูปกครองไดรับรูถึงการปฏิบตัิ 
งานของนักเรียนตาม
องคประกอบ, พืชศึกษา,                   
๓ สาระ,๙ ใบงานฯลฯ 
- คณะที่๓พบปญหาการจัดทาํ
ระเบียบวาระการประชุมและ
บันทึกการประชุมมีวาระของงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใน
สวนของฝายวิชาการมากข้ึนและ             
การปฏิบัติจริงไดครอบคลุมครบ 
ทั้ง๔ดานของงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
- คณะที่๔ พบปญหาการจัดทาํ
ระเบียบวาระการประชุมและ
บันทึกการประชุมมีวาระในแบบ
ยอ มีการประชุมซ้ําในรูปแบบไม
เปนทางการเพิ่มเติม  
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ตารางท่ี 60 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน ดานท่ี 1 บริหารและการจัดการ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนโยธินบํารงุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

๑. การประชุม
คณะกรรมการ 
 

๑.การประชุมคณะกรรมการ 
ป ๒๕๖๔ มีรายละเอียด คือ 
๑.๑คณะกรรมการสถานศึกษา 
๑.๒คณะกรรมการเครือขาย
ผูปกครองนักเรียน 
๑.๓คณะกรรมการ ๔ ดาน                
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
๑.๔คณะกรรมการ๕
องคประกอบ งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
๑.๕คณะกรรมการพืชศึกษางาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
๑.๖คณะกรรมการ ๓ สาระการ
เรียนรู งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน๑)ธรรมชาติแหงชวีิต๒)
สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว๓)
ประโยชนแทแกมหาชน 
๑.๗คณะกรรมการการสํารวจ
และจัดทาํฐานทรัพยากรทองถ่ิน             
(๙ ใบงาน)งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

๑.การประชุมคณะกรรมการ 
เปนดังนี ้
- คณะที่๑ คณะกรรมการ
สถานศึกษาประชุม ๑ คร้ัง 
- คณะที่๒ คณะกรรมการ
เครือขายผูปกครองนักเรียน
ประชุม ๑ คร้ัง 
- คณะที่๓ คณะผูบริหาร ครู
และหัวหนากลุมสาระฯ ไดแก 
๑)การประชุมคณะครูและ
บุคลากรทาง การศึกษา
ประชุม ๑๐ คร้ัง   
๒)การประชุมคณะกรรมการ
วิชาการประชุม ๗คร้ัง  
๓)การประชุมกลุมสาระการ
เรียนรูประชุม ๑๖ คร้ัง 
- คณะที่๔ การประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน            
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ไดแก  
๑)การประชุมคณะกรรมการ 
๕องคประกอบ, พืชศึกษา
ผักเสี้ยนผีและแกว, ๓ สาระฯ, 
และ๙ ใบงาน ประชุม ๑๕คร้ัง 
๒)การประชุมคณะกรรมการ 
๕องคประกอบ ประชุม๒๒คร้ัง 
 

๑.การประชุมคณะกรรมการ             
เมื่อวิเคราะหผลแลว พบวา 
- คณะที๑่ พบปญหาในการ
จัดทําระเบียบวาระการประชุม
เร่ืองงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนใหฝายดําเนนิการ
จัดการประชุมตองสงใหทันกอน
จัดเตรียมเอกสาร จึงควรลงไว
เปนวาระประจาํของประธาน          
ที่จะตองกลาวถึงเร่ืองงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนในทุกคร้ัง
ที่มีการจัดประชุม 
- คณะที่๒ พบปญหาการบนัทึก
การประชุม,การจัดทาํระเบียบ
วาระการประชุมมีเวลาจํากัด 
และดวยสถานการณโรคระบาด
โควิด-๑๙ จึงมีการจัดทาํสื่อVDO
ใหขอมูลผานชองทางออนไลน 
ใหผูปกครองไดรับรูถึงการปฏิบตัิ 
งานของนักเรียนตาม
องคประกอบ, พืชศึกษา,                   
๓ สาระ,๙ ใบงานฯลฯ 
- คณะที๓่พบปญหาการจัดทาํ
ระเบียบวาระการประชุมและ
บันทึกการประชุมมีวาระของงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใน
สวนของฝายวิชาการมากข้ึนและ             
การปฏิบัติจริงไดครอบคลุมครบ 
ทั้ง๔ดานของงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
- คณะที่๔ พบปญหาการจัดทาํ
ระเบียบวาระการประชุมและ
บันทึกการประชุมมีวาระในแบบ
ยอ มีการประชุมซ้ําในรูปแบบไม
เปนทางการเพิ่มเติม  

ตารางท่ี 60 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน ดานท่ี 1 บริหารและการจัดการ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

๑. การประชุม
คณะกรรมการ (ตอ) 
 

 ประชุมกรรมการ ๔ คณะรวม 
๗๐ คร้ัง โดยมีการประชุม
สนทนาหารือแบบไมเปน
ทางการรวมดวย รวม ๓๔๗ 
คร้ังโดยป๒๕๖๔มีการประชุม
ในรูปแบบออนไลนและการ
ประชุมออนไซตที่โรงเรียนทัง้
แบบเปนทางการและแบบไม
เปนทางการ 

ใหเขาใจตรงกันในทุกลําดับการ
เรียนรูในงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในสวน๕องคประกอบ, 
พืชศึกษาผักเสี้ยนผีและแกว,             
๓ สาระฯ,และ ๙ ใบงานครบทกุ
ขอและการปฏิบัติจริงครอบคลมุ
ครบทั้ง ๘ กลุมสาระฯและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่จดัการ
เรียนรูบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนโดยป
๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ           
ในรูปแบบออนไลน 

๒. การพัฒนา
บุคลากร 
 

๒.การพัฒนาบุคลากร โดยสง
บุคลากรประชุม/อบรมแบบ
ออนไลน จัดโดยศูนยประสาน 
งานอพ.สธ.มหาวิทยาลยัวลัย
ลักษณ ศูนยประสานงานอพ.สธ.
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย -ตรัง ศูนยแมขาย
ประสานงานอพ.สธ.
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร-
สงขลา และสงบุคลากรเปน
วิทยากร ทั้งในและนอก
สถานศึกษา รวมถึงรวมการ
ประชุมออนไลนZoom 
meetingรวมกับวิทยากรของ 
อพ.สธ.และสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค๕-สุราษฎรธาน ี

๒.การพัฒนาบุคลากร                        
๓รูปแบบประกอบดวย 
1)ประชุม ๒๖ คร้ัง 
2)เปนวิทยากร ๔ คร้ัง 
3)อบรมออนไลนZoom 
meeting 5 คร้ัง 
ป๒๕๖4พัฒนาบุคลากรรวม  
26 คร้ัง 
 

๒.การพัฒนาบุคลากรทาํให                  
ผูเขาประชุม/อบรมไดรับ
ประโยชนนํามาขยายผลสูผูเรียน
และเพื่อนครูทําใหมีการพัฒนา
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ในโรงเรียนโยธนิบาํรุงไดเปน
อยางมาก เหมาะและควรแก 
การรับรองมาตรฐานงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนในลาํดบั
เกียรติบัตรข้ันที่ ๑ และเปน
แบบอยางในการปฏิบตัิงาน
ใหแกหนวยงานที่สนใจรวมงาน
สนองพระราชดําริ สวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

๓. แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
 

๓.การจัดทําประกาศและแตงตัง้
คณะกรรมการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
 

๓.การแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน มี ๕ชุดคําสั่ง คือ 
 (๑)คณะกรรมการ๔ดาน งาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (๒)
คณะกรรมการ ๕องคประกอบ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

๓.การแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานในป ๒๕๖๔ 
คณะกรรมการพืชศึกษาไดมี
คําสั่งแยกเปน ๒ ชุดโดยเฉพาะ
ชนิดของพืชศึกษาชนิดที่๑ 
ผักเสี้ยนผี ชนิดที่๒ แกว ที่จดัทาํ
ตลอดปการศึกษา 
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ตารางท่ี 60 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน ดานท่ี 1 บริหารและการจัดการ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

๓. แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน (ตอ) 
 

 (๓) คณะกรรมการพืชศึกษา
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
(๔) คณะกรรมการ๓สาระ            
การเรียนรูงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน๑)
ธรรมชาติแหงชีวิต๒)สรรพสิ่ง
ลวนพนัเก่ียว๓)ประโยชนแท
แกมหาชน (๕) คณะกรรมการ 
การสํารวจและจัดทําฐาน
ทรัพยากรทองถ่ิน(๙ใบงาน)
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

๔.ดําเนินงาน             
ตามแผน 

๔.ดําเนินงานตามแผนมี
รายละเอียด คือ  
๑) เอกสารสรุปคาใชจายในการ
ดําเนินงาน งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ลงนาม 
ชื่อผูบริหาร หัวหนางาน  
๒)หนังสือเชิญประชุม  
๓)หนังสือขอบคุณผูรวมประชุม 

๔.ดําเนินงานตามแผน                      
มีปริมาณงาน ดังนี้  
๑)เอกสารสรุปคาใชจาย              
ในการดําเนินงาน งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ลงนาม 
ชื่อผูบริหาร หัวหนางาน มีการ
ใชงบประมาณรวม 13,360.-
บาท (หน่ึงหม่ืนสามพันสาม
รอยหกสิบบาทถวน) 
๒)หนังสือเชิญประชุมจํานวน 
๒๑๗ ฉบับ 
๓)หนังขอบคุณผูรวมประชุม
จํานวน ๒๑๗ ฉบับ 
  ป๒๕๖๔ประชุมรูปแบบ
ออนไลน 

๔.การดําเนินงานตามแผน 
วิเคราะหผลแลวพบวา มีการใช
งบประมาณเกินไปจากทีไ่ดรับ
อนุมัติใหใชในโครงการ คือ 
๒๐,๐๐๐.-บาท(สองหมื่นบาท
ถวน) แตดวยสถานการณโรค
ระบาด โควดิ-๑๙ ทําใหจัด
กิจกรรมในรูปแบบออนไลน            
จึงมีงบประมาณมาใชในกรณีทีม่ี
การรักษามาตรฐาน สถานศึกษา
รวมสนองพระราชดําริ          
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน            
ในลําดบัเกียรติข้ันที่๑โดยทาง
โรงเรียนไดปรับลดลงจํานวนเงิน
ของโครงการลงรอยละ๒๕ 

๕. สรุป                      
การดําเนินงาน          
ตามแผน 

๕.ทํารายงานสรุปดานที่ ๑,๒,๓
และ๔ พืชศึกษาชนดิที่๑ผักเสี้ยน
ผี ชนิดที่๒ แกว ๓ สาระการ
เรียนรู ๑)ธรรมชาติแหงชีวิต ๒)
สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว ๓)
ประโยชนแทแกมหาชน รวมถึง 
รายงานการสํารวจและจัดทํา
ฐานทรัพยากรทองถ่ิน(๙ใบงาน) 

๕.สรุปการดําเนินงานตามแผน 
ปริมาณงานมีดังนี ้
-สรุปดานที่ ๑ การบริหารและ
การจัดการ 
-สรุปดานที่ ๒ การดําเนินงาน 
๕ องคประกอบ 
-รายงานพืชศึกษา ๒ ชนดิ          
(๒ เลม) 

๕.การวิเคราะหผลการสรุป      
การดําเนินงานตามแผน พบ
ปญหาเกิดจากการมีสถานการณ
โรคระบาดโควิด-๑๙ มีการปด
โรงเรียนใหสอนออนไลน ตลอด
๒ภาคการศึกษา ทําใหขอมูล
บางอยางตองเปลี่ยนแปลง 
สงผลใหการสรุปรายงานชากวา              
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ตารางท่ี 60 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน ดานท่ี 1 บริหารและการจัดการ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

๓. แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน (ตอ) 
 

 (๓) คณะกรรมการพืชศึกษา
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
(๔) คณะกรรมการ๓สาระ            
การเรียนรูงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน๑)
ธรรมชาติแหงชีวิต๒)สรรพสิ่ง
ลวนพนัเก่ียว๓)ประโยชนแท
แกมหาชน (๕) คณะกรรมการ 
การสํารวจและจัดทําฐาน
ทรัพยากรทองถ่ิน(๙ใบงาน)
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

๔.ดําเนินงาน             
ตามแผน 

๔.ดําเนินงานตามแผนมี
รายละเอียด คือ  
๑) เอกสารสรุปคาใชจายในการ
ดําเนินงาน งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ลงนาม 
ชื่อผูบริหาร หัวหนางาน  
๒)หนังสือเชิญประชุม  
๓)หนังสือขอบคุณผูรวมประชุม 

๔.ดําเนินงานตามแผน                      
มีปริมาณงาน ดังนี้  
๑)เอกสารสรุปคาใชจาย              
ในการดําเนินงาน งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ลงนาม 
ชื่อผูบริหาร หัวหนางาน มีการ
ใชงบประมาณรวม 13,360.-
บาท (หน่ึงหม่ืนสามพันสาม
รอยหกสิบบาทถวน) 
๒)หนังสือเชิญประชุมจํานวน 
๒๑๗ ฉบับ 
๓)หนังขอบคุณผูรวมประชุม
จํานวน ๒๑๗ ฉบับ 
  ป๒๕๖๔ประชุมรูปแบบ
ออนไลน 

๔.การดําเนินงานตามแผน 
วิเคราะหผลแลวพบวา มีการใช
งบประมาณเกินไปจากทีไ่ดรับ
อนุมัติใหใชในโครงการ คือ 
๒๐,๐๐๐.-บาท(สองหมื่นบาท
ถวน) แตดวยสถานการณโรค
ระบาด โควดิ-๑๙ ทําใหจัด
กิจกรรมในรูปแบบออนไลน            
จึงมีงบประมาณมาใชในกรณีทีม่ี
การรักษามาตรฐาน สถานศึกษา
รวมสนองพระราชดําริ          
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน            
ในลําดบัเกียรติข้ันที่๑โดยทาง
โรงเรียนไดปรับลดลงจํานวนเงิน
ของโครงการลงรอยละ๒๕ 

๕. สรุป                      
การดําเนินงาน          
ตามแผน 

๕.ทํารายงานสรุปดานที่ ๑,๒,๓
และ๔ พืชศึกษาชนดิที่๑ผักเสี้ยน
ผี ชนิดที่๒ แกว ๓ สาระการ
เรียนรู ๑)ธรรมชาติแหงชีวิต ๒)
สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว ๓)
ประโยชนแทแกมหาชน รวมถึง 
รายงานการสํารวจและจัดทํา
ฐานทรัพยากรทองถ่ิน(๙ใบงาน) 

๕.สรุปการดําเนินงานตามแผน 
ปริมาณงานมีดังนี ้
-สรุปดานที่ ๑ การบริหารและ
การจัดการ 
-สรุปดานที่ ๒ การดําเนินงาน 
๕ องคประกอบ 
-รายงานพืชศึกษา ๒ ชนดิ          
(๒ เลม) 

๕.การวิเคราะหผลการสรุป      
การดําเนินงานตามแผน พบ
ปญหาเกิดจากการมีสถานการณ
โรคระบาดโควิด-๑๙ มีการปด
โรงเรียนใหสอนออนไลน ตลอด
๒ภาคการศึกษา ทําใหขอมูล
บางอยางตองเปลี่ยนแปลง 
สงผลใหการสรุปรายงานชากวา              

ตารางท่ี 60 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน ดานท่ี 1 บริหารและการจัดการ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564(ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

  
-รายงาน๓สาระฯ(๓ เลม) 
 

กําหนดคือ ๑ มิ.ย.๖๕ ขอมูล         
ที่สรุปแลวยงัตองแกไขและรอ
ขอมูล เชนการลงภาพถาย 

๖.วิเคราะหผลและ
ปรับปรุงพัฒนางาน  
 

๖.วิเคราะหผลและปรับปรุง
พัฒนางาน รายละเอียดมีดังนี้  
๑)วิเคราะหปญหาและหา
ขอสรุป  
๒)วางแผนปรับปรุง และ
พัฒนาการดําเนนิงานในปตอไป 
โดยทํารายงานผลจากการ
ทํางานเพื่อวิเคราะหผลและ
ปรับปรุงพฒันางาน 

๖.วิเคราะหผลและปรับปรุง
พัฒนางาน ปริมาณงานมีดังนี้
๑)วิเคราะหปญหาและหา
ขอสรุป ๒) วางแผนปรับปรุง 
และพัฒนาการดาํเนินงานในป
ตอไป ลงในรายงานประจําป
ประกอบดวย 
-ทํารายงานผลการดาํเนินงาน 
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ประจําป ๑ เลม 

๖.การวิเคราะหผลและปรับปรุง
พัฒนางาน พบปญหาการทาํ
เอกสารรายงานประจําป ๒๕๖๔ 
สงชากวากําหนดเพียง๓เลม เลม
อ่ืนๆไดสงให อพ.สธ.ตรวจสอบ
แลวคือคือรายงาน ๓ สาระ              
๓ เลม และรายงานพชืศึกษา           
๒ ชนิด ๒ เลม โดยสงไฟล             
ใหเจาหนาที่อพ.สธ.ทางอีเมล 

๖.วิเคราะหผลและ
ปรับปรุงพัฒนางาน  
 

 -ทํารายงานพชืศึกษา ๒ ชนิด 
๒ เลม 
-ทํารายงาน ๓ สาระ ๓ เลม 
-ทํารายงานฐานทรัพยฯ ๑ เลม 
-ทํารายงานแบงปนความดีงาม 
-ทําขอมูลตารางสะสมงาน           
ป๒๕๖๔ สงให เจาหนาที่ 
อพ.สธ.รับทราบขอมูลทาง
อีเมลและทางไลน 

 

๗. รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป  

๗.รายงานผลการดาํเนินงาน
ประจําป สงอพ.สธ. ในปนี้             
สงรายงานประจําปการศึกษา 
๒๕๖๔ จํานวน๑ชุด 
 
 

๗.รายงานผลการดาํเนินงาน
ประจําปใน๑ปการศึกษาทํา
รายงานประจาํป ๑ เลม 
กําหนดสง ๑ มิ.ย.ของปถัดไป 
โดยโรงเรียนโยธินบํารุงมีการ
สงรายงานประจําปตอเนื่องมา
นับตั้งแตป๒๕๔๗ ถึงปปจจุบนั
เปนประจาํสม่าํเสมอรวม          
๑๘ เลม ๑๘ ป และเพิ่มเติม
ดวยรายงานอ่ืนๆตามมาตรฐาน
ลําดับเกียรติบัตรข้ันที่ ๑                 
อีก ๖ เลม 

๗.การรายงานผลการดาํเนินงาน
ประจําป พบปญหาสงชากวา
กําหนดทั้งปการศึกษา ๒๕๖๔ 
เนื่องดวยภาระกิจการสอน
ออนไลน การ work from 
homeทําใหการรวมขอมูลที่ตอง
ตรวจสอบใชเวลามากกวาปกติ 
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ตารางท่ี 61 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 1 การจัดทําปายชื่อพรรณไม  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๑ 
การจัดทําปายชื่อ
พรรณไม 

๑.กําหนดพื้นที่ศึกษาจากเดิม 
๒๗ ไร ๒ งาน ๘ ตารางวา        
เปนพื้นที่ของโรงเรียนกอน
เปลี่ยนแปลงเลื่อนเสาไฟฟา
และทําร้ัวใหมใน ๒๕๕๖ 
ปจจุบนัแบงเปนพืน้ที่ศึกษา
ยอย ๖ พื้นที่รวมพื้นที่ในเขต
ร้ัวปจจุบนัทั้งหมด ๒๕ ไร       
๓ งาน ๗๗ ตารางวา 

๑.กําหนดพื้นที่ศึกษามปีริมาณ 
๖ พื้นที่ศึกษา 
 

๑.การกําหนดพื้นที่ศึกษา ปญหา
คือใน ๖ พื้นที่ยังมีขนาดใหญ
และไดแบงแยกยอยลงไปอีกให
เหมาะแกกลุมนักเรียนคละชัน้
เพื่อศึกษาในป ๒๕๖๓ที่มีการ
เรียนออนไซตในภาคเรียนที่๑ 
 

๒.สํารวจพรรณไมในพืน้ที่
ศึกษาสํารวจพรรณไม             
๑๓๒ ชนิด 
 

๒.สํารวจพรรณไมในพืน้ที่ศึกษา 
ทําใหมใน ๖ พื้นที่ศึกษามพีรรณ
ไมตามทะเบียนอยู ๑๓๒ ชนิด 
สํารวจ ๖๐๐ ตน โดยยังสามารถ
สํารวจเพิ่มไดในปตอไป 
 

๒.การสํารวจพรรณไมในพืน้ที่
ศึกษาป ๒๕๖๔ พบปญหาคือ
ตองใชขอมูลเดิมของป๒๕๖๓
เนื่องจากครูและนักเรียนตองอยู
ที่บานไมเดินทางมาโรงเรียน โดย
เรียนออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

๓.ทําและติดปายรหัสประจํา
ตน พรรณไมจํานวน ๑๓๒ชนิด 
โดยมีรหัสประจาํตนทุกตน 
 
 
 

๓.ทํารหัสประจําตนใหพรรณไม
ใน ๖ พื้นที่ โดยการแบงพืน้ที่
ยอยๆใหนักเรียนทํารหัสประจํา
ตนและติดรหัสประจําตน 
จํานวน ๑๓๒ ชนิด โดยป๒๕๖๔
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๓.การทําและติดปายรหัสประจาํ
ตน ป ๒๕๖๔ พบปญหาคือตอง
ใชขอมูลเดิมของป๒๕๖๓
เนื่องจากครูและนักเรียนตองอยู
ที่บานไมเดินทางมาโรงเรียน โดย
เรียนออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

๔.ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อ และ
ศึกษาขอมูลพื้นบาน(ก.๗-๐๐๓ 
หนา ๑) มีตนไมจํานวนหนึ่ง          
ที่ยังไมทราบชื่อใน  ๖ พื้นที่
ศึกษา 

๔.การตั้งชื่อตนไมหรือการ
สอบถามชื่อตนไมใน ๖ พืน้ที่จะ
มีตนไมทีไ่มทราบชื่ออยูจํานวน
หนึ่ง แตจะใหนักเรียนศึกษา
เฉพาะตนไมที่ทราบชื่อแลว 
๑๓๒ ชนิดกอน โดยป๒๕๖๔           
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๔.การตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อและ
ศึกษาขอมูลพื้นบาน 
(ก.๗-๐๐๓ หนา ๑) ป ๒๕๖๔ 
พบปญหาคือตองใชขอมูลเดิม
ของป๒๕๖๓เนื่องจากครูและ
นักเรียนตองอยูที่บานไมเดินทาง
มาโรงเรียน โดยเรียนออนไลน
ตลอด๒ภาคเรียน 

 

๕.ทําผังแสดงตําแหนงพรรณ
ไมผังพืน้ที่พืน้ที่ศึกษายอยมี          
๖ ผัง และมีผงัรวมทุกพื้นที่          
๑ ผัง 
 

๕.ทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม 
ปริมาณงาน คือ 
- ผังพื้นที่ศึกษายอยในโรงเรียน
มี ๖ ผัง สําหรับลงตําแหนง
พรรณไม ๑๓๒ ชนิด 

๕.การทําผังแสดงตําแหนงพรรณ
ไมพบปญหาคือการทําตาํแหนง
พรรณไมลงในผงัใหครบทุกชนิด
และครบทุกพื้นที่ เนื่องจากพืน้ที่
ใหญทั้ง ๖ พื้นที่ป ๒๕๖๔ 
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ตารางท่ี 61 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 1 การจัดทําปายชื่อพรรณไม  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๑ 
การจัดทําปายชื่อ
พรรณไม 

๑.กําหนดพื้นที่ศึกษาจากเดิม 
๒๗ ไร ๒ งาน ๘ ตารางวา        
เปนพื้นที่ของโรงเรียนกอน
เปลี่ยนแปลงเลื่อนเสาไฟฟา
และทําร้ัวใหมใน ๒๕๕๖ 
ปจจุบนัแบงเปนพืน้ที่ศึกษา
ยอย ๖ พื้นที่รวมพื้นที่ในเขต
ร้ัวปจจุบนัทั้งหมด ๒๕ ไร       
๓ งาน ๗๗ ตารางวา 

๑.กําหนดพื้นที่ศึกษามปีริมาณ 
๖ พื้นที่ศึกษา 
 

๑.การกําหนดพื้นที่ศึกษา ปญหา
คือใน ๖ พื้นที่ยังมีขนาดใหญ
และไดแบงแยกยอยลงไปอีกให
เหมาะแกกลุมนักเรียนคละชัน้
เพื่อศึกษาในป ๒๕๖๓ที่มีการ
เรียนออนไซตในภาคเรียนที๑่ 
 

๒.สํารวจพรรณไมในพืน้ที่
ศึกษาสํารวจพรรณไม             
๑๓๒ ชนิด 
 

๒.สํารวจพรรณไมในพืน้ที่ศึกษา 
ทําใหมใน ๖ พื้นที่ศึกษามพีรรณ
ไมตามทะเบียนอยู ๑๓๒ ชนิด 
สํารวจ ๖๐๐ ตน โดยยังสามารถ
สํารวจเพิ่มไดในปตอไป 
 

๒.การสํารวจพรรณไมในพืน้ที่
ศึกษาป ๒๕๖๔ พบปญหาคือ
ตองใชขอมูลเดิมของป๒๕๖๓
เนื่องจากครูและนักเรียนตองอยู
ที่บานไมเดินทางมาโรงเรียน โดย
เรียนออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

๓.ทําและติดปายรหัสประจํา
ตน พรรณไมจํานวน ๑๓๒ชนิด 
โดยมีรหัสประจาํตนทุกตน 
 
 
 

๓.ทํารหัสประจําตนใหพรรณไม
ใน ๖ พื้นที่ โดยการแบงพืน้ที่
ยอยๆใหนักเรียนทํารหัสประจํา
ตนและติดรหัสประจําตน 
จํานวน ๑๓๒ ชนิด โดยป๒๕๖๔
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๓.การทําและติดปายรหัสประจาํ
ตน ป ๒๕๖๔ พบปญหาคือตอง
ใชขอมูลเดิมของป๒๕๖๓
เนื่องจากครูและนักเรียนตองอยู
ที่บานไมเดินทางมาโรงเรียน โดย
เรียนออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

๔.ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อ และ
ศึกษาขอมูลพื้นบาน(ก.๗-๐๐๓ 
หนา ๑) มีตนไมจํานวนหนึ่ง          
ที่ยังไมทราบชื่อใน  ๖ พื้นที่
ศึกษา 

๔.การตั้งชื่อตนไมหรือการ
สอบถามชื่อตนไมใน ๖ พืน้ที่จะ
มีตนไมทีไ่มทราบชื่ออยูจํานวน
หนึ่ง แตจะใหนักเรียนศึกษา
เฉพาะตนไมที่ทราบชื่อแลว 
๑๓๒ ชนิดกอน โดยป๒๕๖๔           
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๔.การตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อและ
ศึกษาขอมูลพื้นบาน 
(ก.๗-๐๐๓ หนา ๑) ป ๒๕๖๔ 
พบปญหาคือตองใชขอมูลเดิม
ของป๒๕๖๓เนื่องจากครูและ
นักเรียนตองอยูที่บานไมเดินทาง
มาโรงเรียน โดยเรียนออนไลน
ตลอด๒ภาคเรียน 

 

๕.ทําผังแสดงตําแหนงพรรณ
ไมผังพืน้ที่พืน้ที่ศึกษายอยม ี         
๖ ผัง และมีผงัรวมทุกพื้นที ่         
๑ ผัง 
 

๕.ทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม 
ปริมาณงาน คือ 
- ผังพื้นที่ศึกษายอยในโรงเรียน
มี ๖ ผัง สําหรับลงตําแหนง
พรรณไม ๑๓๒ ชนิด 

๕.การทําผังแสดงตําแหนงพรรณ
ไมพบปญหาคือการทําตาํแหนง
พรรณไมลงในผงัใหครบทุกชนิด
และครบทุกพื้นที่ เนื่องจากพืน้ที่
ใหญทั้ง ๖ พื้นที่ป ๒๕๖๔ 

ตารางท่ี 61 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 1 การจัดทําปายชื่อพรรณไม  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๑ 
การจัดทําปายชื่อ
พรรณไม(ตอ) 

 - มีผังพื้นที่ศึกษารวมอีก ๑ ผัง
โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณา
การในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

พบปญหาคือตองใชขอมูลเดิม
ของป๒๕๖๓ เนื่องจากครูและ
นักเรียนตองอยูที่บานไมเดินทาง
มาโรงเรียน โดยเรียนออนไลน
ตลอด๒ภาคเรียน 

๖.ศึกษาและบนัทึกลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร (ก.๗-๐๐๓ 
หนา ๒-๗) ศึกษาพรรณไม 
๑๓๒ ชนิดแบงใหคุณครู กลุม
นักเรียนคละชัน้ ๒๐๐ กลุม
ศึกษา กลุมละ ๓ ตน                     
ใน ๒ ภาคเรียน 
 

๖.ศึกษาและบนัทึกลักษณะทาง
พฤกษศาสตร (ก.๗-๐๐๓ หนา 
๒-๗) ปริมาณงานคือ คุณครู 
๑๐๐ คน มอบภาระงานให
นักเรียนกลุม คละชัน้คนละ               
๒กลุม โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา 

๖.การศึกษาและบนัทึกลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร (ก.๗-๐๐๓ 
หนา ๒-๗)ป ๒๕๖๔ พบปญหา
คือตองใชขอมูลเดิมของป๒๕๖๓
เนื่องจากครูและนักเรียนตองอยู
ที่บานไมเดินทางมาโรงเรียน โดย
เรียนออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

๗.บันทึกภาพหรือวาดภาพ 
ทางพฤกษศาสตร 
-การบันทึกภาพโดยนักเรียน  
ที่เรียนรูการใชกลองถายรูป 
-การวาดภาพทาง
พฤกษศาสตรของพรรณไม 
๑๓๒ ชนิดโดยนักเรียนที่
เรียนรูจากครูกลุมสาระฯศิลปะ 

๗.บันทึกภาพหรือวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร มีปริมาณงาน ดังนี้ 
๑)มีภาพวาดพฤกษศาสตรจาก
พรรณไมในโรงเรียนจํานวน 
๒,๔๕๒ ภาพ, ๑๓๒ ชนิด 
๒)มีการบันทึกภาพดวยกลอง
ถายรูป จํานวน ๒,๔๕๒ภาพ, 
๑๓๒ ชนิด โดยป ๒๕๖๔             
จัดกิจกรรมบรูณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๗.การบันทึกภาพหรือวาดภาพ
ทางพฤกษศาสตร วิเคราะหผล 
ไดดังนีป้๒๕๖๔ พบปญหาคือ
ตองใชขอมูลเดิมของป๒๕๖๓
เนื่องจากครูและนักเรียนตองอยู
ที่บานไมเดินทางมาโรงเรียน โดย
เรียนออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

๘.ทําตัวอยางพรรณไม (แหง/ 
ดอง/เฉพาะสวน) 
-ทําเฮอบาเลีย่ม(ตัวอยางอัด
แหง)  
-ทําตัวอยางดอง 
-ทําตัวอยางแหงเฉพาะสวน 
 

๘.ทําตัวอยางพรรณไม(แหง/
ดอง/เฉพาะสวน) มีปริมาณงาน 
คือ 
๑)ทําตัวอยางแหง จาํนวน            
๑๒๒ ชนิด ๘๘๘ ตัวอยาง 
๒)ทําตัวอยางดอง จํานวน           
๑๙ ชนิด ๓๖ ตัวอยาง 
๓)ทําตัวอยางเฉพาะสวน 
จํานวน ๑๕ ชนดิ ๑๕ตัวอยาง 
โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณา
การในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๘.การทําตัวอยางพรรณไม 
(แหง/ ดอง/ เฉพาะสวน)                 
พบปญหาคือ ป ๒๕๖๔ ตองใช
ขอมูลเดิมของป๒๕๖๓เนื่องจาก
ครูและนักเรียนตองอยูที่บานไม
เดินทางมาโรงเรียน โดยเรียน
ออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 
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งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๑ 
การจัดทําปายชื่อ
พรรณไม(ตอ) 

๙.เปรียบเทียบขอมูลที่สรุป   
(ก.๗-๐๐๓ หนา ๘)  กับขอมูล
ที่สืบคนจากเอกสาร แลว
บันทึกใน ก.๗-๐๐๓หนา๙-๑๐ 
- ขอมูลในเลม ก.๗-๐๐๓ 
- ขอมูลในอินเตอรเน็ต 

๙.เปรียบเทียบขอมูลที่สรุป          

(ก.๗-๐๐๓ หนา ๘) กับขอมูล           

ที่สืบคนจากเอกสาร แลวบนัทึก

ใน ก.๗-๐๐๓หนา ๙-๑๐                      

มีปริมาณงาน คือ จํานวนเลม 

 ก.๗-๐๐๓ ที่นําไปเปรียบเทียบ

กับขอมูลในอินเตอรเน็ตจํานวน 

๖๐๐ เลม ๑๓๒ ชนิด โดยป

๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ              

ในรูปแบบออนไลนตลอดป

การศึกษา 

๙.การเปรียบเทียบขอมูลที่สรุป 
(ก.๗-๐๐๓ หนา ๘) กับขอมูล          
ที่สืบคนจากเอกสาร แลวบนัทึก
ใน ก.๗-๐๐๓ หนา ๙–๑๐           
พบปญหาคือ การจัดระบบ
ขอมูลความถูกตองหรือขอที่ยัง
ตองแกไขปรับปรุงยังมไิดจัด
กระทําเปนเลมรายงานสรุป  
การตรวจสอบตรงจุดนี้แมมี
กรรมการนําไปจาํแนกขอมูล        
แตดวยสถานการณโรคระบาด
และการเรียนออนไลนทําให
ผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลได       
ไมสมบูรณป๒๕๖๔ ตองใชขอมูล
เดิมของป๒๕๖๓เนื่องจากครู
และนักเรียนตองอยูที่บานไม
เดินทางมาโรงเรียน โดยเรียน
ออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

 ๑๐.จัดระบบขอมูลทะเบียน
พรรณไม (ก.๗-๐๐๕) 
-ทําขอมูลทะเบียนพรรณไม
ดวยแบบ     ก.๗-๐๐๕ โดยใช 
MS- EXCEL 

๑๐.จัดระบบขอมูลทะเบียน

พรรณไม(ก.๗-๐๐๕) มีปริมาณ

งานดงันี้คือ มีเลมทะเบียนพรรณ

ไม ๑๓๒ ชนิดจาํนวน รวม ๑๖

เลมโดยเลมทะเบียนพรรณไม

ปรับใหมโดยเร่ิมรวมจากป 

๒๕๔๘ที่สํารวจซ้ําไปจนถึงป

๒๕๖๓ และแยกทํา            

เปนเลมมีจํานวน ๑๖ เลมโดย            

ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ  

ในรูปแบบออนไลนตลอดป

การศึกษา 

๑๐.การจัดระบบขอมูลทะเบียน
พรรณไม(ก.๗-๐๐๕)พบปญหา
คือ การจัดพิมพเปนเลมจํานวน 
๑๖ เลม โดยมีขอมูลครบทั้ง 
๑๓๒ ชนิดแลว แตรายละเอียด
ตามแบบ ก.๗-๐๐๕ เลมที่๑๖ 
จะสงใหอพ.สธ.ตรวจสอบความ
ถูกตองทางวิชาการในลาํดับ
ตอไปป ๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิม
ของป๒๕๖๓เนื่องจากครูและ
นักเรียนตองอยูที่บานไมเดินทาง
มาโรงเรียน โดยเรียนออนไลน
ตลอด๒ภาคเรียน 
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งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๑ 
การจัดทําปายชื่อ
พรรณไม(ตอ) 

๙.เปรียบเทียบขอมูลที่สรุป   
(ก.๗-๐๐๓ หนา ๘)  กับขอมูล
ที่สืบคนจากเอกสาร แลว
บันทึกใน ก.๗-๐๐๓หนา๙-๑๐ 
- ขอมูลในเลม ก.๗-๐๐๓ 
- ขอมูลในอินเตอรเน็ต 

๙.เปรียบเทียบขอมูลที่สรุป          

(ก.๗-๐๐๓ หนา ๘) กับขอมูล           

ที่สืบคนจากเอกสาร แลวบนัทึก

ใน ก.๗-๐๐๓หนา ๙-๑๐                      

มีปริมาณงาน คือ จํานวนเลม 

 ก.๗-๐๐๓ ที่นําไปเปรียบเทียบ

กับขอมูลในอินเตอรเน็ตจํานวน 

๖๐๐ เลม ๑๓๒ ชนิด โดยป

๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ              

ในรูปแบบออนไลนตลอดป

การศึกษา 

๙.การเปรียบเทียบขอมูลที่สรุป 
(ก.๗-๐๐๓ หนา ๘) กับขอมูล          
ที่สืบคนจากเอกสาร แลวบนัทึก
ใน ก.๗-๐๐๓ หนา ๙–๑๐           
พบปญหาคือ การจัดระบบ
ขอมูลความถูกตองหรือขอที่ยัง
ตองแกไขปรับปรุงยังมไิดจัด
กระทําเปนเลมรายงานสรุป  
การตรวจสอบตรงจุดนี้แมมี
กรรมการนําไปจาํแนกขอมูล        
แตดวยสถานการณโรคระบาด
และการเรียนออนไลนทําให
ผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลได       
ไมสมบูรณป๒๕๖๔ ตองใชขอมูล
เดิมของป๒๕๖๓เนื่องจากครู
และนักเรียนตองอยูที่บานไม
เดินทางมาโรงเรียน โดยเรียน
ออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

 ๑๐.จัดระบบขอมูลทะเบียน
พรรณไม (ก.๗-๐๐๕) 
-ทําขอมูลทะเบียนพรรณไม
ดวยแบบ     ก.๗-๐๐๕ โดยใช 
MS- EXCEL 

๑๐.จัดระบบขอมูลทะเบียน

พรรณไม(ก.๗-๐๐๕) มีปริมาณ

งานดงันี้คือ มีเลมทะเบียนพรรณ

ไม ๑๓๒ ชนิดจาํนวน รวม ๑๖

เลมโดยเลมทะเบียนพรรณไม

ปรับใหมโดยเร่ิมรวมจากป 

๒๕๔๘ที่สํารวจซ้ําไปจนถึงป

๒๕๖๓ และแยกทํา            

เปนเลมมีจํานวน ๑๖ เลมโดย            

ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ  

ในรูปแบบออนไลนตลอดป

การศึกษา 

๑๐.การจัดระบบขอมูลทะเบียน
พรรณไม(ก.๗-๐๐๕)พบปญหา
คือ การจัดพิมพเปนเลมจํานวน 
๑๖ เลม โดยมีขอมูลครบทั้ง 
๑๓๒ ชนิดแลว แตรายละเอียด
ตามแบบ ก.๗-๐๐๕ เลมที่๑๖ 
จะสงใหอพ.สธ.ตรวจสอบความ
ถูกตองทางวิชาการในลาํดับ
ตอไปป ๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิม
ของป๒๕๖๓เนื่องจากครูและ
นักเรียนตองอยูที่บานไมเดินทาง
มาโรงเรียน โดยเรียนออนไลน
ตลอด๒ภาคเรียน 

 

 

 

ตารางท่ี 61 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 1 การจัดทําปายชื่อพรรณไม  

                  งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด(งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๑ 
การจัดทําปายชื่อ
พรรณไม(ตอ) 

๑๑.ทํารางปายชื่อพรรณไม
สมบูรณ โดยรางปายชื่อลงใน
กระดาษแบบฟอรมA4 เขียน
รายละเอียดแลวสงแบบ
ตรวจสอบ 
 

๑๑.ทํารางปายชื่อพรรณไม
สมบูรณ  มีปริมาณงานดังนี้            
๑)ทํารางปายชื่อพรรณไมตาม
ทะเบียนจาํนวน ๑๓๒ ชื่อ             
๖๐๐ ปาย 
๒)สงตรวจสอบ แลว ๑๑๙ ปาย 
๓)คัดเลือกพิเศษจํานวน             
๒๐๐ปาย๑๑๙ชื่อ โดยใชเปน
ขอมูลจากการสงตรวจสอบ  
ความถูกตองทางวชิาการดาน
พฤกษศาสตรแลวโดยป๒๕๖๔
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๑๑.การทํารางปายชื่อพรรณไม
สมบูรณ ปญหาคือรางปายชื่อ           
ที่จะเปนขอมูลของป ๒๕๖๐  
แตก็ยังใชไดอยูเพียงแตยังขาด        
ผูลงลายมือชื่อตรวจสอบวา
ขอมูลนี้ถูกตองหรือไมซึ่งตองการ
ความชัดเจน และใหไดเขาใจ
ตรงกัน ปญหานี้นักเรียนม.๖           
ที่เรียนชีววทิยาพอจะชวยหา
ขอมูลที่ถูกตองชวยตรวจสอบได 
โดยป ๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิม
ของป๒๕๖๓ เรียนออนไลน
ตลอด๒ภาคเรียน 

๑๒.ตรวจสอบความถูกตอง
ทางวชิาการดานพฤกษศาสตร 
 
 

๑๒.ตรวจสอบความถูกตอง          
ทางวชิาการดานพฤกษศาสตร  
มีปริมาณงานคือ ขอมูลพรรณไม          
๑๓๒ชนิด สงตรวจสอบแลว 
๑๑๙ ชื่อ โดยจะนาํสงเพิ่มอีก
๑๓ ชนิดให อพ.สธ.ตรวจสอบ
ความถูกตองทางวชิาการใน
โอกาสตอไปโดยป๒๕๖๔จัด
กิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๑๒.การตรวจสอบความถูกตอง
ทางวชิาการดานพฤกษศาสตร 
ปญหาคือ ผูที่จะตรวจสอบได
เบื้องตนคือครูสาขาชีววิทยาหรือ
ผูที่หาขอมูลจากแหลงขอมูลที่
เชื่อถือไดทําการตรวจสอบและ
ลงลายมือชื่อใหวาตรวจสอบแลว
โดยตองเพิ่มเติมใหครบ             
๑๓๒ชนิด แตบางคร้ังลืมลงชื่อ
เมื่อตรวจสอบแลวป ๒๕๖๔ 
ตองใชขอมูลเดิมของป๒๕๖๓
เนื่องจากครูและนักเรียนตองอยู
ที่บานไมเดินทางมาโรงเรียน โดย
เรียนออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

๑๓.ทําปายชื่อพรรณไม
สมบูรณ 
-ทําปายที่มีขอมูลถูกตองผาน
การตรวจสอบแลว นาํไปตดิที่
ตนไมจาํนวน ๑๓๒ ชนดิ  

๑๓.ทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ
ปริมาณงานในปการศึกษา
๒๕๖๓ มีปายชื่อพรรณไมที่
พรอมนําไปติด ที่ตนไมจาํนวน 
๖๐๐ ปาย และตองนําไปตดิให
ขอมูลของตนไมใน ๖ พื้นที่
ศึกษาซึ่งเปนพืน้ที่ใหญจาก 

๑๓.การทําปายชื่อพรรณไม
สมบูรณพบปญหาของป ๒๕๖๓ 
คือปายยังติดไมหมด หรือมีปาย
แตนักเรียนไมรูจักตนไมจึงติด
ผิดพลาด ตองใหครูที่ตรวจสอบ
และนาํไปติดพรอมกับนักเรียน
ดวยจึงจะถูกตองที่สุด  
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ตารางท่ี 61 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 1 การจัดทําปายชื่อพรรณไม  

                  งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวดันครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด(งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๑ 
การจัดทําปายชื่อ
พรรณไม(ตอ) 

 

พรรณไมทั้งหมดจํานวน ๑๓๒ 
ชนิดโดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา 

และการทําปายเคลือบพลาสตกิ
ปญหาการเจาะรูแลวมนี้ําเขาไป
ทําใหปายเสียหายก็ยังมีใหเห็น
อยูแตการใชเข็มรอยดายเจาะรู
จะชวยแกปญหาไดบางป๒๕๖๔ 
ตองใชขอมูลเดิมของป๒๕๖๓
เนือ่งจากครูและนักเรียนตอง อยู
ที่บานไมเดินทางมาโรงเรียน โดย
เรียนออนไลนตลอด ๒ภาคเรียน 
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ตารางท่ี 61 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 1 การจัดทําปายชื่อพรรณไม  

                  งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวดันครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด(งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๑ 
การจัดทําปายชื่อ
พรรณไม(ตอ) 

 

พรรณไมทั้งหมดจํานวน ๑๓๒ 
ชนิดโดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา 

และการทําปายเคลือบพลาสติก
ปญหาการเจาะรูแลวมนี้ําเขาไป
ทําใหปายเสียหายก็ยังมีใหเห็น
อยูแตการใชเข็มรอยดายเจาะรู
จะชวยแกปญหาไดบางป๒๕๖๔ 
ตองใชขอมูลเดิมของป๒๕๖๓
เนื่องจากครูและนักเรียนตอง อยู
ที่บานไมเดินทางมาโรงเรียน โดย
เรียนออนไลนตลอด ๒ภาคเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 62 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๒ 
การรวบรวมพรรณไม
เขาปลูกในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ศึกษาขอมูลจากผังพรรณไม
เดิมและศึกษาธรรมชาติของ
พรรณไม ผังพรรณไมเดิมมี           
๖ ผัง เปนพืน้ที่ใหญและม ี        
การลงตําแหนงพรรณไมในผงั
พรรณไมรวมทั้งหมด ๑ ผัง 
 

๑.ศึกษาขอมูลจากผังพรรณไม
เดิมและศึกษาธรรมชาติของ
พรรณไมปริมาณงาน เปนดังนี้  
๑)ศึกษาขอมูลจากผังพรรณไม
เดิมทําขอมูลไวแลวจาํนวน ๖ ผงั
พื้นที่ศึกษา ๖ พืน้ที่ใหญ   
๒)ศึกษาธรรมชาติของพรรณไม
ในผังจํานวน ๑๓๒ ชนิด โดย
ศึกษาซ้ํา ๑๑๙ ชนดิเพื่อดู
รายละเอียดของตนไมใหมากข้ึน 
โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณา
การในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๑.การศึกษาขอมูลจากผังพรรณไม
เดิมและศึกษาธรรมชาติของพรรณ
ไมพบปญหาคือ ใน ๖ ผังพืน้ที่
ศึกษาใหญ มีการลงตําแหนง
พรรณไมไดทุกพื้นที่ แตยังมีความ
คลาดเคลื่อนอยูบางในบางพืน้ที ่
สําหรับผังรวมทัง้โรงเรียน ๑ ผงั 
ไดลงตาํแหนงพรรณไมทั้งโรงเรียน
ไว แตก็ควรเพิ่มละเอียดใหมากข้ึน
และควรปรับตามขอมูลใหมตาม
ความเปนจริง ซึ่งพรรณไมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปดวยเหตุบางอยาง 
ป ๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิมของ         
ป๒๕๖๓เนื่องจากครูและนักเรียน
ตองอยูที่บานไมเดินทางมา
โรงเรียน โดยเรียนออนไลนตลอด
๒ภาคเรียน 

 ๒.สํารวจ ศึกษา วิเคราะห
สภาพพื้นที่ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป ดวยการปรับ
สภาพแวดลอมใหม หรือมีสิ่ง
ปลูกสรางเพิ่มเติม 
 

๒.สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพ
พื้นที่ มีปริมาณงาน คือ 
๑)สํารวจในพืน้ที่ ๖ พืน้ที่ศึกษา 
๒)ศึกษาใน ๖ พื้นที่ศึกษา 
๓)วิเคราะหสภาพพื้นที่ใน ๖พื้นที่ 
ศึกษา ไดแก ดิน,น้าํ,แสงสวาง,
ทิศทางลม,เงาแดด,ความลาด
เอียง,มุมมอง,การไหลของน้ํา  
โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณา
การ ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 
 

๒.การสํารวจ ศึกษา วิเคราะห
สภาพพื้นที่ ป ๒๕๖๓ คือ พื้นที ่ 
๖ แหงตามผังมีขนาดใหญไดแบง
ผังออกเปนพื้นที่ยอย การแบงกลุม
นักเรียนแบบคละชัน้ และใหผูเขา
ไปรับผิดชอบทําการสาํรวจอีกคร้ัง 
โดยทีก่รรมการตามที่ไดแตงตั้ง
ตองคอยทําความเขาใจใน                 
การบูรณาการจัดการเรียนรูและ
มอบหมายงานสํารวจใหแก
นักเรียนจึงจะมีผลงานออกงาน 
และการติดตามงานชวงนักเรียน
ตองเรียนออนไลนก็เกิดความลาชา 
ป ๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิมของ            
ป๒๕๖๓เนื่องจากครูและนักเรียน
ตองอยูที่บานไมเดินทางมา
โรงเรียน โดยเรียนออนไลนตลอด
๒ภาคเรียน 
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ตารางท่ี 62 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๒ 
การรวบรวมพรรณไม
เขาปลูกในโรงเรียน
(ตอ) 
 
 
 
 
 
 

๓.พิจารณาคุณและสุนทรีย 
ภาพของพรรณไม 
๑)คุณของพรรณไม ไมตน,           
ไมพุม, ไมเลื้อย ไมรอเลื้อย, 
ไมลมลุก, ไมกลุมปาลม,               
ไมกลุมไผ, กลุมกลวยไม และ
กลุมเฟรน  
๒)สุนทรียภาพของพรรณไม 
๑๓๒ ชนิด 

๓.การพิจารณาคุณ และ
สุนทรียภาพของพรรณไม 
ปริมาณงานเปนดังนี ้
๑)พิจารณาคุณและสนุทรียภาพ
จากพรรณไม ๑๓๒ ชนิด                   
ป๒๕๖๓ เพื่อเก็บขอมูลไวทําเปน
ตัวอยางใหนักเรียนในปตอไป 
ไดแก ไมตน, ไมพุม, ไมเลื้อย,          
ไมรอเลื้อย, ไมลมลุก, ไมกลุม
ปาลม,  ไมกลุมไผ, กลุมกลวยไม 
และกลุมเฟรน  
๒)สุนทรียภาพของพรรณไม 
๑๓๒ ชนิดโดยป ๒๕๖๔                    
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๓.การพิจารณาคุณและสุนทรีย 
ภาพของพรรณไม พบปญหาคือ 
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู
บูรณาการ เพื่อการมอบหมาย
ภาระงานใหแกผูเรียน                       
การออกแบบใบงาน การเก็บ
ชิ้นงาน จากการใหนักเรียน
พิจารณาคุณและสนุทรียภาพ
พรรณไม ไดนาํมาจดัแสดงในหอง
นิทรรศการ ๒๑๑ป ๒๕๖๔ตองใช
ขอมูลเดิมของป๒๕๖๓เนื่องจาก
ครูและนักเรียนตองอยูที่บานไม
เดินทางมาโรงเรียน โดยเรียน
ออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

๔.กําหนดการใชประโยชน             
ในพื้นที่  
-พื้นที่ ๖ พื้นที่ มีการใช
ประโยชนและกําหนดการใช
ประโยชนเพิ่มเติม 
 

๔.กําหนดการใชประโยชน               
ในพื้นที่ ปริมาณงาน คือใหนํา
ขอมูลมากําหนดการใชประโยชน
ในพื้นที่ของโรงเรียนจาํนวน                 
๖ พื้นที่ศึกษาและรวบรวมผล 
การกําหนดการใชประโยชน             
ในพื้นทีไ่วเปนแนวทางจัดทาํ 
โครงการรวม๓โครงการ คือ 
๑)บริเวณหลังอาคาร ๕ 
กัลปพฤกษ จัดทําหลงัคาที่จอด
รถเปนสังกะสีแทนไมเลื้อย  
๒) บริเวณโรงจอดรถหนาอาคาร
๗ธรรมรักษา ปรับเปลี่ยนเปน                 
ที่ปลูกพรรณไมดอกสีเหลืองเชน
ทองอุไร  
๓)บริเวณหัวมุมโรงจอดรถ
โรงเรียน เปลี่ยนจากแปลง
ผักเสี้ยนผีเปนที่ปลูกหญา 
โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณา
การในรูปแบบออนไลนตลอดป 

๔.การกําหนดการใชประโยชน             
ในพื้นที่ พบปญหาคือ การจัดทาํ
แผนจัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียน
เรียนรูวิธีกําหนดการใชประโยชน
ในพื้นที่ที่คุณครูผูรับผิดชอบ                
ไดนาํสูการปฏิบัติตามแนวทาง
ของอพ.สธ.นั้นคือเนนใหนักเรียน
เห็นตัวพืชศึกษาผักเสี้ยนผีงายและ
มาก ในโรงเรียน แตผูบริหารก็
ตองการใหปรับไปอีกบางเปน
พรรณไมแบบอ่ืนที่มีอายุยาวนาน
กวาซึ่งจะดสูวยงามสมบูรณนาน
กวาผักเสี้ยนผทีี่เปนไมลมลุก 
ดังนั้นสวนมาก การเปลี่ยนแปลง
จะเปนการทาํงานของฝายงาน
อาคารสถานที่เปน ผูทํางานกับ
ฝายบริหารยังไมใชแนวทางของ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน        
ที่ตองการใหเห็นธรรมชาติแหง
ชีวิตของผักเสี้ยนผี    
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ตารางท่ี 62 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๒ 
การรวบรวมพรรณไม
เขาปลูกในโรงเรียน
(ตอ) 
 
 
 
 
 
 

๓.พิจารณาคุณและสุนทรีย 
ภาพของพรรณไม 
๑)คุณของพรรณไม ไมตน,           
ไมพุม, ไมเลื้อย ไมรอเลื้อย, 
ไมลมลุก, ไมกลุมปาลม,               
ไมกลุมไผ, กลุมกลวยไม และ
กลุมเฟรน  
๒)สุนทรียภาพของพรรณไม 
๑๓๒ ชนิด 

๓.การพิจารณาคุณ และ
สุนทรียภาพของพรรณไม 
ปริมาณงานเปนดังนี ้
๑)พิจารณาคุณและสนุทรียภาพ
จากพรรณไม ๑๓๒ ชนิด                   
ป๒๕๖๓ เพื่อเก็บขอมูลไวทําเปน
ตัวอยางใหนักเรียนในปตอไป 
ไดแก ไมตน, ไมพุม, ไมเลื้อย,          
ไมรอเลื้อย, ไมลมลุก, ไมกลุม
ปาลม,  ไมกลุมไผ, กลุมกลวยไม 
และกลุมเฟรน  
๒)สุนทรียภาพของพรรณไม 
๑๓๒ ชนิดโดยป ๒๕๖๔                    
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๓.การพิจารณาคุณและสุนทรีย 
ภาพของพรรณไม พบปญหาคือ 
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู
บูรณาการ เพื่อการมอบหมาย
ภาระงานใหแกผูเรียน                       
การออกแบบใบงาน การเก็บ
ชิ้นงาน จากการใหนักเรียน
พิจารณาคุณและสนุทรียภาพ
พรรณไม ไดนาํมาจดัแสดงในหอง
นิทรรศการ ๒๑๑ป ๒๕๖๔ตองใช
ขอมูลเดิมของป๒๕๖๓เนื่องจาก
ครูและนักเรียนตองอยูที่บานไม
เดินทางมาโรงเรียน โดยเรียน
ออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

๔.กําหนดการใชประโยชน             
ในพื้นที่  
-พื้นที่ ๖ พื้นที่ มีการใช
ประโยชนและกําหนดการใช
ประโยชนเพิ่มเติม 
 

๔.กําหนดการใชประโยชน               
ในพื้นที่ ปริมาณงาน คือใหนํา
ขอมูลมากําหนดการใชประโยชน
ในพื้นที่ของโรงเรียนจาํนวน                 
๖ พื้นที่ศึกษาและรวบรวมผล 
การกําหนดการใชประโยชน             
ในพื้นทีไ่วเปนแนวทางจัดทาํ 
โครงการรวม๓โครงการ คือ 
๑)บริเวณหลังอาคาร ๕ 
กัลปพฤกษ จัดทําหลงัคาที่จอด
รถเปนสังกะสีแทนไมเลื้อย  
๒) บริเวณโรงจอดรถหนาอาคาร
๗ธรรมรักษา ปรับเปลี่ยนเปน                 
ที่ปลูกพรรณไมดอกสีเหลืองเชน
ทองอุไร  
๓)บริเวณหัวมุมโรงจอดรถ
โรงเรียน เปลี่ยนจากแปลง
ผักเสี้ยนผีเปนที่ปลูกหญา 
โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณา
การในรูปแบบออนไลนตลอดป 

๔.การกําหนดการใชประโยชน             
ในพื้นที่ พบปญหาคือ การจัดทาํ
แผนจัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียน
เรียนรูวิธีกําหนดการใชประโยชน
ในพื้นที่ที่คุณครูผูรับผิดชอบ                
ไดนาํสูการปฏิบัติตามแนวทาง
ของอพ.สธ.นั้นคือเนนใหนักเรียน
เห็นตัวพืชศึกษาผักเสี้ยนผีงายและ
มาก ในโรงเรียน แตผูบริหารก็
ตองการใหปรับไปอีกบางเปน
พรรณไมแบบอ่ืนที่มีอายุยาวนาน
กวาซึ่งจะดสูวยงามสมบูรณนาน
กวาผักเสี้ยนผทีี่เปนไมลมลุก 
ดังนั้นสวนมาก การเปลี่ยนแปลง
จะเปนการทาํงานของฝายงาน
อาคารสถานที่เปน ผูทํางานกับ
ฝายบริหารยังไมใชแนวทางของ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน        
ที่ตองการใหเห็นธรรมชาติแหง
ชีวิตของผักเสี้ยนผี    

ตารางท่ี 62 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๒ 
การรวบรวมพรรณไม
เขาปลูกในโรงเรียน
(ตอ) 
 
 
 
 
 
 

  ตัดตนไมที่จอดรถโดยคณะครูไมได
รับทราบ 

๕.กําหนดชนิดพรรณไมที่จะ
ปลูก โดยเพิ่มปลูก ผักเสี้ยนผี 
ตนแกว จันผา เดป ทองอุไร 
ไทรเกาหลี  รวม ๖ ชนิด 
 

๕.กําหนดชนิดพรรณไมที่จะปลกู 
ปริมาณงานในป ๒๕๖๓ กําหนด
ปลูก พืชศึกษา ผักเสี้ยนผี ตนแกว 
จันผา เดป ทองอุไร ไทรเกาหลี  
รวม ๖ ชนิด จํานวน 100 ตน 
 

๕.การกําหนดชนิดพรรณไมที่จะ
ปลูกพบปญหาคือ การปลูกตน
แกวเปนไมประจําโรงเรียน ซึง่ปลูก
ตามการวิเคราะหโดยผานแผน
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนการปลูกในสาขาวชิาการ
งานเกษตรแตในสถานการณโรค
ระบาดจงึเปนการปลูกโดยงาน
อาคารสถานที่เนื่องจากครูและ
นักเรียนตองอยูที่บานไมเดินทาง
มาโรงเรียน โดยเรียนออนไลน
ตลอด๒ภาคเรียน 

๖.ทําผังภูมิทัศน 
พิจารณาจาก ๖ พื้นที่ศึกษา 
หาขอมูล เพื่อทําผังภูมิทัศน 
 

๖.การทําผังภูมิทัศน ปริมาณงาน 
คือ กําหนดการทําผังภูมิทัศนใน 
๖ พื้นที่ศึกษาของโรงเรียนได
จํานวน ๙ ผังใน ๓ พืน้ที่ศึกษา 
เปนผังสวนหยอม และจุดเช็คอิน 
ในบริเวณพื้นที่ศึกษาที่๑,๓และ
พื้นที่ศึกษาที่ ๔ ป๒๕๖๔ ตองใช
ขอมูลเดิมของป๒๕๖๓เนื่องจาก
ครูและนักเรียนตองอยูที่บาน              
ไมเดินทางมาโรงเรียน โดยเรียน
ออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

๖.การทําผังภูมิทัศนพบปญหาคือ 
พื้นที่ใหญ เชน พืน้ที่ศึกษาที่ ๓  
ไดแบงเปนพื้นที่ยอยๆใหนักเรียน
ทําผังภูมิทัศนจึงเหมาะในการ
เขียนผังใหเห็นพรรณไมไดชัดเจน 
หรือบางพื้นที่เชน พื้นที่ ๖ มี
พรรณไมมากการทําผังภูมิทัศนที่ดี 
จะตองแบงยอยพืน้ที่ใหเล็กลง
เพื่อใหนักเรียนเห็นรายละเอียด
ไดมากข้ึนโดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลน 

๗.จัดหาพรรณไม วัสดุปลูก  
มีการปลูกพืชศึกษาเพิ่มเติม 
คือ ผักเสี้ยนผี ตนแกวและ
พรรณไมชนิดอ่ืนโดยนักเรียน
ตอนก่ิงหรือขอบริจาคจาก
ผูปกครองและสมาชิกในชุมชน
รอบๆโรงเรียน 

๗.การจัดหาพรรณไม วัสดุปลูก 
ปริมาณงานคือ  
๑)การปลูกผักเสี้ยนผีใชการหวาน
เพาะเมล็ด ลงแปลงจาํนวน           
๑๘ แปลง และมสีวนอ่ืน                  
ที่นักเรียนเห็นไดชัดเจนอีก  
๒)การปลูกตนแกว ลงในพืน้ที่
ศึกษาที่ ๑บริเวณริมร้ัวโรงเรียน 
ลงหลุม ๒๐ หลุม จํานวน             
๒๐ ตน ขุดดวยจอบและเสยีม 

๗.การจัดหาพรรณไม วัสดุปลูก 
พบปญหาคือเมื่อปลูกจะมนีักเรียน 
ครู และผูบริหารชวยปลูก และ
จัดหาพรรณไมมาในวนัสาํคัญ เชน
วันที่ ๕ มิ.ย.เปนวนัสถาปนา
โรงเรียน การเตรียมดินใหเหมาะ
จะลําบากเล็กนอย เนื่องจาก
บริเวณนั้น มีหญาเหนียวจงึขุดดนิ
ยาก การปลูกไมประดบัสวนหยอม
ในบางจุดมีตนผักเสี้ยนผ ี
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ตารางท่ี 62 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๒ 
การรวบรวมพรรณไม
เขาปลูกในโรงเรียน
(ตอ) 
 
 
 

   อยูดวย แตผักเสี้ยนผีเปนไมลมลุก 
เขาจะสวยงามในชวงเวลาสั้นๆ 
และจะรวงโรยไมสวยงามในเวลา
ตอมาก็เปนธรรมชาติแหงชีวิตที่
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนจะ
เห็นวาไมใชปญหาหรือไมสวยงาม
แตอยางใด แตสําหรับผูบริหาร
บางคน จะไมเขาใจในจุดนี้จงึ          
สั่งการใหถอนและยายทีป่ลูกตน
ผักเสี้ยนผไีปในที่อ่ืนโดยป๒๕๖๔
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๘.การปลูกและดูแลรักษา  
การรดน้ําใหปุยและการทํา
คอกลอมกันตนไมไมใหถูก
ทําลายในชวงแรกเร่ิมตนใน
การปลูก 
 

๘.การปลูกและดูแลรักษา 
ปริมาณงาน คือ  
๑)การดูแลรักษาโดยการรดน้ํา
ถอนหญาในชวงแรกจะทาํ
สัปดาหละ ๓ คร้ัง  
๒) หลังจาก ๑ เดือนก็จะรดน้าํ 
ใหสัปดาหละ ๑ คร้ัง ใหปุยคอก
ตามสมควร  
๓) การเก็บผลผลติของผักเสี้ยนผี
เมื่อฝกแกเก็บไวเปนเมล็ดพนัธุ 

๘.การปลูกและดูแลรักษา พบ
ปญหาคือ เมื่อปลูกเสร็จแลวตนที่
ไมมีคอกลอม ชวงแรกตนไมยังมี
ขนาดเล็ก เด็กๆจะวิ่งไปเหยียบ
โดยไมไดตั้งใจ การไมระมัดระวงั
ตนไมทีป่ลูกจึงตายไปบางและ
ในชวงปดเทอม เมษายนจะขาดน้ํา
ก็ลมตายไปบางสวน การเก็บเมล็ด
พันธุผักเสี้ยนผี ชวงปลายป
การศึกษา ถูกฝนตกผิดฤดูกาล        
ทําใหสูญเสียเมล็ดพันธุไปบางสวน
โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๙.ศึกษาคุณ ประโยชนของพืช
พรรณที่ปลูก ออกแบบบันทึก
การเปลี่ยนแปลง คุณและ
ประโยชนไดรับจากปลูก 
ผักเสี้ยนผี ตนแกว และพชื
พรรณไมชนิดอ่ืนๆ ไดแก 
-รมเงา ความรมเย็น 
-อากาศที่บริสุทธิ ์
-กลิ่นหอม 

๙.ศึกษาคุณ ประโยชนของพืช
พรรณที่ปลูก ออกแบบบันทึกการ
เปลี่ยนแปลง ปริมาณงาน คือ  
๑) แบงกลุมนักเรียนคละชัน้ 
จํานวน ๒๐๐ กลุม ใหศึกษา
คุณคาและประโยชน จาก                
การปลูก ผักเสี้ยนผี ตนแกว และ
พรรณไมชนิดอ่ืนๆ เพิ่มเติม                
เปนนักเรียนม.ตน ม.ปลาย 

๙.ศึกษาคุณ ประโยชนของพืช
พรรณที่ปลูก ออกแบบบันทึก           
การเปลี่ยนแปลง พบปญหาคือ
การรายงานคุณคาและประโยชน
จากการปลูกตนแกวที่นกัเรียนทาํ
สงไว  สวนทีน่ํามาจัดแสดงในหอง
นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนมีไมมากนักแตยังมี
บางสวนอยูที่กลุมสาระฯ 
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ตารางท่ี 62 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๒ 
การรวบรวมพรรณไม
เขาปลูกในโรงเรียน
(ตอ) 
 
 
 

   อยูดวย แตผักเสี้ยนผีเปนไมลมลุก 
เขาจะสวยงามในชวงเวลาสั้นๆ 
และจะรวงโรยไมสวยงามในเวลา
ตอมาก็เปนธรรมชาติแหงชีวิตที่
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนจะ
เห็นวาไมใชปญหาหรือไมสวยงาม
แตอยางใด แตสําหรับผูบริหาร
บางคน จะไมเขาใจในจุดนี้จงึ          
สั่งการใหถอนและยายทีป่ลูกตน
ผักเสี้ยนผไีปในที่อ่ืนโดยป๒๕๖๔
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๘.การปลูกและดูแลรักษา  
การรดน้ําใหปุยและการทํา
คอกลอมกันตนไมไมใหถูก
ทําลายในชวงแรกเร่ิมตนใน
การปลูก 
 

๘.การปลูกและดูแลรักษา 
ปริมาณงาน คือ  
๑)การดูแลรักษาโดยการรดน้ํา
ถอนหญาในชวงแรกจะทาํ
สัปดาหละ ๓ คร้ัง  
๒) หลังจาก ๑ เดือนก็จะรดน้าํ 
ใหสัปดาหละ ๑ คร้ัง ใหปุยคอก
ตามสมควร  
๓) การเก็บผลผลติของผักเสี้ยนผี
เมื่อฝกแกเก็บไวเปนเมล็ดพนัธุ 

๘.การปลูกและดูแลรักษา พบ
ปญหาคือ เมื่อปลูกเสร็จแลวตนที่
ไมมีคอกลอม ชวงแรกตนไมยังมี
ขนาดเล็ก เด็กๆจะวิ่งไปเหยียบ
โดยไมไดตั้งใจ การไมระมัดระวงั
ตนไมทีป่ลูกจึงตายไปบางและ
ในชวงปดเทอม เมษายนจะขาดน้ํา
ก็ลมตายไปบางสวน การเก็บเมล็ด
พันธุผักเสี้ยนผี ชวงปลายป
การศึกษา ถูกฝนตกผิดฤดูกาล        
ทําใหสูญเสียเมล็ดพันธุไปบางสวน
โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๙.ศึกษาคุณ ประโยชนของพืช
พรรณที่ปลูก ออกแบบบันทึก
การเปลี่ยนแปลง คุณและ
ประโยชนไดรับจากปลูก 
ผักเสี้ยนผี ตนแกว และพชื
พรรณไมชนิดอ่ืนๆ ไดแก 
-รมเงา ความรมเย็น 
-อากาศที่บริสุทธิ ์
-กลิ่นหอม 

๙.ศึกษาคุณ ประโยชนของพืช
พรรณที่ปลูก ออกแบบบันทึกการ
เปลี่ยนแปลง ปริมาณงาน คือ  
๑) แบงกลุมนักเรียนคละชัน้ 
จํานวน ๒๐๐ กลุม ใหศึกษา
คุณคาและประโยชน จาก                
การปลูก ผักเสี้ยนผี ตนแกว และ
พรรณไมชนิดอ่ืนๆ เพิ่มเติม                
เปนนักเรียนม.ตน ม.ปลาย 

๙.ศึกษาคุณ ประโยชนของพืช
พรรณที่ปลูก ออกแบบบันทึก           
การเปลี่ยนแปลง พบปญหาคือ
การรายงานคุณคาและประโยชน
จากการปลูกตนแกวที่นักเรียนทาํ
สงไว  สวนทีน่ํามาจัดแสดงในหอง
นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนมีไมมากนักแตยังมี
บางสวนอยูที่กลุมสาระฯ 

ตารางท่ี 62 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน  

                  งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวดันครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๒ 
การรวบรวมพรรณไม
เขาปลูกในโรงเรียน
(ตอ) 
 
 
 

 

ในวิชาเกษตร กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพ  
๒) การออกแบบ แบบบนัทึกการ
เปลี่ยนแปลง บูรณาการ 
ใน ๒ ชวงระดบัชัน้ คือวิชา
วิทยาศาสตร ระดับ ม.ตน และ 
ม.ปลายในรายวิชาชวีวิทยา 
ป ๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิมของ  
ป๒๕๖๓เนื่องจากครูและนักเรียน
ตองอยูที่บานไมเดินทางมา
โรงเรียน โดยเรียนออนไลนตลอด
๒ภาคเรียน 

คืนนักเรียนไปแลว 
-การออกแบบบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงโดยนักเรียน จะอยู 
ในสวนทายของแผนจัดการเรียนรู
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน บางผลงานไมไดแยก
ออกมาจัดนิทรรศการ แตอยูใน
แผนฯป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณา
การในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 
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ตารางท่ี 63 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 3 การศึกษาขอมูลดานตางๆ 
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวดันครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๓ 
การศึกษาขอมูล           
ดานตางๆ 
 

๑.การศึกษาพรรณไมในสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน             
(ก.๗-๐๐๓) ครบตามทะเบียน
พรรณไมลงขอมูลตั้งแต
หนาปกถึงหนา๑๐ ของแบบ 
ก.๗-๐๐๓ 
 

๑.การศึกษาพรรณไมในสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน                  
(ก.๗-๐๐๓) ครบตามทะเบียน
พรรณไมปริมาณงาน คือ 
กลุมนักเรียนคละชัน้ ศึกษา 
พรรณไม ๑๓๒ ชนิดป๒๕๖๔      
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๑.การศึกษาพรรณไมในสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน            
(ก.๗-๐๐๓) ครบตามทะเบียน
พรรณไม พบปญหาคือป๒๕๖๔ 
ตองใชขอมูลเดิมของป๒๕๖๓
เนื่องจากครูและนักเรียนตองอยู
ที่บานไมเดินทางมาโรงเรียน โดย
เรียนออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

 ๑)การมีสวนรวมของผูศึกษา 
นักเรียน ม.ตน ม.ปลาย       
ลงขอมูลในหนาปก ของแบบ 
ก.๗-๐๐๓ 
 

๑)การมีสวนรวมของผูศึกษา 
ปริมาณ คือนักเรียนศึกษาพรรณ
ไมในโรงเรียน กลุมละ ๓ ตน ใช
แบบ ก.๗-๐๐๓ กลุมละ ๓ เลม 
ศึกษาผักเสี้ยนผี๑เลม แกว๑เลม 
และชนิดอ่ืนตามทะเบียนพรรณ
ไม ในโรงเรียน อีก๑ เลม รวม
ทั้งหมด ๑๓๒ ชนิด (๒๐๐ กลุม 
๖๐๐ เลม) ป ๒๕๖๔ ตองใช
ขอมูลเดิมของป๒๕๖๓เนื่องจาก
ครูและนักเรียนตองอยูที่บาน         
ไมเดินทางมาโรงเรียน โดยเรียน
ออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

๑)การมีสวนรวมของผูศึกษา  
พบปญหาคือ ป๒๕๖๔                   
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

 

๒)การศึกษาขอมูลพื้นบาน  
หาขอมูลจากชุมชนรอบ
โรงเรียนลงขอมูลในหนาที่๑ 
ของแบบ ก.๗-๐๐๓ 
 

๒)การศึกษาขอมูลพื้นบาน        
ในชุมชนรอบโรงเรียนปริมาณ
งาน คือ กลุมนักเรียนแบบคละ
ชั้น ๒๐๐ กลุม ทั้งนักเรียนม.ตน 
และม.ปลายนาํชื่อพรรณไมไป
สอบถามขอมูลพื้นบานจากผูที่มี
บานพักอาศัยในพื้นที่รอบๆ
โรงเรียน โดยไดชื่อพรรณไมคน
ละ๓ชนิด(รวมทั้งหมด๑๓๒ชนิด)
๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ           
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๒)การศึกษาขอมูลพื้นบาน เมื่อ
หาขอมูลจากชุมชนรอบโรงเรียน
พบปญหาคือ ป๒๕๖๔ตองใช
ขอมูลเดิมของป๒๕๖๓เนื่องจาก
ครูและนักเรียนตองอยูที่บาน          
ไมเดินทางมาโรงเรียน โดยเรียน
ออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 
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ตารางท่ี 63 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 3 การศึกษาขอมูลดานตางๆ 
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวดันครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๓ 
การศึกษาขอมูล           
ดานตางๆ 
 

๑.การศึกษาพรรณไมในสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน             
(ก.๗-๐๐๓) ครบตามทะเบียน
พรรณไมลงขอมูลตั้งแต
หนาปกถึงหนา๑๐ ของแบบ 
ก.๗-๐๐๓ 
 

๑.การศึกษาพรรณไมในสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน                  
(ก.๗-๐๐๓) ครบตามทะเบียน
พรรณไมปริมาณงาน คือ 
กลุมนักเรียนคละชัน้ ศึกษา 
พรรณไม ๑๓๒ ชนิดป๒๕๖๔      
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๑.การศึกษาพรรณไมในสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน            
(ก.๗-๐๐๓) ครบตามทะเบียน
พรรณไม พบปญหาคือป๒๕๖๔ 
ตองใชขอมูลเดิมของป๒๕๖๓
เนื่องจากครูและนักเรียนตองอยู
ที่บานไมเดินทางมาโรงเรียน โดย
เรียนออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

 ๑)การมีสวนรวมของผูศึกษา 
นักเรียน ม.ตน ม.ปลาย       
ลงขอมูลในหนาปก ของแบบ 
ก.๗-๐๐๓ 
 

๑)การมีสวนรวมของผูศึกษา 
ปริมาณ คือนักเรียนศึกษาพรรณ
ไมในโรงเรียน กลุมละ ๓ ตน ใช
แบบ ก.๗-๐๐๓ กลุมละ ๓ เลม 
ศึกษาผักเสี้ยนผี๑เลม แกว๑เลม 
และชนิดอ่ืนตามทะเบียนพรรณ
ไม ในโรงเรียน อีก๑ เลม รวม
ทั้งหมด ๑๓๒ ชนิด (๒๐๐ กลุม 
๖๐๐ เลม) ป ๒๕๖๔ ตองใช
ขอมูลเดิมของป๒๕๖๓เนื่องจาก
ครูและนักเรียนตองอยูที่บาน         
ไมเดินทางมาโรงเรียน โดยเรียน
ออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

๑)การมีสวนรวมของผูศึกษา  
พบปญหาคือ ป๒๕๖๔                   
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

 

๒)การศึกษาขอมูลพื้นบาน  
หาขอมูลจากชุมชนรอบ
โรงเรียนลงขอมูลในหนาที่๑ 
ของแบบ ก.๗-๐๐๓ 
 

๒)การศึกษาขอมูลพื้นบาน        
ในชุมชนรอบโรงเรียนปริมาณ
งาน คือ กลุมนักเรียนแบบคละ
ชั้น ๒๐๐ กลุม ทั้งนักเรียนม.ตน 
และม.ปลายนาํชื่อพรรณไมไป
สอบถามขอมูลพื้นบานจากผูที่มี
บานพักอาศัยในพื้นที่รอบๆ
โรงเรียน โดยไดชื่อพรรณไมคน
ละ๓ชนิด(รวมทั้งหมด๑๓๒ชนิด)
๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ           
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๒)การศึกษาขอมูลพื้นบาน เมื่อ
หาขอมูลจากชุมชนรอบโรงเรียน
พบปญหาคือ ป๒๕๖๔ตองใช
ขอมูลเดิมของป๒๕๖๓เนื่องจาก
ครูและนักเรียนตองอยูที่บาน          
ไมเดินทางมาโรงเรียน โดยเรียน
ออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

 

ตารางท่ี 63 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 3 การศึกษาขอมูลดานตางๆ  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน 
 วิเคราะหผล
การดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๓ 
การศึกษาขอมูล           
ดานตางๆ(ตอ) 
 

๓)การศึกษาขอมูลพรรณไม 
จากพรรณไมตนจริงใน
โรงเรียน ลงขอมูลในหนาที่๒-
๗ ของแบบ ก.๗-๐๐๓ 

๓)การศึกษาขอมูลพรรณไม 
ปริมาณงาน คือ พรรณไม ๑๓๒ 
ชนิด ไดรับการศึกษาขอมูลจาก
นักเรียนจากตนจริงในโรงเรียน 
ป ๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิมของป
๒๕๖๓เนื่องจากครูและนักเรียน
ตองอยูที่บานไมเดินทางมา
โรงเรียน โดยเรียนออนไลน
ตลอด๒ภาคเรียน 

๓)การศึกษาขอมูลพรรณไม           
พบปญหาคือ ป๒๕๖๔                    
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

 ๔)การสรุปลักษณะและขอมูล
พรรณไมลงขอมูลในหนาที่๘ 
ของแบบก.๗-๐๐๓ 

๔)การสรุปลักษณะและขอมูล
พรรณไม ปริมาณงาน คือศึกษา
พรรณไม๑๓๒ชนิด ตามทะเบียน
พรรณไมเดิมที่สํารวจซ้าํ และ
สํารวจเพิ่มใหม ป๒๕๖๔จัด
กิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๔.)การสรุปลักษณะและขอมูล
พรรณไม พบปญหาคือป ๒๕๖๔ 
ตองใชขอมูลเดิมของป๒๕๖๓
เนื่องจากครูและนักเรียนตองอยู
ที่บานไมเดินทางมาโรงเรียน โดย
เรียนออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

 

๕.)การสืบคนขอมูล
พฤกษศาสตรลงขอมูลใน
หนาที่๙ ของแบบก.๗-๐๐๓ 

๕)การสืบคนขอมูลพฤกษศาสตร 
ปริมาณงาน คือ นักเรียนจัดกลุม
แบบคละชั้นจํานวน ๒๐๐ กลุม 
ม.ตน และม.ปลาย สืบคนขอมูล
ทางอินเตอรเน็ตไดขอมูลทาง
พฤกษศาสตรของพืชพรรณไม 
จํานวน ๑๓๒ ชนิดป๒๕๖๔          
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๕)การสืบคนขอมูลพฤกษศาสตร 
วิเคราะหแลวพบปญหาคือ           
การสืบคนทางอินเตอรเน็ตแลว
นักเรียนรวบรวมขอมูลทํา
รายงานสงคุณครูที่จัดการเรียนรู
บูรณาการ แตมีบางกลุมมไิด
คัดลอกขอมูลลงในแบบ ก.๗-
๐๐๓ หรือคัดลอกมาแตไมครบ
ทั้งหมดป ๒๕๖๔ ตองใชขอมูล
เดิมของป๒๕๖๓เนื่องจากครู
และนักเรียนตองอยูที่บาน              
ไมเดินทางมาโรงเรียน โดยเรียน
ออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

 

๖)การบันทึกขอมูลเพิ่มเติม  
ลงขอมูลในหนาที่๑๐ ของแบบ 
ก.๗-๐๐๓ 

๖)การบันทึกขอมูลเพิ่มเติม
บันทึกขอมูลเพิ่มเติมลงในแบบ 
ก.๗-๐๐๓หนา ๑๐ ปริมาณงาน 
คือ การสัมภาษณจากผูรูที่
ทํางานในโรงเรียน 

๖)การบันทึกขอมูลเพิ่มเติม
วิเคราะหแลวพบปญหาคือเมื่อ
นักเรียนสัมภาษณและนาํไป
บันทึกขอมูลลงในหนา ๑๐ ของ
แบบก.๗-๐๐๓ นักเรียนจะ
หลงลืมบนัทึกขอมูลไดไมครบ 
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ตารางท่ี 63 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 3 การศึกษาขอมูลดานตางๆ  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๓ 
การศึกษาขอมูล           
ดานตางๆ(ตอ) 
 

 ๒๐๐ กลุม ในจํานวนพรรณไม 
๑๓๒ ชนิด ป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา 

ควรแกไขดานการฝกสมาธิความ
มีจิตตั้งมั่นแนวแนมั่นคงป 
๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิมของป
๒๕๖๓เนื่องจากครูและนักเรียน
ตองอยูที่บานไมเดินทางมา
โรงเรียน โดยเรียนออนไลน
ตลอด๒ภาคเรียน 

 ๗)การตรวจสอบผลงาน เปน
ระยะ โดยครูทีป่รึกษาประจํา
กลุมผูเรียนแบบคละชัน้ และผู
ที่ไดรับมอบหมายตามคําสั่ง 
 

๗)การตรวจสอบผลงานเปน
ระยะ ปริมาณงาน คือ คุณครู       
ที่ปรึกษาประจํากลุม มงีานที่
รับผิดชอบ ๒ กลุม โดยจะตรวจ
ผลในแบบแบบก.๗-๐๐๓โดยลง
ลายมือชื่อพรอมวัน เดือน ป              
ในทุกๆหนาทีน่ักเรียนศึกษา 
พรรณไม กลุมละ๓ชนิด รวม              
๖เลม ป๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิม
ของป๒๕๖๓เนื่องจากครูและ
นักเรียนตองอยูที่บานไมเดินทาง
มาโรงเรียน โดยเรียนออนไลน
ตลอด๒ภาคเรียน 

๗)การตรวจสอบผลงานเปน
ระยะ วิเคราะหแลวพบปญหา
คือ ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณา
การในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

  ๘)ความเปนระเบยีบ          
ความตั้งใจ ในการทาํแบบ
ศึกษาพรรณไม ก.๗-๐๐๓ 
 
 

๘)ความเปนระเบยีบ ความตั้งใจ 
ปริมาณงานคือ นักเรียนกลุม
คละชัน้ ๒๐๐ กลุม ตั้งใจศึกษา
พรรณไม๑๓๒ชนิดจากทะเบียน 
โดยใชแบบ ก.๗-๐๐๓จํานวน 
๖๐๐เลม บันทึกขอมูลอยางเปน
ระเบียบและทําดวยความตั้งใจ 
ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๘)ความเปนระเบยีบ ความตั้งใจ 
วิเคราะหแลวพบปญหาคือ 
นักเรียนบางคนตั้งใจทาํแบบ          
ก.๗-๐๐๓ แตเปนคนเขียน
หนังสือไมสวย หรือยังวาดรูป         
ได ไมเหมือนของจริงมากนัก 
ตองฝกฝนเพิ่มเติม แตสวนใหญ
นักเรียน ม.ปลาย จะตั้งใจทาํ
เพื่อใหรุนนองในกลุมไดเห็น
ตัวอยางที่ดปี๒๕๖๔ ตองใช
ขอมูลเดิมของป๒๕๖๓เนื่องจาก
ครูและนักเรียนตองอยูที่บาน            
ไมเดินทางมาโรงเรียน โดยเรียน
ออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 
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ตารางท่ี 63 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 3 การศึกษาขอมูลดานตางๆ  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๓ 
การศึกษาขอมูล           
ดานตางๆ(ตอ) 
 

 ๒๐๐ กลุม ในจํานวนพรรณไม 
๑๓๒ ชนิด ป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา 

ควรแกไขดานการฝกสมาธิความ
มีจิตตั้งมั่นแนวแนมั่นคงป 
๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิมของป
๒๕๖๓เนื่องจากครูและนักเรียน
ตองอยูที่บานไมเดินทางมา
โรงเรียน โดยเรียนออนไลน
ตลอด๒ภาคเรียน 

 ๗)การตรวจสอบผลงาน เปน
ระยะ โดยครูทีป่รึกษาประจํา
กลุมผูเรียนแบบคละชัน้ และผู
ที่ไดรับมอบหมายตามคําสั่ง 
 

๗)การตรวจสอบผลงานเปน
ระยะ ปริมาณงาน คือ คุณครู       
ที่ปรึกษาประจํากลุม มงีานที่
รับผิดชอบ ๒ กลุม โดยจะตรวจ
ผลในแบบแบบก.๗-๐๐๓โดยลง
ลายมือชื่อพรอมวัน เดือน ป              
ในทุกๆหนาทีน่ักเรียนศึกษา 
พรรณไม กลุมละ๓ชนิด รวม              
๖เลม ป๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิม
ของป๒๕๖๓เนื่องจากครูและ
นักเรียนตองอยูที่บานไมเดินทาง
มาโรงเรียน โดยเรียนออนไลน
ตลอด๒ภาคเรียน 

๗)การตรวจสอบผลงานเปน
ระยะ วิเคราะหแลวพบปญหา
คือ ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณา
การในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

  ๘)ความเปนระเบยีบ          
ความตั้งใจ ในการทาํแบบ
ศึกษาพรรณไม ก.๗-๐๐๓ 
 
 

๘)ความเปนระเบยีบ ความตั้งใจ 
ปริมาณงานคือ นักเรียนกลุม
คละชัน้ ๒๐๐ กลุม ตั้งใจศึกษา
พรรณไม๑๓๒ชนิดจากทะเบียน 
โดยใชแบบ ก.๗-๐๐๓จํานวน 
๖๐๐เลม บันทึกขอมูลอยางเปน
ระเบียบและทําดวยความตั้งใจ 
ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๘)ความเปนระเบยีบ ความตั้งใจ 
วิเคราะหแลวพบปญหาคือ 
นักเรียนบางคนตั้งใจทาํแบบ          
ก.๗-๐๐๓ แตเปนคนเขียน
หนังสือไมสวย หรือยังวาดรูป         
ได ไมเหมือนของจริงมากนัก 
ตองฝกฝนเพิ่มเติม แตสวนใหญ
นักเรียน ม.ปลาย จะตั้งใจทาํ
เพื่อใหรุนนองในกลุมไดเห็น
ตัวอยางที่ดปี๒๕๖๔ ตองใช
ขอมูลเดิมของป๒๕๖๓เนื่องจาก
ครูและนักเรียนตองอยูที่บาน            
ไมเดินทางมาโรงเรียน โดยเรียน
ออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

 

ตารางท่ี 63 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 3 การศึกษาขอมูลดานตางๆ  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๓ 
การศึกษาขอมูล           
ดานตางๆ(ตอ) 
 

๒.การศึกษาพรรณไมที่สนใจ 

คือพืชศึกษาชนดิที่๑ผักเสี้ยนผี 

ชนิดที่๒ แกว 

 

๒.การศึกษาพรรณไมที่สนใจ 
ปริมาณงานคือ นักเรียนกลุม
คละชัน้ ๒๐๐ กลุม ศึกษาพืช
ศึกษา ๑ ชนิด คือ ผักเสี้ยนผี 
และชนิดที่๒ คือแกว โดยมี
นักเรียน ม.ปลายเปนแกนนํา
กลุม ศึกษาลักษณะทั่วไปและ
กลุมบูรณาการเฉพาะรายวิชา
ชีววิทยาและวทิยาศาสตร              
ม.ตนจะศึกษาลักษณะภายนอก
และภายใน ป ๒๕๖๔ ตองใช
ขอมูลเดิมของป๒๕๖๓เนื่องจาก
เรียนออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

๒.การศึกษาพรรณไมที่สนใจ  
พบปญหาคือ กลุมนักเรียนศึกษา
มีจํานวนกลุมไมมาก และการ
ทําซ้ํามนีอย  ทําใหขอมูลที่ศึกษา
และจัดทาํรายงานประจําปของ
พืชศึกษาผักเสี้ยนผี และแกว 
จัดสงเปนรูปแบบไฟลไดไมลาชา
กวากําหนดป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา 
 

 ๑)การศึกษาลักษณะภายนอก 
ภายในของพืชแตละสวนโดย
ละเอียด โดยศึกษาผักเสี้ยนผี 
และแกว ในสวนของราก          
ลําตน ใบ ดอก ผล เมล็ด 
 

๑)การศึกษาลักษณะภายนอก 
ภายในของพืชแตละสวนโดย
ละเอียดปริมาณงานคือนักเรียน 
 ม.๔ และ ม.๖ ศึกษาพืชศึกษา 
๑ ชนิด คือ ผักเสี้ยนผี โดยมี
นักเรียน ม.๔ และ ม.๕ ศึกษา 
พืชศึกษาชนิดที่๒ คือ แกว           
สวนกลุมนักเรียน ม.๖ จํานวน            
๓หอง หองละ ๖ กลุม ศึกษา
ลักษณะภายนอกและภายใน 
ของผักเสี้ยนผี และแกวป๒๕๖๔
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 
 

๑)การศึกษาลักษณะภายนอก 
ภายในของพืชแตละสวน โดย
ละเอียดพบปญหาคือ กลุม
นักเรียนศึกษามีจํานวนกลุมไม
มาก และการทาํซ้ํามนีอย ควร
เพิ่ม จํานวนกลุมและการทาํซ้ํา
ใหมากข้ึน แตดวยสถานการณ
โรคระบาด โควิด-๑๙ ทําใหตอง
เรงรีบสรุปรายงานใหทนักําหนด 
เนื่องจากนักเรียนตองหยุดเรียน
ที่โรงเรียนกลับไปเรียนออนไลน
ที่บาน การเขามาทาํงานใน
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร        
จึงทําไดในเวลาจํากัดป ๒๕๖๔ 
ตองใชขอมูลเดิมของป๒๕๖๓
เนื่องจากครูและนักเรียนเรียน
ออนไลนตลอด๒ภาค 

 ๒)การกําหนดเร่ืองที่จะเรียนรู
ในแตละสวนของพืชกําหนดให
ศึกษา สีของใบ ผักเสี้ยนผีและ 

๒)การกําหนดเร่ืองที่จะเรียนรูใน
แตละสวนของพืช ปริมาณงาน 
คือ กําหนดจํานวนเร่ืองที่ศึกษา  

๒)การกําหนดเร่ืองที่จะเรียนรู 
ในแตละสวนของพืชปญหาคือ 
ขอมูลสีของใบทั้ง ๖ สวนจะ 
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ตารางท่ี 63 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 3 การศึกษาขอมูลดานตางๆ  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด(งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๓ 
การศึกษาขอมูล           
ดานตางๆ(ตอ) 
 

แกว ตอนโคน สวนริมซาย ๑ เร่ือง คือ ศึกษา สีของใบ 
ผักเสี้ยนผี  ตอนโคนสวนริมซาย
โดยนักเรียน ม.๔จํานวน๑๘กลุม 
และศึกษา สีของใบแกว ตอน
โคนสวนริมซายโดยนักเรียน ม.๕ 
จํานวน ๑๘ กลุมป๒๕๖๔           
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

ใกลเคียงกันเปนสีเขียวเหมือนกัน 
แตละชวงอายุของใบสีจะตางไป 
และตําแหนงที่ปลูกผักเสี้ยนผี 
และแกว ที่ตางพื้นที่กันก็มีผล           
ให สีของใบแตกตางกันไปบาง       
ป๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิมของ      
ป๒๕๖๓เนื่องจากครูและนักเรียน
ตองอยูที่บาน ไมเดินทางมา
โรงเรียน โดยเรียนออนไลนตลอด 
๒ ภาคเรียน 

 

๓)การเรียนรูแตละเร่ือง แตละ
สวนขององคประกอบยอย 
การใชใบของผักเสี้ยนผีและ
แกว เมื่อนํามาศึกษา
องคประกอบยอยจะเกิดองค
ความรูใหม 

๓)การเรียนรูแตละเร่ือง แตละ
สวนขององคประกอบยอย 
ปริมาณงาน คือศึกษาใบผักเสี้ยน
ผี และแกวใน ๖ สวนคือ  
   ๑)ใบตอนโคนสวนริมซาย          
๖ กลุม 
   ๒)ใบตอนโคนสวนริมขวา              
๖ กลุม 
   ๓)ใบตอนกลางสวนริมซาย             
๖ กลุม      
   ๔)ใบตอนกลางสวนริมขวา           
๖ กลุม 
   ๕)ปลายใบสวนริมซาย๖ กลุม 
   ๖)ปลายใบสวนริมขวา ๖ กลุม 
ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๓)การเรียนรูแตละเร่ือง แตละ
สวนขององคประกอบยอยพบ
ปญหาคือการรวบรวมความรู
จากการศึกษาใบผักเสี้ยนผแีละ
แกว การเขียนรายงาน รวบรวม
เพื่อสรุป  การจัดระบบตามแบบ
ที่กําหนดในเอกสารประกอบการ
อบรมจาก อพ.สธ. เนื่องจาก
ขอมูลคอนขางมากและกระจาย
ตัวอยูในกลุมผูที่ศึกษา การสรุป
รวมใหเปนเร่ืองเล็กและละเอียด
ยังมีสวนที่ตองปรับปรุงแกไข        
ป ๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิมของ 
ป๒๕๖๓เนื่องจากครูและ
นักเรียนตองอยูที่บานไมเดินทาง
มาโรงเรียน โดยเรียนออนไลน
ตลอด๒ภาคเรียน 

 ๔)การนําขอมูลมาเปรียบเทียบ

ความตางในแตละเร่ือง ในชนิด

เดียวกันการเปรียบสีของใบ

ของผักเสี้ยนผีในและแกว          

แตละสวนรวมถึงสวนอ่ืนๆ คือ

ราก  ลําตน ผล ดอก เมล็ด 

๔)การนําขอมูลมาเปรียบเทียบ
ความตางในแตละเร่ือง ในชนิด
เดียวกัน ปริมาณงานคือนักเรียน 
ศึกษาสีของใบของผักเสี้ยนผแีละ
แกวแลวเปรียบเทียบขอมูลของ
กลุมอ่ืนที่ศึกษาแบบเดียวกัน 
จํานวน ๒ เร่ืองใน ๖ กลุม คือ        
สีของใบตอนโคน ในสวนริมซาย 

๔)การนําขอมูลมาเปรียบเทียบ
ความตางในแตละเร่ือง             
ในชนิดเดียวกัน พบปญหาคือ
การจัดระบบขอมูล การทาํ
รายงานผลการศึกษายังมีหลาย
จุดที่ตองปรับใหตรงกับการ
แนะนาํในคูมือการทํางานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน  



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 217
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งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด(งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๓ 
การศึกษาขอมูล           
ดานตางๆ(ตอ) 
 

แกว ตอนโคน สวนริมซาย ๑ เร่ือง คือ ศึกษา สีของใบ 
ผักเสี้ยนผี  ตอนโคนสวนริมซาย
โดยนักเรียน ม.๔จํานวน๑๘กลุม 
และศึกษา สีของใบแกว ตอน
โคนสวนริมซายโดยนักเรียน ม.๕ 
จํานวน ๑๘ กลุมป๒๕๖๔           
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

ใกลเคียงกันเปนสีเขียวเหมือนกัน 
แตละชวงอายุของใบสีจะตางไป 
และตําแหนงที่ปลูกผักเสี้ยนผี 
และแกว ที่ตางพื้นที่กันก็มีผล           
ให สีของใบแตกตางกันไปบาง       
ป๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิมของ      
ป๒๕๖๓เนื่องจากครูและนักเรียน
ตองอยูที่บาน ไมเดินทางมา
โรงเรียน โดยเรียนออนไลนตลอด 
๒ ภาคเรียน 

 

๓)การเรียนรูแตละเร่ือง แตละ
สวนขององคประกอบยอย 
การใชใบของผักเสี้ยนผแีละ
แกว เมื่อนํามาศึกษา
องคประกอบยอยจะเกิดองค
ความรูใหม 

๓)การเรียนรูแตละเร่ือง แตละ
สวนขององคประกอบยอย 
ปริมาณงาน คือศึกษาใบผักเสี้ยน
ผี และแกวใน ๖ สวนคือ  
   ๑)ใบตอนโคนสวนริมซาย          
๖ กลุม 
   ๒)ใบตอนโคนสวนริมขวา              
๖ กลุม 
   ๓)ใบตอนกลางสวนริมซาย             
๖ กลุม      
   ๔)ใบตอนกลางสวนริมขวา           
๖ กลุม 
   ๕)ปลายใบสวนริมซาย๖ กลุม 
   ๖)ปลายใบสวนริมขวา ๖ กลุม 
ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๓)การเรียนรูแตละเร่ือง แตละ
สวนขององคประกอบยอยพบ
ปญหาคือการรวบรวมความรู
จากการศึกษาใบผักเสี้ยนผีและ
แกว การเขียนรายงาน รวบรวม
เพื่อสรุป  การจัดระบบตามแบบ
ที่กําหนดในเอกสารประกอบการ
อบรมจาก อพ.สธ. เนื่องจาก
ขอมูลคอนขางมากและกระจาย
ตัวอยูในกลุมผูที่ศึกษา การสรุป
รวมใหเปนเร่ืองเล็กและละเอียด
ยังมีสวนที่ตองปรับปรุงแกไข        
ป ๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิมของ 
ป๒๕๖๓เนื่องจากครูและ
นักเรียนตองอยูที่บานไมเดินทาง
มาโรงเรียน โดยเรียนออนไลน
ตลอด๒ภาคเรียน 

 ๔)การนําขอมูลมาเปรียบเทียบ

ความตางในแตละเร่ือง ในชนิด

เดียวกันการเปรียบสีของใบ

ของผักเสี้ยนผีในและแกว          

แตละสวนรวมถึงสวนอ่ืนๆ คือ

ราก  ลําตน ผล ดอก เมล็ด 

๔)การนําขอมูลมาเปรียบเทียบ
ความตางในแตละเร่ือง ในชนิด
เดียวกัน ปริมาณงานคือนักเรียน 
ศึกษาสีของใบของผักเสี้ยนผีและ
แกวแลวเปรียบเทียบขอมูลของ
กลุมอ่ืนที่ศึกษาแบบเดียวกัน 
จํานวน ๒ เร่ืองใน ๖ กลุม คือ        
สีของใบตอนโคน ในสวนริมซาย 

๔)การนําขอมูลมาเปรียบเทียบ
ความตางในแตละเร่ือง             
ในชนิดเดียวกัน พบปญหาคือ
การจัดระบบขอมูล การทาํ
รายงานผลการศึกษายังมีหลาย
จุดที่ตองปรับใหตรงกับการ
แนะนาํในคูมือการทํางานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน  

ตารางท่ี 63 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 3 การศึกษาขอมูลดานตางๆ  

 งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด(งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๓ 
การศึกษาขอมูล           
ดานตางๆ(ตอ) 
 

 

และสวนริมขวาโยงไปถึงสวน
ของราก ลําตน ผล ดอก เมล็ด  
ป ๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

อีกทั้งการรายงานประจาํปของ
พืชศึกษาผักเสี้ยนผีและแกว       
จะชากวากําหนดไปบางเนื่อง
ดวยยังตองทําความเขาใจงาน
เพิ่มเติมป ๒๕๖๔ ตองใชขอมูล
เดิมของ ป ๒๕๖๓ เนื่องจากครู
และนักเรียนตองอยูที่บานไม
เดินทางมาโรงเรียน โดยเรียน
ออนไลนตลอด ๒ ภาคเรียน 
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ตารางท่ี 64 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรียนรู 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564  

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด(งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๔ 
การรายงาน 
ผลการเรียนรู 
 

๑.รวบรวมผลการเรียนรู 
แผนบูรณาการจาก๘กลุม
สาระฯรวมถึงกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
 

๑.รวบรวมผลการเรียนรู 
ปริมาณงานคือใบความรู ใบงาน
จากแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
และรวบรวมผลการศึกษาพรรณ
ไม ๑๓๒ ชนิด จากแบบศึกษา
พรรณไม ก.๗-๐๐๓ จํานวน 
๖๐๐เลม จากกลุมคละชัน้
นักเรียนม.ตนและนักเรียน          
ม.ปลายทีไ่ดรับมอบหมาย          
ใหศึกษาขอมูลพรรณไมจํานวน
๒๐๐กลุมป๒๕๖๔ ตองใชขอมูล
เดิมของป๒๕๖๓ โดยเรียน
ออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

๑.รวบรวมผลการเรียนรูจาก
แผนบูรณาการ พบปญหาคือ 
การรวบรวมขอมูล ตองมี               
การจัดระบบขอมูลการทาํบญัชี
หลักฐานการสงอยางเปน
ระเบียบเรียบรอย และมีสมุด
บันทึกการสง โดยใหลงชื่อสงงาน
และวัน เดือน ปที่สงแตดวย
ภารกิจในสถานการณโรคระบาด
โควิด-๑๙ ซึ่งป๒๕๖๔                  
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

 

๒.คัดแยกสาระสําคัญ และจัด
ใหเปนหมวดหมู  จากขอมูลใน
ใบงานและจากแบบ ก.๗-๐๐๓ 
 

๒.คัดแยกสาระสําคัญ และจัดให
เปนหมวดหมู ปริมาณงาน คือ 
การวิเคราะหขอมูลจากแบบ
ศึกษา ก.๗-๐๐๓ ที่สงมาจํานวน
๖๐๐เลม และใบงาน ใบความรู 
จากแผนจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ของ๘กลุมสาระ              
การเรียนรูและ๑กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน คัดแยกเปนสาระจัดเปน
หมวดหมูไดอยางนอย ๓ หมวด 
คือ ๑)หมวดชื่อ ไดแก ชื่อวิทย 
ชื่อวงศ ชื่อทองถ่ิน ๒)หมวด
ลักษณะวิสัยไดแกไมตนไมลมลกุ 
ไมเลื้อย ไมรอเลื้อย ปาลม ไผ ๓)
หมวดพืชมีดอก ไดแก ดอกสีขาว 
ดอกสีเหลือง ดอกสีมวง ดอกมี
กลิ่นหอม ดอกไมมีกลิ่นป๒๕๖๔
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๒.คัดแยกสาระสําคัญ และจัดให
เปนหมวดหมู  พบปญหาคือ 
การจัดระบบขอมูลมีผูรับผิดชอบ
ตามคําสัง่ แตควรทําความเขาใจ
งานเพิ่มเติมโดยการเขารวม
ประชุมหรือเขารับการอบรม 
และการเขียนแผนจดัการเรียนรู
บูรณาการในสวนของการคัด
แยกสาระสาํคัญ และจัดใหเปน
หมวดหมูที่กลุมสาระภาษาไทย
รวมรับผิดชอบควรมีจาํนวนแผน
บูรณาการเพิ่มมากข้ึน 
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ตารางท่ี 64 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรียนรู 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564  

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด(งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๔ 
การรายงาน 
ผลการเรียนรู 
 

๑.รวบรวมผลการเรียนรู 
แผนบูรณาการจาก๘กลุม
สาระฯรวมถึงกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
 

๑.รวบรวมผลการเรียนรู 
ปริมาณงานคือใบความรู ใบงาน
จากแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
และรวบรวมผลการศึกษาพรรณ
ไม ๑๓๒ ชนิด จากแบบศึกษา
พรรณไม ก.๗-๐๐๓ จํานวน 
๖๐๐เลม จากกลุมคละชัน้
นักเรียนม.ตนและนักเรียน          
ม.ปลายทีไ่ดรับมอบหมาย          
ใหศึกษาขอมูลพรรณไมจํานวน
๒๐๐กลุมป๒๕๖๔ ตองใชขอมูล
เดิมของป๒๕๖๓ โดยเรียน
ออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

๑.รวบรวมผลการเรียนรูจาก
แผนบูรณาการ พบปญหาคือ 
การรวบรวมขอมูล ตองมี               
การจัดระบบขอมูลการทาํบญัชี
หลักฐานการสงอยางเปน
ระเบียบเรียบรอย และมีสมุด
บันทึกการสง โดยใหลงชื่อสงงาน
และวัน เดือน ปที่สงแตดวย
ภารกิจในสถานการณโรคระบาด
โควิด-๑๙ ซึ่งป๒๕๖๔                  
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

 

๒.คัดแยกสาระสําคัญ และจัด
ใหเปนหมวดหมู  จากขอมูลใน
ใบงานและจากแบบ ก.๗-๐๐๓ 
 

๒.คัดแยกสาระสําคัญ และจัดให
เปนหมวดหมู ปริมาณงาน คือ 
การวิเคราะหขอมูลจากแบบ
ศึกษา ก.๗-๐๐๓ ที่สงมาจํานวน
๖๐๐เลม และใบงาน ใบความรู 
จากแผนจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ของ๘กลุมสาระ              
การเรียนรูและ๑กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน คัดแยกเปนสาระจัดเปน
หมวดหมูไดอยางนอย ๓ หมวด 
คือ ๑)หมวดชื่อ ไดแก ชื่อวิทย 
ชื่อวงศ ชื่อทองถ่ิน ๒)หมวด
ลักษณะวิสัยไดแกไมตนไมลมลกุ 
ไมเลื้อย ไมรอเลื้อย ปาลม ไผ ๓)
หมวดพืชมีดอก ไดแก ดอกสีขาว 
ดอกสีเหลือง ดอกสีมวง ดอกมี
กลิ่นหอม ดอกไมมีกลิ่นป๒๕๖๔
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๒.คัดแยกสาระสําคัญ และจัดให
เปนหมวดหมู  พบปญหาคือ 
การจัดระบบขอมูลมีผูรับผิดชอบ
ตามคําสัง่ แตควรทําความเขาใจ
งานเพิ่มเติมโดยการเขารวม
ประชุมหรือเขารับการอบรม 
และการเขียนแผนจดัการเรียนรู
บูรณาการในสวนของการคัด
แยกสาระสาํคัญ และจัดใหเปน
หมวดหมูที่กลุมสาระภาษาไทย
รวมรับผิดชอบควรมีจาํนวนแผน
บูรณาการเพิ่มมากข้ึน 

 

ตารางท่ี 64 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรียนรู 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด(งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๔ 
การรายงาน 
ผลการเรียนรู(ตอ) 
 

๒.๑วิเคราะห เรียบเรียงสาระ 
โดยการเขียนแผนบูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
 

๒.๑วิเคราะห เรียบเรียงสาระ 
ปริมาณงาน คือการจัดระเบียบ
ขอมูล เปน สาระ แตละดาน 
จากใบความรู และใบงาน และ
แบบ ก.๗-๐๐๓ อยางนอย ๔ 
สวน คือ ชื่อวิทย ชื่อวงศ ชื่อ
ทองถ่ิน ของพืชพรรณไม ๑๓๒ 
ชนิดและการนาํความรูหนา๘ มา
เขียนเปน นิทาน หรือ บทรอย
กรอง ตามใบงานในวิชา
ภาษาไทยป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา 

๒.๑วเิคราะห เรียบเรียงสาระ 
พบปญหาคือ การมอบหมายงาน
การจัดระเบียบขอมูลแตละดาน
ที่ออกแบบโดยการเขียนแผน
จัดการเรียนรูบูรณาการของ
คุณครูเพื่อมอบหมายงานตามใบ
งานจะไดขอมูลทีส่มบูรณครบทกุ
ดาน ป ๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิม
ของป๒๕๖๓เนื่องจากครูและ
นักเรียนตองอยูที่บานไมเดินทาง
มาโรงเรียน โดยเรียนออนไลน
ตลอด๒ภาคเรียน 
 

 

๒.๒จัดระเบียบขอมูลสาระ 
แตละดานจากการจดัการ
เรียนรูตามแผนบูรณาการ 
 

๒.๒จัดระเบียบขอมูลสาระแตละ
ดาน ปริมาณงาน คือ การจัด
ระเบียบขอมูลสาระ แตละดาน
อยางนอย ๔ สวน คือ ชื่อวิทย 
ชื่อวงศ ชื่อทองถ่ิน และขอมูล
สาระหนา๘จาก แบบ ก.๗-๐๐๓ 
ของการศึกษาพืชพรรณไม ๑๓๒ 
ชนิด ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณา
การในรูปแบบออนไลนตลอดป 

๒.๒จัดระเบียบขอมูลสาระแตละ
ดานพบปญหาคือ ป ๒๕๖๔ 
ตองใชขอมูลเดิมของป๒๕๖๓
เนื่องจากครูและนักเรียนตองอยู
ที่บานไมเดินทางมาโรงเรียน โดย
เรียนออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 
 

 

๒.๓จัดลําดับสาระหรือกลุม
สาระ จากการจัดการเรียนรู
ตามแผนบูรณาการ 

๒.๓จัดลําดับสาระหรือกลุมสาระ 
ปริมาณงาน คือ ฝกนักเรียน
จัดลําดบัสาระของพืช๑๓๒ ชนดิ 
จากใบงานของ๒๐๐กลุมคละชัน้ 
และรวบรวมชิน้งานจากตัวแทน
ของ ๒๐๐ กลุม ป๒๕๖๔จัด
กิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 
 

๒.๓จัดลําดับสาระหรือกลุมสาระ
พบปญหาคือการออกแบบใบ
งาน ตามจัดการเรียนรูจากแผน
บูรณาการฯเพื่อการจัดลําดับ
สาระ มีในวชิาภาษาไทย 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
นํามาจัดแสดงในหองนิทรรศการ               
ยังมีบางสวนอยูในการพิจารณา
ของครูประจําวิชา เพื่อให
นักเรียนปรับปรุงแกไขแลวจึงจะ
นํามาจัดแสดงในหองนิทรรศการ
ภายหลัง ป ๒๕๖๔ ตองใชขอมูล
เดิมของป๒๕๖๓เนื่องจากครู 
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ตารางท่ี 64 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรียนรู 
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๔ 
การรายงาน                    
ผลการเรียนรู(ตอ) 

  และนักเรียนตองอยูที่บานไม
เดินทางมาโรงเรียนโดยเรียน
ออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

 ๓.สรุปและเรียบเรียงพืชพรรณ
ในทะเบียนพรรณไม ๑๓๒ 
ชนิด จากการศึกษา โดยกลุม
นักเรียนคละชัน้๒๐๐ กลุม 

๓.สรุปและเรียบเรียงปริมาณ
งานคือ กลุมผูเรียนคละชัน้  
๒๐๐ กลุม มีนักเรียนม.ตน    
และม.ปลาย รวมกันสรุปและ
เรียบเรียง ขอมูลพรรณไม 
จํานวน ๑๓๒ ชนิด ที่ ตามแผน
บูรณาการ และจากแบบก.๗-
๐๐๓ จํานวน ๖๐๐เลมป๒๕๖๔
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 
 

๓.สรุปและเรียบเรียงพบปญหา
คือ การออกแบบใบงานมี 
นักเรียนสรุปเรียบเรียงขอมูลจาก
การจัดการเรียนรูตามแผนบูรณา
การ จัดการขอมูลมีผูรับผิดชอบ 
กําหนดไวใหชัดเจน ตามคําสั่ง
แลวนั้น แตขอมูลทีไ่ดรับมายังมี
บางสวนที่ควรปรับปรุงแกไข
เพิ่มเติมใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน   
ป๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิมของ  
ป๒๕๖๓โดยเรียนออนไลนตลอด
๒ภาคเรียน 

 

๔.เรียนรูรูปแบบการเขียน
รายงาน โดยการจัดการเรียนรู
ตามแผนบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
 

๔.เรียนรูรูปแบบการเขียน
รายงาน ปริมาณงาน คือ แบบ
วิชาการ ๑ รูปแบบ และแบบ
บูรณาการ หลากหลายรูปแบบ 
คือ การศึกษาผักเสี้ยนผีและแกว 
ใน ๘ กลุมสาระการเรียนรู          
ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 
 

๔.เรียนรูรูปแบบการเขียน
รายงาน พบปญหาคือขอมูลที่
นํามาจากการจัดการเรียนรู
บูรณาการของคุณครูจาก          
๘ กลุมสาระฯ แตดวย
สถานการณโรคระบาดโควิด-๑๙ 
ป ๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิมของ 
ป๒๕๖๓โดยเรียนออนไลนตลอด
๒ภาคเรียน 

 ๔.๑แบบวิชาการ โดยการทาํ
โครงงาน 
วิจัยผักเสี้ยนผีและแกว 
 

๔.๑แบบวิชาการ ปริมาณงาน 
คือ เรียนรูการเขียนรายงานแบบ
วิชาการ ๑ รูปแบบ คือรายงาน
โครงงานวิจัยพืชศึกษาการศึกษา 
ผักเสี้ยนผีและแกว และรายงาน  
๓ สาระกับพชืศึกษาผักเสี้ยนผี       
ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการใน
รูปแบบออนไลนตลอดปการศึกษา 

๔.๑การเรียนรูการเขียนรายงาน
แบบวิชาการ พบปญหาคือขอมูล
ที่นํามาจากการจัดการเรียนรู
บูรณาการของคุณครูจาก ๘ 
กลุมสาระฯ ซึ่งการจัดการขอมูล
ในรายงาน๓สาระกับพชืศึกษา
ผักเสี้ยนผี เปนการยกระดับการ
คิดวิเคราะหของผูเรียนเชิง 
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ตารางท่ี 64 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรียนรู 
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๔ 
การรายงาน                    
ผลการเรียนรู(ตอ) 

  และนักเรียนตองอยูที่บานไม
เดินทางมาโรงเรียนโดยเรียน
ออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

 ๓.สรุปและเรียบเรียงพืชพรรณ
ในทะเบียนพรรณไม ๑๓๒ 
ชนิด จากการศึกษา โดยกลุม
นักเรียนคละชัน้๒๐๐ กลุม 

๓.สรุปและเรียบเรียงปริมาณ
งานคือ กลุมผูเรียนคละชัน้  
๒๐๐ กลุม มีนักเรียนม.ตน    
และม.ปลาย รวมกันสรุปและ
เรียบเรียง ขอมูลพรรณไม 
จํานวน ๑๓๒ ชนิด ที่ ตามแผน
บูรณาการ และจากแบบก.๗-
๐๐๓ จํานวน ๖๐๐เลมป๒๕๖๔
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 
 

๓.สรุปและเรียบเรียงพบปญหา
คือ การออกแบบใบงานมี 
นักเรียนสรุปเรียบเรียงขอมูลจาก
การจัดการเรียนรูตามแผนบูรณา
การ จัดการขอมูลมีผูรับผิดชอบ 
กําหนดไวใหชัดเจน ตามคําสั่ง
แลวนั้น แตขอมูลทีไ่ดรับมายังมี
บางสวนที่ควรปรับปรุงแกไข
เพิ่มเติมใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน   
ป๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิมของ  
ป๒๕๖๓โดยเรียนออนไลนตลอด
๒ภาคเรียน 

 

๔.เรียนรูรูปแบบการเขียน
รายงาน โดยการจัดการเรียนรู
ตามแผนบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
 

๔.เรียนรูรูปแบบการเขียน
รายงาน ปริมาณงาน คือ แบบ
วิชาการ ๑ รูปแบบ และแบบ
บูรณาการ หลากหลายรูปแบบ 
คือ การศึกษาผักเสี้ยนผีและแกว 
ใน ๘ กลุมสาระการเรียนรู          
ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 
 

๔.เรียนรูรูปแบบการเขียน
รายงาน พบปญหาคือขอมูลที่
นํามาจากการจัดการเรียนรู
บูรณาการของคุณครูจาก          
๘ กลุมสาระฯ แตดวย
สถานการณโรคระบาดโควิด-๑๙ 
ป ๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิมของ 
ป๒๕๖๓โดยเรียนออนไลนตลอด
๒ภาคเรียน 

 ๔.๑แบบวิชาการ โดยการทาํ
โครงงาน 
วิจัยผักเสี้ยนผีและแกว 
 

๔.๑แบบวิชาการ ปริมาณงาน 
คือ เรียนรูการเขียนรายงานแบบ
วิชาการ ๑ รูปแบบ คือรายงาน
โครงงานวิจัยพืชศึกษาการศึกษา 
ผักเสี้ยนผีและแกว และรายงาน  
๓ สาระกับพชืศึกษาผักเสี้ยนผี       
ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการใน
รูปแบบออนไลนตลอดปการศึกษา 

๔.๑การเรียนรูการเขียนรายงาน
แบบวิชาการ พบปญหาคือขอมูล
ที่นํามาจากการจัดการเรียนรู
บูรณาการของคุณครูจาก ๘ 
กลุมสาระฯ ซึ่งการจัดการขอมูล
ในรายงาน๓สาระกับพชืศึกษา
ผักเสี้ยนผี เปนการยกระดับการ
คิดวิเคราะหของผูเรียนเชิง 
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งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๔ 
การรายงานผล 
การเรียนรู(ตอ) 
 

  วิชาการทีลุ่มลึก อาจมีอีกหลาย
สวนทีน่ักเรียนควรไดรับการฝก
เพิ่มเติมจากคุณครูหรือจาก
วิทยากรของอพ.สธ.ป ๒๕๖๔ 
ตองใชขอมูลเดิมของป๒๕๖๓
เนื่องจากครูและนักเรียนตองอยู
ที่บานไมเดินทางมาโรงเรียน โดย
เรียนออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

 ๔.๒แบบบูรณาการ ศึกษาพืช
ตามทะเบียนพรรณไม      
๑๓๒ ชนิด 
 

๔.๒แบบบูรณาการปริมาณงาน 
คือเรียนรูการเขียนรายงานแบบ
บูรณาการศึกษาจากพรรณไม 
๑๓๒ ชนิด โดยแบบ ก.๗-๐๐๓
จํานวน๖๐๐เลม จากกลุมผูเรียน
คละชัน้จํานวน ๒๐๐ กลุม            
ป ๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิมของป
๒๕๖๓เนื่องจากครูและนักเรียน
ตองอยูที่บานไมเดินทางมา
โรงเรียน โดยเรียนออนไลน
ตลอด๒ภาคเรียน 

๔.๒การเรียนรูการเขียนรายงาน
แบบบูรณาการพบปญหาคือ
ขอมูลที่นํามาเขียนรายงานใน
หนา ๘ ของแบบ ก.๗-๐๐๓ใน
บางเลมยงัมีขอมูลไมครบ๒ยอ
หนา หากมีครบ ๒ ยอหนาจะทาํ
ใหการบูรณาการทําได
หลากหลายรูปแบบมากกวาเดมิ 
ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

 ๕.กําหนดรูปแบบการเขียน
รายงาน จัดการเรียนรูโดยการ
เขียนแผนบูรณาการของ๘กลุม
สาระฯ 
 

๕.กําหนดรูปแบบการเขียน
รายงาน ปริมาณงานคือ 
กําหนดใหผักเสี้ยนผีและแกว มี
รูปแบบการรายงานแบบวิชาการ 
ตามแบบการทําโครงงานและ
งานวิจยั สวนพรรณไมอ่ืนๆ
จํานวน ๑๓๒ ชนิด ใหรายงาน
แบบการเขียนเรียงความ ในหนา
๘ ของแบบ ก.๗-๐๐๓ โดยกลุม
นักเรียนคละชัน้ จํานวน ๒๐๐ 
กลุม ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณา
การในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๕.กําหนดรูปแบบการเขียน
รายงาน พบปญหาคือ นักเรียน 
ที่ไดรับการฝกการเขียนรายงาน
แบบวิชาการจะมีเฉพาะม.ตน
และม.ปลาย ที่รวมการทาํ
โครงงานวิทยาศาสตร สวน
รายงานตามหนา ๘ ของแบบ               
ก.๗-๐๐๓จะใหกลุมเปนผู
คัดเลือกคนเขียนรายงานนี้ซึ่ง  
ไมครบทุกคน ป ๒๕๖๔ ตองใช
ขอมูลเดิมของป๒๕๖๓เนื่องจาก
ครูและนักเรียนตองอยูที่บานไม
เดินทางมาโรงเรียน โดยเรียน
ออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 
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ตารางท่ี 64 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรียนรู 
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๔ 
การรายงานผล 
การเรียนรู(ตอ) 
 

๖.เรียนรูวิธีการรายงานผล 
จัดการเรียนรูโดยการเขียน
แผนบูรณาการของ ๘ กลุม
สาระฯโดยมีกลุมสาระฯ
ภาษาไทยเปนหลักในการ
ถายทอดองคความรูใหแก
ผูเรียน 

๖.เรียนรูวิธีการรายงานผล
ปริมาณงานคือ การรายงานผล 
๔รูปแบบที่กลุมสาระฯภาษาไทย 
เปนแกนนาํในการถายทอดองค
ความรูใหแกผูเรียนดวยการเขียน
แผนบูรณาการ มอบหมายภาระ
งานใหแกนักเรียนและกลุม
ผูเรียนแบบคละชัน้ จํานวน 
๒๐๐ กลุม ป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา 

๖.เรียนรูวิธีการรายงานผล    
พบปญหาคือ ป ๒๕๖๔ ตองใช
ขอมูลเดิมของป๒๕๖๓เนื่องจาก
ครูและนักเรียนตองอยูที่บานไม
เดินทางมาโรงเรียน โดยเรียน
ออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

 

๖.๑เอกสาร เชน หนังสือ  
แผนพับ เกิดจากการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการของ ๘ 
กลุมสาระฯ 

๖.๑เอกสาร  เชน หนังสือ   
แผนพับ ปริมาณงานของ     
การรายงานผลแบบเอกสารมี   
๒ วิธี คือ  
๑.หนังสือเลมเล็กจํานวน ๒๐๐
เลมจาก พืช ๑๓๒ชนดิ 
๒.ทําแผนพบั จํานวน ๒๐๐แผน 
จากพืช ๑๓๒ชนิด ป๒๕๖๔จัด
กิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๖.๑เอกสาร  เชน หนังสือ    
แผนพับ พบปญหาคือ กลุม
นักเรียน ที่ทําหนงัสือเลมเล็ก
และแผนพบับางกลุมยงัหาขอมูล
ไดไมครบผลงานที่เกิดข้ึนมา 
จากแผนบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน แตการสง
งานบกพรองบางดวยภารกิจ         
ที่ตองเรียนออนไลน ป ๒๕๖๔ 
ตองใชขอมูลเดิมของป๒๕๖๓ 
โดยเรียนออนไลนตลอด๒ภาค
เรียน 

 

๖.๒บรรยายเชน  การเลา
นิทาน  อภิปราย  สัมมนาเกิด
จากการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการของ๘กลุมสาระฯ
โดยกลุมสาระภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศเปนหลักใน
การถายทอดองคความรูใหกับ
นักเรียน 

๖.๒บรรยายเชน การเลานิทาน 
อภิปราย สัมมนา ปริมาณงาน
คือ แบบบรรยาย ๒ วิธ ี
๑.เลานิทานเร่ืองพรรณไมคือ
ผักเสี้ยนผีและแกว 
๒.อภิปรายเก่ียวกับพรรณไมคือ
ผักเสี้ยนผีและแกว รวมถึงพรรณ
ไมที่กลุมของนักเรียนศึกษาตาม
รายชื่อในทะเบยีนพรรณไม 
๑๓๒ ชนิด ป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา 

๖.๒บรรยายเชน การเลานิทาน 
อภิปราย สัมมนาพบปญหาคือ
การเลานิทานเก่ียวกับพรรณไมมี
บทบรรยายเลาเร่ืองในหองเรียน 
แตมีตัวอยางชิน้งานมาจัดแสดง
ในหองนิทรรศการยังไมมากนัก
เชนเดียวกับการอภิปราย จะมี
กิจกรรมในหองเรียนแตใบงาน
หรือผลงานนักเรียนทีน่ํามาจัด
นิทรรศการยังไมมากนักป๒๕๖๔
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 
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ตารางท่ี 64 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรียนรู 
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๔ 
การรายงานผล 
การเรียนรู(ตอ) 
 

๖.เรียนรูวิธีการรายงานผล 
จัดการเรียนรูโดยการเขียน
แผนบูรณาการของ ๘ กลุม
สาระฯโดยมีกลุมสาระฯ
ภาษาไทยเปนหลักในการ
ถายทอดองคความรูใหแก
ผูเรียน 

๖.เรียนรูวิธีการรายงานผล
ปริมาณงานคือ การรายงานผล 
๔รูปแบบที่กลุมสาระฯภาษาไทย 
เปนแกนนาํในการถายทอดองค
ความรูใหแกผูเรียนดวยการเขียน
แผนบูรณาการ มอบหมายภาระ
งานใหแกนักเรียนและกลุม
ผูเรียนแบบคละชัน้ จํานวน 
๒๐๐ กลุม ป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา 

๖.เรียนรูวิธีการรายงานผล    
พบปญหาคือ ป ๒๕๖๔ ตองใช
ขอมูลเดิมของป๒๕๖๓เนื่องจาก
ครูและนักเรียนตองอยูที่บานไม
เดินทางมาโรงเรียน โดยเรียน
ออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

 

๖.๑เอกสาร เชน หนังสือ  
แผนพับ เกิดจากการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการของ ๘ 
กลุมสาระฯ 

๖.๑เอกสาร  เชน หนังสือ   
แผนพับ ปริมาณงานของ     
การรายงานผลแบบเอกสารมี   
๒ วิธี คือ  
๑.หนังสือเลมเล็กจํานวน ๒๐๐
เลมจาก พืช ๑๓๒ชนดิ 
๒.ทําแผนพบั จํานวน ๒๐๐แผน 
จากพืช ๑๓๒ชนิด ป๒๕๖๔จัด
กิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๖.๑เอกสาร  เชน หนังสือ    
แผนพับ พบปญหาคือ กลุม
นักเรียน ที่ทําหนงัสือเลมเล็ก
และแผนพบับางกลุมยงัหาขอมูล
ไดไมครบผลงานที่เกิดข้ึนมา 
จากแผนบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน แตการสง
งานบกพรองบางดวยภารกิจ         
ที่ตองเรียนออนไลน ป ๒๕๖๔ 
ตองใชขอมูลเดิมของป๒๕๖๓ 
โดยเรียนออนไลนตลอด๒ภาค
เรียน 

 

๖.๒บรรยายเชน  การเลา
นิทาน  อภิปราย  สัมมนาเกิด
จากการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการของ๘กลุมสาระฯ
โดยกลุมสาระภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศเปนหลักใน
การถายทอดองคความรูใหกับ
นักเรียน 

๖.๒บรรยายเชน การเลานิทาน 
อภิปราย สัมมนา ปริมาณงาน
คือ แบบบรรยาย ๒ วิธ ี
๑.เลานิทานเร่ืองพรรณไมคือ
ผักเสี้ยนผีและแกว 
๒.อภิปรายเก่ียวกับพรรณไมคือ
ผักเสี้ยนผีและแกว รวมถึงพรรณ
ไมที่กลุมของนักเรียนศึกษาตาม
รายชื่อในทะเบยีนพรรณไม 
๑๓๒ ชนิด ป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา 

๖.๒บรรยายเชน การเลานิทาน 
อภิปราย สัมมนาพบปญหาคือ
การเลานทิานเก่ียวกับพรรณไมมี
บทบรรยายเลาเร่ืองในหองเรียน 
แตมีตัวอยางชิน้งานมาจัดแสดง
ในหองนิทรรศการยังไมมากนัก
เชนเดียวกับการอภิปราย จะมี
กิจกรรมในหองเรียนแตใบงาน
หรือผลงานนักเรียนทีน่ํามาจัด
นิทรรศการยังไมมากนักป๒๕๖๔
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

ตารางท่ี 64 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรียนรู 
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๔ 
การรายงานผล 
การเรียนรู(ตอ) 
 

๖.๓ศิลปะเชน การแสดงศิลปะ
พื้นบาน ละคร รองเพลง 
ภาพวาดทางพฤกษศาสตร 
การเรียนรูวิธีการรายงานผล
แบบนี้อยูในการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนของ        
๘ กลุมสาระฯ 

๖.๓การเรียนรูวิธีการรายงานผล
แบบศิลปะเชน การแสดงศิลปะ
พื้นบาน ละคร รองเพลง 
ภาพวาดทางพฤกษศาสตร
ปริมาณงาน คือ แบบศิลปะ     
มี ๔ วิธ ี
๑.ละคร 
๒.ภาพวาดทางพฤกษศาสตร 
๓.การรองเพลงและแตงเพลง 
๔.การแสดงศิลปะพืน้บาน   
       ป ๒๕๖๔ ตองใชขอมูล
เดิมของป๒๕๖๓เนื่องจากครู
และนักเรียนตองอยูที่บานไม
เดินทางมาโรงเรียน โดยเรียน
ออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 
 

๖.๓การเรียนรูวิธีการรายงานผล
แบบศิลปะเชน การแสดงศิลปะ
พื้นบาน ละคร รองเพลง 
ภาพวาดทางพฤกษศาสตร     
พบปญหาคือขอมูลใบความรู
และใบงานสวนใหญอยูในชัน้
เรียนและที่คุณครูแตละกลุม
สาระฯมบีางสวนที่นาํมาจัด
นิทรรศการ เชนภาพวาดทาง
พฤกษศาสตรทีพ่อจะรวบรวมมา
จัดแสดงในหองนิทรรศการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนไดบาง 
ผลงานอ่ืนก็จะมีแสดงเปน
ภาพถาย ป ๒๕๖๔ ตองใชขอมูล
เดิมของป๒๕๖๓เนื่องจากครู
และนักเรียนตองอยูที่บานไม
เดินทางมาโรงเรียน โดยเรียน
ออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

 ๖.๔นิทรรศการ  
นิทรรศการ ที่จัดแสดง คือ 
-แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การฯ โดยผานการวิเคราะห
ความสอดคลองฯ 
-ผลงานนักเรียนและนวตักรรม 
-ตัวอยางพรรณไม 
-ตัวอยางหินแร 

๖.๔การเรียนรูวิธีการรายงานผล
แบบนทิรรศการปริมาณงาน          
ป ๒๕๖๓ คือ จัดนิทรรศการ
หลักไวในหองนิทรรศการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน โดย
นักเรียนนําผลงานจากการทํา
โครงงานในวิชาตางๆและ
รายงานผลการศึกษาผักเสี้ยนผี
และแกว รวมถึงนวัตกรรมและ
ผลจากการศึกษาพืชพรรณไม
จํานวน ๑๓๒ ชนิดโดยกลุม
นักเรียนคละชัน้ ๒๐๐ กลุม ป
๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ            
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๖.๔การเรียนรูวิธีการรายงานผล
แบบนทิรรศการ พบปญหาคือ 
นิทรรศการการจัดโดยอาศัย
ทรัพยากรในทองถ่ินดานพชื
พรรณ และดานหิน แร ซึ่งบูรณา
การในรายวิชาโลกดาราศาสตร
และอวกาศของนักเรียนชั้น ม.๔ 
จะมีหินใหศึกษา พรอมแวน
ขยายแตแวนขยายนักเรียนใช
แลวไมเก็บที่เดิม  จึงทาํให
อุปกรณสําหรับใชในนทิรรศการ
นอยไป ป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา 
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ตารางท่ี 64 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรียนรู 
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๔ 
การรายงานผล 
การเรียนรู(ตอ) 
 

๗.กําหนดวิธีการรายงานผล     
มีการรายงานผลหลายวิธีตาม
แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ของ ๘ กลุมสาระฯ 

๗.กําหนดวิธีการรายงานผล 
ปริมาณงานการรายงานผลมี    
๒ วิธีใน ๘ กลุมสาระคือ 
๑.รายงานผลแบบวิชาการ 
๒.รายงานผลแบบบูรณาการกับ
พืชพรรณไม ๑๓๒ ชนดิ รวมทั้ง 
ศึกษาพืชผักเสี้ยนผีและแกว     
ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 
 
 

๗.กําหนดวิธีการรายงานผลพบ
ปญหาคือผลงานของนักเรียน
จากแผนการจัดการเรียนรูบูรณา
การงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนจะอยูที่คุณครูในกลุม
สาระฯสวนทีน่ํามาจัดแสดงใน
หองนิทรรศการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน มี
บางสวนแตควรมีเพิ่มมากข้ึน   
ป ๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิมของป
๒๕๖๓เนื่องจากครูและนักเรียน
ตองอยูที่บานไมเดินทางมา
โรงเรียน โดยเรียนออนไลน
ตลอด๒ภาคเรียน 
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ตารางท่ี 64 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรียนรู 
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๔ 
การรายงานผล 
การเรียนรู(ตอ) 
 

๗.กําหนดวิธีการรายงานผล     
มีการรายงานผลหลายวิธีตาม
แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ของ ๘ กลุมสาระฯ 

๗.กําหนดวิธีการรายงานผล 
ปริมาณงานการรายงานผลมี    
๒ วิธีใน ๘ กลุมสาระคือ 
๑.รายงานผลแบบวิชาการ 
๒.รายงานผลแบบบูรณาการกับ
พืชพรรณไม ๑๓๒ ชนดิ รวมทั้ง 
ศึกษาพืชผักเสี้ยนผีและแกว     
ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 
 
 

๗.กําหนดวิธีการรายงานผลพบ
ปญหาคือผลงานของนักเรียน
จากแผนการจัดการเรียนรูบูรณา
การงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนจะอยูที่คุณครูในกลุม
สาระฯสวนทีน่ํามาจัดแสดงใน
หองนิทรรศการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน มี
บางสวนแตควรมีเพิ่มมากข้ึน   
ป ๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิมของป
๒๕๖๓เนื่องจากครูและนักเรียน
ตองอยูที่บานไมเดินทางมา
โรงเรียน โดยเรียนออนไลน
ตลอด๒ภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 65 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๕ 
การนําไปใช
ประโยชนทาง
การศึกษา  
  

๑.การนําสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนบูรณาการสูการเรียน
การสอน 
 

๑.การนําสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนบูรณาการสูการเรียน
การสอนปริมาณงานคือคณะครู
ในกลุม ๘ กลุมสาระฯจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โดยผานการวิเคราะหความ
สอดคลองฯกับ ๕ องคประกอบ 
มี๓๕ลําดับการเรียนรู และมีขอ
ยอย ๓๒ ขอ ป๒๕๖๔จัด
กิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 
 

๑.การนําสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนบูรณาการสูการเรียน         
การสอนพบปญหาคือ การเขาใจ
ในหลักการของแตละองคประกอบ 
แตละลาํดับการเรียนรูมีคูมือให
คุณครูศึกษาทางอินเตอรเน็ตและ
ในแผน CD จากการประชุม/อบรม
ใหคุณครูใชในการวิเคราะหความ
สอดคลองแตขอมูลมีรายละเอียด
มากจึงมีบางขอที่ตองประชุมหารือ 
เพื่อเขาใจและคิดวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให
สอดคลองกับลําดบัการเรียนรูนัน้ 

๑.๑การจัดทําหลักสูตรและ
การเขียนแผนการสอนให
สอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑-๒๕๖๐           

๑.๑การจัดทําหลักสูตรและการ
เขียนแผนการสอน ปริมาณงาน 
คือคณะครูในกลุม ๘กลุมสาระฯ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน โดยผานการวิเคราะห
ความสอดคลองฯสาํหรับ
นักเรียนระดับชัน้ ม.ตนและ           
ม.ปลายจาํนวน๖๓แผนป๒๕๖๔
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๑.๑การจัดทําหลักสูตรและการ
เขียนแผนการสอน พบปญหาคือ 
การเขาใจในหลักการของแตละ
องคประกอบ ของคุณครูบางทาน
ที่ยังไมเคยผานกระประชุมอบรม
งานของอพ.สธ. ที่มีความพิเศษ   
มีความละเอียด ควรไดมีการนิเทศ
แนะนาํจากครูที่เคยผานการ
ประชุมและอบรมมากอนป๒๕๖๔
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๑.๒การจัดเก็บผลการเรียนรู 
จากใบงานและผลงานของ
นักเรียนที่เกิดจากการจัดการ
เรียนรูบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

๑.๒การจัดเก็บผลการเรียนรู
ปริมาณงาน คือ เก็บตัวอยาง  
ใบงาน ๑๘๙ ใบและชิน้งาน 
๑,๒๘๖ ชิ้น ที่เกิดจากแผน
จัดการเรียนรูบูรณาการของ    
๘ กลุมสาระฯ จาํนวน ๖๓ แผน
ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 
 

๑.๒การจัดเก็บผลการเรียนรูพบ
ปญหาคือเก็บตัวอยางผลงานของ
นักเรียนปนี้พบปญหาโรคระบาด 
นักเรียนทํางานสงทางออนไลน 
แลวยังไมนําผลงานตัวจริงมาสงที่
โรงเรียน จึงมีผลงานจัดนทิรรศการ
ไดเพียงบางสวนไมไดนาํมาจัดจาก
ทั้งหมดป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณา
การในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 
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ตารางท่ี 65 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๕ 
การนําไปใช
ประโยชนทาง
การศึกษา(ตอ) 

๒.การเผยแพรองคความรู  
การบรรยายและการจัดแสดง
ทั้งในและนอกสถานศึกษา  
อันเกิดจากจัดการเรียนรู   
ตามแผนบูรณาการฯ 
 

๒.การเผยแพรองคความรู 
ปริมาณงานคือ การบรรยายของ 
๘ กลุมสาระฯและกลุมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนจัดกิจกรรมใหแก
นักเรียน คือ 
๑.การสนทนาเก่ียวกับงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
๒.การเสวนาในกิจกรรมของกลุม
สาระฯภาษาไทย 
 ๓.สัมมนา/อภิปรายในการ
ประชุมและในทุกกลุมสาระฯ 
ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๒.การเผยแพรองคความรู            
พบปญหาคือ การเชื่อมโยงรูปแบบ
การบรรยายกับลาํดับการเรียนรู
ของแตละองคประกอบควรเพิ่ม
ความชัดเจนใหมากข้ึน ป๒๕๖๔
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 
 
 

๒.๑การบรรยาย จากการ
จัดการเรียนรูตามแผนบูรณา
การฯของ๘กลุมสาระฯ 

๒.๑การบรรยาย ปริมาณงาน 
คือใน ๘ กลุมสาระฯและใน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มี๓สวน
คือ 
๑)การสนทนา๒)การเสวนา ๓)
สัมมนา/อภิปราย ป๒๕๖๔       
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๒.๑การบรรยาย พบปญหาคือ 
การจัดเวทีเสวนามีเฉพาะในแผน
บูรณาการของกลุมสาระฯ
ภาษาไทย ป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา 

๒.๑.๑การสนทนา จากการ
จัดการเรียนรูตามแผนบูรณา
การฯของ๘กลุมสาระฯ 
 

๒.๑.๑การสนทนา ปริมาณงาน 
คือ  
การสนทนาเก่ียวกับงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
ของนักเรียน ในเร่ืองเก่ียวกับพืช
พรรณไม จํานวน ๑๓๒ ชนิด             
ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๒.๑.๑การสนทนา พบปญหาคือ
การเชื่อมโยงรูปแบบการบรรยาย
กับกับการสนทนาตามลําดบั          
การเรียนรูของแตละองคประกอบ
ควรเพิ่มความชัดเจน หรือสนทนา
กันบอยๆ 
 แตในป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณา
การในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 
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ตารางท่ี 65 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๕ 
การนําไปใช
ประโยชนทาง
การศึกษา(ตอ) 

๒.การเผยแพรองคความรู  
การบรรยายและการจัดแสดง
ทั้งในและนอกสถานศึกษา  
อันเกิดจากจัดการเรียนรู   
ตามแผนบูรณาการฯ 
 

๒.การเผยแพรองคความรู 
ปริมาณงานคือ การบรรยายของ 
๘ กลุมสาระฯและกลุมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนจัดกิจกรรมใหแก
นักเรียน คือ 
๑.การสนทนาเก่ียวกับงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
๒.การเสวนาในกิจกรรมของกลุม
สาระฯภาษาไทย 
 ๓.สัมมนา/อภิปรายในการ
ประชุมและในทุกกลุมสาระฯ 
ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๒.การเผยแพรองคความรู            
พบปญหาคือ การเชื่อมโยงรูปแบบ
การบรรยายกับลาํดับการเรียนรู
ของแตละองคประกอบควรเพิ่ม
ความชัดเจนใหมากข้ึน ป๒๕๖๔
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 
 
 

๒.๑การบรรยาย จากการ
จัดการเรียนรูตามแผนบูรณา
การฯของ๘กลุมสาระฯ 

๒.๑การบรรยาย ปริมาณงาน 
คือใน ๘ กลุมสาระฯและใน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มี๓สวน
คือ 
๑)การสนทนา๒)การเสวนา ๓)
สัมมนา/อภิปราย ป๒๕๖๔       
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๒.๑การบรรยาย พบปญหาคือ 
การจัดเวทีเสวนามีเฉพาะในแผน
บูรณาการของกลุมสาระฯ
ภาษาไทย ป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา 

๒.๑.๑การสนทนา จากการ
จัดการเรียนรูตามแผนบูรณา
การฯของ๘กลุมสาระฯ 
 

๒.๑.๑การสนทนา ปริมาณงาน 
คือ  
การสนทนาเก่ียวกับงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
ของนักเรียน ในเร่ืองเก่ียวกับพืช
พรรณไม จํานวน ๑๓๒ ชนิด             
ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๒.๑.๑การสนทนา พบปญหาคือ
การเชื่อมโยงรูปแบบการบรรยาย
กับกับการสนทนาตามลําดบั          
การเรียนรูของแตละองคประกอบ
ควรเพิ่มความชัดเจน หรือสนทนา
กันบอยๆ 
 แตในป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณา
การในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

 

 

 

ตารางท่ี 65 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๕ 
การนําไปใช
ประโยชนทาง
การศึกษา(ตอ) 

๒.๑.๒การเสวนา จากการ
จัดการเรียนรูตามแผนบูรณา
การฯของ ๘ กลุมสาระฯ 
 

๒.๑.๒การเสวนา ปริมาณงาน 
คือการบรรยายใน ๘กลุมสาระฯ
และในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน                    
จัดการเสวนาในกิจกรรมของ
กลุมสาระฯภาษาไทยและใน
กิจกรรมชุมนุม นําขอมูลจาก
การศึกษาพรรณไม ๑๓๒ ชนิด 
ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๒.๑.๒การเสวนา พบปญหาคือ
การเชื่อมโยงรูปแบบ                  
การบรรยายแบบเสวนากับลาํดบั
การเรียนรูของแตละ
องคประกอบควรเพิ่มความ
ชัดเจนและใหมีเวทีเสวนา
เพิ่มข้ึนไมมีเฉพาะในกลุมสาระฯ
ภาษาไทยเทานั้น ป๒๕๖๔             
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

 ๒.๑.๓สัมมนา/อภิปราย จาก
การจัดการเรียนรูตามแผนบูรณา
การฯของ ๘ กลุมสาระฯ 
 

๒.๑.๓สัมมนา/อภิปราย ปริมาณ
งาน ของการบรรยายใน ๘ กลุม
สาระฯและในกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน คือ สัมมนา/อภิปราย            
ในการประชุมและในกลุมสาระฯ
ภาษาไทย รวมถึงกลุมสาระฯ
อ่ืนๆโดยนาํขอมูลจากการศึกษา
พรรณไม ๑๓๒ ชนิด ป๒๕๖๔
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๒.๑.๓สัมมนา/อภิปราย พบ
ปญหาคือการเชื่อมโยงรูปแบบ
การบรรยายของการสัมมนา/
อภิปรายเก่ียวกับลําดบัการ
เรียนรูของแตละองคประกอบ
ควรเพิ่มความชัดเจนใหมากข้ึน
โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณา
การในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

 ๒.๒การจัดแสดง จากการจัดการ
เรียนรูตามแผนบูรณาการฯของ 
๘ กลุมสาระฯ 
 
 

๒.๒การจัดแสดง มีปริมาณงาน 
คือ  
๑)การจัดแสดงนทิรรศการใน
โรงเรียนประจาํคือในหอง
พฤกษศาสตร 
๒)นิทรรศการประกอบการ
บรรยายสรุป  
๓)จัดนิทรรศการเฉพาะเร่ือง/
ประเภท โดยนาํขอมูลจาก
การศึกษาพรรณไม ๑๓๒ ชนิด 
ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๒.๒การจัดแสดง พบปญหาคือ 
หองนิทรรศการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนการเปด
ใหบริการทุกวันแตในบางคร้ังผู
เขาไปเยี่ยมชมมไิดลงนามไวใน
สมุดบันทึกการใชหองป๒๕๖๔
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา   
ตองใชขอมูลเดิมของป๒๕๖๓
เนื่องจากครูและนักเรียนตองอยู
ที่บานไมเดินทางมาโรงเรียน โดย
เรียนออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 
 

 
 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 228

ตารางท่ี 65 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๕ 
การนําไปใช
ประโยชนทาง
การศึกษา(ตอ) 

๒.๒.๑จัดแสดงนิทรรศการจาก
การจัดการเรียนรูตามแผน
บูรณาการฯของ๘กลุมสาระฯ 
 
 

๒.๒.๑จัดแสดงนิทรรศการมี
ปริมาณงาน คือการจัดแสดง
นิทรรศการในโรงเรียนประจาํคือ
ในหองพฤกษศาสตร โดยนาํ
ขอมูลจากการศึกษาพรรณไม 
๑๓๒ ชนิด จากกลุมนักเรียน
คละชัน้๒๐๐และจากโครงงาน 
วิจัยพืชศึกษาผักเสี้ยนผีและแกว
รวมถึงโครงงานวจิัย๓สาระฯของ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ป ๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิมของป
๒๕๖๓เนื่องจากครูและนักเรียน
ตองอยูที่บานไมเดินทางมา
โรงเรียน โดยเรียนออนไลน
ตลอด๒ภาคเรียน 

๒.๒.๑จัดแสดงนิทรรศการ     
พบปญหาคือ นทิรรศการที่จัด มี
ผลงานของนักเรียนชุดใหมลาสดุ
อยูบางสวนเปนโครงงานวิจัยเวช
สําอางจากพืชศึกษาผักเสี้ยนผี
และแกว มีผลิตภัณฑจัดแสดง
และใชสาธิตในปริมาณที่
คอนขางจํากัด เนื่องจากตนทนุ
การผลิตใชงบประมาณคอนขาง
สูง 
 

  ๒.๒.๒นิทรรศการประกอบ
บรรยายสรุปจากการจัดการ
เรียนรูตามแผนบูรณาการฯ
ของ๘กลุมสาระฯ 
 

๒.๒.๒นิทรรศการประกอบ
บรรยายสรุป มปีริมาณงานการ
จัดแสดงนทิรรศการประกอบ 
การบรรยายสรุป คือป ๒๕๖๔ 
ตองใชขอมูลเดิมของป ๒๕๖๓
เนื่องจากครูและนักเรียนตองอยู
ที่บานไมเดินทางมาโรงเรียน โดย
เรียนออนไลนตลอด๒ภาคเรียน
มีประชุมกับอพ.สธ.ในรูปแบบ
ออนไลนเพียงอยางเดียว 

๒.๒.๒นิทรรศการประกอบ
บรรยายสรุป พบปญหาคือ      
ป๒๕๖๓การจัดนิทรรศการนอก
สถานที่ มีการนํานักเรียนละ
คุณครู นักศึกษาฝกประสบ 
การณสอน และเจาหนาที่
บุคลากรจํานวนหนึ่งออกไป
ทํางาน จึงตองมอบหมายงาน
และทําหนงัสือขอเวลาเรียนไว
สําหรับนักเรียน รวมถึงการรับสง
ไปกลบั นอกเวลาปกติ แตทุกคน
เต็มใจที่จะทํางานสนองพระราช 
ดําริและทางมหาวิทยาลยัวลัย
ลักษณ มีเจาหนาที่คอยอํานวย
ความสะดวกดีมาก แมวาจะเปน
ชวงที่ตองเวนระยะหางเพื่อ
ปองกันโรคระบาด ป๒๕๖๔จัด
กิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 
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ตารางท่ี 65 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๕ 
การนําไปใช
ประโยชนทาง
การศึกษา(ตอ) 

๒.๒.๑จัดแสดงนิทรรศการจาก
การจัดการเรียนรูตามแผน
บูรณาการฯของ๘กลุมสาระฯ 
 
 

๒.๒.๑จัดแสดงนิทรรศการมี
ปริมาณงาน คือการจัดแสดง
นิทรรศการในโรงเรียนประจาํคือ
ในหองพฤกษศาสตร โดยนาํ
ขอมูลจากการศึกษาพรรณไม 
๑๓๒ ชนิด จากกลุมนักเรียน
คละชัน้๒๐๐และจากโครงงาน 
วิจัยพืชศึกษาผักเสี้ยนผีและแกว
รวมถึงโครงงานวจิัย๓สาระฯของ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ป ๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิมของป
๒๕๖๓เนื่องจากครูและนักเรียน
ตองอยูที่บานไมเดินทางมา
โรงเรียน โดยเรียนออนไลน
ตลอด๒ภาคเรียน 

๒.๒.๑จัดแสดงนิทรรศการ     
พบปญหาคือ นทิรรศการที่จัด มี
ผลงานของนักเรียนชุดใหมลาสดุ
อยูบางสวนเปนโครงงานวิจัยเวช
สําอางจากพืชศึกษาผักเสี้ยนผี
และแกว มีผลิตภัณฑจัดแสดง
และใชสาธิตในปริมาณที่
คอนขางจํากัด เนื่องจากตนทนุ
การผลิตใชงบประมาณคอนขาง
สูง 
 

  ๒.๒.๒นิทรรศการประกอบ
บรรยายสรุปจากการจัดการ
เรียนรูตามแผนบูรณาการฯ
ของ๘กลุมสาระฯ 
 

๒.๒.๒นิทรรศการประกอบ
บรรยายสรุป มปีริมาณงานการ
จัดแสดงนทิรรศการประกอบ 
การบรรยายสรุป คือป ๒๕๖๔ 
ตองใชขอมูลเดิมของป ๒๕๖๓
เนื่องจากครูและนักเรียนตองอยู
ที่บานไมเดินทางมาโรงเรียน โดย
เรียนออนไลนตลอด๒ภาคเรียน
มีประชุมกับอพ.สธ.ในรูปแบบ
ออนไลนเพียงอยางเดียว 

๒.๒.๒นิทรรศการประกอบ
บรรยายสรุป พบปญหาคือ      
ป๒๕๖๓การจัดนิทรรศการนอก
สถานที่ มีการนํานักเรียนละ
คุณครู นักศึกษาฝกประสบ 
การณสอน และเจาหนาที่
บุคลากรจํานวนหนึ่งออกไป
ทํางาน จึงตองมอบหมายงาน
และทําหนงัสือขอเวลาเรียนไว
สําหรับนักเรียน รวมถึงการรับสง
ไปกลบั นอกเวลาปกติ แตทุกคน
เต็มใจที่จะทํางานสนองพระราช 
ดําริและทางมหาวิทยาลยัวลัย
ลักษณ มีเจาหนาที่คอยอํานวย
ความสะดวกดีมาก แมวาจะเปน
ชวงที่ตองเวนระยะหางเพื่อ
ปองกันโรคระบาด ป๒๕๖๔จัด
กิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

 

ตารางท่ี 65 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๕ 
การนําไปใช
ประโยชนทาง
การศึกษา(ตอ) 

๒.๒.๓จัดนิทรรศการเฉพาะ
เร่ือง/ประเภท จากการจัดการ
เรียนรูตามแผนบูรณาการฯ
ของ๘กลุมสาระฯ 
 

๒.๒.๓จัดนิทรรศการเฉพาะเร่ือง/
ประเภท มีปริมาณงานการจัด
นิทรรศการเฉพาะเร่ืองคือ  
๑)โครงงานวิจัยพชืศึกษาผักเสี้ยนผี
และแกว ๒) โครงงานวิจัย ๓
สาระฯของงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ๓)โครงงานวิจัยผลการ
สํารวจและจัดทําฐานทรัพยากร
ทองถ่ิน(๙ใบงาน) ในหอง
นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ๔)ขอมูลจากการศึกษา
พรรณไม ๑๓๒ ชนิด จากกลุม
นักเรียนคละชัน้ จํานวน๒๐๐ กลุม
ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการใน
รูปแบบออนไลนตลอดปการศึกษา 

๒.๒.๓จัดนิทรรศการเฉพาะ
เร่ือง/ประเภท พบปญหาคือ 
เมื่อมีการจัดนิทรรศการ บางคร้ัง
ผูบรรยายจะเขาไปประชุมดวย
และพักกลางวนัพรอมกับผูชม
นิทรรศการจึงมีเวลาใหขอมูล
นอยควรมีผูบรรยายหลายคน
ผลัดเปลี่ยนกันอยูที่จุดจัดแสดง
นิทรรศการป ๒๕๖๔ ตองใช
ขอมูลเดิมของป๒๕๖๓เนื่องจาก
ครูและนักเรียนตองอยูที่บานไม
เดินทางมาโรงเรียน โดยเรียน
ออนไลนตลอด๒ภาคเรียนมี
ประชุมกับอพ.สธ.ในรูปแบบ
ออนไลนเพียงอยางเดียว ไมมี
การจัดนิทรรศการนอกสถานที ่

 ๓.การจัดสรางแหลงเรียนรูเปน
ผลจากการดาํเนินงาน งาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โดยการจัดการเรียนรูตามแผน
บูรณาการฯของ๘กลุมสาระฯ 
 

 

๓.การจัดสรางแหลงเรียนรู              
มีปริมาณงาน คือ  
๑)หองสมุดโรงเรียนมีหนังสือ
เก่ียวกับพืชพรรณไม ๒)หอง
นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ๓)พื้นที่ศึกษา จํานวน ๖ 
พื้นที่ มีการจัดใหเปนแหลงเรียนรู
ในการศึกษาพืชพรรณไม ๑๓๒ 
ชนิด โดยกลุมผูเรียนคละชัน้ 
จํานวน ๒๐๐ กลุม เขาไปเรียนรู
และมีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ - 
การจัดแสดงพิพิธภัณฑเฉพาะ
เร่ือง-การจัดแสดงพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยาในหองนิทรรศการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ป 
๒๕๖๔ ตองใชขอมูลเดิมของป
๒๕๖๓ โดยเรียนออนไลนตลอด๒
ภาคเรียน 

๓.การจัดสรางแหลงเรียนรู    
พบปญหาคือ ปายบอกชื่อพืน้ที่
ศึกษา ติดตั้งไว พื้นทีล่ะ๑ปาย 
แตบางพืน้ที่มีขนาดใหญมาก ได
แบงเปนพืน้ที่ยอยๆในการศึกษา 
สําหรับนิทรรศการที่จัดแสดงยัง
มีเร่ืองราวของพืชพรรณไมเปน
หลัก ทรัพยากร หินแร มีอยูบาง
แตไมมากนัก โดยเฉพาะ
นิทรรศการการเกิดผลึกจะหลุด
รวงงายเมื่อนักเรียนหยิบข้ึนมาดู
ใกลโดยไมระมัดระวงั ป ๒๕๖๔ 
ตองใชขอมูลเดิมของป๒๕๖๓
เนื่องจากครูและนักเรียนตองอยู
ที่บานไมเดินทางมาโรงเรียน โดย
เรียนออนไลนตลอดปการศึกษา 
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ตารางท่ี 65 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๕ 
การนําไปใช
ประโยชนทาง
การศึกษา(ตอ)  

๓.๑การจัดแสดงพิพิธภัณฑ 
เปนผลจากการดําเนนิงาน 
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
โดยการจัดการเรียนรูตามแผน
บูรณาการฯของ๘กลุมสาระฯ 
 

๓.๑การจัดแสดงพิพิธภัณฑ               
มีปริมาณงานคือ  
๑)ตัวอยางอัดแหงพืชพรรณไม 
๒)ตัวอยางพรรณไมดอง  
๓)ตัวอยางพรรณไมแหงเฉพาะ
สวน เชน ผลแหง ฝกแหง เมล็ด
แหง ดอกแหง เปลือกแหง       
จัดแสดงในหองนิทรรศการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน มาจาก 
ผลการศึกษาของกลุมผูเรียนคละ
ชั้น ๒๐๐ กลุม และกลุมผูเรียน 
ที่ทําโครงงานวิจัย ป๒๕๖๔ ตอง
ใชขอมูลเดิมของป๒๕๖๓
เนื่องจากครูและนักเรียนตองอยู
ที่บานไมเดินทางมาโรงเรียน โดย
เรียนออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

๓.๑การจัดแสดงพิพิธภัณฑ    
พบปญหาคือ ตัวอยางชิน้งาน   
ที่จัดแสดง บางชิ้น ถูกทาํลาย
ดวยความชืน้ และแมลง ตองทาํ
ใหมและทําซ้ําเพิ่มเติมอยูเสมอๆ
เชน ตัวอยางอัดแหงของ 
ผักเสี้ยนผี ป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา 
 

 

๓.๒การจัดแสดงพิพิธภัณฑ
เฉพาะเร่ืองเปนผลจาก          
การดําเนินงาน งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน โดย  
การจัดการเรียนรูตามแผน
บูรณาการฯของ๘กลุมสาระฯ 
 

๓.๒การจัดแสดงพิพิธภัณฑ
เฉพาะเร่ือง ปริมาณงานมี๔เร่ือง
ดังนี้  
๑)ผลจากการศึกษาพืชพรรณไม
๑๓๒ชนิด โดยกลุมผูเรียนคละ
ชั้น จาํนวน ๒๐๐ กลุม                    
๒)นิทรรศการ หินแรในทองถ่ิน 
การเกิดผลึก โดยการบูรณาการ
วิชาโลกดาราศาสตรและอวกาศ            
๓)ขอมูลพื้นบานของ พืช๓ชนิด 
คือ ผักเสี้ยนผี  แกว มะมวงปา  
๔)เลมรายงานผลการดําเนนิงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ตั้งแตเร่ิมดําเนินงาน จนถึงป
ปจจุบนั ป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา ตองใชขอมูล
เดิมของป๒๕๖๓เนื่องจากเรียน
ออนไลนตลอด2ภาคเรียน 

๓.๒การจัดแสดงพิพิธภัณฑ
เฉพาะเร่ือง พบปญหาคือ หอง
นิทรรศการไมมีเจาหนาที่ประจาํ
เพื่อดูแลบํารุงรักษาและใหขอมูล
แกผูเขามาเยี่ยมชม ป๒๕๖๔  
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 
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ตารางท่ี 65 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๕ 
การนําไปใช
ประโยชนทาง
การศึกษา(ตอ)  

๓.๑การจัดแสดงพิพิธภัณฑ 
เปนผลจากการดําเนนิงาน 
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
โดยการจัดการเรียนรูตามแผน
บูรณาการฯของ๘กลุมสาระฯ 
 

๓.๑การจัดแสดงพิพิธภัณฑ               
มีปริมาณงานคือ  
๑)ตัวอยางอัดแหงพืชพรรณไม 
๒)ตัวอยางพรรณไมดอง  
๓)ตัวอยางพรรณไมแหงเฉพาะ
สวน เชน ผลแหง ฝกแหง เมล็ด
แหง ดอกแหง เปลือกแหง       
จัดแสดงในหองนิทรรศการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน มาจาก 
ผลการศึกษาของกลุมผูเรียนคละ
ชั้น ๒๐๐ กลุม และกลุมผูเรียน 
ที่ทําโครงงานวิจัย ป๒๕๖๔ ตอง
ใชขอมูลเดิมของป๒๕๖๓
เนื่องจากครูและนักเรียนตองอยู
ที่บานไมเดินทางมาโรงเรียน โดย
เรียนออนไลนตลอด๒ภาคเรียน 

๓.๑การจัดแสดงพิพิธภัณฑ    
พบปญหาคือ ตัวอยางชิน้งาน   
ที่จัดแสดง บางชิ้น ถูกทาํลาย
ดวยความชืน้ และแมลง ตองทาํ
ใหมและทําซ้ําเพิ่มเติมอยูเสมอๆ
เชน ตัวอยางอัดแหงของ 
ผักเสี้ยนผี ป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา 
 

 

๓.๒การจัดแสดงพิพิธภัณฑ
เฉพาะเร่ืองเปนผลจาก          
การดําเนินงาน งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน โดย  
การจัดการเรียนรูตามแผน
บูรณาการฯของ๘กลุมสาระฯ 
 

๓.๒การจัดแสดงพิพิธภัณฑ
เฉพาะเร่ือง ปริมาณงานมี๔เร่ือง
ดังนี้  
๑)ผลจากการศึกษาพืชพรรณไม
๑๓๒ชนิด โดยกลุมผูเรียนคละ
ชั้น จาํนวน ๒๐๐ กลุม                    
๒)นิทรรศการ หินแรในทองถ่ิน 
การเกิดผลึก โดยการบูรณาการ
วิชาโลกดาราศาสตรและอวกาศ            
๓)ขอมูลพื้นบานของ พืช๓ชนิด 
คือ ผักเสี้ยนผี  แกว มะมวงปา  
๔)เลมรายงานผลการดําเนนิงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ตั้งแตเร่ิมดําเนินงาน จนถึงป
ปจจุบนั ป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา ตองใชขอมูล
เดิมของป๒๕๖๓เนื่องจากเรียน
ออนไลนตลอด2ภาคเรียน 

๓.๒การจัดแสดงพิพิธภัณฑ
เฉพาะเร่ือง พบปญหาคือ หอง
นิทรรศการไมมีเจาหนาที่ประจาํ
เพื่อดูแลบํารุงรักษาและใหขอมูล
แกผูเขามาเยี่ยมชม ป๒๕๖๔  
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

ตารางท่ี 65 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ ๕ 
การนําไปใช
ประโยชนทาง
การศึกษา(ตอ)  

๓.๓การจัดแสดงพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยา (หมายเหตุ : 
จัดสรางแหลงเรียนรูตาม
ศักยภาพ) 
-แสดงตัวอยางพชืพรรณไม 
-แสดงตัวอยางหิน แร จากการ
จัดการเรียนรูตามแผนบูรณา
การฯของ ๘ กลุมสาระฯ 

๓.๓การจัดแสดงพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยา ปริมาณงาน          
มีดังนี้ ๑)หองนิทรรศการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนเปนที่
รวบรวมขอมูลดานธรรมชาติ
วิทยาไว คือขอมูลและตัวอยาง
พรรณไม จํานวน๑๓๒ ชนิด 
และตัวอยางหินแรในทองถ่ิน            
ที่นักเรียนนํามาจัดแสดงจํานวน 
๕๐ ชิ้น โดยนักเรียนที่เรียนรูโดย
การจัดการเรียนรูบูรณาการงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของ 
๘กลุมสาระฯและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา 

๓.๓การจัดแสดงพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยา พบปญหาคือ         
สิ่งที่จัดแสดงในตูโชวหรือบนโตะ
จะมีฝุนและเชื้อรา เมื่อมีฝนตก
จะทําใหผูดูแลหรือผูเขาชม
นิทรรศการแพฝุนหรือสปอรของ
รา จึงตองหาสิ่งใหมๆเขาจัด
ทดแทนอยูเสมอๆซึ่งก็หามาได
บางแตไมมากนัก และถึงแมจะ
เปนสิ่งของชิน้ใหมก็จะถูกทําลาย
ดวยฝุนและราไดในเวลาตอมา
ดวยธรรมชาติที่เกิดแลวตอง
ตามมาดวยความแกความเศรา
หมองเปนธรรมดาไมวาจะหา
วิธีการอยางไรก็จะตองเสื่อม
สลายไปในที่สุด ป๒๕๖๔            
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา   
ตองใชขอมูลเดิมของป ๒๕๖๓
เนื่องจากครูและนักเรียนตองอยู
ที่บานไมเดินทางมาโรงเรียน 

 ๔.การใช การดูแลรักษา และ
พัฒนาแหลงเรียนรู ไดแก  
- พื้นที่ศึกษา ๖ พืน้ที ่
-หองนิทรรศการ 
-สวนปา 
-สวนวรรณคด ี
-สวนพุทธธรรม 

๔.การใช การดูแลรักษา และ
พัฒนาแหลงเรียนรู ปริมาณงาน 
๑) พื้นที่ศึกษา ๖ พืน้ที่ รวมถึง
สวนปาสวนวรรณคดี สวนพทุธ
ธรรม มีการใช ๗๒๕ คร้ัง      
๒)หองนิทรรศการใหนักเรียน
และผูสนใจเขาชมเขาศึกษา
ตลอดปการศึกษารวม ๓๕๕ คร้ัง 
มีการดูแลรักษาตามกําลังของ
บุคลากรที่มาชวยดูดฝุน และ 
ปดกวาด เช็ดถู ในทุกๆสัปดาห    
ตองใชขอมูลเดิมของป๒๕๖๓
เนื่องจากครูและนักเรียนตองอยู
ที่บานไมเดินทางมาโรงเรียน 

๔.การใช การดูแลรักษาและ
พัฒนาแหลงเรียนรู พบปญหา
คือ ในหองนิทรรศการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนนักเรียน
และผูดูแลบางคร้ังก็แพฝุนและ
เชื้อราเนื่องจากจากอากาศชืน้ 
เชื้อราเจริญไดเร็วมาก ทําลาย
ชิ้นงานและทาํใหอาการภูมแิพ
กําเริบไดสาํหรับผูที่รางกายไม
แข็งแรงตองหมั่นทําความะอาด 
พื้นที่เปนพรมอยูเสมอๆ ๒๕๖๔
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา จงึใช
ขอมูลเดิมของป๒๕๖๓ 
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ตารางท่ี 66 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 3 สาระการเรียนรู(สาระท่ี 1 ธรรมชาติแหงชีวิต)     
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราชปการศึกษา 2564            

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

สาระที่ ๑ 
ธรรมชาติแหงชีวิต 
พืชศึกษาชนิดที่ ๑
ผักเสี้ยนผี 

๑.สัมผัสเรียนรูวงจรชีวิตของ
ชีวภาพ (ผักเสี้ยนผ)ี 

๑.การศึกษาวงจรชีวิตพชืศึกษา
ชนิดที่๑ผักเสี้ยนผีใน 3 ระยะ 
คือ (๑)เกิดใหม ๐-๑เดือน (๒)
เจริญพันธุ ๒-๓ เดือน (๓)แกจัด 
๔-๕ เดือน 

๑.ควรเพิ่มแปลงปลูกในทีน่ักเรียน
ไดเห็นการเปลี่ยนแปลงของวงจร
ชีวภาพใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน               
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ                   
ในรูปแบบออนไลน 

 

๑.๑ศึกษาดานรูปลักษณได
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงและ
ความแตกตางดานรูปลักษณ 

๑.๑การศึกษาธรรมชาติแหงชีวติ
ของผักเสี้ยนผี ดานรูปลักษณ 
ของนักเรียนระดับชัน้ ม.๑-ม.๖  
จํานวน ๖ ชุด ๖ แผนการจัดการ
เรียนรู 
 

๑.๑การจัดทําแผนบูรณาการ           
ใน๘กลุมสาระฯ เพื่อศึกษาดาน
รูปลักษณควรใหการกําหนดเร่ือง 
ที่จะศึกษาเล็กและละเอียดลงมา
กวาเดิม แตเพิ่มตัวอยางชิน้งาน
และเพิ่มจํานวนกลุมทีจ่ะศึกษาซ้ํา
ใหมากคร้ังยิ่งข้ึน ป๒๕๖๔มีเพียง
การบูรณาการในรูปแบบออนไลน 

 

๑.๒ศึกษาดานคุณสมบัติได
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงและ
ความแตกตางดานคุณสมบัต ิ
 

๑.๒การศึกษาดานคุณสมบัติ 
ของนักเรียนระดับชัน้ ม.๑-ม.๖ 
จํานวน ๖ ชุด ๖ แผนการจัดการ
เรียนรู 
 

๑.๒การจัดทําแผนบูรณาการ            
ใน๘กลุมสาระฯ เพื่อศึกษาดาน
คุณสมบัติควรใหการกําหนดเร่ือง 
ที่จะศึกษาเล็กและละเอียดและ
เนื่องตอกับดานรูปลักษณ โดยเพิ่ม
ตัวอยางชิน้งานและเพิ่มจํานวน
กลุมที่จะศึกษา ซ้าํใหมากคร้ัง
ยิ่งข้ึน ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณา
การในรูปแบบออนไลน 

 

๑.๓ศึกษาดานพฤติกรรมได
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงและ
ความแตกตางดานพฤติกรรม 

๑.๓การศึกษาดานคุณสมบัติ 
ของนักเรียนระดับชัน้ ม.๑-ม.๖ 
จํานวน ๖ ชุด ๖ แผนการจัดการ
เรียนรู 
 

๑.๓การจัดทําแผนบูรณาการ         
ใน๘กลุมสาระฯ เพื่อศึกษาดาน
พฤติกรรมควรใหการกําหนดเร่ือง
ที่จะศึกษาเล็กและละเอียดและ
เนื่องตอกับดานรูปลักษณและดาน
คุณสมบัติ โดยเพิ่มตัวอยางชิ้นงาน
และเพิ่มจํานวนกลุมทีจ่ะศึกษาซ้ํา
ใหมากคร้ังยิ่งข้ึน ป๒๕๖๔มีเพียง
การบูรณาการในรูปแบบออนไลน 

 ๒.เปรียบเทียบ                         
การเปลี่ยนแปลงและ         
ความแตกตาง 
 

๒.การศึกษาเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงและความแตกตาง
ของพืชศึกษาชนิดที่๑ผักเสี้ยนผี
กับมนุษยเลือกใบ ที่มีใน๓ระยะ  

๒.การเขียนแผนบูรณาการและ
การทําใบงาน เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางใน ๓ ชวงอายุ ควร 
มีการเพิ่มจํานวนแผนใหมากข้ึน                  
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ตารางท่ี 66 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 3 สาระการเรียนรู(สาระท่ี 1 ธรรมชาติแหงชีวิต)     
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราชปการศึกษา 2564            

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

สาระที่ ๑ 
ธรรมชาติแหงชีวิต 
พืชศึกษาชนิดที่ ๑
ผักเสี้ยนผี 

๑.สัมผัสเรียนรูวงจรชีวิตของ
ชีวภาพ (ผักเสี้ยนผ)ี 

๑.การศึกษาวงจรชีวิตพชืศึกษา
ชนิดที่๑ผักเสี้ยนผีใน 3 ระยะ 
คือ (๑)เกิดใหม ๐-๑เดือน (๒)
เจริญพันธุ ๒-๓ เดือน (๓)แกจัด 
๔-๕ เดือน 

๑.ควรเพิ่มแปลงปลูกในทีน่ักเรียน
ไดเห็นการเปลี่ยนแปลงของวงจร
ชีวภาพใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน               
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ                   
ในรูปแบบออนไลน 

 

๑.๑ศึกษาดานรูปลักษณได
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงและ
ความแตกตางดานรูปลักษณ 

๑.๑การศึกษาธรรมชาติแหงชีวติ
ของผักเสี้ยนผี ดานรูปลักษณ 
ของนักเรียนระดับชัน้ ม.๑-ม.๖  
จํานวน ๖ ชุด ๖ แผนการจัดการ
เรียนรู 
 

๑.๑การจัดทําแผนบูรณาการ           
ใน๘กลุมสาระฯ เพื่อศึกษาดาน
รูปลักษณควรใหการกําหนดเร่ือง 
ที่จะศึกษาเล็กและละเอียดลงมา
กวาเดิม แตเพิ่มตัวอยางชิน้งาน
และเพิ่มจํานวนกลุมทีจ่ะศึกษาซ้ํา
ใหมากคร้ังยิ่งข้ึน ป๒๕๖๔มีเพียง
การบูรณาการในรูปแบบออนไลน 

 

๑.๒ศึกษาดานคุณสมบัติได
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงและ
ความแตกตางดานคุณสมบัต ิ
 

๑.๒การศึกษาดานคุณสมบัติ 
ของนักเรียนระดับชัน้ ม.๑-ม.๖ 
จํานวน ๖ ชุด ๖ แผนการจัดการ
เรียนรู 
 

๑.๒การจัดทําแผนบูรณาการ            
ใน๘กลุมสาระฯ เพื่อศึกษาดาน
คุณสมบัติควรใหการกําหนดเร่ือง 
ที่จะศึกษาเล็กและละเอียดและ
เนื่องตอกับดานรูปลักษณ โดยเพิ่ม
ตัวอยางชิน้งานและเพิ่มจํานวน
กลุมที่จะศึกษา ซ้าํใหมากคร้ัง
ยิ่งข้ึน ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณา
การในรูปแบบออนไลน 

 

๑.๓ศึกษาดานพฤติกรรมได
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงและ
ความแตกตางดานพฤติกรรม 

๑.๓การศึกษาดานคุณสมบัติ 
ของนักเรียนระดับชัน้ ม.๑-ม.๖ 
จํานวน ๖ ชุด ๖ แผนการจัดการ
เรียนรู 
 

๑.๓การจัดทําแผนบูรณาการ         
ใน๘กลุมสาระฯ เพื่อศึกษาดาน
พฤติกรรมควรใหการกําหนดเร่ือง
ที่จะศึกษาเล็กและละเอียดและ
เนื่องตอกับดานรูปลักษณและดาน
คุณสมบัติ โดยเพิ่มตัวอยางชิ้นงาน
และเพิ่มจํานวนกลุมทีจ่ะศึกษาซ้ํา
ใหมากคร้ังยิ่งข้ึน ป๒๕๖๔มีเพียง
การบูรณาการในรูปแบบออนไลน 

 ๒.เปรียบเทียบ                         
การเปลี่ยนแปลงและ         
ความแตกตาง 
 

๒.การศึกษาเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงและความแตกตาง
ของพืชศึกษาชนิดที่๑ผักเสี้ยนผี
กับมนุษยเลือกใบ ที่มีใน๓ระยะ  

๒.การเขียนแผนบูรณาการและ
การทําใบงาน เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางใน ๓ ชวงอายุ ควร 
มีการเพิ่มจํานวนแผนใหมากข้ึน                  

ตารางท่ี 66 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 3 สาระการเรียนรู(สาระท่ี 1 ธรรมชาติแหงชีวิต)     
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราชปการศึกษา 2564 (ตอ)                              

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

สาระที่ ๑ 

ธรรมชาติแหงชีวิต

พืชศึกษาชนิดที่๑

ผักเสี้ยนผี(ตอ) 

 (๑)เกิดใหม ๐-๑ เดือน      
(๒)เจริญพันธุ ๒-๓ เดือน  (๓)
แกจัด ๔-๕ เดือน 

ในรูปแบบออนไลน 

๒.๑รูปลักษณกับรูปกายตน 
จัดการเรียนรูบูรณาการ              
ในระดับชัน้ม.๑-ม.๓ 
 

๒.๑การศึกษารูปลักษณกับรูป
กายตน โดยกลุมนักเรียนม.๑- 
ม.๓ เปรียบเทียบรูปลักษณ ของ 
ใบผักเสี้ยนผี๓ชวงอายุคือ คือ 
อายุ๑เดือน อายุ ๒เดือน และ
อายุ๓เดือนสรุปการเปลี่ยนแปลง 
๖ชุด๖กลุม ใน ๖ แผน 

๒.๑การเขียนแผนบูรณาการและ
การทําใบงานการศึกษา รูปลักษณ
กับรูปกายตน จะตองมีอยางนอย 
๑แผน หรือมากกวาการมีตัวอยาง
แผน ก็ควรใหมีเพิ่มข้ึนและควร
เพิ่มขอมูลใน๓ชวงอายุ ใหมากข้ึน 
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการใน
รูปแบบออนไลน 

๒.๒คุณสมบัติกับสมรรถภาพ
ของตนจัดการเรียนรูบูรณา
การในระดับชัน้ม.๔-ม.๖ 
 

๒.๒การศึกษาคุณสมบัติกับ
สมรรถภาพของตน โดยกลุม
นักเรียนม.๔-ม.๖ เปรียบเทียบ
คุณสมบัติทางเคมีและทางฟสิกส
กับสมรรถนะของตนใน๓ชวง
อายุ สรุปการเปลี่ยนแปลง๖ชุด 
๖กลุม ใน๖แผน 

๒.๒การเขียนแผนบูรณาการและ
การทําใบงาน การศึกษาคุณสมบัติ
กับสมรรถภาพของตนจะตอง                 
มีอยางนอย๑แผน หรือมากกวา 
การมีตัวอยางแผน ก็ควรให                  
มีเพิ่มข้ึนและควรเพิ่มขอมูล              
ใน๓ชวงอายุ ใหมากข้ึน ป๒๕๖๔        
มีเพียงการบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลน 

๒.๓พฤติกรรมกับจิตอารมณ
และพฤติกรรมของตนจัดการ
เรียนรูบูรณาการในระดบัชัน้ 
ม.๑-ม.๖ 

๒.๓การศึกษาพฤติกรรมกับจิต
อารมณและพฤติกรรมของตน
โดยกลุมนักเรียนม.๑-ม.๖ 
เปรียบเทียบพฤติกรรมกับจติ
อารมณและพฤติกรรมของตน  
๖ชุด๖แผนคือราก ลําตน ใบ 
ดอก ผล เมล็ด สรุปการ
เปลี่ยนแปลง 

๒.๓การประมวลผลขอมูลที่จะตอง
จัดระบบขอสรุปการศึกษา
พฤติกรรมกับจิตอารมณและ
พฤติกรรมของตนจากกลุมที่ศึกษา
จะตองมีการอภิปรายรวมกันตั้งแต
ม.๑-ม.๖ควรจัดใหมีการศึกษาซ้ํา
มากข้ึน ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณา
การในรูปแบบออนไลน 

๓.สรุปองคความรูที่ไดจาก
การศึกษาธรรมชาติแหงชีวติ 
 

๓.การบูรณาการในระดับชั้น ม.
๑-ม.๖ จํานวน๖ชุด ใน๖แผนคือ
ราก ลําตน ใบ ดอก ผล เมล็ด 
เพื่อสรุปองคความรูที่ไดจาก
การศึกษาธรรมชาติแหงชีวติ 

๓.การจัดทําแผนจดัการเรียนรู
บูรณาการเพื่อสรุปองคความรูเร่ือง
รูปลักษณ คุณสมบัติ และ
พฤติกรรมที่ไดจากการศึกษา
ธรรมชาติแหงชีวิต ควรเพิ่มจํานวน
วิธีการ และกลุมทดลองใหมากข้ึน 
ป๒๕๖๔เรียนออนไลน 
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ตารางท่ี 66 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 3 สาระการเรียนรู(สาระท่ี 1 ธรรมชาติแหงชีวิต)                                 
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราชปการศึกษา 2564 (ตอ)                              

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

สาระที่ ๑ 

ธรรมชาติแหงชีวิต

พืชศึกษาชนิดที่๑

ผักเสี้ยนผี(ตอ) 

๔.สรุปแนวทางเพื่อนําไปสู
การประยุกตใชในการดาํเนิน
ชีวิต จาก๓ชวงวัยของพืช
ศึกษา กับ๓ชวงวยัของตน           
มีการแปรเปลี่ยนไมคงที ่

๔.การบูรณาการในระดับชั้น            
ม.๑-ม.๖จํานวน๖ชุด  
ใน๖แผนคือราก ลําตน ใบ ดอก 
ผล เมล็ด เพื่อสรุปแนวทางเพื่อ
นําไปสูการประยุกตใชใน               
การดําเนินชีวิต 

๔.การจัดทําแผนจดัการเรียนรู
บูรณาการเพื่อสรุปแนวทางเพื่อ
นําไปสูการประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต จากองคความรูเร่ือง
รูปลักษณ คุณสมบัติ และ
พฤติกรรมที่ไดจากการศึกษา
ธรรมชาติแหงชีวิต ควรเพิ่มจํานวน
วิธีการ และกลุมทดลองใหมากข้ึน 
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ             
ในรูปแบบออนไลน 
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ตารางท่ี 66 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 3 สาระการเรียนรู(สาระท่ี 1 ธรรมชาติแหงชีวิต)                                 
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราชปการศึกษา 2564 (ตอ)                              

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

สาระที่ ๑ 

ธรรมชาติแหงชีวิต

พืชศึกษาชนิดที่๑

ผักเสี้ยนผี(ตอ) 

๔.สรุปแนวทางเพื่อนําไปสู
การประยุกตใชในการดาํเนิน
ชีวิต จาก๓ชวงวัยของพืช
ศึกษา กับ๓ชวงวยัของตน           
มีการแปรเปลี่ยนไมคงที ่

๔.การบูรณาการในระดับชั้น            
ม.๑-ม.๖จํานวน๖ชุด  
ใน๖แผนคือราก ลําตน ใบ ดอก 
ผล เมล็ด เพื่อสรุปแนวทางเพื่อ
นําไปสูการประยุกตใชใน               
การดําเนินชีวิต 

๔.การจัดทําแผนจดัการเรียนรู
บูรณาการเพื่อสรุปแนวทางเพื่อ
นําไปสูการประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต จากองคความรูเร่ือง
รูปลักษณ คุณสมบัติ และ
พฤติกรรมที่ไดจากการศึกษา
ธรรมชาติแหงชีวิต ควรเพิ่มจํานวน
วิธีการ และกลุมทดลองใหมากข้ึน 
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ             
ในรูปแบบออนไลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 67 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 3 สาระการเรียนรู(สาระท่ี ๒ สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว)                                 
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราชปการศึกษา 2564                               
งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนนิงาน 

สาระที่ ๒  
สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
พืชศึกษาชนิดที่๑
ผักเสี้ยนผี 
 

๑.รวบรวมองคความรูที่ได
จากการเรียนรูธรรมชาติ
แหงชีวิต 

๑.การจัดการเรียนรูตามแผน
บูรณาการ ในระดบัชัน้ม.๑-ม.๖ 
ในการรวบรวมองคความรูที่ได
จากการเรียนรูธรรมชาติแหง
ชีวิต แบงเปน๓หัวขอ คือ๑.
ผลสรุปเร่ืองรูปลักษณกับกายตน
๒. ผลสรุปเร่ืองคุณสมบัติกับ
สมรรถนะของตน๓. ผลสรุปเร่ือง
พฤติกรรมกับจิตอารมณของตน 
รวม๖ชุด๖แผน 

๑.ปการศึกษา๒๕๖๔ ขอมูลการ
สรุปทั้ง ๓ หัวขอมีการรวบรวม
ขอมูล จัดทําไฟลเลมรายงาน
ประจําป ๒๕๖๔โดยคณะทาํงาน 
มุงมั่นตั้งใจใหเปนผลงานทาง
วิชาการรักษามาตรฐานเกียรติ
บัตรข้ันที่๑และขยายไปสู
มาตรฐานที่สูงข้ึน ป๒๕๖๔               
มีเพียงการบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลน 

๒.เรียนรูธรรมชาติของ
ปจจัยชีวภาพอ่ืนที่เขามา
เก่ียวของกับปจจัยหลัก 
 

๒.การศึกษาความพันเก่ียวโดย 
เรียนรูธรรมชาติของปจจัย
ชีวภาพอ่ืนที่เขามาเก่ียวของกับ
ปจจัยหลัก คือผักเสี้ยนผี ใน
ระดับชัน้ ม.๑–ม.๖ รวม๖ชุด           
๖แผน 

๒.การเขียนแผนบูรณาการ             
ในสวนของความพนัเก่ียวกับ
ชีวภาพอ่ืนของผักเสี้ยนผี            
มีมากข้ึนทําใหเกิดชิ้นงาน           
จากการศึกษาของนักเรียน                   
มีแนวความคิดใหมเพิ่มข้ึน               
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ 
ในรูปแบบออนไลน 

 ๒.๑เรียนรูดานรูปลักษณ 
คุณสมบัติ พฤติกรรม 
 

๒.๑ การศึกษารูปลักษณ 
คุณสมบัติและพฤติกรรมของ
ชีวภาพอ่ืนคือไสเดือน ใน          
การบูรณาการระดบัชัน้ม.๑-ม.๖ 
รวม๖ชุด๖แผน 
 

๒.๑ การเขียนแผนบูรณาการ
เรียนรูดานรูปลักษณ คุณสมบตั ิ
พฤติกรรม ในสวนของความพัน
เก่ียวกับชีวภาพอ่ืนคือไสเดือน
กับผักเสี้ยนผีมีมากข้ึนทาํใหเกิด
ชิ้นงานจากการศึกษาของ
นักเรียนมีแนวความคิดใหม
เพิ่มข้ึน ป๒๕๖๔มีเพียง            
การบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลน 

 ๒.๒ สรุปผลการเรียนรู ๒.๒ การจัดการเรียนรูบูรณาการ
ในระดับชัน้ม.๑–ม.๖ สรุปผล
การเรียนรูความพันเก่ียวของ
ชีวภาพอ่ืนคือไสเดือนกับ
ผักเสี้ยนผี จาํนวน๖ชุด(เร่ือง) 

๒.๒การสรุปผลรวมอยูในไฟล
เอกสารเลมรายงานสงไปยัง 
อพ.สธ.เพื่อพิจารณาตาม
มาตรฐาน งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ป๒๕๖๔มีเพียง          
การบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลน 
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ตารางท่ี 67 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 3 สาระการเรียนรู(สาระท่ี ๒ สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว)                                 
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราชปการศึกษา 2564 (ตอ)                              
งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

สาระที่ ๒  
สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
พืชศึกษาชนิดที่๑
ผักเสี้ยนผี 
 

๓.เรียนรูธรรมชาติของ
ปจจัยกายภาพ (ดนิ น้าํ 
แสง อากาศ) 
 

๓.การจัดการเรียนรูบูรณาการ 
ในระดับชัน้ ม.๑–ม.๖ ศึกษา
เรียนรูธรรมชาติของปจจัย
กายภาพที่พนัเก่ียวกับผักเสี้ยนผี 
จํานวน ๖ ชุด ๖ กลุม (๖ แผน) 

๓.การเขียนแผนบูรณาการ           
ในสวนของเรียนรูธรรมชาติของ
ปจจัยกายภาพ กับผักเสี้ยนผ ี       
มีมากข้ึนทําใหเกิดชิ้นงาน         
จากการศึกษาของนักเรียน          
มีแนวความคิดใหมเพิ่มข้ึน            
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ 
ในรูปแบบออนไลน 

 

๓.๑เรียนรูดานรูปลักษณ 
คุณสมบัติ  
 

๓.๑ การจัดการเรียนรูบูรณาการ
ในระดับชัน้ ม.๑-ม.๖ ศึกษา
เรียนรูดานรูปลักษณ คุณสมบตั ิ
ของปจจัยกายภาพ ที่พันก่ียวกับ
ผักเสี้ยนผี จาํนวน ๖ ชุด ๖ กลุม 
(๖ แผน) 
 

๓.๑การเขียนแผนจัดการเรียนรู
บูรณาการในระดบัชัน้ ม.๑–ม.๖ 
ศึกษาเรียนรูดานรูปลักษณ 
คุณสมบัติ ของปจจัยกายภาพ   
(ดิน น้าํ แสง อากาศ)ที่พนั
เก่ียวกับผักเสี้ยนผี มีพฒันาการ
เพิ่มข้ึนเมื่อพิจารณาจาก ผลการ
ทําใบงานของนักเรียนทีไ่ดเห็น
แงมุมในการนําเสนอมากข้ึน             
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ 
ในรูปแบบออนไลน 

 

๓.๒สรุปผลการเรียนรู
ความพันเก่ียวของปจจัย
ทางกายภาพของผักเสี้ยนผ ี
 

๓.๒การจัดการเรียนรูบูรณาการ
ใหนักเรียนระดับชั้น  ม.๑-ม.๖ 
ศึกษาหาขอสรุปความพนัเก่ียว
ของปจจยัทางกายภาพกับ
ผักเสี้ยนผีจาํนวน ๖ ชุด ๖ กลุม 
(๖ แผน) 

๓.๒การเขียนแผนบูรณาการและ
ชิ้นงาน มีขอมูลเพียงพอสาํหรับ
ทําการสรุปผลความพันเก่ียวของ
ปจจัยทางกายภาพกับผักเสี้ยนผี
มีขอมูลแนวคิดจากการนาํเสนอ
ของนักเรียนมากตามใบงาน               
ที่กําหนดให ป๒๕๖๔มีเพียง
การบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลน 

 ๔.เรียนรูธรรมชาติของ
ปจจัยอ่ืนๆ (ปจจัย
ประกอบ เชน วสัดุอุปกรณ 
อาคารสถานที่) 

๔.การจัดการเรียนรูบูรณาการ 
ใหนักเรียนระดับชั้น ม.๑-ม.๖ 
ศึกษาหาขอสรุปเรียนรูธรรมชาติ
ของปจจยัอ่ืนๆ (ปจจัยประกอบ 
เชน วัสดุอุปกรณ อาคาร
สถานที)่กับผักเสี้ยนผีจาํนวน          
๖ ชุด ๖ กลุม (๖ แผน) 

๔.การจัดทําแผนจดัการเรียนรู
บูรณาการเพื่อศึกษาความพนั
เก่ียวของปจจัยอ่ืนๆ มีมากจึงทาํ
ใหการเรียนรูของนักเรียนที่จะ
ผลิตชิน้งานออกมามีแนวคิด 
ใหมๆหลายแงมุม  ป๒๕๖๔มี
เพียงการบูรณาการแบบออนไลน 
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ตารางท่ี 67 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 3 สาระการเรียนรู(สาระท่ี ๒ สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว)                                 
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราชปการศึกษา 2564 (ตอ)                              
งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

สาระที่ ๒  
สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
พืชศึกษาชนิดที่๑
ผักเสี้ยนผี 
 

๓.เรียนรูธรรมชาติของ
ปจจัยกายภาพ (ดนิ น้าํ 
แสง อากาศ) 
 

๓.การจัดการเรียนรูบูรณาการ 
ในระดับชัน้ ม.๑–ม.๖ ศึกษา
เรียนรูธรรมชาติของปจจัย
กายภาพที่พนัเก่ียวกับผักเสี้ยนผี 
จํานวน ๖ ชุด ๖ กลุม (๖ แผน) 

๓.การเขียนแผนบูรณาการ           
ในสวนของเรียนรูธรรมชาติของ
ปจจัยกายภาพ กับผักเสี้ยนผ ี       
มีมากข้ึนทําใหเกิดชิ้นงาน         
จากการศึกษาของนักเรียน          
มีแนวความคิดใหมเพิ่มข้ึน            
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ 
ในรูปแบบออนไลน 

 

๓.๑เรียนรูดานรูปลักษณ 
คุณสมบัติ  
 

๓.๑ การจัดการเรียนรูบูรณาการ
ในระดับชัน้ ม.๑-ม.๖ ศึกษา
เรียนรูดานรูปลักษณ คุณสมบตั ิ
ของปจจัยกายภาพ ที่พันก่ียวกับ
ผักเสี้ยนผี จาํนวน ๖ ชุด ๖ กลุม 
(๖ แผน) 
 

๓.๑การเขียนแผนจัดการเรียนรู
บูรณาการในระดบัชัน้ ม.๑–ม.๖ 
ศึกษาเรียนรูดานรูปลักษณ 
คุณสมบัติ ของปจจัยกายภาพ   
(ดิน น้าํ แสง อากาศ)ที่พนั
เก่ียวกับผักเสี้ยนผี มีพฒันาการ
เพิ่มข้ึนเมื่อพิจารณาจาก ผลการ
ทําใบงานของนักเรียนทีไ่ดเห็น
แงมุมในการนําเสนอมากข้ึน             
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ 
ในรูปแบบออนไลน 

 

๓.๒สรุปผลการเรียนรู
ความพันเก่ียวของปจจัย
ทางกายภาพของผักเสี้ยนผ ี
 

๓.๒การจัดการเรียนรูบูรณาการ
ใหนักเรียนระดับชั้น  ม.๑-ม.๖ 
ศึกษาหาขอสรุปความพนัเก่ียว
ของปจจยัทางกายภาพกับ
ผักเสี้ยนผีจาํนวน ๖ ชุด ๖ กลุม 
(๖ แผน) 

๓.๒การเขียนแผนบูรณาการและ
ชิ้นงาน มีขอมูลเพียงพอสาํหรับ
ทําการสรุปผลความพันเก่ียวของ
ปจจัยทางกายภาพกับผักเสี้ยนผี
มีขอมูลแนวคิดจากการนาํเสนอ
ของนักเรียนมากตามใบงาน               
ที่กําหนดให ป๒๕๖๔มีเพียง
การบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลน 

 ๔.เรียนรูธรรมชาติของ
ปจจัยอ่ืนๆ (ปจจัย
ประกอบ เชน วสัดุอุปกรณ 
อาคารสถานที่) 

๔.การจัดการเรียนรูบูรณาการ 
ใหนักเรียนระดับชั้น ม.๑-ม.๖ 
ศึกษาหาขอสรุปเรียนรูธรรมชาติ
ของปจจยัอ่ืนๆ (ปจจัยประกอบ 
เชน วัสดุอุปกรณ อาคาร
สถานที)่กับผักเสี้ยนผีจาํนวน          
๖ ชุด ๖ กลุม (๖ แผน) 

๔.การจัดทําแผนจดัการเรียนรู
บูรณาการเพื่อศึกษาความพนั
เก่ียวของปจจัยอ่ืนๆ มีมากจึงทาํ
ใหการเรียนรูของนักเรียนที่จะ
ผลิตชิน้งานออกมามีแนวคิด 
ใหมๆหลายแงมุม  ป๒๕๖๔มี
เพียงการบูรณาการแบบออนไลน 

ตารางท่ี 67 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 3 สาระการเรียนรู(สาระท่ี ๒ สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว)                                 
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราชปการศึกษา 2564 (ตอ)                              
งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

สาระที่ ๒  
สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
พืชศึกษาชนิดที่๑
ผักเสี้ยนผี(ตอ) 
 

๕.เรียนรูธรรมชาติของ
ความพันเก่ียวระหวาง
ปจจัย 
 

๕.การจัดการเรียนรูบูรณาการ
สําหรับนักเรียนระดบัชัน้  
ม.๑-ม.๖ เรียนรูธรรมชาติของ
ความพันเก่ียวระหวางปจจัยกับ
พืชศึกษาชนิดที่๑ผักเสี้ยนผี 
จํานวน ๖ ชุด ๖ กลุม (๖ แผน) 

๕.การออกแบบแผนจัดการ
เรียนรูบูรณาการ การกําหนด            
ใบงาน และขยายความรูของ 
การเรียนรูธรรมชาติของ          
ความพันเก่ียวระหวางปจจัย
เกิดข้ึนโดยมีครูนํานักเรียน            
ลงศึกษาปฏิบัติจริงจนนักเรียน
เกิดการเรียนรูและการวิเคราะห
ซึ่งมีพัฒนาการมากข้ึน  ป๒๕๖๔
มีเพียงการบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลน 

๕.๑เรียนรู วิเคราะห              
ใหเห็นความสัมพันธและ
สัมพันธภาพของปจจัยอ่ืน
กับผักเสี้ยนผ ี
 

๕.๑การจัดการเรียนรูบูรณาการ
สําหรับนักเรียนระดบัชัน้  
ม.๑-ม.๖ เรียนรูการวิเคราะห
ความพันเก่ียวใหเห็น
ความสัมพันธและสัมพันธภาพ
ระหวางปจจัยอ่ืนกับผักเสี้ยนผี 
รวม ๖ ชุด ๖ กลุม  (๖ แผน) 
 

๕.๑การออกแบบแผนจัดการ
เรียนรู การกําหนดใบงาน และ
การขยายความรูของ
ความสัมพันธและสัมพันธภาพ
ระหวางปจจัยเกิดข้ึนโดยมีครูนาํ
นักเรียนลงศึกษาและปฏิบัตจิริง
จนนักเรียนเกิดการเรียนรูและ
เกิดการวิเคราะหแมตองใชเวลา
มากแตดวยความมุงมัน่ก็บังเกิด
ผลสาํเร็จสามารถเรียนรูและ
วิเคราะหได  ป๒๕๖๔มีเพียง
การบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลน 

๕.๒เรียนรู วิเคราะห          
ใหเห็นความผูกพันของ
ปจจัยอ่ืนกับผักเสี้ยนผ ี
 

๕.๒การจัดการเรียนรูบูรณาการ
สําหรับนักเรียนระดบัชัน้  
ม.๑-ม.๖ เรียนรูการวิเคราะหจน
เห็นความผูกพันของปจจัยอ่ืนกับ
ผักเสี้ยนผีรวม ๖ ชุด ๖ กลุม          
(๖ แผน) 
 

๕.๒การนํานักเรียนลงไปดทูี่
แปลงผักเสี้ยนผีเปนระยะๆ            
จะแบงงานกันทําเพื่อใหครบ         
ทั้งหองตองแบงกลุมไปที่แปลง
ในเวลาตางๆกันซึ่งครูจะตาม        
ลงไปดวย แตเมื่อมีภารกิจอ่ืน
แทรกเขามาทําใหบางคร้ัง
นักเรียนจะรับผิดชอบจัดเก็บ
ขอมูลเองไดจนครบแมไมมีครู
ตามมาที่แปลงผักเสี้ยนผดีวย           
ป๒๕๖๔ เรียนออนไลน 
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ตารางท่ี 67 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 3 สาระการเรียนรู(สาระท่ี ๒ สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว)                                
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราชปการศึกษา 2564 (ตอ)                              
งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

สาระที่ ๒  
สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
พืชศึกษาชนิดที่๑
ผักเสี้ยนผี(ตอ) 
 

๖.สรุปผลการเรียนรู            
ดุลยภาพของความพนั
เก่ียว 
 

๖.การจัดการเรียนรูบูรณาการ
สําหรับนักเรียนระดบัชัน้  
ม.๑–ม.๖ เพื่อสรุปผลการเรียนรู
ดุลยภาพเห็นความพนัเก่ียวของ
ผักเสี้ยนผีกับปจจัยอ่ืนรวม ๖ ชดุ 
๖ กลุม (๖ แผน) 

๖.การรอยเรียงขอความ             
การสรุปความตองพิถีพิถันและ
คัดสรรคําศัพท เปนสิง่ที่ยังฝก 
ไดดวยความมุงมั่นและใสใจของ
ครู จึงมีการสรุปความทีไ่ดขอมูล
ครบตามจริงและมีภาษา           
ที่สละสลวย  ป๒๕๖๔มีเพียง
การบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลน 
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ตารางท่ี 67 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 3 สาระการเรียนรู(สาระท่ี ๒ สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว)                                
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราชปการศึกษา 2564 (ตอ)                              
งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

สาระที่ ๒  
สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
พืชศึกษาชนิดที่๑
ผักเสี้ยนผี(ตอ) 
 

๖.สรุปผลการเรียนรู            
ดุลยภาพของความพนั
เก่ียว 
 

๖.การจัดการเรียนรูบูรณาการ
สําหรับนักเรียนระดบัชัน้  
ม.๑–ม.๖ เพื่อสรุปผลการเรียนรู
ดุลยภาพเห็นความพนัเก่ียวของ
ผักเสี้ยนผีกับปจจัยอ่ืนรวม ๖ ชดุ 
๖ กลุม (๖ แผน) 

๖.การรอยเรียงขอความ             
การสรุปความตองพิถีพิถันและ
คัดสรรคําศัพท เปนสิง่ที่ยังฝก 
ไดดวยความมุงมั่นและใสใจของ
ครู จึงมีการสรุปความทีไ่ดขอมูล
ครบตามจริงและมีภาษา           
ที่สละสลวย  ป๒๕๖๔มีเพียง
การบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 68 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 3 สาระการเรียนรู(สาระท่ี ๓ ประโยชนแทแกมหาชน)    
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวดันครศรีธรรมราชปการศึกษา  

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

สาระที่ ๓  
ประโยชนแท 
แกมหาชน 
พืชศึกษาชนิดที่๑
ผักเสี้ยนผี 

๑.เรียนรูการวิเคราะห
ศักยภาพของปจจัยศึกษา 
 

๑.การจัดการเรียนรูบูรณาการ
สําหรับนักเรียนระดบัชัน้           
ม.๑–ม.๖ เพื่อศึกษาเรียนรู            
การวิเคราะหศักยภาพของปจจัย
ศึกษาจํานวน ๖ กลุม ๖ ชดุ         
๖ แผน 

๑.การลงรายละเอียด เรียนรู           
การวิเคราะหศักยภาพของปจจัย
ศึกษาคือผักเสี้ยนผีมีมากพอ ขอมูล 
ที่ไดจึงมสีวนสําคัญ ในการพัฒนา
และประยุกตเพื่อประโยชนแทแก
มหาชน ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณา
การในรูปแบบออนไลน 

๑.๑พิจารณาศักยภาพ              
ดานรูปลักษณ 
 

๑.๑การจัดการเรียนรูบูรณาการ
สําหรับนักเรียนระดบัชัน้            
ม.๑–ม.๖ ศึกษาเรียนรูพิจารณา 
ศักยภาพดานรูปลักษณ จาํนวน 
๖ กลุม๖ ชุด๖ แผน 

๑.๑การลงรายละเอียด รูปลักษณ
ของผักเสี้ยนผีขอมูลมีมาก ขอมูล        
ที่ไดมีสวนที่สาํคัญตอการจินตนาการ
ใหพัฒนาเปนนวัตกรรม ป๒๕๖๔       
มีเพียงการบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลน 

๑.๒วิเคราะหศักยภาพ 
ดานคุณสมบัต ิ
 

๑.๒การจัดการเรียนรูบูรณาการ
สําหรับนักเรียนระดบัชัน้                
ม.๑–ม.๖  การศึกษาวิเคราะห
ศักยภาพดานคุณสมบัติ จาํนวน 
๖ กลุม๖ ชุด๖ แผน 

๑.๒การเห็นศักยภาพของคุณสมบัติ
อาศัยครูใสใจในการแนะนาํแก
นักเรียนเพื่อเปนแนวคิดตนแบบ            
ในการตอยอดเปนนวัตกรรมตอไป  
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ        
ในรูปแบบออนไลน 

๑.๓จินตนาการศักยภาพ
ดานพฤติกรรม 

๑.๓การจัดการเรียนรูบูรณาการ
สําหรับนักเรียนระดบัชัน้           
ม.๑–ม.๖ ศึกษาจินตนาการดาน
พฤติกรรม จํานวน ๖ กลุม ๖ชดุ 
๖ แผน 

๑.๓การจินตนาการศักยภาพดาน
พฤติกรรมแลวเขียนเปนแผนภาพ
หรือวาดภาพตามจินตนาการ 
นักเรียนทําไดดีมากข้ึนแตตองให
เวลาในการฝกผสมผสานกับการให
ตัวอยางที่ดีจากครูผูสอน ป๒๕๖๔           
มีเพียงการบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลน 

 

๒.เรียนรู จินตนาการเห็น
คุณของศักยภาพ ของ
ปจจัยศึกษา 
 

๒.การจัดการเรียนรูบูรณาการ
สําหรับนักเรียนระดบัชัน้            
ม.๑–ม.๖ เพื่อเรียนรูจินตนาการ
เห็นคุณของศักยภาพของปจจัย
ศึกษาจํานวน ๖ กลุม ๖ ชดุ          
๖ แผน 

๒.การเขียนขอมูลจากการ
จินตนาการ เห็นคุณของศักยภาพ 
ของปจจัยศึกษานาํสูการสรรคสราง
นวัตกรรมยังเปนสิง่ที่ตองฝกเพิม่เติม
ใหนักเรียนเปนอยางมากครูตองสละ
เวลาเพิ่มข้ึนจึงจะครบสมบูรณ               
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ               
ในรูปแบบออนไลน 
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ตารางท่ี 68 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 3 สาระการเรียนรู(สาระท่ี ๓ ประโยชนแทแกมหาชน)    
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวดันครศรีธรรมราชปการศึกษา 2564 (ตอ)      

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

สาระที่ ๓  
ประโยชนแท 
แกมหาชน           
พืชศึกษาผักเสี้ยนผี 

๒.๑จินตนาการจากการ
วิเคราะหศักยภาพ 
 

๒.๑การจัดการเรียนรูบูรณาการ
สําหรับนักเรียนระดบั ชัน้               
ม.๑–ม.๖ เรียนรูจินตนาการเห็น
คุณคาของศักยภาพของผักเสี้ยน
ผีจากการวิเคราะหศักยภาพ
จํานวน  ๖ ชุด ๖ กลุม (๖ แผน) 

๒.๑การจินตนาการจากการวิเคราะห
ศักยภาพของผักเสี้ยนผี มีความ
หลากหลายนาํสูการออกแบบ
นวัตกรรม เชน เวชภัณฑ เวชสาํอาง 
อาหาร เคร่ืองดื่ม หุนยนต เคร่ือง
ผอนแรง ฯลฯ ป๒๕๖๔มีเพียง
การบูรณาการในรูปแบบออนไลน 

๒.๒เรียนรูสรุปคุณของ
ศักยภาพที่ไดจาก
จินตนาการ 
 

๒.๒การจัดการเรียนรูบูรณาการ
สําหรับนักเรียนระดบัชัน้ ม.๑–
ม.๖  เพื่อเรียนรูสรุปคุณของ
ศักยภาพ ที่ไดจากจินตนาการ
จํานวน  ๖ ชุด ๖ กลุม (๖ แผน) 

๒.๒การสรุปคุณของศักยภาพ ที่ได
จากจินตนาการ มีการสรุปไวมาก
เพื่อใหนักเรียนนําขอมูลที่สรุปเพิ่มเติม
ของปปจจุบนัรวมกับขอสรุปเดมิไป
พัฒนานวัตกรรมป๒๕๖๔          มี
เพียงการบูรณาการในรูปแบบออนไลน 

๓.สรรคสรางวิธีการ   
 

๓.การจัดการเรียนรูบูรณาการ
สรรคสรางวิธีการ สาํหรับ
นักเรียนระดับชัน้ ม.๑–ม.๖ 
จํานวน ๖ ชุด ๖ กลุม (๖แผน) 

๓.การเขียนขอมูลที่มีความละเอียด
จะทําใหการสรรคสรางวิธีการผลิต
นวัตกรรมออกมาสมบูรณมากข้ึน   
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ            
ในรูปแบบออนไลน 

๓.๑พิจารณาคุณทีเ่กิดจาก
จินตนาการผานพชืศึกษา
ผักเสี้ยนผ ี
 

๓.๑การจัดการเรียนรูบูรณาการ 
สําหรับนักเรียนระดบัชัน้ ม.๑–
ม.๖พิจารณาคุณคาที่เกิดจาก
จินตนาการผานพชืศึกษา
ผักเสี้ยนผีจาํนวน ๖ ชุด ๖ กลุม 
(๖ แผน) 

๓.๑การเขียนขอมูลวิธพีิจารณาคุณ 
ที่เกิดจากจินตนาการผานพชืศึกษา
ผักเสี้ยนผีทีล่ะเอียดจะทาํใหการ
สรรคสรางเพื่อผลิตนวตักรรม                  
มี ความสมบูรณ  ป๒๕๖๔มีเพียง
การบูรณาการในรูปแบบออนไลน 

๓.๒สรางแนวคิด แนวทาง 
วิธีการผานพืชศึกษา
ผักเสี้ยนผ ี

๓.๒การจัดการเรียนรูบูรณาการ 
สําหรับนักเรียนระดบัชัน้ ม.๑–
ม.๖  สรางแนวคิด แนวทาง 
วิธีการผานพืชศึกษาผักเสี้ยนผี
จํานวน ๖ชุด ๖กลุม (๖ แผน) 

๓.๒สวนมากการคิดจะทาํไดดี           
แตการเขียนแนวทางและวธิีการของ
นักเรียนจะเขียนออกมาไดไมงายเลย
จึงตองรอเวลาและฝกเพิ่มป๒๕๖๔           
มีเพียงการบูรณาการในรูปแบบออนไลน 

๔.สรุปผลการเรียนรู 
ประโยชนแท แกมหาชน
ผานพชืศึกษาผักเสี้ยนผ ี

๔.การจัดการเรียนรูบูรณาการ 
สําหรับนักเรียนระดบัชัน้ม.๑-ม.๖
สรุปผลการเรียนรู ประโยชนแท
แกมหาชนผานพชืศึกษาผักเสี้ยน 
ผี จํานวน๖ชดุ๖กลุม(6 แผน) 

๔.การเขียนสรุปขอมูลจากม.๑–ม.๖ 
ไดรวบรวมจัดทาํเปนรูปเลมรายงาน 
ตามกลุมสาระที่ใหนักเรียนศึกษาโดย
มีผูรวบรวมรับผิดชอบตามที่ไดรับ
คําสั่งนาํโดยนางสายสนีย อรุณกมล
และคณะ ป๒๕๖๔ เรียนออนไลน                       
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ตารางท่ี 68 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 3 สาระการเรียนรู(สาระท่ี ๓ ประโยชนแทแกมหาชน)    
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวดันครศรีธรรมราชปการศึกษา 2564 (ตอ)      

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

สาระที่ ๓  
ประโยชนแท 
แกมหาชน           
พืชศึกษาผักเสี้ยนผี 

๒.๑จินตนาการจากการ
วิเคราะหศักยภาพ 
 

๒.๑การจัดการเรียนรูบูรณาการ
สําหรับนักเรียนระดบั ชัน้               
ม.๑–ม.๖ เรียนรูจินตนาการเห็น
คุณคาของศักยภาพของผักเสี้ยน
ผีจากการวิเคราะหศักยภาพ
จํานวน  ๖ ชุด ๖ กลุม (๖ แผน) 

๒.๑การจินตนาการจากการวิเคราะห
ศักยภาพของผักเสี้ยนผี มีความ
หลากหลายนาํสูการออกแบบ
นวัตกรรม เชน เวชภัณฑ เวชสาํอาง 
อาหาร เคร่ืองดื่ม หุนยนต เคร่ือง
ผอนแรง ฯลฯ ป๒๕๖๔มีเพียง
การบูรณาการในรูปแบบออนไลน 

๒.๒เรียนรูสรุปคุณของ
ศักยภาพที่ไดจาก
จินตนาการ 
 

๒.๒การจัดการเรียนรูบูรณาการ
สําหรับนักเรียนระดบัชัน้ ม.๑–
ม.๖  เพื่อเรียนรูสรุปคุณของ
ศักยภาพ ที่ไดจากจินตนาการ
จํานวน  ๖ ชุด ๖ กลุม (๖ แผน) 

๒.๒การสรุปคุณของศักยภาพ ที่ได
จากจินตนาการ มีการสรุปไวมาก
เพื่อใหนักเรียนนําขอมูลที่สรุปเพิ่มเติม
ของปปจจุบนัรวมกับขอสรุปเดมิไป
พัฒนานวัตกรรมป๒๕๖๔          มี
เพียงการบูรณาการในรูปแบบออนไลน 

๓.สรรคสรางวิธีการ   
 

๓.การจัดการเรียนรูบูรณาการ
สรรคสรางวิธีการ สาํหรับ
นักเรียนระดับชัน้ ม.๑–ม.๖ 
จํานวน ๖ ชุด ๖ กลุม (๖แผน) 

๓.การเขียนขอมูลที่มีความละเอียด
จะทําใหการสรรคสรางวิธีการผลิต
นวัตกรรมออกมาสมบูรณมากข้ึน   
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ            
ในรูปแบบออนไลน 

๓.๑พิจารณาคุณทีเ่กิดจาก
จินตนาการผานพชืศึกษา
ผักเสี้ยนผ ี
 

๓.๑การจัดการเรียนรูบูรณาการ 
สําหรับนักเรียนระดบัชัน้ ม.๑–
ม.๖พิจารณาคุณคาที่เกิดจาก
จินตนาการผานพชืศึกษา
ผักเสี้ยนผีจาํนวน ๖ ชุด ๖ กลุม 
(๖ แผน) 

๓.๑การเขียนขอมูลวิธีพิจารณาคุณ 
ที่เกิดจากจินตนาการผานพชืศึกษา
ผักเสี้ยนผีทีล่ะเอียดจะทาํใหการ
สรรคสรางเพื่อผลิตนวตักรรม                  
มี ความสมบูรณ  ป๒๕๖๔มีเพียง
การบูรณาการในรูปแบบออนไลน 

๓.๒สรางแนวคิด แนวทาง 
วิธีการผานพืชศึกษา
ผักเสี้ยนผ ี

๓.๒การจัดการเรียนรูบูรณาการ 
สําหรับนักเรียนระดบัชัน้ ม.๑–
ม.๖  สรางแนวคิด แนวทาง 
วิธีการผานพืชศึกษาผักเสี้ยนผี
จํานวน ๖ชุด ๖กลุม (๖ แผน) 

๓.๒สวนมากการคิดจะทาํไดดี           
แตการเขียนแนวทางและวธิีการของ
นักเรียนจะเขียนออกมาไดไมงายเลย
จึงตองรอเวลาและฝกเพิ่มป๒๕๖๔           
มีเพียงการบูรณาการในรูปแบบออนไลน 

๔.สรุปผลการเรียนรู 
ประโยชนแท แกมหาชน
ผานพชืศึกษาผักเสี้ยนผ ี

๔.การจัดการเรียนรูบูรณาการ 
สําหรับนักเรียนระดบัชัน้ม.๑-ม.๖
สรุปผลการเรียนรู ประโยชนแท
แกมหาชนผานพชืศึกษาผักเสี้ยน 
ผี จํานวน๖ชดุ๖กลุม(6 แผน) 

๔.การเขียนสรุปขอมูลจากม.๑–ม.๖ 
ไดรวบรวมจัดทาํเปนรูปเลมรายงาน 
ตามกลุมสาระที่ใหนักเรียนศึกษาโดย
มีผูรวบรวมรับผิดชอบตามที่ไดรับ
คําสั่งนาํโดยนางสายสนีย อรุณกมล
และคณะ ป๒๕๖๔ เรียนออนไลน                       

ตารางท่ี 69 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงานการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน(9 ใบงาน)  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

งานที่จะตองดําเนินการ รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

การสํารวจและจัดทํา

ฐานทรัพยากรทองถิ่น 

(๙ ใบงาน) 

ลําดับการเรียนรูที่๑)           
ใบงานที๑่ ขอมูลพื้นฐาน 
ในทองถ่ิน 
 

 

 

๑)ศึกษาขอมูล บูรณาการใน 
การจัดการเรียนรู1)ใบงานที่๑ 
ขอมูลพื้นฐานในทองถ่ินโดยกลุม
สาระฯสงัคมศึกษาฯ เปนหลกั
รวมกับกลุมสาระฯอ่ืนโดยฝกให
นักเรียนระดับ ชัน้ม.๑–ม.๖ 
จํานวน ๖ ชุด ๖ กลุม (๖ แผน) 
เก็บรวบรวมขอมูลในเทศบาล
เมืองปากพูน 

๑)การบูรณาการในการจัดการ
เรียนรูใบงานที่๑ ขอมูลพืน้ฐาน  
ในทองถ่ิน โดยใหนักเรียน
ระดับชัน้ม.๔ จํานวน ๖ กลุม         
เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลใน
เทศบาลเมืองปากพูนไดรับ             
ความรวมมือในการใหขอมูลจาก
สมาชิกชุมชนเปนอยางดี ป๒๕๖๔
เรียนออนไลน 

ลําดับการเรียนรูที๒่)             
ใบงานที๒่ ขอมูลการ
ประกอบอาชีพในทองถ่ิน 
 
 

๒)ศึกษาขอมูล บูรณาการใน 
การจัดการเรียนรู๒) ใบงานที่๒
ขอมูลการประกอบอาชีพใน
ทองถ่ินโดยกลุมสาระฯสังคม
ศึกษาฯเปนหลักรวมกับกลุม
สาระฯอ่ืนโดยฝกใหนักเรียน
ระดับชัน้ม.๑–ม.๖ จํานวน ๖ชดุ 
๖ กลุม(๖ แผน)เก็บรวบรวม
ขอมูลในเทศบาลเมืองปากพูน 

๒)การบูรณาการในการจัดการ
เรียนรูใบงานที่๒ ขอมูลการ
ประกอบอาชีพในทองถ่ินโดยให
นักเรียนระดับชัน้ม.๕ จํานวน        
๖ กลุม เปนผูเก็บรวบรวมขอมูล 
ในเทศบาลเมืองปากพูนไดรับ
ความรวมมือในการใหขอมูลจาก
สมาชิกชุมชนเปนอยางดี ป๒๕๖๔
มีเพียงการบูรณาการออนไลน 

ลําดับการเรียนรูที๓่)          
ใบงานที๓่ ขอมูลดาน
กายภาพในทองถ่ิน 
 
 
 

๓)ศึกษาขอมูล บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู๓)ใบงานที่๓ ขอมูล
ดานกายภาพในทองถ่ินโดยกลุม
สาระฯสงัคมศึกษาฯเปนหลัก
รวมกับกลุมสาระฯอ่ืนโดยฝกให
นักเรียนระดับชัน้ม.๑–ม.๖ 
จํานวน ๖ ชุด  ๖ กลุม (๖ แผน)         
เก็บรวบรวมขอมูลในเทศบาลเมอืง
ปากพูน 

๓)การบูรณาการในการจัดการ
เรียนรูใบงานที่๓ ขอมูลกายภาพ
ในทองถ่ินโดยใหนักเรียนระดบัชั้น
ม.๖ จํานวน ๖ กลุม เปนผูเก็บ
รวบรวมขอมูลในเทศบาลเมือง
ปากพูนไดรับความรวมมือในการ
ใหขอมูลจากสมาชิกชุมชนเปน
อยางดี ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณา
การในรูปแบบออนไลน 

ลําดับการเรียนรูที๔่)             
ใบงานที๔่ ขอมูลประวัติ
หมูบาน ชุมชน วิถีชุมชน 
 

๔)ศึกษาขอมูล บูรณาการ             
ในการจัดการเรียนรู ๔)ใบงานที่
๔ ขอมูลประวัติหมูบาน ชุมชน 
วิถีชุมชนโดยกลุมสาระฯสังคม
ศึกษาฯเปนหลักรวมกับกลุม
สาระฯอ่ืนโดยฝกใหนักเรียน
ระดับชัน้ม.๑–ม.๖ จํานวน ๖  

๔)การบูรณาการในการจัดการ
เรียนรูใบงานที่๔ขอมูลประวัติ
หมูบาน ชุมชน วิถีชุมชนโดยให
นักเรียนระดับชัน้ม.๑และม.๖ 
จํานวน ๖ กลุม เปนผูเก็บรวบรวม
ขอมูลในเทศบาลเมืองปากพูน
ไดรับความรวมมือในการใหขอมูล 
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ตารางท่ี 69 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงานการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน(9 ใบงาน)  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตองดําเนินการ รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

การสํารวจและจัดทํา

ฐานทรัพยากรทองถิ่น 

(๙ ใบงาน)(ตอ) 

 ชุด ๖ กลุม(๖ แผน)เก็บรวบรวม
ขอมูลในเทศบาลเมืองปากพูน 

จากสมาชิกชุมชน เปนอยางดี         
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ             
ในรูปแบบออนไลน 

ลําดับการเรียนรูที๕่)             
ใบงานที๕่ ขอมูลการใช
ประโยชนของพืช                 
ในทองถ่ิน 
 

๕)ศึกษาขอมูล บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ๕)ใบงานที่๕ 
ขอมูลการใชประโยชนของพืช 
ในทองถ่ินโดยกลุมสาระฯสังคม
ศึกษาฯเปนหลักรวมกับกลุม
สาระฯอ่ืนโดยฝกใหนักเรียน
ระดับชัน้ม.๑–ม.๖ จํานวน ๖ชดุ 
๖ กลุม (๖ แผน)เก็บรวบรวม
ขอมูลในเทศบาลเมืองปากพูน 

๕)การบูรณาการในการจัดการ
เรียนรูใบงานที่๕ ขอมูลการใช
ประโยชนของพืชในทองถ่ินโดยให
นักเรียนระดับชัน้ม.๒และ ม.๕ 
จํานวน ๖ กลุม เปนผูเก็บรวบรวม
ขอมูลในเทศบาลเมืองปากพูน
ไดรับความรวมมือในการใหขอมูล
จากสมาชิกชุมชนเปนอยางดี         
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ         
ในรูปแบบออนไลน 

 ลําดับการเรียนรูที่๖)          
ใบงานที๖่ ขอมูลการใช
ประโยชนของสัตว              
ในทองถ่ิน 
 

๖)ศึกษาขอมูล บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ๖) ใบงานที่๖ 
ขอมูลการใชประโยชนของสัตว
ในทองถ่ินโดยกลุมสาระฯสังคม
ศึกษาฯเปนหลักรวมกับกลุม
สาระฯอ่ืนโดยฝกใหนักเรียน
ระดับชัน้ม.๑–ม.๖ จํานวน ๖ชดุ 
๖ กลุม (๖ แผน)เก็บรวบรวม
ขอมูลในเทศบาลเมืองปากพูน 

๖)การบูรณาการในการจัดการ
เรียนรูใบงานที่๖ ขอมูลการใช
ประโยชนของสัตวในทองถ่ินโดย
ใหนักเรียนระดับชั้นม.๓ และม.๔ 
จํานวน ๖ กลุม เปนผูเก็บรวบรวม
ขอมูลในเทศบาลเมืองปากพูน
ไดรับความรวมมือในการใหขอมูล
จากสมาชิกชุมชนเปนอยางดี      
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ    
ในรูปแบบออนไลน 

 

ลําดับการเรียนรูที๗่)             
ใบงานที๗่ ขอมูลการใช
ประโยชนของชีวภาพอ่ืนๆ
ในทองถ่ิน 
 

๗)ศึกษาขอมูล บูรณาการใน 
การจัดการเรียนรู ๗) ใบงานที่๗ 
ขอมูลการใชประโยชนของ
ชีวภาพอ่ืน ๆในทองถ่ิน โดยกลุม
สาระฯสงัคมศึกษาฯเปนหลัก
รวมกับกลุมสาระฯอ่ืนโดยฝกให
นักเรียนระดับชัน้ ม.๑–ม.๖ 
จํานวน ๖ ชุด ๖ กลุม (๖ แผน)                
เก็บรวบรวมขอมูลในเทศบาล
เมืองปากพูน 

๗)การบูรณาการในการจัดการ
เรียนรูใบงานที่๗ ขอมูลการใช
ประโยชนของชีวภาพอ่ืน ๆใน
ทองถ่ินโดยใหนักเรียนระดับชั้น   
ม.๔ จํานวน ๖ กลุม เปนผูเก็บ
รวบรวมขอมูลในเทศบาลเมือง
ปากพูนไดรับความรวมมือในการ
ใหขอมูลจากสมาชิกชุมชนเปน
อยางดี ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณา
การในรูปแบบออนไลน 
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ตารางท่ี 69 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงานการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน(9 ใบงาน)  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตองดําเนินการ รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

การสํารวจและจัดทํา

ฐานทรัพยากรทองถิ่น 

(๙ ใบงาน)(ตอ) 

 ชุด ๖ กลุม(๖ แผน)เก็บรวบรวม
ขอมูลในเทศบาลเมืองปากพูน 

จากสมาชิกชุมชน เปนอยางดี         
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ             
ในรูปแบบออนไลน 

ลําดับการเรียนรูที๕่)             
ใบงานที่๕ ขอมูลการใช
ประโยชนของพืช                 
ในทองถ่ิน 
 

๕)ศึกษาขอมูล บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ๕)ใบงานที๕่ 
ขอมูลการใชประโยชนของพืช 
ในทองถ่ินโดยกลุมสาระฯสังคม
ศึกษาฯเปนหลักรวมกับกลุม
สาระฯอ่ืนโดยฝกใหนักเรียน
ระดับชัน้ม.๑–ม.๖ จํานวน ๖ชดุ 
๖ กลุม (๖ แผน)เก็บรวบรวม
ขอมูลในเทศบาลเมืองปากพูน 

๕)การบูรณาการในการจัดการ
เรียนรูใบงานที๕่ ขอมูลการใช
ประโยชนของพืชในทองถ่ินโดยให
นักเรียนระดับชัน้ม.๒และ ม.๕ 
จํานวน ๖ กลุม เปนผูเก็บรวบรวม
ขอมูลในเทศบาลเมืองปากพูน
ไดรับความรวมมือในการใหขอมูล
จากสมาชิกชุมชนเปนอยางดี         
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ         
ในรูปแบบออนไลน 

 ลําดับการเรียนรูที่๖)          
ใบงานที่๖ ขอมูลการใช
ประโยชนของสัตว              
ในทองถ่ิน 
 

๖)ศึกษาขอมูล บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ๖) ใบงานที๖่ 
ขอมูลการใชประโยชนของสัตว
ในทองถ่ินโดยกลุมสาระฯสังคม
ศึกษาฯเปนหลักรวมกับกลุม
สาระฯอ่ืนโดยฝกใหนักเรียน
ระดับชัน้ม.๑–ม.๖ จํานวน ๖ชดุ 
๖ กลุม (๖ แผน)เก็บรวบรวม
ขอมูลในเทศบาลเมืองปากพูน 

๖)การบูรณาการในการจัดการ
เรียนรูใบงานที๖่ ขอมูลการใช
ประโยชนของสัตวในทองถ่ินโดย
ใหนักเรียนระดับชั้นม.๓ และม.๔ 
จํานวน ๖ กลุม เปนผูเก็บรวบรวม
ขอมูลในเทศบาลเมืองปากพูน
ไดรับความรวมมือในการใหขอมูล
จากสมาชิกชุมชนเปนอยางดี      
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ    
ในรูปแบบออนไลน 

 

ลําดับการเรียนรูที๗่)             
ใบงานที่๗ ขอมูลการใช
ประโยชนของชีวภาพอ่ืนๆ
ในทองถ่ิน 
 

๗)ศึกษาขอมูล บูรณาการใน 
การจัดการเรียนรู ๗) ใบงานที๗่ 
ขอมูลการใชประโยชนของ
ชีวภาพอ่ืน ๆในทองถ่ิน โดยกลุม
สาระฯสงัคมศึกษาฯเปนหลัก
รวมกับกลุมสาระฯอ่ืนโดยฝกให
นักเรียนระดับชัน้ ม.๑–ม.๖ 
จํานวน ๖ ชุด ๖ กลุม (๖ แผน)                
เก็บรวบรวมขอมูลในเทศบาล
เมืองปากพูน 

๗)การบูรณาการในการจัดการ
เรียนรูใบงานที๗่ ขอมูลการใช
ประโยชนของชีวภาพอ่ืน ๆใน
ทองถ่ินโดยใหนักเรียนระดับชั้น   
ม.๔ จํานวน ๖ กลุม เปนผูเก็บ
รวบรวมขอมูลในเทศบาลเมือง
ปากพูนไดรับความรวมมือในการ
ใหขอมูลจากสมาชิกชุมชนเปน
อยางดี ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณา
การในรูปแบบออนไลน 

 
 

ตารางท่ี 69 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงานการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน(9 ใบงาน)  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตองดําเนินการ รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

การสํารวจและจัดทํา

ฐานทรัพยากรทองถิ่น 

(๙ ใบงาน)(ตอ) 

ลําดับการเรียนรูที่๘)ใบงาน
ที่๘ ขอมูลภูมิปญญา               
ในทองถ่ิน 
 

๘)ศึกษาขอมูล บูรณาการ                 
ในการจัดการเรียนรู ๘)ใบงานที่
๘ ขอมูลภูมิปญญาในทองถ่ิน 
โดยกลุมสาระฯสังคมศึกษาฯเปน
หลักรวมกับกลุมสาระฯอ่ืนโดย
ฝกใหนักเรียนระดับชั้นม.๑–ม.๖  
จํานวน ๖ ชุด ๖ กลุม (๖ แผน)
เก็บรวบรวมขอมูลในเทศบาล
เมืองปากพูน 

๘)การบูรณาการในการจัดการ
เรียนรูใบงานที่๘ขอมูลภูมิปญญา
ในทองถ่ินโดยใหนักเรียนระดบัชั้น
ม.๔ จํานวน ๖ กลุม เปนผูเก็บ
รวบรวมขอมูล ในเทศบาลเมือง
ปากพูนไดรับความรวมมือในการ
ใหขอมูลจากสมาชิกชุมชนเปน
อยางดี ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณา
การในรูปแบบออนไลน 

 

ลําดับการเรียนรูที่๙)ใบงาน
ที่๙ ขอมูลแหลงทรัพยากร
และโบราณคดีในทองถ่ิน 
       
 

๙)ศึกษาขอมูล บูรณาการ          
ในการจัดการเรียนรู ๙)ใบงานที่
๙ ขอมูลแหลงทรัพยากรและ
โบราณคดีในทองถ่ินโดยกลุม
สาระฯสงัคมศึกษาฯเปนหลัก
รวมกับกลุมสาระฯอ่ืนโดยฝก 
ใหนักเรียนระดับชั้นม.๑–ม.๖  
จํานวน ๖ ชุด ๖ กลุม (๖ แผน)
เก็บรวบรวมขอมูลในเทศบาล
เมืองปากพูน 

๙)การบูรณาการในการจัดการ
เรียนรูใบงานที่๙ ขอมูลแหลง
ทรัพยากรและโบราณคดีใน
ทองถ่ินโดยใหนักเรียนระดับชั้น         
ม.๕ จํานวน ๖ กลุม เปนผูเก็บ
รวบรวมขอมูลในเทศบาลเมือง
ปากพูนไดรับความรวมมือ            
ในการใหขอมูลจากสมาชิกชุมชน
เปนอยางดปี๒๕๖๔มีเพียง            
การบูรณาการในรูปแบบออนไลน 

 

ลําดับการเรียนรูที่๑๐)
จัดทํารายงานและ             
การนําเสนอขอมูลฐาน
ทรัพยากรทองถ่ิน  
 

๑๐)การศึกษาและรวบรวม
ขอมูล บูรณาการจากการจัดการ
เรียนรูโดยกลุมสาระฯสังคม
ศึกษาฯและกลุมสาระฯอ่ืน             
โดย การจัดทาํรายงานและ                   
การนําเสนอขอมูลฐานทรัพยากร
ทองถ่ิน ฝกใหนักเรียนม.๑–ม.๖  
จํานวน  ๖ ชุด ๖ กลุม (๖ แผน) 

๑๐)การกําหนดแนวคิด แนวทาง 
วิธีการ การฝกนักเรียนทําไดมาก
ข้ึน การสรุปรวบรวมขอมูลจัดทาํ
เปนรูปเลมรายงานโดยนักเรียน
และคณะครูตามคําสั่งนําโดย              
นางสสิณฐั จนิดาเงนินายชยัณรงค 
จะรา และมีคณะครูกลุมสาระฯ
สังคมศึกษาฯและกลุมสาระฯอ่ืน
รวมดวยบางสวน  ป๒๕๖๔มีเพียง
การบูรณาการในรูปแบบออนไลน 
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ตารางท่ี 70 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงานดานท่ี 3 ผลการดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

ดานที่ ๓  
ผลการดําเนินงาน 

๑.การวัดผลประเมินผล 
 

๑.(๑)การดําเนินงานดานที่๑ ครบ
ทุกหัวขอ คะแนนประเมินตนเอง 
รอยละ๙๘ 
(๒)การดําเนนิดานที่๒ งาน ๕ 
องคประกอบครบทุกลําดบัการ
เรียนรู คะแนนประเมนิตนเอง           
รอยละ ๙๔ 
(๓)การดําเนนิงาน ๓ สาระการ
เรียนรู ครบทุกลําดับการเรียนรู 
คะแนนประเมินตนเอง รอยละ๗๕ 
(๔)การดําเนนิงานดานที่ ๓ ครบ 
ทุกหัวขอ คะแนนประเมินตนเอง          
รอยละ๙๖ 
(๕)การดําเนนิงานดานที่๔ ความ
ถูกตองทางวิชาการดาน
พฤกษศาสตร ครบทุกสวนคะแนน
ประเมินจาก อพ.สธ.รอยละ๘๔.๖๖ 

๑.การรวบรวมขอมูล ผานการ
ประเมินเกียรติบัตรข้ันที่ ๑          
ไดในปการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
๒๕๖๓ การรักษามาตรฐาน 
ตอเนื่องไปในป ๒๕๖๔ การไดรับ
การสนับสนนุ กําลงัใจจาก               
ฝายบริหาร มีคณะครูจากตาง
โรงเรียนขอเขาศึกษาดูงาน                   
ที่โรงเรียนโยธนิบาํรุงเปนระยะๆ 
การจัดทําขอมูลที่เปนงานเอกสาร
มีมาก ทําใหการสงรายงาน
ประจําป ๒๕๖๔ ชากวากําหนด
คือ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ไปเล็กนอย 
ดวยป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลน 

๒.สภาพแวดลอมทั่วไป
ของโรงเรียนมีความ
สะอาดเปนระเบียบ             
รมร่ืน นาอยู 
 

๒.การจัดการเรียนรูบูรณาการ          
๕ องคประกอบ ๓ สาระฯและ            
๙ ใบงานสงผลใหสภาพแวดลอม
ทั่วไปของโรงเรียนมีความสะอาด
เปนระเบียบ รมร่ืน นาอยู ใน             
๖ พื้นที่ศึกษา ๓ หัวขอ คือ๑)มี
ความสะอาด๒)มีความเปนระเบยีบ 
๓)มีความ รมร่ืน นาอยู  ผลงาน           
คิดเปนรอยละ ๙๔ 

๒.แมวาการจัดการเรียนรูบูรณา
การ ๕ องคประกอบ ๓ สาระฯ
และ ๙ ใบงานจะสงผลให
สภาพแวดลอมทั่วไปของโรงเรียน             
มีความสะอาดเปนระเบียบ รมร่ืน 
นาอยู แตก็ยังมีจุดที่ยงัตอง
ปรับปรุงพฒันาอีก รอยละ ๖ 
แมวาป๒๕๖๔ มีเพียงการบูรณา
การในรูปแบบออนไลน 

๓.โรงเรียนมีบรรยากาศ
ของสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
 

๓.การจัดการเรียนรูบูรณาการ            
๕ องคประกอบ ๓สาระฯและ          
๙ ใบงานสงผลใหโรงเรียน                    
มีบรรยากาศของสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ใน ๖ พื้นที่ศึกษา ๓หัวขอ 
คือ๑)มีความเบิกบานมชีีวิตชีวา๒)มี
บรรยากาศของการเรียนรู๓)มีแหลง
เรียนรูที่เหมาะสม ผลงานคิดเปน
รอยละ๙๔ 

๓.แมวาการจัดการเรียนรูบูรณา
การ๕องคประกอบ ๓ สาระฯและ 
๙ ใบงาน จะสงผลใหโรงเรียนมี
บรรยากาศของสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน แตก็ยังมีจุดที่ตอง
ปรับปรุงพฒันาอีก รอยละ ๖            
โดยป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ 
ในรูปแบบออนไลน 
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ตารางท่ี 70 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงานดานท่ี 3 ผลการดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

ดานที่ ๓  
ผลการดําเนินงาน 

๑.การวัดผลประเมินผล 
 

๑.(๑)การดําเนินงานดานที่๑ ครบ
ทุกหัวขอ คะแนนประเมินตนเอง 
รอยละ๙๘ 
(๒)การดําเนนิดานที่๒ งาน ๕ 
องคประกอบครบทุกลําดบัการ
เรียนรู คะแนนประเมนิตนเอง           
รอยละ ๙๔ 
(๓)การดําเนนิงาน ๓ สาระการ
เรียนรู ครบทุกลําดับการเรียนรู 
คะแนนประเมินตนเอง รอยละ๗๕ 
(๔)การดําเนนิงานดานที่ ๓ ครบ 
ทุกหัวขอ คะแนนประเมินตนเอง          
รอยละ๙๖ 
(๕)การดําเนนิงานดานที่๔ ความ
ถูกตองทางวิชาการดาน
พฤกษศาสตร ครบทุกสวนคะแนน
ประเมินจาก อพ.สธ.รอยละ๘๔.๖๖ 

๑.การรวบรวมขอมูล ผานการ
ประเมินเกียรติบัตรข้ันที่ ๑          
ไดในปการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
๒๕๖๓ การรักษามาตรฐาน 
ตอเนื่องไปในป ๒๕๖๔ การไดรับ
การสนับสนนุ กําลงัใจจาก               
ฝายบริหาร มีคณะครูจากตาง
โรงเรียนขอเขาศึกษาดูงาน                   
ที่โรงเรียนโยธนิบาํรุงเปนระยะๆ 
การจัดทําขอมูลที่เปนงานเอกสาร
มีมาก ทําใหการสงรายงาน
ประจําป ๒๕๖๔ ชากวากําหนด
คือ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ไปเล็กนอย 
ดวยป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลน 

๒.สภาพแวดลอมทั่วไป
ของโรงเรียนมีความ
สะอาดเปนระเบียบ             
รมร่ืน นาอยู 
 

๒.การจัดการเรียนรูบูรณาการ          
๕ องคประกอบ ๓ สาระฯและ            
๙ ใบงานสงผลใหสภาพแวดลอม
ทั่วไปของโรงเรียนมีความสะอาด
เปนระเบียบ รมร่ืน นาอยู ใน             
๖ พื้นที่ศึกษา ๓ หัวขอ คือ๑)มี
ความสะอาด๒)มีความเปนระเบยีบ 
๓)มีความ รมร่ืน นาอยู  ผลงาน           
คิดเปนรอยละ ๙๔ 

๒.แมวาการจัดการเรียนรูบูรณา
การ ๕ องคประกอบ ๓ สาระฯ
และ ๙ ใบงานจะสงผลให
สภาพแวดลอมทั่วไปของโรงเรียน             
มีความสะอาดเปนระเบียบ รมร่ืน 
นาอยู แตก็ยังมีจุดที่ยงัตอง
ปรับปรุงพฒันาอีก รอยละ ๖ 
แมวาป๒๕๖๔ มีเพียงการบูรณา
การในรูปแบบออนไลน 

๓.โรงเรียนมีบรรยากาศ
ของสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
 

๓.การจัดการเรียนรูบูรณาการ            
๕ องคประกอบ ๓สาระฯและ          
๙ ใบงานสงผลใหโรงเรียน                    
มีบรรยากาศของสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ใน ๖ พื้นที่ศึกษา ๓หัวขอ 
คือ๑)มีความเบิกบานมชีีวิตชีวา๒)มี
บรรยากาศของการเรียนรู๓)มีแหลง
เรียนรูที่เหมาะสม ผลงานคิดเปน
รอยละ๙๔ 

๓.แมวาการจัดการเรียนรูบูรณา
การ๕องคประกอบ ๓ สาระฯและ 
๙ ใบงาน จะสงผลใหโรงเรียนมี
บรรยากาศของสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน แตก็ยังมีจุดที่ตอง
ปรับปรุงพฒันาอีก รอยละ ๖            
โดยป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ 
ในรูปแบบออนไลน 
 

ตารางท่ี 70 แสดงการวิเคราะหผลการดําเนินงานดานท่ี 3 ผลการดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

ดานที่ ๓  
ผลการดําเนินงาน
(ตอ) 

๔บุคลากรและผูเรียน               
มีคุณธรรมจริยธรรม 
 

๔.การจัดการเรียนรูบูรณาการ           
๕ องคประกอบ ๓ สาระฯและ            
๙ใบงานสงผลใหบุคลากรและ
ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม                
ใน ๙ หัวขอ คือ ๑)มีความ
รับผิดชอบ๒)มีความซื่อตรง๓)มี
ความอดทน๔)มีความเพียร๕)มี
ความสามัคคี๖)มีความเอ้ืออาทร 
เก้ือหนุน ๗)มีความเมตตา กรุณา๘)
การดูแล และรักษาสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน วัสดุ 
อุปกรณ๙)การดูแล และรักษาหอง
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
พิพิธภัณฑเฉพาะเร่ือง พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยา ผลงานคิดเปน             
รอยละ๙๘ 

๔.แมมีการจัดการเรียนรูบูรณาการ
๕องคประกอบ๓สาระฯและ           
๙ใบงานและสงผลใหบุคลากรและ
ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม แตก็
ยังมีสวนที่ตองปรับปรุงและพัฒนา
อีก คิดเปนรอยละ๒ ในหัวขอที่ ๘ 
และ ๙ ดวยป๒๕๖๔มีเพียง 
การบูรณาการในรูปแบบออนไลน 
 

๕ผลการดําเนนิงานของ
โรงเรียนบุคลากรและ
ผูเรียนดีเปนที่ยอมรับ 

๕.การจัดการเรียนรูบูรณาการ           
๕ องคประกอบ ๓ สาระฯและ             
๙ใบงานสงผลใหผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนบุคลากรและผูเรียนดี
เปนที่ยอมรับใน ๓ หัวขอ คือ ๑)
นักเรียน และชุมชนมสีวนรวมใน
การใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
เปนแหลงเรียนรู๒)การเยี่ยมชม
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนจาก
หนวยงานอ่ืนๆ ๓)การไปใหความรู
เก่ียวกับงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ผลงานคิดเปนรอยละ๙๖ 

๕.แมมีการจัดการเรียนรูบูรณาการ 
๕ องคประกอบ ๓ สาระฯและ        
๙ ใบงาน โดยสงผลใหผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนบุคลากร
และผูเรียนดีเปนที่ยอมรับแตก็ยงัมี
จุด ที่ตองปรับปรุงและพฒันาอีก 
คิดเปนรอยละ๔  โดยป๒๕๖๔มี
เพียงการบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลน 
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งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

ดานที่ ๔ ความถูกตอง 
ทางวิชาการ 
 

๑.คาวัสดุสงตรวจสอบ
ดานที่ ๔ ความถูกตองทาง
วิชาการ 
 

๑.ป ๒๕๖๓ สงตรวจความ
ถูกตองทางวิชาการ ๔ชองทาง 
๑)สงเปนแผน CDใหเจาหนาที่
อพ.สธ. โดยตรงที่งานประชุม
กลุมสมาชิกของอพ.สธ.ที่ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ  ๒)
จัดสงแผนCDทางไปรษณีย ๓)
สงไฟลเอกสารทางอีเมล ๔)สง
ไฟลเอกสารทางไลน 

๑.อพ.สธ.ใหคําแนะนําและแกไข สงกลับ
ไป กลบัมา หลายคร้ัง ๑)สง ๙ เม.ย.๖๓ 
๒)สง ๔,๕ ส.ค.๖๓ ๓)สง ๓๐ ธ.ค.๖๓ 
โดยไดรับทราบคะแนนสรุปรวมรอยละ 
๘๔.๖๖ เมื่อ๑ ก.พ.๖๔ ป๒๕๖๔มีเพียง
การบูรณาการในรูปแบบออนไลน 

๒.ตัวอยางพรรณไมแหง
และการศึกษาพรรณไม 
 

๒.ตัวอยางพรรณไมแหง ๘๘๘ 
ตัวอยาง ๑๒๒ ชนิด ตัวอยาง
ดอง ๓๖ ตัวอยาง ๑๙ ชนิด 
ตัวอยางดอง ๑๕ ตัวอยาง           
๑๕ ชนิดและการศึกษาพรรณ
ไม ๑๓๒ ชนิด 
 

๒.ตัวอยางพรรณไมแหง มีบางชิน้ ชํารุด 
เสียหาย จากการถูกเชื้อราทําลาย และ
จากการเคลื่อนยายจัดระบบ ในตูที่มีเนื้อ
ที่จํากัดจึงเบียดอัดกันแนน การดึง
ออกมาดู มาศึกษา บางคร้ัง การเก็บคืน
ที่เดิมไมเรียงลําดบัตามเดิม จึงตอง ร้ือ
มาจัดเรียงใหมใหตรงตามลําดับใน
ทะเบียน ก็เปนสวนหนึ่งทีท่ําใหชิ้นสวน
ตัวอยางชาํรุดเสียหายได  ป๒๕๖๔มี
เพียงการบูรณาการในรูปแบบออนไลน 

๓.ทะเบียนพรรณไมและ
ภาพถายพรรณไม 
 

๓.ทะเบียนพรรณไมจาํนวน          
๑๖ เลม ๑๓๒ ชนิดและ
ภาพถายพรรณไม จาํนวน 
๒,๔๕๒ ภาพ 
 

๓. ทะเบียนพรรณไม เพิ่มข้ึน ๑๓ ชนิด 
มีการปรับรูปแบบและแกไขบางเล็กนอย
และภาพถายพรรณไมก็เพิ่มจํานวนใหม
มากกวาเดิมเมื่อมีการเห็นดอก ผล และ
สวนของพืชใหมๆที่แปลกไปกวาเดิม ป
๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลน 

๔.ปายชื่อพรรณไม
สมบูรณ(22มิ.ย.64) 
 

๔.การจัดทํารางปายชื่อพรรณ
ไมสมบูรณจาํนวน ๑๓๒ ชนิด 
บูรณาการในการเรียนรูของ
นักเรียนระดับชัน้ ม.๑-ม.๖   
ในรายวิชาวิทยาศาสตรและ
ศิลปะ 
 

๔.การทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณผาน
การตรวจสอบแลว ๑๑๙ ชนิด สวนที่
เหลือจะนําสงตรวจสอบเพิ่มเติมในป
การศึกษาตอไป ปญหาจะอยูทีต่องสราง
บทเรียนออนไลน เนื่องจากป ๒๕๖๓-
๒๕๖๔ พบปญหา โรคระบาดโควิด-๑๙  
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 
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งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

ดานที่ ๔ ความถูกตอง 
ทางวิชาการ 
 

๑.คาวัสดุสงตรวจสอบ
ดานที่ ๔ ความถูกตองทาง
วิชาการ 
 

๑.ป ๒๕๖๓ สงตรวจความ
ถูกตองทางวิชาการ ๔ชองทาง 
๑)สงเปนแผน CDใหเจาหนาที่
อพ.สธ. โดยตรงที่งานประชุม
กลุมสมาชิกของอพ.สธ.ที่ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ  ๒)
จัดสงแผนCDทางไปรษณีย ๓)
สงไฟลเอกสารทางอีเมล ๔)สง
ไฟลเอกสารทางไลน 

๑.อพ.สธ.ใหคําแนะนําและแกไข สงกลับ
ไป กลบัมา หลายคร้ัง ๑)สง ๙ เม.ย.๖๓ 
๒)สง ๔,๕ ส.ค.๖๓ ๓)สง ๓๐ ธ.ค.๖๓ 
โดยไดรับทราบคะแนนสรุปรวมรอยละ 
๘๔.๖๖ เมื่อ๑ ก.พ.๖๔ ป๒๕๖๔มีเพียง
การบูรณาการในรูปแบบออนไลน 

๒.ตัวอยางพรรณไมแหง
และการศึกษาพรรณไม 
 

๒.ตัวอยางพรรณไมแหง ๘๘๘ 
ตัวอยาง ๑๒๒ ชนิด ตัวอยาง
ดอง ๓๖ ตัวอยาง ๑๙ ชนิด 
ตัวอยางดอง ๑๕ ตัวอยาง           
๑๕ ชนิดและการศึกษาพรรณ
ไม ๑๓๒ ชนิด 
 

๒.ตัวอยางพรรณไมแหง มีบางชิน้ ชํารุด 
เสียหาย จากการถูกเชื้อราทําลาย และ
จากการเคลื่อนยายจัดระบบ ในตูที่มีเนื้อ
ที่จํากัดจึงเบียดอัดกันแนน การดึง
ออกมาดู มาศึกษา บางคร้ัง การเก็บคืน
ที่เดิมไมเรียงลําดบัตามเดิม จึงตอง ร้ือ
มาจัดเรียงใหมใหตรงตามลําดับใน
ทะเบียน ก็เปนสวนหนึ่งทีท่ําใหชิ้นสวน
ตัวอยางชาํรุดเสียหายได  ป๒๕๖๔มี
เพียงการบูรณาการในรูปแบบออนไลน 

๓.ทะเบียนพรรณไมและ
ภาพถายพรรณไม 
 

๓.ทะเบียนพรรณไมจาํนวน          
๑๖ เลม ๑๓๒ ชนิดและ
ภาพถายพรรณไม จาํนวน 
๒,๔๕๒ ภาพ 
 

๓. ทะเบียนพรรณไม เพิ่มข้ึน ๑๓ ชนิด 
มีการปรับรูปแบบและแกไขบางเล็กนอย
และภาพถายพรรณไมก็เพิ่มจํานวนใหม
มากกวาเดิมเมื่อมีการเห็นดอก ผล และ
สวนของพืชใหมๆที่แปลกไปกวาเดิม ป
๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลน 

๔.ปายชื่อพรรณไม
สมบูรณ(22มิ.ย.64) 
 

๔.การจัดทํารางปายชื่อพรรณ
ไมสมบูรณจาํนวน ๑๓๒ ชนิด 
บูรณาการในการเรียนรูของ
นักเรียนระดับชัน้ ม.๑-ม.๖   
ในรายวิชาวิทยาศาสตรและ
ศิลปะ 
 

๔.การทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณผาน
การตรวจสอบแลว ๑๑๙ ชนิด สวนที่
เหลือจะนําสงตรวจสอบเพิ่มเติมในป
การศึกษาตอไป ปญหาจะอยูทีต่องสราง
บทเรียนออนไลน เนื่องจากป ๒๕๖๓-
๒๕๖๔ พบปญหา โรคระบาดโควิด-๑๙  
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

จากตารางเปนปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามท่ีไดวางแผนไว 

ซ่ึงเปนสิ่งท่ีคณะผูบริหารและคณะทํางานจําเปนตองหาวิธีการปรับปรุงและแกไขเพ่ือให          การสนอง

พระราชดําริฯงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงคตามกรอบการสรางจิตสํานึกและกิจกรรม

สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ตอไป    
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               ๒) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานในปตอไป                                

               เม่ือปรากฏปญหาแลอุปสรรคในการดําเนินงาน ดังไดเสนอผานมาแลวนั้น การทํางานในโอกาส

ตอไปจึงตองมีการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนางานในปตอไป ขอนําเสนอดังตอไปนี ้
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               ๒) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานในปตอไป                                

               เม่ือปรากฏปญหาแลอุปสรรคในการดําเนินงาน ดังไดเสนอผานมาแลวนั้น การทํางานในโอกาส

ตอไปจึงตองมีการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนางานในปตอไป ขอนําเสนอดังตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางท่ี 72 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางานการดําเนินงานพืชศึกษาชนิดท่ี 1 ผักเสี้ยนผี  
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งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งาน
ยอย) 

ปริมาณงาน 
วางแผนและปรับปรุงพัฒนางานใน

ปตอไป 

พืชศึกษาชนิดที่๑
ผักเสี้ยนผี 
๑. ราก 

 
 

ศึกษารูปลักษณ 
คุณสมบัติ พฤติกรรม 
ทั้งภายนอกภายในของ
รากผักเสี้ยนผ ี
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน ๖ กลุม (มาก ตน )       
๑.กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีระดบัชัน้ ม.๔ 
แผนการจัดการเรียนรูออกแบบ       
๖ใบงาน ๑๒ชิ้นงาน เร่ืองชนิดของ
รากดูจากรูปลักษณภายนอก 
๒.กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีระดบัชัน้ ม.๖ 
แผนการจัดการเรียนรูออกแบบ         
๖ใบงาน ๑๒ชิ้นงานเร่ืองชนิดของ
รากดูจากรูปลักษณภายใน 
๓.กรณีนักเรียนระดับชั้น ม.อ่ืนๆ
แยกศึกษาไปตามเร่ืองที่กําหนดจาก
การแบงยอยงานของคณะทํางาน 
พืชศึกษา ผักเสี้ยนผีและ๓สาระฯ 
โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
กับพืชศึกษาผักเสี้ยนผีเพื่อ
มอบหมายภาระงานใหแกนักเรียน
หรือกลุมผูเรียน ในการศึกษา
รูปลักษณ คุณสมบัติและพฤติกรรม
จากการศึกษาลักษณะภายนอกของ
รากผักเสี้ยนผีพชืศึกษาชนิดที่๑ 
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน                                             
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
จากการทํางานยอย องคประกอบที่ 
๓ พืชศึกษาผักเสี้ยนผีและ๓สาระฯ 
 

๒. ลําตน 

 

 

ศึกษารูปลักษณ 

คุณสมบัติ พฤติกรรม 

ทั้งภายนอกภายในของ

ลําตนผักเสี้ยนผ ี

 

 

 

 

 

จํานวน ๖ กลุม (มาก ตน )       

๑. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีระดบัชัน้ ม.๔

แผนการจัดการเรียนรูออกแบบ      

๖ใบงาน ๑๒ชิ้นงานเร่ืองชนิดของ 

ลําตนดูจากรูปลักษณภายนอก 

๒. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีระดบัชัน้ม.๖ 

แผนการจัดการเรียนรูออกแบบ       

๖ใบงาน ๑๒ชิ้นงานเร่ืองชนิดของ 

ลําตนดูจากรูปลักษณภายใน 

๓. กรณีนักเรียนระดับชั้น ม.อ่ืนๆ
แยกศึกษาไปตามเร่ืองที่กําหนดจาก
การแบงยอยงานของคณะทํางาน 
พืชศึกษา ผักเสี้ยนผีและ๓สาระฯ 
โดยป๒๕๖๔เรียนออนไลน 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ

กับพืชศึกษาผักเสี้ยนผีเพื่อ

มอบหมายภาระงานใหแกนักเรียน

หรือกลุมผูเรียน ในการศึกษา

รูปลักษณ คุณสมบัติและพฤติกรรม

จากการศึกษาลักษณะภายนอกของ

ลําตนผักเสี้ยนผี                                                         

๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ

นักเรียน                                             

๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค

และแนวทางแกไขปญหาจาก         

การทํางานยอยเมื่อศึกษา ลําตนของ

ผักเสี้ยนผี                                                          
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ตารางท่ี 72 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางานการดําเนินงานพืชศึกษาชนิดท่ี 1 ผักเสี้ยนผี  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด  
(งานยอย) 

ปริมาณงาน 
วางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน 

ในปตอไป 

๓. ใบ 

 

 

 

 

ศึกษารูปลักษณ 

คุณสมบัติ พฤติกรรม 

ทั้งภายนอกภายในของ

ใบผักเสี้ยนผ ี

 

 

 

 

๑.กลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุม 
จัดทําแผนจํานวน ๖ แผนสาํหรับ
นักเรียน ม.๑-ม.๖ กรณีนักเรียนม.๔   
ใหศึกษาลักษณะรูปลักษณภายนอก 
๖ กลุม 
๒.กรณีนักเรียน ม.๖ ใหศึกษา
ลักษณะรูปลักษณภายใน ๖ กลุม 
๓.กรณีนักเรียนระดับชั้น ม.อ่ืนๆ
แยกศึกษาไปตามเร่ืองที่กําหนดจาก
การแบงยอยงานของคณะทํางาน 
พืชศึกษา ผักเสี้ยนผีและ๓สาระฯ 
โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
กับพืชศึกษาผักเสี้ยนผีเพื่อ
มอบหมายภาระงานใหแกนักเรียน
หรือกลุมผูเรียน ในการศึกษา
รูปลักษณ คุณสมบัติและพฤติกรรม
จากการศึกษาใบทั้งภายนอกและ
ภายใน                                         
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน        
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
จากการทํางานยอยเมื่อศึกษา         
ใบผักเสี้ยนผทีั้งภายนอกและภายใน  

๔. ดอก 

 

 

ศึกษารูปลักษณ 

คุณสมบัติ พฤติกรรม 

ทั้งภายนอกภายในของ

ดอกผักเสี้ยนผ ี

 

 

 

 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุม จัดทําแผน
จัดการเรียนรูจํานวน ๖ แผน กรณี
นักเรียน ม.๔ ใหศึกษาลักษณะ
ภายนอกของดอก ๖ กลุม 
๒.กรณีศึกษา ม.๖ ใหศึกษาลักษณะ
ภายในของดอกจํานวน ๖ กลุม 
๓.กรณีนักเรียนระดับชั้น ม.อ่ืนๆ
แยกยอยไปตามขอกําหนดจาก        
การแบงยอยงานของคณะทํางาน 
พืชศึกษา ผักเสี้ยนผี โดยป๒๕๖๔ 
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
กับพืชศึกษาผักเสี้ยนผีเพื่อ
มอบหมายภาระงานใหแกนักเรียน
หรือกลุมผูเรียน จากการศึกษา
รูปลักษณ คุณสมบัติและพฤติกรรม
จากการศึกษาดอกผักเสี้ยนผ ี            
ทั้งภายนอกและภายใน                                         
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน         
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค         
ที่เกิดจากการทํางานยอยเมื่อศึกษา
ดอกผักเสี้ยนผี                                                                                  

๕. ผล 

 

ศึกษารูปลักษณ 

คุณสมบัติ พฤติกรรม 

ทั้งภายนอกภายในของ

ผลผักเสี้ยนผ ี

 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุมสาระฯ จัดทํา
แผนจัดการเรียนรูจํานวน ๖ แผน 
สําหรับนักเรียน ม.๑ - ม.๖ กรณี
นักเรียน ม.๔ ใหศึกษาลักษณะ
ภายนอกของผลผักเสี้ยนผีจํานวน  
๖ กลุม 
๒.กรณีศึกษา ม.๖ ใหศึกษาลักษณะ
ภายในของผลจาํนวน ๖ กลุม 
๓.กรณีนักเรียนระดับชั้น ม.อ่ืนๆ 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
กับพืชศึกษาผักเสี้ยนผีเพื่อ
มอบหมายภาระงานใหแกนักเรียน
หรือกลุมผูเรียน ในการศึกษา
รูปลักษณ คุณสมบัติและพฤติกรรม
จากการศึกษาผล(ฝก)ผักเสี้ยนผ ี  
ทั้งภายนอกและภายใน   
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน          
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ตารางท่ี 72 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางานการดําเนินงานพืชศึกษาชนิดท่ี 1 ผักเสี้ยนผี  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด  
(งานยอย) 

ปริมาณงาน 
วางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน 

ในปตอไป 

๓. ใบ 

 

 

 

 

ศึกษารูปลักษณ 

คุณสมบัติ พฤติกรรม 

ทั้งภายนอกภายในของ

ใบผักเสี้ยนผ ี

 

 

 

 

๑.กลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุม 
จัดทําแผนจํานวน ๖ แผนสาํหรับ
นักเรียน ม.๑-ม.๖ กรณีนักเรียนม.๔   
ใหศึกษาลักษณะรูปลักษณภายนอก 
๖ กลุม 
๒.กรณีนักเรียน ม.๖ ใหศึกษา
ลักษณะรูปลักษณภายใน ๖ กลุม 
๓.กรณีนักเรียนระดับชั้น ม.อ่ืนๆ
แยกศึกษาไปตามเร่ืองที่กําหนดจาก
การแบงยอยงานของคณะทํางาน 
พืชศึกษา ผักเสี้ยนผีและ๓สาระฯ 
โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
กับพืชศึกษาผักเสี้ยนผีเพื่อ
มอบหมายภาระงานใหแกนักเรียน
หรือกลุมผูเรียน ในการศึกษา
รูปลักษณ คุณสมบัติและพฤติกรรม
จากการศึกษาใบทั้งภายนอกและ
ภายใน                                         
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน        
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
จากการทํางานยอยเมื่อศึกษา         
ใบผักเสี้ยนผทีั้งภายนอกและภายใน  

๔. ดอก 

 

 

ศึกษารูปลักษณ 

คุณสมบัติ พฤติกรรม 

ทั้งภายนอกภายในของ

ดอกผักเสี้ยนผ ี

 

 

 

 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุม จัดทําแผน
จัดการเรียนรูจํานวน ๖ แผน กรณี
นักเรียน ม.๔ ใหศึกษาลักษณะ
ภายนอกของดอก ๖ กลุม 
๒.กรณีศึกษา ม.๖ ใหศึกษาลักษณะ
ภายในของดอกจํานวน ๖ กลุม 
๓.กรณีนักเรียนระดับชั้น ม.อ่ืนๆ
แยกยอยไปตามขอกําหนดจาก        
การแบงยอยงานของคณะทํางาน 
พืชศึกษา ผักเสี้ยนผี โดยป๒๕๖๔ 
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
กับพืชศึกษาผักเสี้ยนผีเพื่อ
มอบหมายภาระงานใหแกนักเรียน
หรือกลุมผูเรียน จากการศึกษา
รูปลักษณ คุณสมบัติและพฤติกรรม
จากการศึกษาดอกผักเสี้ยนผ ี            
ทั้งภายนอกและภายใน                                         
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน         
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค         
ที่เกิดจากการทํางานยอยเมื่อศึกษา
ดอกผักเสี้ยนผี                                                                                  

๕. ผล 

 

ศึกษารูปลักษณ 

คุณสมบัติ พฤติกรรม 

ทั้งภายนอกภายในของ

ผลผักเสี้ยนผ ี

 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุมสาระฯ จัดทํา
แผนจัดการเรียนรูจํานวน ๖ แผน 
สําหรับนักเรียน ม.๑ - ม.๖ กรณี
นักเรียน ม.๔ ใหศึกษาลักษณะ
ภายนอกของผลผักเสี้ยนผีจํานวน  
๖ กลุม 
๒.กรณีศึกษา ม.๖ ใหศึกษาลักษณะ
ภายในของผลจาํนวน ๖ กลุม 
๓.กรณีนักเรียนระดับชั้น ม.อ่ืนๆ 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
กับพืชศึกษาผักเสี้ยนผีเพื่อ
มอบหมายภาระงานใหแกนักเรียน
หรือกลุมผูเรียน ในการศึกษา
รูปลักษณ คุณสมบัติและพฤติกรรม
จากการศึกษาผล(ฝก)ผักเสี้ยนผ ี  
ทั้งภายนอกและภายใน   
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน          

ตารางท่ี 72 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางานการดําเนินงานพืชศึกษาชนิดท่ี 1 ผักเสี้ยนผี  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งาน
ยอย) 

ปริมาณงาน 
วางแผนและปรับปรุงพัฒนางานใน

ปตอไป 

๕. ผล 

 
 

แยกยอยไปตามขอกําหนดจากการ
แบงยอยของคณะทํางานพืชศึกษา 
ผักเสี้ยนผี โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลนตลอด
ปการศึกษา 

๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
จากการทํางานยอยเมื่อศึกษาผล
(ฝก)ผักเสี้ยนผี                                                                                                                        

๖. เมล็ด 

 

 

ศึกษารูปลักษณ 

คุณสมบัติ พฤติกรรม 

ทั้งภายนอกภายในของ

เมล็ดผักเสี้ยนผ ี

 

 

 

 

 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุม จัดทําแผน
จัดการเรียนรูบูรณาการจํานวน             
๖ แผน สําหรับนักเรียน ม.๑ - ม.๖ 
กรณีนักเรียน ม.๔ใหศึกษาลักษณะ
ภายนอกของเมล็ดผักเสี้ยนผีจาํนวน  
๖ กลุม 
๒.กรณีศึกษา ม.๖ ใหศึกษาลักษณะ
ภายในของเมล็ดจํานวน ๖ กลุม 
๓.กรณีนักเรียนระดับชั้น ม.อ่ืนๆ
แยกยอยไปตามขอกําหนดจากการ
แบงยอยของคณะทํางานพืชศึกษา 
ผักเสี้ยนผี โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลนตลอด
ปการศึกษา 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
กับพืชศึกษาผักเสี้ยนผีเพื่อ
มอบหมายภาระงานใหแกนักเรียน
หรือกลุมผูเรียน ในการศึกษา
รูปลักษณ คุณสมบัติและพฤติกรรม
จากการศึกษาเมล็ดผักเสี้ยนผีทัง้
ภายนอกและภายใน                                        
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน             
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
จากการทํางานยอย เมื่อศึกษาเมล็ด
ผักเสี้ยนผี                                                                                  
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งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด  
(งานยอย) 

ปริมาณงาน 
วางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน 

ในปตอไป 

พืชศึกษาชนิดที่
๒แกว 
๑. ราก 

 
 

ศึกษารูปลักษณ 
คุณสมบัติ พฤติกรรม 
ทั้งภายนอกภายใน
ของรากผักเสี้ยนผ ี
 
 
 
 

จํานวน ๖ กลุม (๓๐ ตน )       
๑.กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี
ระดับชัน้ ม.๔ แผนการจัดการ
เรียนรูออกแบบ๑๒ใบงาน ๒๔
ชิ้นงาน เร่ืองชนดิของรากดูจาก
รูปลักษณภายนอกและภายใน 
๒.กรณีนักเรียนระดับชั้น ม.อ่ืนๆ
แยกศึกษาไปตามเร่ืองที่กําหนดจาก
การแบงยอยงานของคณะทํางาน 
พืชศึกษา แกว โดยป๒๕๖๔จัด
กิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
กับพืชศึกษาแกว  เพื่อมอบหมาย
ภาระงานใหแกนักเรียนหรือกลุม
ผูเรียน ในการศึกษารูปลักษณ 
คุณสมบัติและพฤติกรรมจาก
การศึกษาลักษณะภายนอกและ
ภายในของรากแกวพืชศึกษาชนดิ     
ที่๒ 
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน                                            
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
จากการทํางานยอย องคประกอบที่ 
๓ พืชศึกษาแกว 

๒. ลําตน 

 

 

ศึกษารูปลักษณ 

คุณสมบัติ พฤติกรรม 

ทั้งภายนอกภายใน

ของลําตนแกว 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน ๖ กลุม (๓๐ ตน )       

๑.กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

ระดับชัน้ ม.๔แผนการจัดการเรียนรู

ออกแบบ๖ใบงาน ๑๒ชิน้งานเร่ือง

ชนิดของลาํตนดูจากรูปลักษณ

ภายนอกและภายใน 

๒.กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีระดบัชัน้ม.๖ 

แผนการจัดการเรียนรูออกแบบ          

๖ใบงาน ๑๒ชิ้นงานเร่ืองชนิดของ 

ลําตนดูจากรูปลักษณภายใน 

๓.กรณีนักเรียนระดับชั้น ม.อ่ืนๆ
แยกศึกษาไปตามเร่ืองที่กําหนดจาก
การแบงยอยงานของคณะทํางาน 
พืชศึกษา แกว โดยป๒๕๖๔          
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ

กับพืชศึกษาแกว เพื่อมอบหมาย

ภาระงานใหแกนักเรียนหรือกลุม

ผูเรียน ในการศึกษารูปลักษณ 

คุณสมบัติและพฤติกรรมจาก

การศึกษาลักษณะภายนอกและ

ภายในของลําตนแกว                                                         

๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ

นักเรียน                                            

๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค

และหาวิธีการแกไขปญหาที่เกิดจาก

การทํางานยอยเมื่อศึกษาลําตนของ

พืชศึกษา  
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งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด  
(งานยอย) 

ปริมาณงาน 
วางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน 

ในปตอไป 

พืชศึกษาชนิดที่
๒แกว 
๑. ราก 

 
 

ศึกษารูปลักษณ 
คุณสมบัติ พฤติกรรม 
ทั้งภายนอกภายใน
ของรากผักเสี้ยนผ ี
 
 
 
 

จํานวน ๖ กลุม (๓๐ ตน )       
๑.กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี
ระดับชัน้ ม.๔ แผนการจัดการ
เรียนรูออกแบบ๑๒ใบงาน ๒๔
ชิ้นงาน เร่ืองชนดิของรากดูจาก
รูปลักษณภายนอกและภายใน 
๒.กรณีนักเรียนระดับชั้น ม.อ่ืนๆ
แยกศึกษาไปตามเร่ืองที่กําหนดจาก
การแบงยอยงานของคณะทํางาน 
พืชศึกษา แกว โดยป๒๕๖๔จัด
กิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
กับพืชศึกษาแกว  เพื่อมอบหมาย
ภาระงานใหแกนักเรียนหรือกลุม
ผูเรียน ในการศึกษารูปลักษณ 
คุณสมบัติและพฤติกรรมจาก
การศึกษาลักษณะภายนอกและ
ภายในของรากแกวพืชศึกษาชนดิ     
ที่๒ 
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน                                            
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
จากการทํางานยอย องคประกอบที่ 
๓ พืชศึกษาแกว 

๒. ลําตน 

 

 

ศึกษารูปลักษณ 

คุณสมบัติ พฤติกรรม 

ทั้งภายนอกภายใน

ของลําตนแกว 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน ๖ กลุม (๓๐ ตน )       

๑.กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

ระดับชัน้ ม.๔แผนการจัดการเรียนรู

ออกแบบ๖ใบงาน ๑๒ชิน้งานเร่ือง

ชนิดของลาํตนดูจากรูปลักษณ

ภายนอกและภายใน 

๒.กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีระดบัชัน้ม.๖ 

แผนการจัดการเรียนรูออกแบบ          

๖ใบงาน ๑๒ชิ้นงานเร่ืองชนิดของ 

ลําตนดูจากรูปลักษณภายใน 

๓.กรณีนักเรียนระดับชั้น ม.อ่ืนๆ
แยกศึกษาไปตามเร่ืองที่กําหนดจาก
การแบงยอยงานของคณะทํางาน 
พืชศึกษา แกว โดยป๒๕๖๔          
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ

กับพืชศึกษาแกว เพื่อมอบหมาย

ภาระงานใหแกนักเรียนหรือกลุม

ผูเรียน ในการศึกษารูปลักษณ 

คุณสมบัติและพฤติกรรมจาก

การศึกษาลักษณะภายนอกและ

ภายในของลําตนแกว                                                         

๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ

นักเรียน                                            

๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค

และหาวิธีการแกไขปญหาที่เกิดจาก

การทํางานยอยเมื่อศึกษาลําตนของ

พืชศึกษา  
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งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด  
(งานยอย) 

ปริมาณงาน 
วางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน 

ในปตอไป 

๓. ใบ 

 

 

 

 

 

 

ศึกษารูปลักษณ 

คุณสมบัติ พฤติกรรม 

ทั้งภายนอกภายใน

ของใบแกว 

 

 

 

 

๑.กลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุม 
จัดทําแผน จํานวน ๖ แผนสาํหรับ
นักเรียน ม.๑-ม.๖ กรณีนักเรียน           
ม.๔ ใหศึกษาลักษณะรูปลักษณ
ภายนอก ๖ กลุม 
๒.กรณีนักเรียน ม. ๖ ใหศึกษา
ลักษณะรูปลักษณภายใน ๖ กลุม 
๓.กรณีนักเรียนระดับชั้น ม.อ่ืนๆ
แยกศึกษาไปตามเร่ืองที่กําหนดจาก
การแบงยอยงานของคณะทํางาน 
พืชศึกษา แกว โดยป๒๕๖๔                  
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ

กับพืชศึกษาแกว เพื่อมอบหมาย

ภาระงานใหแกนักเรียนหรือกลุม

ผูเรียน ในการศึกษารูปลักษณ 

คุณสมบัติและพฤติกรรมจาก

การศึกษาใบทั้งภายนอกและภายใน                                         

๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ

นักเรียน                                                       

๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค

จากการทํางานยอย เมื่อศึกษา            

ใบแกวทั้งภายนอกและภายใน  

๔. ดอก 

 

 

ศึกษารูปลักษณ 

คุณสมบัติ พฤติกรรม 

ทั้งภายนอกภายใน

ของดอกแกว 

 

 

 

 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุม จัดทําแผน
จัดการเรียนรู จํานวน ๖ แผน กรณี
นักเรียน ม.๔ ใหศึกษาลักษณะ
ภายนอกของดอก ๖ กลุม 
๒.กรณีศึกษา ม. ๖ ใหศึกษา
ลักษณะภายในของดอกจํานวน              
๖ กลุม 
๓.กรณีนักเรียนระดับชั้น ม.อ่ืนๆ
แยกยอยไปตามขอกําหนดจาก            
การแบงยอยงานของคณะทํางาน 
พืชศึกษาแกว  โดยป๒๕๖๔            
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ

กับพืชศึกษาแกว เพื่อมอบหมาย

ภาระงานใหแกนักเรียนหรือกลุม

ผูเรียน จากการศึกษารูปลักษณ 

คุณสมบัติและพฤติกรรมจาก

การศึกษาดอกแกวทั้งภายนอกและ

ภายใน                                         

๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ

นักเรียน                                                       

๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค      

ที่เกิดจากการทํางานยอยเมื่อศึกษา

ดอกแกว                                                                                  

๕. ผล 
 
 
 
 
 

ศึกษารูปลักษณ 
คุณสมบัติ พฤติกรรม 
ทั้งภายนอกภายใน
ของผลแกว 
 
 
 
 
 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุมสาระฯ จัดทํา
แผนจัดการเรียนรูจํานวน ๖ แผน 
สําหรับนักเรียน ม.๑-ม.๖ กรณี
นักเรียน ม.๔ใหศึกษาลักษณะ
ภายนอกของผลแกวจํานวน ๖ กลุม 
๒.กรณีศึกษา ม.๖ ใหศึกษาลักษณะ
ภายในของผลจาํนวน ๖ กลุม 
๓.กรณีนักเรียนระดับชั้น ม.อ่ืนๆ
แยกยอยไปตามขอกําหนดจาก 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
กับพืชศึกษาแกว เพื่อมอบหมาย
ภาระงานใหแกนักเรียนหรือกลุม
ผูเรียน ในการศึกษารูปลักษณ 
คุณสมบัติและพฤติกรรมจาก
การศึกษาผลแกวทั้งภายนอกและ
ภายใน                                        
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน                                                        



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 254

ตารางท่ี 73 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางานการดําเนินงานพืชศึกษาชนิดท่ี 2 แกว  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง

ดําเนินการ 

รายละเอียด  

(งานยอย) 
ปริมาณงาน 

วางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

ในปตอไป 

๕. ผล(ตอ) 
 

 การแบงยอยของคณะทํางาน              

พืชศึกษาแกว  โดยป๒๕๖๔               

จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ

ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค

จากการทํางานยอย เมื่อศึกษาผล

แกว                                                                                 

๖. เมล็ด 

 

 

ศึกษารูปลักษณ 

คุณสมบัติ พฤติกรรม 

ทั้งภายนอกภายใน

ของเมล็ดแกว 

 

 

 

 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุม จัดทําแผน

จัดการเรียนรูบูรณาการ จํานวน          

๖ แผน สําหรับนักเรียน ม.๑ - ม.๖ 

กรณีนักเรียน ม.๔ ใหศึกษาลักษณะ

ภายนอกของเมล็ดแกวจํานวน            

๖ กลุม 

๒.กรณีศึกษา ม.๖ ใหศึกษาลักษณะ

ภายในของเมล็ดจํานวน ๖ กลุม 

๓.กรณีนักเรียนระดับชั้น ม.อ่ืนๆ 
แยกยอยไปตามขอกําหนดจากการ
แบงยอยของคณะทํางานพืชศึกษา 
แกว  โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณา
การในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ

กับพืชศึกษาแกว เพื่อมอบหมาย

ภาระงานใหแกนักเรียนหรือกลุม

ผูเรียน ในการศึกษารูปลักษณ 

คุณสมบัติและพฤติกรรมจาก

การศึกษาเมล็ดแกวทั้งภายนอกและ

ภายใน                                        

๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ

นักเรียน                                                       

๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค

จากการทํางานยอย เมื่อศึกษาเมล็ด

แกว                                                                                  
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ตารางท่ี 73 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางานการดําเนินงานพืชศึกษาชนิดท่ี 2 แกว  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตอง

ดําเนินการ 

รายละเอียด  

(งานยอย) 
ปริมาณงาน 

วางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

ในปตอไป 

๕. ผล(ตอ) 
 

 การแบงยอยของคณะทํางาน              

พืชศึกษาแกว  โดยป๒๕๖๔               

จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ

ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค

จากการทํางานยอย เมื่อศึกษาผล

แกว                                                                                 

๖. เมล็ด 

 

 

ศึกษารูปลักษณ 

คุณสมบัติ พฤติกรรม 

ทั้งภายนอกภายใน

ของเมล็ดแกว 

 

 

 

 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุม จัดทําแผน

จัดการเรียนรูบูรณาการ จํานวน          

๖ แผน สําหรับนักเรียน ม.๑ - ม.๖ 

กรณีนักเรียน ม.๔ ใหศึกษาลักษณะ

ภายนอกของเมล็ดแกวจํานวน            

๖ กลุม 

๒.กรณีศึกษา ม.๖ ใหศึกษาลักษณะ

ภายในของเมล็ดจํานวน ๖ กลุม 

๓.กรณีนักเรียนระดับชั้น ม.อ่ืนๆ 
แยกยอยไปตามขอกําหนดจากการ
แบงยอยของคณะทํางานพืชศึกษา 
แกว  โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณา
การในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ

กับพืชศึกษาแกว เพื่อมอบหมาย

ภาระงานใหแกนักเรียนหรือกลุม

ผูเรียน ในการศึกษารูปลักษณ 

คุณสมบัติและพฤติกรรมจาก

การศึกษาเมล็ดแกวทั้งภายนอกและ

ภายใน                                        

๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ

นักเรียน                                                       

๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค

จากการทํางานยอย เมื่อศึกษาเมล็ด

แกว                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางท่ี 74 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางาน สาระท่ี 1 ธรรมชาติแหงชีวิต กับพืชศึกษาชนิดท่ี๑  
ผักเสี้ยนผีงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน 
วางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

ในปตอไป 
สาระที่ ๑  
ธรรมชาติแหงชีวิต 
กับพืชศึกษาชนิดที่๑ 
ผักเสี้ยนผี 
 
 

สาระ: ธรรมชาติแหงชีวิต 
๑.สัมผัสเรียนรูวงจรชีวิต
ของชีวภาพ 
๑.๑ศึกษาดานรูปลักษณ 
ไดขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงและความ
แตกตางดานรูปลักษณ 
 
 
 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุมสาระ จัดทาํ
แผนจัดการเรียนรูจํานวน ๖ แผน 
สําหรับนักเรียน ม.๑-ม.๖ เพื่อ
สัมผัสการเรียนรูวงจรชีวิตของ
ผักเสี้ยนผี                                                        
๒.ศึกษาดานรูปลักษณ เห็นขอมูล
การเปลี่ยนแปลง ๓ ชวงวัยเปน
อยางนอย คือ แรกเร่ิม เจริญเต็มที่
และชวงทายของวงชีวิต โดยป
๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการใน
รูปแบบออนไลนตลอดปการศึกษา 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณา
การสาระธรรมชาติแหงชีวิตเพื่อหา
วิธีมอบหมายภาระงานใหนักเรียน
ไดสัมผสั เรียนรูวงจรชีวิตของ
ผักเสี้ยนผีพชืศึกษาชนิดที๑่                                                                            
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน                                                       
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
จากการทํางานยอย              
เมื่อศึกษา รูปลักษณและการ
เปลี่ยนแปลงดานรูปลักษณ                                

๑.๒ศึกษาดานคุณสมบัติ 
ไดขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงและความ
แตกตางดานคุณสมบัติ                               
 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุมสาระ จัดทาํ
แผนจัดการเรียนรูจํานวน ๖ แผน 
สําหรับนักเรียน ม.๑-ม.๖ เพื่อ
ศึกษาคุณสมบัติของผักเสี้ยนผี                                                                           
๒.ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติของผักเสี้ยนผี          
ใน ๓ ชวงวัยเปนอยางนอย โดย        
ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการใน
รูปแบบออนไลนตลอดปการศึกษา 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณา
การสาระธรรมชาติแหงชีวิตเพื่อหา
วิธีมอบหมายภาระงานใหแก
นักเรียนใหไดคุณสมบัติและการ
เปลี่ยนแปลง  
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน คุณสมบัติของผักเสี้ยนผ ี

๑.๓ศึกษาดานพฤติกรรม 
ไดขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงและความ
แตกตางดานพฤติกรรม 
 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุมสาระ จัดทาํ
แผนจัดการเรียนรูจํานวน ๖ แผน 
สําหรับนักเรียน ม.๑-ม.๖  
เพื่อศึกษาดานพฤติกรรมและ           
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผักเสี้ยนผี                                     
๒.ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอยางนอย ๓ ชวงวัยของ
ผักเสี้ยนผี โดยป๒๕๖๔จัด
กิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 
                                   

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณา
การเพื่อมอบหมายภาระงานใหแก
นักเรียนในการศึกษาพฤติกรรม
และ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผักเสี้ยนผี  ๓ ชวงวัย                                   
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน                                 
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
การทํางานยอยเมื่อ ศึกษา
พฤติกรรมของผักเสี้ยนผี 
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ตารางท่ี 74 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางาน สาระท่ี 1 ธรรมชาติแหงชีวิต  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 
งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด                 
(งานยอย) 

ปริมาณงาน 
วางแผนและปรับปรุงพัฒนางานใน

ปตอไป 
สาระที่ ๑  
ธรรมชาติแหงชีวิต 
กับพืชศึกษาชนิดที่๑ 
ผักเสี้ยนผี(ตอ) 
 

๒.เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงและ
ความแตกตาง 
๒.๑รูปลักษณกับรูป
กายตน 
 
 
 
 
 

๑.นักเรียนเรียนรูเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงดานรูปลักษณของ
ผักเสี้ยนผี  ๓ ชวงวัย  คือ แรกเร่ิม 
เจริญเตม็วัย และชวงทายกอนตาย 
รวม ๖ แผน                                                
๒.รวบรวมผลจากการศึกษาของ
นักเรียน ม.๑-ม.๖ 
จํานวน ๖ ชุดจาก ๖ แผน โดย        
ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการใน
รูปแบบออนไลนตลอดปการศึกษา 
 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
เพื่อหาวิธีการมอบหมายภาระงาน
ใหแกนักเรียนในการเปรียบเทียบ 
การเปลี่ยนแปลงดานรูปลักษณของ
ผักเสี้ยนผี  ๓ ชวงวัยกับรูปกายตน                                   
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน                                 
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
การทํางานยอยเมื่อ เปรียบเทียบ
รูปลักษณกับรูปกายตน 

๒.๒คุณสมบัติกับ
สมรรถภาพของตน 
 

๑.จากแผน ๖ แผนนักเรียน
เปรียบเทียบคุณสมบัติและ 
การเปลี่ยนแปลงของผักเสี้ยนผี
เทียบกับสมรรถภาพของตน 
ใน ๓ ชวงวัย  เปนอยางนอย                                              
๒.รวบรวมผลการศึกษาของ
นักเรียน ม.๑-ม.๖ 
จํานวน ๖ ชุดจาก ๖ แผน  โดยป
๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการใน
รูปแบบออนไลนตลอดปการศึกษา 
 
 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
เพื่อหาวิธีการมอบหมายภาระงาน
ใหแกนักเรียนในการเปรียบเทียบ 
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ
ผักเสี้ยนผี กับสมรรถภาพของตน         
๓ ชวงวัย                                  
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน                                 
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
การทํางานยอยเมื่อเปรียบเทียบ การ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผักเสี้ยน
ผี กับสมรรถภาพของตน   ๓ ชวงวัย 

๒.๓พฤติกรรมกับจิต
อารมณและ
พฤติกรรมของตน 
 

๑.จาก ๘ กลุมสาระฯ จัดทําแผน 
๖ แผน สําหรับนักเรียน 
ม.๑ - ม.๖ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผักเสี้ยนผี ๓ ชวงวัยกับจติอารมณ
และพฤติกรรมของตน 
๒.รวบรวมผลการศึกษาของ
นักเรียน ม.๑-ม.๖  
จํานวน ๖ ชุดจาก ๖ แผน  โดย       
ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการใน
รูปแบบออนไลนตลอดปการศึกษา 
 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
เพื่อหาวิธีการมอบหมายภาระงาน
ใหแกนักเรียนในการเปรียบเทียบ 
การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของ
ผักเสี้ยนผี ๓ ชวงวัยคือวัยแรกเร่ิม 
วัยเจริญเต็มที่ และวัยชวงทายๆกอน
ตายกับจิตอารมณและพฤติกรรม                        
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน                                 
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
จากการทํางานยอยเมื่อศึกษา
พฤติกรรมกับจิตอารมณ 
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ตารางท่ี 74 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางาน สาระท่ี 1 ธรรมชาติแหงชีวิต  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 (ตอ) 
งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด                 
(งานยอย) 

ปริมาณงาน 
วางแผนและปรับปรุงพัฒนางานใน

ปตอไป 
สาระที่ ๑  
ธรรมชาติแหงชีวิต 
กับพืชศึกษาชนิดที่๑ 
ผักเสี้ยนผี(ตอ) 
 

๒.เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงและ
ความแตกตาง 
๒.๑รูปลักษณกับรูป
กายตน 
 
 
 
 
 

๑.นักเรียนเรียนรูเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงดานรูปลักษณของ
ผักเสี้ยนผี  ๓ ชวงวัย  คือ แรกเร่ิม 
เจริญเตม็วัย และชวงทายกอนตาย 
รวม ๖ แผน                                                
๒.รวบรวมผลจากการศึกษาของ
นักเรียน ม.๑-ม.๖ 
จํานวน ๖ ชุดจาก ๖ แผน โดย        
ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการใน
รูปแบบออนไลนตลอดปการศึกษา 
 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
เพื่อหาวิธีการมอบหมายภาระงาน
ใหแกนักเรียนในการเปรียบเทียบ 
การเปลี่ยนแปลงดานรูปลักษณของ
ผักเสี้ยนผี  ๓ ชวงวัยกับรูปกายตน                                   
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน                                 
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
การทํางานยอยเมื่อ เปรียบเทียบ
รูปลักษณกับรูปกายตน 

๒.๒คุณสมบัติกับ
สมรรถภาพของตน 
 

๑.จากแผน ๖ แผนนักเรียน
เปรียบเทียบคุณสมบัติและ 
การเปลี่ยนแปลงของผักเสี้ยนผี
เทียบกับสมรรถภาพของตน 
ใน ๓ ชวงวัย  เปนอยางนอย                                              
๒.รวบรวมผลการศึกษาของ
นักเรียน ม.๑-ม.๖ 
จํานวน ๖ ชุดจาก ๖ แผน  โดยป
๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการใน
รูปแบบออนไลนตลอดปการศึกษา 
 
 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
เพื่อหาวิธีการมอบหมายภาระงาน
ใหแกนักเรียนในการเปรียบเทียบ 
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ
ผักเสี้ยนผี กับสมรรถภาพของตน         
๓ ชวงวัย                                  
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน                                 
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
การทํางานยอยเมื่อเปรียบเทียบ การ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผักเสี้ยน
ผี กับสมรรถภาพของตน   ๓ ชวงวัย 

๒.๓พฤติกรรมกับจิต
อารมณและ
พฤติกรรมของตน 
 

๑.จาก ๘ กลุมสาระฯ จัดทําแผน 
๖ แผน สําหรับนักเรียน 
ม.๑ - ม.๖ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผักเสี้ยนผี ๓ ชวงวัยกับจติอารมณ
และพฤติกรรมของตน 
๒.รวบรวมผลการศึกษาของ
นักเรียน ม.๑-ม.๖  
จํานวน ๖ ชุดจาก ๖ แผน  โดย       
ป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการใน
รูปแบบออนไลนตลอดปการศึกษา 
 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
เพื่อหาวิธีการมอบหมายภาระงาน
ใหแกนักเรียนในการเปรียบเทียบ 
การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของ
ผักเสี้ยนผี ๓ ชวงวัยคือวัยแรกเร่ิม 
วัยเจริญเต็มที่ และวัยชวงทายๆกอน
ตายกับจิตอารมณและพฤติกรรม                        
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน                                 
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
จากการทํางานยอยเมื่อศึกษา
พฤติกรรมกับจิตอารมณ 

ตารางท่ี 74 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางาน การดําเนินงาน ๓ สาระการเรียนรู  
สาระท่ี 1 ธรรมชาติแหงชีวิต งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารงุ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ปการศึกษา 2564 (ตอ) 
งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งาน
ยอย) 

ปริมาณงาน 
วางแผนและปรับปรุงพัฒนางานใน

ปตอไป 
สาระที่ ๑  
ธรรมชาติแหงชีวิต 
กับพืชศึกษาชนิดที่๑ 
ผักเสี้ยนผี(ตอ) 
 

๓.สรุปองคความรูที่
ไดจากการศึกษา
ธรรมชาติแหงชีวิต 
ของผักเสี้ยนผี
เปรียบเทียบกับ
ธรรมชาติแหงชีวิต 
 
 
 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุมสาระฯ จัดทํา
แผนจัดการเรียนรู ๖ แผน สําหรับ 
ม.๑-ม.๖ เพื่อสรุปองคความรูที่ได
จากการศึกษาธรรมชาติแหงชีวติ
ของผักเสี้ยนผ ี
๒.รวบรวมผลงานของนักเรียน 
จํานวน ๖ ชุดจาก ๖ แผน 
ที่ไดจากการศึกษาธรรมชาติแหง
ชีวิตของผักเสี้ยนผี  โดยป๒๕๖๔
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
เพื่อหาวิธีการมอบหมายภาระงาน
ใหแกนักเรียนในการสรุปองคความรู
ที่ไดจากการศึกษาธรรมชาติแหงชีวิต
ของผักเสี้ยนผีเปรียบเทียบธรรมชาติ
แหงชีวิตของคน                                                                                       
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของนักเรียน                                 
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรคที่
เกิดจากการทํางานยอย  ดานการ
สรุปองคความรู 

๔. สรุปแนวทาง
เพื่อนําไปสู       
การประยุกตใช          
ในการดําเนินชีวิต 
เขาใจธรรมชาติของ
คนจากการศึกษา
ผักเสี้ยนผีรูจัก
อดทนรูจักรอคอย
รูจักความมีระเบียบ 
รูจักการใหอภัย 
 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุมสาระฯ จัดทํา
แผนจัดการเรียนรู ๖ แผน สําหรับ 
ม.๑-ม.๖ เพื่อใหนักเรียนสรุป
แนวทางเพื่อนาํไปสูการ
ประยุกตใชในการดาํเนินชีวิตผาน
การศึกษาธรรมชาติแหงชีวติของ
ผักเสี้ยนผ ี
๒.รวบรวมผลการศึกษาของ
นักเรียนม.๑-ม.๖ จํานวน ๖ ชุด
จาก ๖ แผนจัดการเรียนรูบูรณา
การสาระที่ ๑ ธรรมชาติแหงชีวติ  
โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
สาระที่ ๑ ธรรมชาติแหงชีวิต 
เพื่อหาวิธีการมอบหมายภาระงาน
ใหแกนักเรียนในสามารถสรุป
แนวทางเพื่อนาํไปสูการประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิตผานการศึกษา
ธรรมชาติแหงชีวิตของผักเสี้ยนผี                            
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของนักเรียน                                 
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
จากการทํางานยอยดานการสรุป
แนวทางเพื่อการนาํไปสูการ
ประยุกตใชในการดาํเนินชีวิตลาํดับ
การเรียนรูที่ ๔ของสาระที่ ๑ 
ธรรมชาติแหงชีวิต 
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ตารางท่ี 75 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางาน การดําเนินงาน ๓ สาระการเรียนรู  
(สาระท่ี ๒ สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง                 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด  
(งานยอย) 

ปริมาณงาน 
วางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

ในปตอไป 
สาระที่ ๒   
สรรพสิ่งลวนพัน
เกี่ยวกับพืชศึกษา 
ชนิดที่๑ ผักเสี้ยนผ ี

๑. รวบรวมองค
ความรูที่ไดจากการ
เรียนรูธรรมชาติ
แหงชีวิต 

๑.รวบรวม องคความรูดาน
รูปลักษณ คุณสมบัติ และ
พฤติกรรมของผักเสี้ยนผี
เปรียบเทียบกับตน 
๒.รวบรวมขอสรุปทั้ง ๖ ชุด ๖แผน  
โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป 

๑.กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการ
รวบรวมองคความรูจากสาระที่ ๑
ธรรมชาติแหงชีวิตของผักเสี้ยนผี
เปรียบเทียบกับตน 
๒.ปญหาและอุปสรรคจากการ
ทํางานยอยดานการเปรียบเทียบ       

๒. ปจจัยหลัก 
๒.๑ เรียนรูดาน
รูปลักษณ 
คุณสมบัติ 
พฤติกรรม 
 
 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุมสาระฯ จัดทํา
แผนจัดการเรียนรู จํานวน ๖ แผน 
สําหรับ ม.๑ - ม.๖ เพื่อเรียนรู
ธรรมชาติของปจจัยชีวภาพอ่ืนที่
เขามาเก่ียวของกับผักเสี้ยนผี                                  
๒.เรียนรูรูปลักษณ คุณสมบัติ และ
พฤติกรรมของชีวภาพนั้นๆที่เขา
มาเก่ียวของกับผักเสี้ยนผี  โดยป
๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการใน
รูปแบบออนไลนตลอดปการศึกษา 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
เพื่อหาวิธีการมอบหมายภาระงาน
ใหแกนักเรียนในการเรียนรูดาน
รูปลักษณ คุณสมบัติ และ
พฤติกรรมของชีวภาพอ่ืนที่เขามา
เก่ียวของกับผักเสี้ยนผี                                                          
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน                                 
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
จากการทํางานยอยของ  

 ๒.๒ สรุปผลการ
เรียนรู 
 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุมสาระฯ จัดทํา
แผนจัดการเรียนรู จํานวน ๖ แผน 
สําหรับ ม.๑ - ม.๖ เพื่อสรุปผล
การเรียนรูความพันเก่ียวของ
ชีวภาพอ่ืนที่เขามาเก่ียวของกับ
ผักเสี้ยนผี              
๒.รวบรวมผลการศึกษาเปน ๖ ชุด 
จาก ๖ แผน  โดยป ๒๕๖๔ 
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 
 
 
 

สาระที่ ๒  สรรพสิง่ลวนพันเก่ียวกับ
ผักเสี้ยนผี           
๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
เพื่อหาวิธีการมอบหมายภาระงาน
ในสรุปผลการเรียนรูธรรมชาติของ
ชีวภาพอ่ืนที่เขามาเก่ียวของกับ
ผักเสี้ยนผี                                                          
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน                                 
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
ในการทํางานยอยของสาระที่ ๒ 
สรรพสิ่งลวนพันเก่ียวกับพชืศึกษา
ผักเสี้ยนผ ี

 ๓.เรียนรูธรรมชาติ
ของปจจยักายภาพ 
(ดิน น้าํ แสง  

๒.เรียนรูรูปลักษณ คุณสมบัติ ของ
ปจจัยกายภาพ ที่มาพันเก่ียวกับ
ผักเสี้ยนผ ี                                                                                                                           

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
เพื่อหาวิธีการมอบหมายภาระงาน
ใหแกนักเรียนในการเรียนรูดาน 
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ตารางท่ี 75 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางาน การดําเนินงาน ๓ สาระการเรียนรู  
(สาระท่ี ๒ สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง                 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด  
(งานยอย) 

ปริมาณงาน 
วางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

ในปตอไป 
สาระที่ ๒   
สรรพสิ่งลวนพัน
เกี่ยวกับพืชศึกษา 
ชนิดที่๑ ผักเสี้ยนผ ี

๑. รวบรวมองค
ความรูที่ไดจากการ
เรียนรูธรรมชาติ
แหงชีวิต 

๑.รวบรวม องคความรูดาน
รูปลักษณ คุณสมบัติ และ
พฤติกรรมของผักเสี้ยนผี
เปรียบเทียบกับตน 
๒.รวบรวมขอสรุปทั้ง ๖ ชุด ๖แผน  
โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป 

๑.กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการ
รวบรวมองคความรูจากสาระที่ ๑
ธรรมชาติแหงชีวิตของผักเสี้ยนผี
เปรียบเทียบกับตน 
๒.ปญหาและอุปสรรคจากการ
ทํางานยอยดานการเปรียบเทียบ       

๒. ปจจัยหลัก 
๒.๑ เรียนรูดาน
รูปลักษณ 
คุณสมบัติ 
พฤติกรรม 
 
 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุมสาระฯ จัดทํา
แผนจัดการเรียนรู จํานวน ๖ แผน 
สําหรับ ม.๑ - ม.๖ เพื่อเรียนรู
ธรรมชาติของปจจัยชีวภาพอ่ืนที่
เขามาเก่ียวของกับผักเสี้ยนผี                                  
๒.เรียนรูรูปลักษณ คุณสมบัติ และ
พฤติกรรมของชีวภาพนั้นๆที่เขา
มาเก่ียวของกับผักเสี้ยนผี  โดยป
๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการใน
รูปแบบออนไลนตลอดปการศึกษา 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
เพื่อหาวิธีการมอบหมายภาระงาน
ใหแกนักเรียนในการเรียนรูดาน
รูปลักษณ คุณสมบัติ และ
พฤติกรรมของชีวภาพอ่ืนที่เขามา
เก่ียวของกับผักเสี้ยนผี                                                          
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน                                 
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
จากการทํางานยอยของ  

 ๒.๒ สรุปผลการ
เรียนรู 
 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุมสาระฯ จัดทํา
แผนจัดการเรียนรู จํานวน ๖ แผน 
สําหรับ ม.๑ - ม.๖ เพื่อสรุปผล
การเรียนรูความพันเก่ียวของ
ชีวภาพอ่ืนที่เขามาเก่ียวของกับ
ผักเสี้ยนผี              
๒.รวบรวมผลการศึกษาเปน ๖ ชุด 
จาก ๖ แผน  โดยป ๒๕๖๔ 
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 
 
 
 

สาระที่ ๒  สรรพสิง่ลวนพันเก่ียวกับ
ผักเสี้ยนผี           
๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
เพื่อหาวิธีการมอบหมายภาระงาน
ในสรุปผลการเรียนรูธรรมชาติของ
ชีวภาพอ่ืนที่เขามาเก่ียวของกับ
ผักเสี้ยนผี                                                          
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน                                 
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
ในการทํางานยอยของสาระที่ ๒ 
สรรพสิ่งลวนพันเก่ียวกับพชืศึกษา
ผักเสี้ยนผ ี

 ๓.เรียนรูธรรมชาติ
ของปจจยักายภาพ 
(ดิน น้าํ แสง  

๒.เรียนรูรูปลักษณ คุณสมบัติ ของ
ปจจัยกายภาพ ที่มาพันเก่ียวกับ
ผักเสี้ยนผ ี                                                                                                                           

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณาการ
เพื่อหาวิธีการมอบหมายภาระงาน
ใหแกนักเรียนในการเรียนรูดาน 

 

ตารางท่ี 75 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางาน การดําเนินงาน ๓ สาระการเรียนรู  
(สาระท่ี ๒ สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖๔ (ตอ) 
งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งาน
ยอย) 

ปริมาณงาน 
วางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

ในปตอไป 
สาระที่ ๒   
สรรพสิ่งลวนพัน
เกี่ยวกับพืชศึกษา 
ชนิดที่๑ ผักเสี้ยนผ ี

อากาศ) 
๓.๑เรียนรูดาน
รูปลักษณ คุณสมบัติ  
 

๓.รวบรวมผลการศึกษาเปน ๖ ชุด 
จาก ๖ แผน  โดยป๒๕๖๔จัด
กิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

รูปลักษณ คุณสมบัติ และปจจัย
กายภาพที่เขามาพันเก่ียวกับ
ผักเสี้ยนผี                                                          
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน                                 
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
จากการทํางานยอย 

๓.๒สรุปผลการ
เรียนรู 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุมสาระฯ จัดทํา
แผนจัดการเรียนรู จํานวน ๖ แผน 
สําหรับ ม.๑ - ม.๖ เพื่อสรุปผลการ
เรียนรูความพันเก่ียวกับผักเสี้ยนผี
ของปจจยักายภาพกับผักเสี้ยนผี 
2.รวบรวมผลการสรุปเปน ๖ ชดุ 
จาก ๖ แผนการเรียนรู  โดยป
๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการใน
รูปแบบออนไลนตลอดปการศึกษา                                                       

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณา
การเพื่อหาวิธีการมอบหมายภาระ
งานใหแกนักเรียนสรุปธรรมชาติ
ของปจจยัทางกายภาพ   ที่เขามา
พันเก่ียวกับผักเสี้ยนผี                                                          
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน                                 
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
จากการทํางานยอยของ สาระที ่๒ 

๔.เรียนรูธรรมชาติ
ของปจจัยอ่ืนๆ 
(ปจจัยประกอบ เชน 
วัสดุอุปกรณ อาคาร
สถานที)่ 
 
 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุมสาระฯ จัดทํา
แผนจัดการเรียนรู จํานวน ๖ แผน 
สําหรับ ม.๑ - ม.๖ เพื่อเรียนรู
ปจจัยอ่ืนๆ  ที่เขามาพันเก่ียวกับ
ผักเสี้ยนผีของปจจยักายภาพกับ
ผักเสี้ยนผี                    
๒.รวบรวมผลการศึกษาเปน ๖ ชุด 
จาก ๖ แผนจัดการเรียนรูสาระที่๒  
สรรพสิ่งลวนพันเก่ียวกับพชืศึกษา 
ผักเสี้ยนผีลาํดบัการเรียนรูที่ ๔     
โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป                                                             

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณา
การเพื่อหาวิธีการมอบหมายภาระ
งานใหแกนักเรียนในการเรียนรู
ธรรมชาติของปจจัยอ่ืนๆ ที่เขามา
พันเก่ียวกับผักเสี้ยนผี                                                          
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน                                 
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
จากการทํางานยอยจากลําดับ             
การเรียนรูที่ ๔ ของสาระที่ ๒ 

๕.เรียนรูธรรมชาติ
ของความพันเก่ียว
ระหวางปจจัย 
 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุมสาระฯ จัดทํา
แผนจัดการเรียนรู จํานวน ๖ แผน 
สําหรับ ม.๑ - ม.๖ เพื่อเรียนรู
ธรรมชาติของความพันเก่ียว
ระหวางปจจัยกับผักเสี้ยนผี                                                                                 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณา
การเพื่อหาวิธีการมอบหมายภาระ
งานใหแกนักเรียนในการเรียนรู
ธรรมชาติของความพันเก่ียว
ระหวางปจจัยกับผักเสี้ยนผี เรียนรู 
วิเคราะหใหเห็นความสัมพันธและ 
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ตารางท่ี 75 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางาน การดําเนินงาน ๓ สาระการเรียนรู  
(สาระท่ี ๒ สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖๔ (ตอ) 
งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งาน
ยอย) 

ปริมาณงาน 
วางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

ในปตอไป 
สาระที่ ๒   
สรรพสิ่งลวนพัน
เกี่ยวกับพืชศึกษา 
ชนิดที่ ๑ ผักเสี้ยนผี 

๕.๑เรียนรู วิเคราะห
ใหเห็นความสัมพันธ
และสัมพนัธภาพ 
 
 

๒.นักเรียน เรียนรู วิเคราะหใหเห็น
ความสัมพันธและสัมพันธภาพของ
ปจจัยของผักเสี้ยนผี                                                                             
๓.รวบรวมผลการศึกษาเปน ๖ ชุด 
จาก ๖ แผน  โดยป ๒๕๖๔                
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 
 
 

สัมพันธภาพ                                                                 
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน                                                             
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
จากการทํางานยอยในสาระที่ ๒ 
สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว                                                                                     

๕.๒เรียนรู วิเคราะห
ใหเห็นความผูกพัน 

๑.นักเรียน ม.๑ - ม.๖ เรียนรู 
วิเคราะหใหเห็นความผูกพัน
ระหวางปจจัยกับผักเสี้ยนผี                                                                                        
๒.รวบรวมผลการศึกษาของ
นักเรียนเปน ๖ ชุด จาก ๖ แผน 
โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 
                              

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณา
การเพื่อหาวิธีการมอบหมายภาระ
งานใหแกนักเรียนในการเรียนรู
ธรรมชาติของความพันเก่ียว
ระหวางปจจัยกับผักเสี้ยนผี เรียนรู 
วิเคราะหใหเห็นเห็นความผูกพัน
ระหวางปจจัยกับผักเสี้ยนผี                                           
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน                                                                
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
จากการทํางานยอย ในสาระที่ ๒ 
สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว 

๖.สรุปผลการเรียนรู 
ดุลยภาพของความ
พันเก่ียวระหวาง
ปจจัยกับผักเสี้ยนผี
ไมคิดทํารายทําลาย
เห็นทุกอยาง
สมบูรณลงตวัตาม
ธรรมชาต ิ
 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุมสาระฯ จัดทํา
แผนจัดการเรียนรู จํานวน ๖ แผน 
สําหรับ ม.๑ - ม.๖ เพื่อเรียนรู
ธรรมชาติของความพันเก่ียว
ระหวางปจจัยกับผักเสี้ยนผี                                                                                        
๒. นักเรียน เรียนรู วิเคราะหให
เห็นความสัมพันธและ 
สัมพันธภาพของปจจัยของ
ผักเสี้ยนผ ี
๓.รวบรวมผลการศึกษาเปน ๖ ชุด 
จาก ๖ แผน  โดยป๒๕๖๔จัด
กิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณา
การเพื่อหาวิธีการมอบหมายภาระ
งานใหแกนักเรียนในการสรุปผล
การเรียนรู ดุลยภาพของความพนั
เก่ียวระหวางปจจัยกับผักเสี้ยนผี                                                                                
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน                                                    
๓.ประชุมสรุปผลปญหาและ
อุปสรรคจากการทํางานยอยจาก
ลําดับการเรียนรูที่ ๖ ในสาระที่ ๒ 
สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว 
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ตารางท่ี 75 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางาน การดําเนินงาน ๓ สาระการเรียนรู  
(สาระท่ี ๒ สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธนิบํารุง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖๔ (ตอ) 
งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งาน
ยอย) 

ปริมาณงาน 
วางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

ในปตอไป 
สาระที่ ๒   
สรรพสิ่งลวนพัน
เกี่ยวกับพืชศึกษา 
ชนิดที่ ๑ ผักเสี้ยนผี 

๕.๑เรียนรู วิเคราะห
ใหเห็นความสัมพันธ
และสัมพนัธภาพ 
 
 

๒.นักเรียน เรียนรู วิเคราะหใหเห็น
ความสัมพันธและสัมพันธภาพของ
ปจจัยของผักเสี้ยนผี                                                                             
๓.รวบรวมผลการศึกษาเปน ๖ ชุด 
จาก ๖ แผน  โดยป ๒๕๖๔                
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 
 
 

สัมพันธภาพ                                                                 
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน                                                             
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
จากการทํางานยอยในสาระที่ ๒ 
สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว                                                                                     

๕.๒เรียนรู วิเคราะห
ใหเห็นความผูกพัน 

๑.นักเรียน ม.๑ - ม.๖ เรียนรู 
วิเคราะหใหเห็นความผูกพัน
ระหวางปจจัยกับผักเสี้ยนผี                                                                                        
๒.รวบรวมผลการศึกษาของ
นักเรียนเปน ๖ ชุด จาก ๖ แผน 
โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 
                              

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณา
การเพื่อหาวิธีการมอบหมายภาระ
งานใหแกนักเรียนในการเรียนรู
ธรรมชาติของความพันเก่ียว
ระหวางปจจัยกับผักเสี้ยนผี เรียนรู 
วิเคราะหใหเห็นเห็นความผูกพัน
ระหวางปจจัยกับผักเสี้ยนผี                                           
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน                                                                
๓.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค
จากการทํางานยอย ในสาระที่ ๒ 
สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว 

๖.สรุปผลการเรียนรู 
ดุลยภาพของความ
พันเก่ียวระหวาง
ปจจัยกับผักเสี้ยนผี
ไมคิดทํารายทําลาย
เห็นทุกอยาง
สมบูรณลงตวัตาม
ธรรมชาต ิ
 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุมสาระฯ จัดทํา
แผนจัดการเรียนรู จํานวน ๖ แผน 
สําหรับ ม.๑ - ม.๖ เพื่อเรียนรู
ธรรมชาติของความพันเก่ียว
ระหวางปจจัยกับผักเสี้ยนผี                                                                                        
๒. นักเรียน เรียนรู วิเคราะหให
เห็นความสัมพันธและ 
สัมพันธภาพของปจจัยของ
ผักเสี้ยนผ ี
๓.รวบรวมผลการศึกษาเปน ๖ ชุด 
จาก ๖ แผน  โดยป๒๕๖๔จัด
กิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา 

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรูบูรณา
การเพื่อหาวิธีการมอบหมายภาระ
งานใหแกนักเรียนในการสรุปผล
การเรียนรู ดุลยภาพของความพนั
เก่ียวระหวางปจจัยกับผักเสี้ยนผี                                                                                
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิของ
นักเรียน                                                    
๓.ประชุมสรุปผลปญหาและ
อุปสรรคจากการทํางานยอยจาก
ลําดับการเรียนรูที่ ๖ ในสาระที่ ๒ 
สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว 

ตารางท่ี 76 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางาน  การดําเนินงาน ๓ สาระการเรยีนรู 
(สาระท่ี ๓ ประโยชนแทแกมหาชน)  งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารงุ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน 
วางแผนและปรับปรุง
พัฒนางานในปตอไป 

สาระ:ที่ ๓ 
ประโยชนแทแก
มหาชนเกี่ยวกับ 
พืชศึกษาชนิดที่ ๑ 
ผักเสี้ยนผี 
 

๑.เรียนรูการวิเคราะหศักยภาพ
ของปจจัยศึกษา 
๑.๑พิจารณาศักยภาพดาน
รูปลักษณ 
๑.๒วิเคราะหศักยภาพดาน
คุณสมบัติ๑.๓จินตนาการ
ศักยภาพดานพฤติกรรม 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุม
สาระฯ จัดทําแผนจัดการ
เรียนรู จํานวน ๖ แผน 
สําหรับ ม.๑ - ม.๖ เพื่อ
การเรียนรูการวิเคราะห
ศักยภาพของปจจัยศึกษา
คือผักเสี้ยนผี                                                                                        
๒.รวบรวมผลการศึกษา
จํานวน ๖ ชุด จาก ๖ 
แผน ในการพิจารณา
ศักยภาพดานรูปลักษณ  
โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดป
การศึกษา 
๓.รวบรวมผลการศึกษา
จํานวน ๖ ชุด จากการ
วิเคราะหศักยภาพดาน
คุณสมบัติ  
๔.รวบรวมผลการศึกษา
การจินตนาการศักยภาพ
ดานพฤติกรรม จํานวน 
๖ ชุด  โดยป๒๕๖๔จัด
กิจกรรมบูรณาการใน
รูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๑.เขียนแผนจดัการ
เรียนรูบูรณาการเพื่อหา
แนวทางหรือวิธีการ
มอบหมายภาระงาน
ใหแกนักเรียนในการ
วิเคราะหศักยภาพของ 
ของผักเสี้ยนผีในดาน
รูปลักษณ คุณสมบัติและ
จินตนาการศักยภาพดาน
พฤติกรรม                                                         
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิ
ของนักเรียน                                                     
 ๓.ประชุมสรุปผลปญหา
และอุปสรรคจากการ
ทํางานยอยจากเปน
ลําดับการเรียนรูขอที่๑
ในสาระที่ ๓ประโยชนแท
แกมหาชน          

 
 
 
 
 
 
 
 

๒.เรียนรู จินตนาการเห็นคุณ
ของศักยภาพ ของปจจัยศึกษา
๒.๑จินตนาการจากการ
วิเคราะหศักยภาพ 
๒.๒ เรียนรูสรุปคุณของ
ศักยภาพ ที่ไดจาก   
จินตนาการ 
 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุม
สาระฯ จัดทําแผนจัดการ
เรียนรู จํานวน ๖ แผน 
สําหรับ ม.๑ - ม.๖ เพื่อ
การเรียนรู จินตนาการ
เห็นคุณของศักยภาพ 
ของผักเสี้ยนผี                                        
 

๑.เขียนแผนจดัการ
เรียนรูบูรณาการเพื่อหา
แนวทางหรือวิธีการ
มอบหมายภาระงาน
ใหแกนักเรียนเพื่อการ
เรียนรู จินตนาการเห็น
คุณของศักยภาพ ของ
ผักเสี้ยนผี                                                             
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ตารางท่ี 76 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางาน  การดําเนินงาน ๓ สาระการเรยีนรู 
(สาระท่ี ๓ ประโยชนแทแกมหาชน)  งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารงุ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖๔ (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน 
วางแผนและปรับปรุง
พัฒนางานในปตอไป 

สาระ ๓ : 
ประโยชนแทแก
มหาชนเกี่ยวกับ 
พืชศึกษาชนิดที่ ๑ 
ผักเสี้ยนผี(ตอ) 
 

 ๒.รวบรวมผลการ
จินตนาการจากการ
วิเคราะหศักยภาพ
จํานวน ๖ ชุด                                                        
๓.รวบรวมผลการเรียนรู
สรุปคุณของศักยภาพ 
จาก  จินตนาการจาํนวน 
๖ ชุด  จาก ๖ แผน
บูรณาการ       
จํานวน ๖ ชุด จากการ
วิเคราะหศักยภาพดาน
คุณสมบัติ  โดยป๒๕๖๔
จัดกิจกรรมบูรณาการใน
รูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิ
ของนักเรียน                            
3.ประชุมสรุปผลปญหา
และอุปสรรคและหา
วิธีแกไขปญหาที่เกิดจาก
การทํางานยอยจาก
ลําดับการเรียนรูขอที่ ๓
ในสาระที่ ๓ประโยชนแท
แกมหาชน            

 ๓.สรรคสรางวิธีการ   
๓.๑พิจารณาคุณทีเ่กิดจาก
จินตนาการ ผานศักยภาพของ
ผักเสี้ยนผ ี
๓.๒สรางแนวคิด แนวทาง 
วิธีการในการนําผักเสี้ยนผีไปใช
ประโยชน 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุม
สาระฯ จัดทําแผนจัดการ
เรียนรู จํานวน ๖ แผน 
สําหรับ ม.๑ - ม.๖ เพื่อ
สรรคสรางวิธีการเมื่อ
พิจารณาคุณที่เกิดจาก
จินตนาการ ผาน
ศักยภาพของผักเสี้ยนผี                       
๒.รวบรวมผลการศึกษา
จํานวน ๖ ชุด                                        
๓.รวบรวมผลการศึกษา
สรางแนวคิด แนวทาง 
วิธีการในการนําผักเสี้ยน
ผีไปใชประโยชน จํานวน 
๖ ชุด จาก ๖ แผนการ
จัดการเรียนรูบูรณาการ    
โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดป                  

๑.เขียนแผนจดัการ
เรียนรูบูรณาการเพื่อหา
แนวทางหรือวิธีการ
มอบหมายภาระงาน
ใหแกนักเรียนในการ
สรรคสรางวิธีการ
พิจารณาคุณทีเ่กิดจาก
จินตนาการ ผาน
ศักยภาพของผักเสี้ยนผี
สรางแนวคิด แนวทาง 
วิธีการ                                                                    
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิ
ของนักเรียน                                                    
๓.ประชุมสรุปผลปญหา
และอุปสรรคจากการ
ทํางานยอยจากลําดบั
การเรียนรูขอที่ ๑ ใน
สาระที่ ๓ประโยชนแท
แกมหาชน         
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ตารางท่ี 76 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางาน  การดําเนินงาน ๓ สาระการเรยีนรู 
(สาระท่ี ๓ ประโยชนแทแกมหาชน)  งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารงุ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖๔ (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน 
วางแผนและปรับปรุง
พัฒนางานในปตอไป 

สาระ ๓ : 
ประโยชนแทแก
มหาชนเกี่ยวกับ 
พืชศึกษาชนิดที่ ๑ 
ผักเสี้ยนผี(ตอ) 
 

 ๒.รวบรวมผลการ
จินตนาการจากการ
วิเคราะหศักยภาพ
จํานวน ๖ ชุด                                                        
๓.รวบรวมผลการเรียนรู
สรุปคุณของศักยภาพ 
จาก  จินตนาการจาํนวน 
๖ ชุด  จาก ๖ แผน
บูรณาการ       
จํานวน ๖ ชุด จากการ
วิเคราะหศักยภาพดาน
คุณสมบัติ  โดยป๒๕๖๔
จัดกิจกรรมบูรณาการใน
รูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 

๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิ
ของนักเรียน                            
3.ประชุมสรุปผลปญหา
และอุปสรรคและหา
วิธีแกไขปญหาที่เกิดจาก
การทํางานยอยจาก
ลําดับการเรียนรูขอที่ ๓
ในสาระที่ ๓ประโยชนแท
แกมหาชน            

 ๓.สรรคสรางวิธีการ   
๓.๑พิจารณาคุณทีเ่กิดจาก
จินตนาการ ผานศักยภาพของ
ผักเสี้ยนผ ี
๓.๒สรางแนวคิด แนวทาง 
วิธีการในการนําผักเสี้ยนผีไปใช
ประโยชน 

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุม
สาระฯ จัดทําแผนจัดการ
เรียนรู จํานวน ๖ แผน 
สําหรับ ม.๑ - ม.๖ เพื่อ
สรรคสรางวิธีการเมื่อ
พิจารณาคุณที่เกิดจาก
จินตนาการ ผาน
ศักยภาพของผักเสี้ยนผี                       
๒.รวบรวมผลการศึกษา
จํานวน ๖ ชุด                                        
๓.รวบรวมผลการศึกษา
สรางแนวคิด แนวทาง 
วิธีการในการนําผักเสี้ยน
ผีไปใชประโยชน จํานวน 
๖ ชุด จาก ๖ แผนการ
จัดการเรียนรูบูรณาการ    
โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดป                  

๑.เขียนแผนจดัการ
เรียนรูบูรณาการเพื่อหา
แนวทางหรือวิธีการ
มอบหมายภาระงาน
ใหแกนักเรียนในการ
สรรคสรางวิธีการ
พิจารณาคุณทีเ่กิดจาก
จินตนาการ ผาน
ศักยภาพของผักเสี้ยนผี
สรางแนวคิด แนวทาง 
วิธีการ                                                                    
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิ
ของนักเรียน                                                    
๓.ประชุมสรุปผลปญหา
และอุปสรรคจากการ
ทํางานยอยจากลําดบั
การเรียนรูขอที่ ๑ ใน
สาระที่ ๓ประโยชนแท
แกมหาชน         

ตารางท่ี 76 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางาน  การดําเนินงาน ๓ สาระการเรยีนรู 
(สาระท่ี ๓ ประโยชนแทแกมหาชน)  งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารงุ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา ๒๕๖๔ (ตอ) 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน 
วางแผนและปรับปรุง
พัฒนางานในปตอไป 

สาระ ๓ : 
ประโยชนแทแก
มหาชนเกี่ยวกับ 
พืชศึกษาชนิดที่ ๑ 
ผักเสี้ยนผี(ตอ) 
 

๔. สรุปผลการเรียนรู ประโยชน
แทแกมหาชนจากการศึกษาคุณ
และศักยภาพของผักเสี้ยนผี ที่
เปนสมบตัิของคนไทยและคนทัง้
โลกไดใชประโยชนรวมกันอยาง
สมดุล      
 
 
 
 
        

๑.คณะครูทั้ง ๘ กลุมสาระฯ 
จัดทําแผนจัดทาํแผนจัดการ
เรียนรู จํานวน ๖ แผน 
สําหรับ ม.๑ - ม.๖ เพื่อสรุป
การผลการเรียนรู 
ประโยชนแทแกมหาชนจาก
การศึกษาคุณและศักยภาพ
ของผักเสี้ยนผี                                                                               
๒.รวบรวมผลการศึกษาตาม
แผนการจัดการเรียนรู
บูรณาการทั้งหมดจาํนวน  
๖ ชุด จาก ๖ แผน  โดยป
๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณา
การในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา   

๑.เขียนแผนจัดการเรียนรู
บูรณาการเพื่อหาแนวทาง
หรือวิธีการมอบหมาย
ภาระงานใหแกนักเรียนใน
การสรุปการผลการเรียนรู 
ประโยชนแทแกมหาชน
จากการศึกษาผักเสี้ยนผี                                             
๒.รวบรวมผลการปฏิบตัิ
ของนักเรียน                                                    
๓.ประชุมสรุปผลปญหา
และอุปสรรคจากการ
ทํางานยอยจากลําดบัการ
เรียนรูขอที่ ๔ในสาระที่ ๓
ประโยชนแทแกมหาชน  
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ตารางท่ี 77 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางานการดําเนินงาน การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากร
ทองถ่ิน (9 ใบงาน) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารงุ จังหวัดนครศรีธรรมราชปการศึกษา 2564 

งานที่จะตองดําเนินการ 
รายละเอียด  
(งานยอย) 

ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

การสํารวจและจัดทํา

ฐานทรัพยากรทองถิ่น 

(๙ ใบงาน) 

ลําดับการเรียนรูที่
๑) ใบงานที๑่ 
ขอมูลพื้นฐาน          
ในทองถ่ิน 
 

 

 

๑)ศึกษาขอมูล บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู1)ใบงานที่๑ ขอมูล
พื้นฐานในทองถ่ินโดยกลุมสาระฯ
สังคมศึกษาฯ เปนหลักรวมกับ
กลุมสาระฯอ่ืนโดยฝกใหนักเรียน
ระดับ ชัน้ม.๑–ม.๖ จํานวน ๖ ชุด 
๖ กลุม (๖ แผน) เก็บรวบรวม
ขอมูลในเทศบาลเมืองปากพูน 

๑)การบูรณาการในการจัดการเรียนรูใบ
งานที่๑ ขอมูลพืน้ฐานในทองถ่ิน โดยให
นักเรียนระดับชัน้ม.๔ จํานวน ๖ กลุม         
เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลในเทศบาล
เมืองปากพูนไดรับความรวมมือในการ
ใหขอมูลจากสมาชิกชุมชนเปนอยางดี  
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการใน
รูปแบบออนไลน 

ลําดับการเรียนรูที่
๒) ใบงานที๒่ 
ขอมูลการประกอบ
อาชีพในทองถ่ิน 
 
 

๒)ศึกษาขอมูล บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู๒) ใบงานที่๒ ขอมูล
การประกอบอาชีพในทองถ่ินโดย
กลุมสาระฯสังคมศึกษาฯเปนหลกั
รวมกับกลุมสาระฯอ่ืนโดยฝกให
นักเรียนระดับชัน้ม.๑–ม.๖ จํานวน 
๖ ชุด ๖ กลุม ๖ แผน)เก็บ
รวบรวมขอมูลในเทศบาลเมือง
ปากพูน 

๒)การบูรณาการในการจัดการเรียนรู 
ใบงานที่๒ ขอมูลการประกอบอาชีพ         
ในทองถ่ินโดยใหนักเรียนระดบัชั้นม.๕ 
จํานวน  ๖ กลุม เปนผูเก็บรวบรวม
ขอมูลในเทศบาลเมืองปากพูนไดรับ
ความรวมมือในการใหขอมูลจาก
สมาชิกชุมชนเปนอยางดี  ป๒๕๖๔มี
เพียงการบูรณาการในรูปแบบออนไลน 

ลําดับการเรียนรูที่
๓) ใบงานที๓่ 
ขอมูลดานกายภาพ
ในทองถ่ิน 
 
 
 

๓)ศึกษาขอมูล บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู๓)ใบงานที่๓ ขอมูล
ดานกายภาพในทองถ่ินโดยกลุม
สาระฯสงัคมศึกษาฯเปนหลัก
รวมกับกลุมสาระฯอ่ืนโดยฝกให
นักเรียนระดับชัน้ม.๑–ม.๖  
จํานวน ๖ ชุด ๖ กลุม (๖ แผน) 
เก็บรวบรวมขอมูลในเทศบาลเมอืง
ปากพูน 

๓)การบูรณาการในการจัดการเรียนรูใบ
งานที่๓ ขอมูลกายภาพในทองถ่ินโดย
ใหนักเรียนระดับชั้นม.๖ จาํนวน ๖กลุม             
เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลในเทศบาล
เมืองปากพูนไดรับความรวมมือในการ
ใหขอมูลจากสมาชิกชุมชนเปนอยางดี  
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการใน
รูปแบบออนไลน 

ลําดับการเรียนรูที่
๔) ใบงานที๔่ 
ขอมูลประวัติ
หมูบาน ชุมชน วิถี
ชุมชน 
 

๔)ศึกษาขอมูล บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ๔)ใบงานที่๔ ขอมูล
ประวัติหมูบาน ชุมชน วิถีชุมชน
โดยกลุมสาระฯสังคมศึกษาฯเปน
หลักรวมกับกลุมสาระฯอ่ืนโดยฝก
ใหนักเรียนระดับชั้นม.๑–ม.๖  
จํานวน ๖ ชุด ๖ กลุม(๖ แผน) 
เก็บรวบรวมขอมูลในเทศบาลเมอืง
ปากพูน 

๔)การบูรณาการในการจัดการเรียนรูใบ
งานที่๔ขอมูลประวัติหมูบาน ชมุชน วิถี
ชุมชนโดยใหนักเรียนระดับชั้นม.๑และ
ม.๖ จํานวน ๖ กลุม เปนผูเก็บรวบรวม
ขอมูลในเทศบาลเมืองปากพูนไดรับ
ความรวมมือในการใหขอมูลจาก
สมาชิกชุมชน เปนอยางดี  ป๒๕๖๔มี
เพียงการบูรณาการในรูปแบบออนไลน 
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ตารางท่ี 77 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางานการดําเนินงาน การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากร
ทองถ่ิน (9 ใบงาน) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารงุ จังหวัดนครศรีธรรมราชปการศึกษา 2564 

งานที่จะตองดําเนินการ 
รายละเอียด  
(งานยอย) 

ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

การสํารวจและจัดทํา

ฐานทรัพยากรทองถิ่น 

(๙ ใบงาน) 

ลําดับการเรียนรูที่
๑) ใบงานที่๑ 
ขอมูลพื้นฐาน          
ในทองถ่ิน 
 

 

 

๑)ศึกษาขอมูล บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู1)ใบงานที่๑ ขอมูล
พื้นฐานในทองถ่ินโดยกลุมสาระฯ
สังคมศึกษาฯ เปนหลักรวมกับ
กลุมสาระฯอ่ืนโดยฝกใหนักเรียน
ระดับ ชัน้ม.๑–ม.๖ จํานวน ๖ ชุด 
๖ กลุม (๖ แผน) เก็บรวบรวม
ขอมูลในเทศบาลเมืองปากพูน 

๑)การบูรณาการในการจัดการเรียนรูใบ
งานที่๑ ขอมูลพืน้ฐานในทองถ่ิน โดยให
นักเรียนระดับชัน้ม.๔ จํานวน ๖ กลุม         
เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลในเทศบาล
เมืองปากพูนไดรับความรวมมือในการ
ใหขอมูลจากสมาชิกชุมชนเปนอยางดี  
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการใน
รูปแบบออนไลน 

ลําดับการเรียนรูที่
๒) ใบงานที่๒ 
ขอมูลการประกอบ
อาชีพในทองถ่ิน 
 
 

๒)ศึกษาขอมูล บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู๒) ใบงานที๒่ ขอมูล
การประกอบอาชีพในทองถ่ินโดย
กลุมสาระฯสังคมศึกษาฯเปนหลกั
รวมกับกลุมสาระฯอ่ืนโดยฝกให
นักเรียนระดับชัน้ม.๑–ม.๖ จํานวน 
๖ ชุด ๖ กลุม ๖ แผน)เก็บ
รวบรวมขอมูลในเทศบาลเมือง
ปากพูน 

๒)การบูรณาการในการจัดการเรียนรู 
ใบงานที๒่ ขอมูลการประกอบอาชีพ         
ในทองถ่ินโดยใหนักเรียนระดบัชั้นม.๕ 
จํานวน  ๖ กลุม เปนผูเก็บรวบรวม
ขอมูลในเทศบาลเมืองปากพูนไดรับ
ความรวมมือในการใหขอมูลจาก
สมาชิกชุมชนเปนอยางดี  ป๒๕๖๔มี
เพียงการบูรณาการในรูปแบบออนไลน 

ลําดับการเรียนรูที่
๓) ใบงานที่๓ 
ขอมูลดานกายภาพ
ในทองถ่ิน 
 
 
 

๓)ศึกษาขอมูล บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู๓)ใบงานที่๓ ขอมูล
ดานกายภาพในทองถ่ินโดยกลุม
สาระฯสงัคมศึกษาฯเปนหลัก
รวมกับกลุมสาระฯอ่ืนโดยฝกให
นักเรียนระดับชัน้ม.๑–ม.๖  
จํานวน ๖ ชุด ๖ กลุม (๖ แผน) 
เก็บรวบรวมขอมูลในเทศบาลเมอืง
ปากพูน 

๓)การบูรณาการในการจัดการเรียนรูใบ
งานที่๓ ขอมูลกายภาพในทองถ่ินโดย
ใหนักเรียนระดับชั้นม.๖ จาํนวน ๖กลุม             
เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลในเทศบาล
เมืองปากพูนไดรับความรวมมือในการ
ใหขอมูลจากสมาชิกชุมชนเปนอยางดี  
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการใน
รูปแบบออนไลน 

ลําดับการเรียนรูที่
๔) ใบงานที่๔ 
ขอมูลประวัติ
หมูบาน ชุมชน วิถี
ชุมชน 
 

๔)ศึกษาขอมูล บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ๔)ใบงานที๔่ ขอมูล
ประวัติหมูบาน ชุมชน วิถีชุมชน
โดยกลุมสาระฯสังคมศึกษาฯเปน
หลักรวมกับกลุมสาระฯอ่ืนโดยฝก
ใหนักเรียนระดับชั้นม.๑–ม.๖  
จํานวน ๖ ชุด ๖ กลุม(๖ แผน) 
เก็บรวบรวมขอมูลในเทศบาลเมอืง
ปากพูน 

๔)การบูรณาการในการจัดการเรียนรูใบ
งานที่๔ขอมูลประวัติหมูบาน ชมุชน วิถี
ชุมชนโดยใหนักเรียนระดับชั้นม.๑และ
ม.๖ จํานวน ๖ กลุม เปนผูเก็บรวบรวม
ขอมูลในเทศบาลเมืองปากพูนไดรับ
ความรวมมือในการใหขอมูลจาก
สมาชิกชุมชน เปนอยางดี  ป๒๕๖๔มี
เพียงการบูรณาการในรูปแบบออนไลน 

ตารางท่ี 77 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางานการดําเนินงาน การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากร
ทองถ่ิน(9 ใบงาน) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวดันครศรีธรรมราชปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตองดําเนินการ 
รายละเอียด  
(งานยอย) 

ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

การสํารวจและจัดทํา

ฐานทรัพยากรทองถิ่น 

(๙ ใบงาน)(ตอ) 

ลําดับการเรียนรูที่
๕) ใบงานที๕่ 
ขอมูลการใช
ประโยชนของพืช
ในทองถ่ิน 
 

๕)ศึกษาขอมูล บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ๕)ใบงานที่๕ ขอมูล
การใชประโยชนของพชืในทองถ่ิน
โดยกลุมสาระฯสังคมศึกษาฯเปน
หลักรวมกับกลุมสาระฯอ่ืนโดยฝก
ใหนักเรียนระดับชั้นม.๑–ม.๖ 
จํานวน ๖ ชุด ๖ กลุม (๖ แผน)
เก็บรวบรวมขอมูลในเทศบาลเมอืง
ปากพูน 

๕)การบูรณาการในการจัดการเรียนรู 
ใบงานที่๕ ขอมูลการใชประโยชนของ
พืชในทองถ่ินโดยใหนักเรียนระดับชัน้ 
ม.๒และ ม.๕ จํานวน ๖ กลุม เปน          
ผูเก็บรวบรวมขอมูลในเทศบาลเมือง
ปากพูนไดรับความรวมมือในการให
ขอมูลจากสมาชิกชุมชนเปนอยางดี    
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ              
ในรูปแบบออนไลน 

 ลําดับการเรียนรูที่
๖) ใบงานที๖่ 
ขอมูลการใช
ประโยชนของสัตว              
ในทองถ่ิน 
 

๖)ศึกษาขอมูล บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ๖) ใบงานที่๖ ขอมูล
การใชประโยชนของสัตวใน
ทองถ่ินโดยกลุมสาระฯสังคมศึกษา
ฯเปนหลักรวมกับกลุมสาระฯอ่ืน
โดยฝกใหนักเรียนระดับชั้นม.๑–ม.
๖ จํานวน ๖ ชุด ๖ กลุม (๖ แผน)
เก็บรวบรวมขอมูลในเทศบาลเมอืง
ปากพูน 

๖)การบูรณาการในการจัดการเรียนรูใบ
งานที่๖ ขอมูลการใชประโยชนของสัตว
ในทองถ่ินโดยใหนักเรียนระดบัชั้นม.๓ 
และม.๔ จํานวน ๖ กลุม เปนผูเก็บ
รวบรวมขอมูลในเทศบาลเมืองปากพูน
ไดรับความรวมมือในการใหขอมูลจาก
สมาชิกชุมชนเปนอยางดี  ป๒๕๖๔มี
เพียงการบูรณาการในรูปแบบออนไลน 

 

ลําดับการเรียนรูที่๗) 
ใบงานที๗่ ขอมูล
การใชประโยชนของ
ชีวภาพอ่ืนๆใน
ทองถ่ิน 
 

๗)ศึกษาขอมูล บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ๗) ใบงานที่๗ ขอมูล
การใชประโยชนของชวีภาพอ่ืน ๆ
ในทองถ่ิน โดยกลุมสาระฯสังคม
ศึกษาฯเปนหลักรวมกับกลุมสาระ
ฯอ่ืนโดยฝกใหนักเรียนระดับชั้น         
ม.๑–ม.๖ จํานวน  ๖ ชุด ๖ กลุม 
(๖ แผน) เก็บรวบรวมขอมูลใน
เทศบาลเมืองปากพูน 

๗)การบูรณาการในการจัดการเรียนรู 
ใบงานที่๗ ขอมูลการใชประโยชนของ
ชีวภาพอ่ืน ๆในทองถ่ินโดยใหนักเรียน
ระดับชัน้ ม.๔ จํานวน ๖ กลุม เปน          
ผูเก็บรวบรวมขอมูลในเทศบาลเมือง
ปากพูนไดรับความรวมมือในการให
ขอมูลจากสมาชิกชุมชนเปนอยางดี    
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ                   
ในรูปแบบออนไลน 

 

ลําดับการเรียนรูที่
๘)ใบงานที๘่ ขอมูล
ภูมิปญญาใน
ทองถ่ิน 
 

๘)ศึกษาขอมูล บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ๘)ใบงานที่๘ ขอมูล
ภูมิปญญาในทองถ่ินโดยกลุมสาระ
ฯสังคมศึกษาฯเปนหลักรวมกับ
กลุมสาระฯอ่ืนโดยฝกใหนักเรียน
ระดับชัน้ม.๑–ม.๖ จํานวน ๖ ชดุ 
๖ กลุม (๖ แผน)เก็บรวบรวม
ขอมูลในเทศบาลเมืองปากพูน 

๘)การบูรณาการในการจัดการเรียนรู 
ใบงานที่๘ ขอมูล ภูมิปญญาในทองถ่ิน
โดยใหนักเรียนระดับชัน้ม.๔ จํานวน           
๖กลุม เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลใน
เทศบาลเมืองปากพูนไดรับความรวมมือ
ในการใหขอมูลจากสมาชิกชุมชนเปน
อยางดี  ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ            
ในรูปแบบออนไลน 
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ตารางท่ี 78 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางานการดําเนินงาน การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากร
ทองถ่ิน(9 ใบงาน) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวดันครศรีธรรมราชปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตองดําเนินการ 
รายละเอียด  
(งานยอย) 

ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

การสํารวจและจัดทํา
ฐานทรัพยากรทองถิ่น 
(๙ ใบงาน)(ตอ) 

ลําดับการเรียนรูที่
๙)ใบงานที๙่ ขอมูล
แหลงทรัพยากร
และโบราณคดี                 
ในทองถ่ิน 
       
 

๙)ศึกษาขอมูล บูรณาการ           
ในการจัดการเรียนรู ๙)ใบงานที๙่ 
ขอมูลแหลงทรัพยากรและ
โบราณคดีในทองถ่ินโดยกลุมสาระ
ฯสังคมศึกษาฯเปนหลักรวมกับ
กลุมสาระฯอ่ืนโดยฝกใหนักเรียน
ระดับชัน้ม.๑–ม.๖ จํานวน ๖ ชดุ 
๖ กลุม (๖ แผน)เก็บรวบรวม
ขอมูลในเทศบาลเมืองปากพูน 

๙)การบูรณาการในการจัดการเรียนรู 
ใบงานที่๙ ขอมูลแหลงทรัพยากรและ
โบราณคดีในทองถ่ินโดยใหนักเรียน
ระดับชัน้ม.๕ จํานวน ๖ กลุม เปน         
ผูเก็บรวบรวมขอมูลในเทศบาลเมือง
ปากพูนไดรับความรวมมือในการให
ขอมูลจากสมาชิกชุมชนเปนอยางดี    
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ              
ในรูปแบบออนไลน 

 ลําดับการเรียนรูที่
๑๐)จัดทํารายงาน
และการนาํเสนอ
ขอมูลฐาน
ทรัพยากรทองถ่ิน  
 

๑๐)การศึกษาและรวบรวมขอมลู 
บูรณาการจากการจัดการเรียนรู
โดยกลุมสาระฯสังคมศึกษาฯและ
กลุมสาระฯอ่ืนโดย การจัดทาํ
รายงานและการนําเสนอขอมูล
ฐานทรัพยากรทองถ่ิน ฝกให
นักเรียนม.๑–ม.๖จํานวน ๖ ชุด  
๖ กลุม (๖ แผน) 

๑๐)การกําหนดแนวคิด แนวทาง 
วิธีการ การฝกนักเรียนทําไดมากข้ึน 
การสรุปรวบรวมขอมูลจัดทาํเปน
รูปเลมรายงาน โดยนักเรียนและคณะ
ครูตามคําสั่งนําโดยนางสสิณัฐ จินดา
เงิน นายชัยณรงค จะรา และมคีณะครู
กลุมสาระฯสังคมศึกษาฯและกลุมสาระ
ฯอ่ืนรวมดวยบางสวน ป๒๕๖๔มีเพียง
การบูรณาการในรูปแบบออนไลน 
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ตารางท่ี 78 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางานการดําเนินงาน การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากร
ทองถ่ิน(9 ใบงาน) งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวดันครศรีธรรมราชปการศึกษา 2564 (ตอ) 

งานที่จะตองดําเนินการ 
รายละเอียด  
(งานยอย) 

ปริมาณงาน วิเคราะหผลการดําเนินงาน 

การสํารวจและจัดทํา
ฐานทรัพยากรทองถิ่น 
(๙ ใบงาน)(ตอ) 

ลําดับการเรียนรูที่
๙)ใบงานที่๙ ขอมูล
แหลงทรัพยากร
และโบราณคดี                 
ในทองถ่ิน 
       
 

๙)ศึกษาขอมูล บูรณาการ           
ในการจัดการเรียนรู ๙)ใบงานที๙่ 
ขอมูลแหลงทรัพยากรและ
โบราณคดีในทองถ่ินโดยกลุมสาระ
ฯสังคมศึกษาฯเปนหลักรวมกับ
กลุมสาระฯอ่ืนโดยฝกใหนักเรียน
ระดับชัน้ม.๑–ม.๖ จํานวน ๖ ชดุ 
๖ กลุม (๖ แผน)เก็บรวบรวม
ขอมูลในเทศบาลเมืองปากพูน 

๙)การบูรณาการในการจัดการเรียนรู 
ใบงานที๙่ ขอมูลแหลงทรัพยากรและ
โบราณคดีในทองถ่ินโดยใหนักเรียน
ระดับชัน้ม.๕ จํานวน ๖ กลุม เปน         
ผูเก็บรวบรวมขอมูลในเทศบาลเมือง
ปากพูนไดรับความรวมมือในการให
ขอมูลจากสมาชิกชุมชนเปนอยางดี    
ป๒๕๖๔มีเพียงการบูรณาการ              
ในรูปแบบออนไลน 

 ลําดับการเรียนรูที่
๑๐)จัดทํารายงาน
และการนาํเสนอ
ขอมูลฐาน
ทรัพยากรทองถ่ิน  
 

๑๐)การศึกษาและรวบรวมขอมลู 
บูรณาการจากการจัดการเรียนรู
โดยกลุมสาระฯสังคมศึกษาฯและ
กลุมสาระฯอ่ืนโดย การจัดทาํ
รายงานและการนําเสนอขอมูล
ฐานทรัพยากรทองถ่ิน ฝกให
นักเรียนม.๑–ม.๖จํานวน ๖ ชุด  
๖ กลุม (๖ แผน) 

๑๐)การกําหนดแนวคิด แนวทาง 
วิธีการ การฝกนักเรียนทําไดมากข้ึน 
การสรุปรวบรวมขอมูลจัดทาํเปน
รูปเลมรายงาน โดยนักเรียนและคณะ
ครูตามคําสั่งนําโดยนางสสิณัฐ จินดา
เงิน นายชัยณรงค จะรา และมคีณะครู
กลุมสาระฯสังคมศึกษาฯและกลุมสาระ
ฯอ่ืนรวมดวยบางสวน ป๒๕๖๔มีเพียง
การบูรณาการในรูปแบบออนไลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางท่ี 79 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางานการดําเนินงานดานท่ี 3 ผลการดําเนินงาน  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโรงเรียนโยธินบํารุง จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 

งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด(งานยอย) ปริมาณงาน 
วางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน 

ในปตอไป 
ดานที่ ๓  
ผลการดําเนินงาน 

การวัดผลประเมินผล           

ตามมาตรฐานและตัวชีว้ัด

ของอพ.สธ.           

๑.สภาพแวดลอมทั่วไป 

ของโรงเรียนรมร่ืนนาอยู 

 ประเมินตนเองภาคเรียนละ  

๑ คร้ังหรืออยางนอยปละ             

๑ คร้ัง 

๑.พื้นที่สะอาดเปนระเบียบ           

รมร่ืน นาอยู 

๑.คณะกรรมการและผูบริหาร

พิจารณาเสนอตอที่ประชุมให

พิจารณาบริบทในโรงเรียน เพื่อ        

การขอรับการประเมินความกาวหนา

ในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ 

โดยใชแบบประเมินของ อพ.สธ. 

๒.โรงเรียนมีบรรยากาศ

ของสวนพฤกษศาสตร                                                                     

 

๒.พื้นที่โรงเรียนมีบรรยากาศ

ของสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

๒.การพิจารณาจากผลการประเมิน

ตนเองนําไปสูกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการตาม

แนวทางที่ อพ.สธ.  ใหไวในคูมอื       

การดําเนินงาน  เมื่อเจาหนาที่

ของอพ.สธ.เห็นวาควรขอรับ             

การประเมินจากคณะกรรมการ          

ที่ไดรับการแตงตัง้จาก อพ.สธ. 

๓.บุคลากรและผูเรียน               

มีคุณธรรมจริยธรรม             

๓.สมาชิกทุกคนในองคกร            

มีคุณธรรมจริยธรรม             

 

๓.เตรียมขอมูลลงในแฟมสะสมงาน

กอนที่จะมีการประเมินผลโดยตรง

จากคณะกรรมการของ อพ.สธ. 

๔.ผลการดําเนนิงาน              

ของโรงเรียน บุคลากรและ

ผูเรียนดีเปนที่ยอมรับ 

 

๔.สมาชิกคนในองคกร มีผล
การดําเนินงานดีเปนทีย่อมรับ
จากหนวยงานภายนอก ทั้งนี้
คือคุณครูและนักเรียนทุกคน
เปนผูมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากร ผูบริหารและคุณครู
รวมถึงนักเรียนในโรงเรียน
ไดรับเชิญเปนวิทยากร ทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน
ในรูปแบบออนไลน 

๔.เตรียมความพรอมสําหรับ          
การดําเนินงานสนองพระราชดาํริ 
เพื่อรักษามาตรฐานใหประชุมหารือ 
เพื่อปรับปรุงแกไขในจุดที่มีขอมลู       
ไมสมบูรณ ดวยป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา 
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ตารางท่ี 80 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางานการดําเนินงานดานท่ี 4 ความถูกตองทางวิชาการ 
ดานสวนพฤกษศาสตร งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 
งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน 
วางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

ในปตอไป 
ดานที่ ๔  
ความถูกตอง 
ทางวิชาการ 

๑.คาวัสดุสงตรวจสอบ

ดานที่ ๔ ความถูกตองทาง

วิชาการ 

๑.สงตรวจสอบทางวิชาการ

ทางไปรษณียและทางอีเมล            

ปละ ๑ คร้ัง  

๑.กําหนดผูรับผิดชอบและลงมอื
ปฏิบัติไดจริงตามข้ันตอน                   
ที่ อพ.สธ.แนะนาํ โดยป๒๕๖๔ 
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา จงึ
ไมไดสงงานไปตรวจเปนทางการ 

 ๒.ตัวอยางพรรณไมแหง

และการศึกษาพรรณไม 

๒.ตัวอยางพรรณไมแหง         
๑๓๒ ชนิด ๕๒๘ ตัวอยาง           
ใชแบบศึกษา ก.๗-๐๐๓                  
จํานวน ๔๐๐ เลมแนะนํา  
โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา จึงใชขอมูล
พื้นฐานของป๒๕๖๓ 

๒.ใหผูปฏิบัติศึกษาคูมือการสง

ขอมูลเพื่อตรวจสอบความถูกตอง

ทางวชิาการดานพฤกษศาสตร  

 ๓.ทะเบียนพรรณไมและ

ภาพถายพรรณไม 

๓.ทะเบียนพรรณไม              
๑๓๒ ชนิดและภาพถาย
พรรณไม ๗๙๒ ภาพ โดยป
๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา จึงใชขอมูลพื้นฐาน
ของป๒๕๖๓ 

๓.ใหรวบรวมขอมูลที่จะสง

ตรวจสอบใหแลวเสร็จกอนสิ้น    

ปการศึกษา  

 4.ปายชื่อพรรณไม

สมบูรณ 

๔.ปายชื่อพรรณไมสมบูรณ 
๑๓๒ ชนิด จํานวน ๔๐๐ ปาย 
โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา จึงใชขอมูล
พื้นฐานของป๒๕๖๓ 

๔.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค

ในการทํางานเพื่อสงตรวจสอบ

ความถูกตองทางวชิาการดาน

พฤกษศาสตร 

 ๕.จัดทํา File ขอมูลใน
รูปแบบที่ อพ.สธ.กําหนด
บันทึกลงแผน CD หรือ 
DVD สงให อพ.สธ.
ตรวจสอบ โดยไมตองสง
ในรูปแบบเลมเอกสาร 

5.สงขอมูลใหเจาหนาที่ 
อพ.สธ. เมื่อมีการประชุมกลุม
สมาชิกฯภาคใตปละ ๔ คร้ัง
โดยป๒๕๖๔ ทาง อพ.สธ. จัด
กิจกรรมในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา จึงใชขอมูล
พื้นฐานของป๒๕๖๓ 

5.งานดานที่ ๔ จะปรับเปลี่ยนให
สมบูรณข้ึนตามการเปลี่ยนแปลง 
เชน ทําตวัอยางพรรณไมเพิ่มข้ึน
ใหม  หรือ ภาพถายพรรณไม ทีม่ี
การเปลี่ยนแปลง 
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ตารางท่ี 80 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางานการดําเนินงานดานท่ี 4 ความถูกตองทางวิชาการ 
ดานสวนพฤกษศาสตร งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2564 
งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน 
วางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

ในปตอไป 
ดานที่ ๔  
ความถูกตอง 
ทางวิชาการ 

๑.คาวัสดุสงตรวจสอบ

ดานที่ ๔ ความถูกตองทาง

วิชาการ 

๑.สงตรวจสอบทางวิชาการ

ทางไปรษณียและทางอีเมล            

ปละ ๑ คร้ัง  

๑.กําหนดผูรับผิดชอบและลงมอื
ปฏิบัติไดจริงตามข้ันตอน                   
ที่ อพ.สธ.แนะนาํ โดยป๒๕๖๔ 
จัดกิจกรรมบูรณาการในรูปแบบ
ออนไลนตลอดปการศึกษา จงึ
ไมไดสงงานไปตรวจเปนทางการ 

 ๒.ตัวอยางพรรณไมแหง

และการศึกษาพรรณไม 

๒.ตัวอยางพรรณไมแหง         
๑๓๒ ชนิด ๕๒๘ ตัวอยาง           
ใชแบบศึกษา ก.๗-๐๐๓                  
จํานวน ๔๐๐ เลมแนะนํา  
โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา จึงใชขอมูล
พื้นฐานของป๒๕๖๓ 

๒.ใหผูปฏิบัติศึกษาคูมือการสง

ขอมูลเพื่อตรวจสอบความถูกตอง

ทางวชิาการดานพฤกษศาสตร  

 ๓.ทะเบียนพรรณไมและ

ภาพถายพรรณไม 

๓.ทะเบียนพรรณไม              
๑๓๒ ชนิดและภาพถาย
พรรณไม ๗๙๒ ภาพ โดยป
๒๕๖๔จัดกิจกรรมบูรณาการ
ในรูปแบบออนไลนตลอดป
การศึกษา จึงใชขอมูลพื้นฐาน
ของป๒๕๖๓ 

๓.ใหรวบรวมขอมูลที่จะสง

ตรวจสอบใหแลวเสร็จกอนสิ้น    

ปการศึกษา  

 4.ปายชื่อพรรณไม

สมบูรณ 

๔.ปายชื่อพรรณไมสมบูรณ 
๑๓๒ ชนิด จํานวน ๔๐๐ ปาย 
โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา จึงใชขอมูล
พื้นฐานของป๒๕๖๓ 

๔.ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรค

ในการทํางานเพื่อสงตรวจสอบ

ความถูกตองทางวชิาการดาน

พฤกษศาสตร 

 ๕.จัดทํา File ขอมูลใน
รูปแบบที่ อพ.สธ.กําหนด
บันทึกลงแผน CD หรือ 
DVD สงให อพ.สธ.
ตรวจสอบ โดยไมตองสง
ในรูปแบบเลมเอกสาร 

5.สงขอมูลใหเจาหนาที่ 
อพ.สธ. เมื่อมีการประชุมกลุม
สมาชิกฯภาคใตปละ ๔ คร้ัง
โดยป๒๕๖๔ ทาง อพ.สธ. จัด
กิจกรรมในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา จึงใชขอมูล
พื้นฐานของป๒๕๖๓ 

5.งานดานที ่๔ จะปรับเปลี่ยนให
สมบูรณข้ึนตามการเปลี่ยนแปลง 
เชน ทําตวัอยางพรรณไมเพิ่มข้ึน
ใหม  หรือ ภาพถายพรรณไม ทีม่ี
การเปลี่ยนแปลง 

 

ตารางท่ี 80 แสดงการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงพัฒนางานการดําเนินงานดานท่ี 4 ความถูกตองทางวิชาการ 
ดานสวนพฤกษศาสตร งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช  
ปการศึกษา 2564 (ตอ) 
งานที่จะตอง
ดําเนินการ 

รายละเอียด (งานยอย) ปริมาณงาน 
วางแผนและปรับปรุงพัฒนา

งานในปตอไป 
ดานที่ ๔  
ความถูกตอง 
ทางวิชาการ(ตอ) 

6.ทําหนังสือนาํสง

ตรวจสอบความถูกตอง

ทางวชิาการดานที่ ๔ 

6.ควรสงขอมูลเปนทางการปละ 
๑ คร้ัง หลังจากปรับขอมูลตาม
คําแนะนําของเจาหนาทีข่อง 
อพ.สธ. โดยป๒๕๖๔จัดกิจกรรม
บูรณาการในรูปแบบออนไลน
ตลอดปการศึกษา จึงใชขอมูล
พื้นฐานของป๒๕๖๓ 

6.ใน๑ปควรสงขอมูลดานที่ ๔ 

ให อพ.สธ. เห็นความกาวหนา           

ในการเก็บขอมูลดาน

พฤกษศาสตร 

 

7. รายงานผลการดําเนินงาน ไปยัง อพ.สธ. 

 จากการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ของโรงเรียนโยธินบํารงุ จงัหวัดนครศรีธรรมราช
ประจําปการศึกษา 2564 ไดจัดทํารายงาน และรายงานผลการดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ไปยัง อพ.สธ. เม่ือวันท่ี 30 พฤกษภาคม 2565 ประกอบดวย 
  1. รายงานประจําปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 

  2. รายงานพืชศึกษาชนิดท่ี 1 ผักเสี้ยนผี ประจําปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 
  3. รายงานพืชศึกษาชนิดท่ี 2 แกว ประจําปการศึกษา จํานวน 1 เลม  
  4. รายงานสาระธรรมชาติแหงชีวิต ประจําปการศึกษา จํานวน 1 เลม  
  5. รายงานสาระสรรพสิ่งลวนพันเก่ียวประจําปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม  
  6. รายงานสารประโยชนแทแกมหาชน ประจาํปการศึกษา 2564 จํานวน 1 เลม 

  7. รายงานการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน ประจําปการศึกษา จํานวน 1 เลม 
  8. รายงานแบงปนความดีงาม ประจําปการศึกษา จํานวน 1 เลม 
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ภาพการดําเนินงานและการเปนวิทยากรถอดบทเรียนงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 
รวมกับ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ อบรมแกนนําอนุรักษทรัพยากร 
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ภาพการดําเนินงานและการเปนวิทยากรถอดบทเรียนงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 
รวมกับ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ อบรมแกนนําอนุรักษทรัพยากร 

 
 

บันทึกรายการวลัยลักษณสูสังคม 
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การจัดการเรียนรู 200 กลุมคละช้ัน ศึกษาพืชตามทะเบียนพรรณไม 
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การจัดการเรียนรู 200 กลุมคละช้ัน ศึกษาพืชตามทะเบียนพรรณไม 
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ผูบริหารและครูไดรับการแตงตั้งเปนคณะทํางาน สพฐ. ประจําป 2565 
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ผูบริหารและครูไดรับการแตงตั้งเปนคณะทํางาน สพฐ. ประจําป 2565 
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สรุปผล ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

 สรุปผลการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนโยธินบาํรุง ดําเนินการสนอง
พระราชดําริฯ ตั้งแตป พ.ศ. 2544 โดยในป พ.ศ. 2546 ไดรับการตอบรับเขาเปนสมาชิก เลขท่ีสมาชิก 
7-80000-002 ไดรับปายพระราชทาน ในป พ.ศ. 2548 และดําเนินงานอยางตอเนื่องดวยความมุงม่ัน
ของผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ทําใหโรงเรียนไดรับการตรวจเยี่ยมเม่ือวันท่ี 22 
กุมภาพันธ 2564 และโรงเรียนผานการประเมินตามมาตรฐาน อพ.สธ. ไดรับเกียรติบัตรข้ันท่ี 1 “เกียรติ
บัตรแหงความมุงม่ันอนุรักษสรรพสิ่ง สรรพชีวิต ดวยจิตสํานึกของครูและเยาวชน” เม่ือวัน 2 เมษายน 
2564 ผลท่ีเกิดกับนักเรียนนั้น พบวา จากการท่ีนักเรียนไดสัมผัสเรียนรูใกลชิดกับพรรณไม สงผลให
นักเรียนมีความรักและ เห็นคุณคาของพืชพรรณ เขาใจกระบวนการศึกษาคนควาเก่ียวกับพืชพรรณไม ตาง 
ๆ  ซ่ึงจะนําไปสู การเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณและสิ่งแวดลอม  

ประโยชนท่ีไดจากการดําเนินการ ดานวิชาการ โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู และจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูตลอด
ชีวิตในลักษณะตาง ๆ เชน การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการตาง ๆ นักเรียนและครูมีการ
ออกแบบภูมิทัศนและสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหมีความสะอาด เปนระเบียบ รมรื่น นาอยู นาศึกษา
เรียนรู โรงเรียนมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาเพ่ิมข้ึนหลายแหง เชน สวนวรรณคดี สวนหยอมไมดอกไม
ประดับ จุดเช็คอินของโรงเรียน สวนปา  มีหองนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน มีคอมพิวเตอรท่ี
จัดเก็บขอมูลและสืบคนขอมูล เปนตน และยังเปนแบบอยางในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนแก
โรงเรียนและหนวยงานอ่ืน ดานภูมิปญญา มีการสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑจากพืช
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นักเรียนมีความรักและ เห็นคุณคาของพืชพรรณ เขาใจกระบวนการศึกษาคนควาเก่ียวกับพืชพรรณไม ตาง 
ๆ  ซ่ึงจะนําไปสู การเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณและสิ่งแวดลอม  

ประโยชนท่ีไดจากการดําเนินการ ดานวิชาการ โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู และจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูตลอด
ชีวิตในลักษณะตาง ๆ เชน การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการตาง ๆ นักเรียนและครูมีการ
ออกแบบภูมิทัศนและสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหมีความสะอาด เปนระเบียบ รมรื่น นาอยู นาศึกษา
เรียนรู โรงเรียนมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาเพ่ิมข้ึนหลายแหง เชน สวนวรรณคดี สวนหยอมไมดอกไม
ประดับ จุดเช็คอินของโรงเรียน สวนปา  มีหองนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน มีคอมพิวเตอรท่ี
จัดเก็บขอมูลและสืบคนขอมูล เปนตน และยังเปนแบบอยางในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนแก
โรงเรียนและหนวยงานอ่ืน ดานภูมิปญญา มีการสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑจากพืช

ศึกษา ผักเสี้ยนผี เชน สบูเหลวยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย สครับยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย โลชั่นยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 
น้ํามันเหลืองสมานแผล น้ํามันนวดแกปวดเม่ือย ลูกประคบ ยาหมองนวดแกปวดเม่ือย สิ่งประดิษฐหุนยนต
กูภัยไดรับรางวัลระดับภาคใต การออกแบบการแสดงปนจักสีลัต การออกแบบการแสดงระบําผักเสี้ยนผี 
การออกแบบการแสดงวงดนตรีลูกทุง “บทเพลงพระเทพฯของชาวไทยและนาฏลีลาผักเสี้ยนผี” และการ
พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง เครื่องตัดสัญญาณไฟอัตโนมัติจากบอรดคอนโทรลเลอร 
ไดรับรางวัลระดับภาคใตและเปนตัวแทนเขาแขงขันในระดับประเทศ ดานคุณธรรมและจริยธรรม ผลท่ีเกิด
กับนักเรียนนั้น พบวา จากการท่ีนักเรียนไดสัมผัสเรียนรูใกลชิดกับพรรณไม สงผลใหนักเรียนมีความรักและ 
เห็นคุณคาของพืชพรรณ เขาใจกระบวนการศึกษาคนควาเก่ียวกับพืชพรรณไม ตาง ๆ  ซ่ึงจะนําไปสู การ
เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้นักเรียน ยังไดศึกษาเรียนรูดวยความเบิก
บาน มีชีวิตชีวา มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาเขตพ้ืนท่ีศึกษาของตน ทํางานดวยความอดทนตอสภาพ
ดิน ฟา อากาศ อดทนรอคอยศึกษาการเจริญเติบโตของพืช มีความเพียรรอคอยท่ีจะศึกษาและบันทึกผล
การเรียนรูใหครบทุกสวนประกอบของพืช สามารถ ทํางานรวมกันเปนทีม ใหความชวยเหลือเอ้ืออาทรเพ่ือน
นักเรียนและนักเรยีนรุนนอง มีสุนทรียภาพและเสรีภาพในการเรียนรูสามารถสรรสราง และพัฒนาความรูคู
คุณธรรม นําไปสูบูรณาการแหงชีวิต ผลิตเปนผลงาน ชิ้นงาน กอเกิดนักวิทยาศาสตร นักประดิษฐ ศิลปกร 
กวี นักตรรกศาสตร ปราชญนอย คณะครูมีการทํางานเปนทีม มีความเอ้ืออาทร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
อยางสมํ่าเสมอ มีความชํานาญในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง มีสื่อการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย 
เหมาะสมกับสมรรถภาพของผูเรียนทุกระดับชั้น ในปการศึกษา 2564 คณะครูของโรงเรียนไดรับเชิญเปน
วิทยากรในการอบรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใหแกโรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัดและระดับภาคใต
อยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา รวมท้ังไดรับเชิญใหเปนวิทยากรในประชุมและอบรมวิชาการ งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ในป 2564-2565 ผูบริหารมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการบริหารและการจัดการท่ี
เปนธรรม สรางนวัตกรรมการศึกษาแบบมีสวนรวมตามหลักประชาธิปไตย  
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การจัดทําปายช่ือพรรณไม : การทําปายช่ือพรรณไมสมบูรณ 

 

มงคลพฤหัสษ  แกวกันหา1  
 

1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร ตําบลเชื้อเพลิง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 32140  
 

บทคัดยอ 

   งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดดําเนินงาน ตั้งแตกําหนด
ขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํารวจพรรณไม ทําและติดปายรหัสประจําตน บันทึกภาพพรรณไมหรือวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร ตั้งชื่อหรือสอบถามขอมูลพรรณไม ทําปายชื่อพรรณไมชั่วคราว ทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม 
ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร  (ก.7-003) ทําตัวอยางพรรณไม เปรียบเทียบขอมูลกับเอกสาร เรียนรูชื่อท่ีเปน
สากล ทําทะเบียนพรรณไม (ก.7-005) ตรวจสอบความถูกตองของทะเบียนพรรณไม และจัดทําปายชื่อพรรณไม
สมบูรณ เพ่ือใหรูจัก รูประโยชนของพรรณไม 
  ความสําคัญ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร ไดศึกษาและสํารวจ มีตนไมหลากหลาย
ชนิดในพ้ืนท่ีศึกษา ในแตละตนนั้นมีคุณประโยชน ท่ีไมเหมือนกัน เพ่ือใหมีขอมูลของพรรณไม เกิดประโยชนตอ
การศึกษาพรรณไม ในโรงเรียน ชวยใหนักเรียน ผูท่ีเขามาศึกษาคนควาไดรูและเขาใจในตนไมนั้นอยางชัดเจน
มากข้ึน วัตถุประสงค 1. นักเรียนสามารถออกแบบปายเก่ียวกับพรรณไมในโรงเรียน และการตรวจสอบ
ตัวสะกดและไวยากรณได   2. นักเรียนมีคุณลักษณะมีวินัย  ใฝเรียนรูและมุงม่ันในการทํางาน 

การบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ไดบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 
2561 และปการศึกษา 2562 หนวยการเรียนรูท่ี 4  เรื่อง ออกแบบปายเก่ียวกับพรรณไม เนื้อหาจะใหนักเรียน
ฝกทักษะการรายงานผลการศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จากพรรณไมท่ีนักเรยีนรับผิดชอบใน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยจัดทําปายชื่อพรรณไม ซ่ึงนักเรียนไดรับประสบการณตรงจากการไดศึกษา
พรรณไมจากแหลงเรียนรูท้ังสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและศึกษาจากเอกสาร ก.7-003จากหองสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน และแหลงเรียนรูอ่ืน  
           สรุปผล ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการ  นักเรียน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการออกแบบปาย
เก่ียวกับพรรณไม  ทักษะในการออกแบบปายเก่ียวกับพรรณไม สามารถนําความรูเรื่องการออกแบบปาย
เก่ียวกับพรรณไมและนํามาบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนได นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการศึกษาพรรณ
ไมในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร และชุมชน มีความมุงม่ันในการทํางาน ใฝศึกษาเรียนรู และมีวินัยใน
ตนเอง 
คําสําคัญ : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, การจัดทาํปายชื่อพรรณไม 
ติดตอผูนําเสนอ : ชื่อ – สกุล นายมงคลพฤหัสษ  แกวกันหา โทรศัพท 083-772-7486  อีเมล Mongkol015.et32@gmail.com 
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บทนํา 

  พระราชดําริ  ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริบางประการ
เก่ียวกับ การอนุรักษพันธุกรรมพืช "การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควร ใช
วิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจ และเกิดความปติท่ีจะทําการ ศึกษาและอนุรักษพืชพรรณ
ตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก
ตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียด ซ่ึงจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว" 
   งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดดําเนินงาน ตั้งแตกําหนด
ขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํารวจพรรณไม ทําและติดปายรหัสประจําตน บันทึกภาพพรรณไมหรือวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร ตั้งชื่อหรือสอบถามขอมูลพรรณไม ทําปายชื่อพรรณไมชั่วคราว ทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม 
ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร  (ก.7-003) ทําตัวอยางพรรณไม เปรียบเทียบขอมูลกับเอกสาร เรียนรูชื่อท่ีเปน
สากล ทําทะเบียนพรรณไม (ก.7-005) ตรวจสอบความถูกตองของทะเบียนพรรณไม และจัดทําปายชื่อพรรณไม
สมบูรณ เพ่ือใหรูจัก รูประโยชนของพรรณไม 
    ความสําคัญ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร ไดศึกษาและสํารวจ มีตนไม
หลากหลายชนิดในพ้ืนท่ีศึกษา ในแตละตนนั้นมีคุณประโยชน ท่ีไมเหมือนกัน เพ่ือใหมีขอมูลของพรรณไม เกิด
ประโยชนตอการศึกษาพรรณไม ในโรงเรียน ชวยใหนักเรียน ผูท่ีเขามาศึกษาคนควาไดรูและเขาใจในตนไมนั้น
อยางชัดเจนมากข้ึน วัตถุประสงค 1. นักเรียนสามารถออกแบบปายเก่ียวกับพรรณไมในโรงเรียน และการ
ตรวจสอบตัวสะกดและไวยากรณได   2. นักเรียนมีคุณลักษณะมีวินัย  ใฝเรียนรูและมุงม่ันในการทํางาน 

การบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ไดบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาโปรแกรมประมวลผลคํา (ง 30249) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ป
การศึกษา 2561 และปการศึกษา 2562 หนวยการเรียนรูท่ี 5  เรื่อง ออกแบบปายเก่ียวกับพรรณไมเนื้อหาจะ
ใหนักเรียนฝกทักษะการรายงานผลการศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จากพรรณไมท่ีนักเรียน
รับผิดชอบในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยจัดทําปายซ่ึงนักเรียนไดรับประสบการณตรงจากการไดศึกษา
พรรณไมจากแหลงเรียนรูท้ังสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและศึกษาจากเอกสาร ก.7-003 จากหองสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน และแหลงเรียนรูอ่ืน  
           สรุปผล ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการออกแบบปายเก่ียวกับพรรณ
ไม มีทักษะในการออกแบบปายเก่ียวกับพรรณไม สามารถนําความรูเรื่องการออกแบบปายเก่ียวกับพรรณไม
และนํามาบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนได นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการศึกษาพรรณไมในโรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดสุรินทร และชุมชน มีความมุงม่ันในการทํางาน ใฝศึกษาเรียนรู และมีวินัยในตนเอง 

จากผลการเรียนรูดวยวิธีบูรณางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยใชลําดับการเรียนรูในองคประกอบท่ี 
1 ลําดับการเรียนรูท่ี 13 ทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ  เปนวิธีการและเทคนิคการเรียนรูท่ีครูสามารถประยุกตใช
ในการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการบูรณาการกลุมสาระวิชาศิลปะ กลุมสาระวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทําใหนักเรียนไดเทคนิคการจัดทําปายชื่อพรรณไมไดอยางถูกตอง รูจักคิด วิเคราะห ทําการติดตั้ง
ปายขอมูลพรรณไมไดถูกตอง การแกปญหา อีกท้ังทําใหนักเรียนไดรูจักชื่อพรรณไม คุณประโยชนของพรรณไม 
รูจักชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงค ชื่อสามัญ ประโยชนของสวนประกอบตาง ๆ ท่ีนํามาเปนยารักษาโรค 
ซ่ึงถือเปนการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รูจักการออกแบบเปนลําดับข้ันตอน และการลงมือ
ปฎิบัติจริงไดเรียนรูการคิดวิเคราะหการแกปญหาไปพรอม ๆ กัน นอกจากนี้มีการทํางานรวมกันเปนกลุมทําให
นักเรียนไดปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซ่ึงการทํางานเปนกลุมสามารถฝกคุณธรรม จริยธรรม ตอการ
ทํางานรวมกันได เชน การมีน้ําใจเอ้ือเฟอ มุงมันในการทํางาน ความสามัคคี นอกจากสงผลใหแก ครู และ
นักเรียน มากมายแลว การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนยังสงผลตอ โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานอ่ืน 
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บทนํา 

  พระราชดําริ  ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริบางประการ
เก่ียวกับ การอนุรักษพันธุกรรมพืช "การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควร ใช
วิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจ และเกิดความปติท่ีจะทําการ ศึกษาและอนุรักษพืชพรรณ
ตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก
ตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียด ซ่ึงจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว" 
   งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดดําเนินงาน ตั้งแตกําหนด
ขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํารวจพรรณไม ทําและติดปายรหัสประจําตน บันทึกภาพพรรณไมหรือวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร ตั้งชื่อหรือสอบถามขอมูลพรรณไม ทําปายชื่อพรรณไมชั่วคราว ทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม 
ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร  (ก.7-003) ทําตัวอยางพรรณไม เปรียบเทียบขอมูลกับเอกสาร เรียนรูชื่อท่ีเปน
สากล ทําทะเบียนพรรณไม (ก.7-005) ตรวจสอบความถูกตองของทะเบียนพรรณไม และจัดทําปายชื่อพรรณไม
สมบูรณ เพ่ือใหรูจัก รูประโยชนของพรรณไม 
    ความสําคัญ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร ไดศึกษาและสํารวจ มีตนไม
หลากหลายชนิดในพ้ืนท่ีศึกษา ในแตละตนนั้นมีคุณประโยชน ท่ีไมเหมือนกัน เพ่ือใหมีขอมูลของพรรณไม เกิด
ประโยชนตอการศึกษาพรรณไม ในโรงเรียน ชวยใหนักเรียน ผูท่ีเขามาศึกษาคนควาไดรูและเขาใจในตนไมนั้น
อยางชัดเจนมากข้ึน วัตถุประสงค 1. นักเรียนสามารถออกแบบปายเก่ียวกับพรรณไมในโรงเรียน และการ
ตรวจสอบตัวสะกดและไวยากรณได   2. นักเรียนมีคุณลักษณะมีวินัย  ใฝเรียนรูและมุงม่ันในการทํางาน 

การบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ไดบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาโปรแกรมประมวลผลคํา (ง 30249) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ป
การศึกษา 2561 และปการศึกษา 2562 หนวยการเรียนรูท่ี 5  เรื่อง ออกแบบปายเก่ียวกับพรรณไมเนื้อหาจะ
ใหนักเรียนฝกทักษะการรายงานผลการศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จากพรรณไมท่ีนักเรียน
รับผิดชอบในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยจัดทําปายซ่ึงนักเรียนไดรับประสบการณตรงจากการไดศึกษา
พรรณไมจากแหลงเรียนรูท้ังสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและศึกษาจากเอกสาร ก.7-003 จากหองสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน และแหลงเรียนรูอ่ืน  
           สรุปผล ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการออกแบบปายเก่ียวกับพรรณ
ไม มีทักษะในการออกแบบปายเก่ียวกับพรรณไม สามารถนําความรูเรื่องการออกแบบปายเก่ียวกับพรรณไม
และนํามาบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนได นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการศึกษาพรรณไมในโรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดสุรินทร และชุมชน มีความมุงม่ันในการทํางาน ใฝศึกษาเรียนรู และมีวินัยในตนเอง 

จากผลการเรียนรูดวยวิธีบูรณางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยใชลําดับการเรียนรูในองคประกอบท่ี 
1 ลําดับการเรียนรูท่ี 13 ทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ  เปนวิธีการและเทคนิคการเรียนรูท่ีครูสามารถประยุกตใช
ในการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการบูรณาการกลุมสาระวิชาศิลปะ กลุมสาระวิทยาศาสตรและ
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ทํางานรวมกันได เชน การมีน้ําใจเอ้ือเฟอ มุงมันในการทํางาน ความสามัคคี นอกจากสงผลใหแก ครู และ
นักเรียน มากมายแลว การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนยังสงผลตอ โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานอ่ืน 

ๆ เชน การเขามาศึกษาความรู ไดรูจักชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงค ชื่อสามัญ ประโยชนของ
สวนประกอบตาง ๆ ท่ีนํามาเปนยารักษาโรคและประโยชนอยางอ่ืนมากมาย กอเกิดคุณคาในการหวงแหน การ
รักษาไวเพ่ือเปนประโยชนตอการศึกษา ในอนาคต  
 
การบูรณาการ :การวิเคราะหความสอดคลองการวิเคราะหความสอดคลองสาระการเรียนรูแกนกลาง 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) กับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพ่ือการจัดการเรียนรูบูรณาการ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 
 

  

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

ความรู(สาระการ
เรียนรูแกนกลาง) 

ตัวชี้วัด สวนพฤกษาศาสตรโรงเรียน 

องคประกอบ/สาระการ
เรียนรู 

ลําดับการเรียนรู 

 ง 3. 1  
ตัวชี้วัดท่ี 5 

 แกปญหาโดยใช
ข้ันตอนดังนี้ 
-   การวิเคราะหและ
กําหนดรายละเอียด   
ของปญหา  
-   การเลือกเครื่องมือ 
และออกแบบข้ันตอน
วิธี  

แกปญหาดวย
กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- องคประกอบท่ี 1 การ
จัดทําปายชื่อพรรณไม 

- การทําปายชื่อ
พรรณไมสมบูรณ 
-การติดแสดงปาย
ชื่อพรรณไมสมบูรณ 
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แผนการจัดการเรียนรู 
แบบบูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รายวิชา การออกแบบ รหัสวิชา  ค 31101          ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปท่ี 4 
การออกแบบและเทคโนโลยี             เวลา  2 ช่ัวโมง   
ช่ือแผน การออกแบบกราฟก                                                  ครูมงคลพฤหัสษ แกวกันหา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด /ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
  สาระท่ี   2      การออกแบบและเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ง  2. 1  เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสรางสิ่งของเครื่องใช หรือ
วิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค   เลือกใชเทคโนโลยีในทาง
สรางสรรคตอชีวิต  สังคม สิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการจัด     การเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 

 ตัวช้ีวัด 
 ใชความรูและทักษะเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไกไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และ 
เทคโนโลยีท่ีซับซอนในการแกปญหาหรือพัฒนางาน ไดอยางถูกตอง เหมาะสมและปลอดภัย 
 มาตรฐานการเรียนรูบูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
  งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีวัตถุประสงคใหเยาวชนไดมีโอกาสไดใกลชิดกับพืชพรรณไม ได
เรียนรูกับพืชทองถ่ินของตน  ชวยกันดูแลไมใหสูญพันธุ  ซ่ึงกอใหเกิดจิตสํานึกในการท่ีจะอนุรักษสืบไป  การ
ดําเนินงานประกอบดวย  5 องคประกอบ 3 สาระการเรียนรู 
 บูรณาการกับ องคประกอบท่ี 1 กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา สํารวจพรรณไม ทําและติดปายรหัส
ประจําตน บันทึกภาพพรรณไมหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร ตั้งชื่อหรือสอบถามขอมูลพรรณไม ทําปายชื่อ
พรรณไมชั่วคราว ทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร (ก.7-003) ทําตัวอยาง  พรรณ
ไม เปรียบเทียบขอมูลกับเอกสาร เรียนรูชื่อท่ีเปนสากล ทําทะเบียนพรรณไม (ก.7-005) ตรวจสอบความถูกตอง
ของทะเบียนพรรณไม และจัดทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณเพ่ือใหรูจัก รูประโยชนของพรรณไมลําดับการเรียนรู
ท่ี 13 การจัดทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ  
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ตารางวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน 
การเรียนรู/

ตัวชี้วัด 
ความรู (K) ทักษะท่ีสําคัญ (P,S) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค (A) 

สมรรถนะสําคัญ 
ของผูเรียน (C) 

ค 2.2 ม.1/1 
 

 

เขาใจและวิเคราะห
การออกแบบจัดวาง
องคประกอบของ
กราฟก 
 

1.นักเรียนสามารถ
ออกแบบและติดตั้ง
ปายชื่อพรรณไมได
อยางถูกตอง 
 

2. ซ่ือสัตยสุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝเรียนรู 
5. อยูอยาง
พอเพียง 
6. มุงม่ันในการ
ทํางาน 
 

1. ความสามารถ
ในการสื่อสาร 
2. ความสามารถ
ในการคิด 
3. ความสามารถ
ในการ ใช ทั กษะ
ชีวิต 
4. ความสามารถ
ในการแกปญหา 
5.ความสามารถใน
การใชเทคโนโลย ี

 วิเคราะหสมบัติของวัสดุ
เพ่ือนํา ไปใชในการสราง
หรือพัฒนาช้ินงานไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 
2. วิเคราะหและเลือก
เครื่องมือพ้ืนฐาน เพ่ือนํา 
ไปใชในการสรางหรือ
พัฒนาช้ินงานไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม และ 
ปลอดภัย 

3.เรียนปฎิบัติการ
ออกแบบปายชื่อพรรณ
ไมไดอยางถูกตอง 

  

 
2. จุดประสงคการเรียนรู  

1. เพ่ือรูวิธีการออกแบบงานกราฟกท่ีสอดคลองกับการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรในการออกแบบ
ปายชื่อพรรณไมสมบูรณ  

2. เพ่ือรูขอบเขตของขอมูลการจัดวางองคประกอบของการออกแบบปายชื่อพรรณไมสมบูรณ 
3. สาระสําคัญจากตัวช้ีวัด 
       ใชความรูและทักษะเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ กลไก ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และเทคโนโลยี 
ท่ีซับซอนในการแกปญหาหรือพัฒนางาน ไดอยางถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย การสรางชิ้นงานการ
ออกแบบ การสรางเนื้อหาขอมูล ท่ีเก่ียวกับการจัดทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ การนําความรูเก่ียวกับการสราง
งานออกแบบกราฟก จัดทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ  
4.  สาระการเรียนรู 
     4.1 ความรู (K) 
1) วัสดุแตละประเภทมีสมบัติแตกตางกัน เชน ไมสังเคราะห โลหะ จึงตองมีการวิเคราะหสมบัติ 
เพ่ือเลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน 
2) อุปกรณและเครื่องมือในการสรางชิ้นงาน หรือพัฒนาวิธีการมีหลายประเภท ตองเลือกใชให 
ถูกตอง เหมาะสม และปลอดภัย รวมท้ังรูจักเก็บรักษา 
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     4.2  ทักษะท่ีสําคัญ (P,S)  
           1.พิจารณา จําแนก รูปลักษณภายนอกของพืชแตละชนิด แตละสวนโดยละเอียด และพิจารณาแบง
สวนท่ีจะเรียนรู ขององคประกอบยอย และกําหนดคําท่ีใชเรียกกํากับ  เชน ดานนอก ดานใน ดานบน ดานลาง 
ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย สวนริมซาย สวนกลาง สวนริมขวา เปนตน 
     4.3  คุณลักษณะอันพึงประสงค (A)  (เฉพาะท่ีเกิดในหนวยการจัดการเรียนรูนี้)                  

1.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย   5.  อยูอยางพอเพียง 
2.  ซ่ือสัตยสุจริต    6.  มุงม่ันในการทํางาน 
3.  มีวินัย     7.  รักความเปนไทย 
4.  ใฝเรียนรู     8.  มีจิตสาธารณะ 

     4.4 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน (C) (เฉพาะท่ีเกิดในหนวยการจัดการเรียนรูนี้) 
 1  ความสามารถในการสื่อสาร 
    2.  ความสามารถในการคิด 

 3.  ความสามารถในการแกปญหา 

 4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
5.  จุดเนนสูการพัฒนาผูเรียน  
           ความสามารถและทักษะของผูเรียนศตวรรษท่ี 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls) 

 R1– Reading (อานออก)  R2– (W)Riting (เขียนได)   R3 – (A)Rithmetics (คิดเลขเปน)   
 C1 -  Critical Thinking and Problem Solving ( ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
และทักษะในการแกปญหา)  

    C2 -  Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม) 

   C3 -  Cross-cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) 

    C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปน

ทีม และภาวะผูนํา) 

    C5 – Communications, Information and Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสาร

สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ) 

 

    C6 -  Computing and ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    และการสื่อสาร) 

   C7 -  Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู) 

   C8 – Compassion (ความมีเมตตากรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม) 

           L1 – Learning (ทักษะการเรียนรู)            L2 – Leadership (ทักษะความเปนผูนํา)                
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     4.2  ทักษะท่ีสําคัญ (P,S)  
           1.พิจารณา จําแนก รูปลักษณภายนอกของพืชแตละชนิด แตละสวนโดยละเอียด และพิจารณาแบง
สวนท่ีจะเรียนรู ขององคประกอบยอย และกําหนดคําท่ีใชเรียกกํากับ  เชน ดานนอก ดานใน ดานบน ดานลาง 
ตอนโคน ตอนกลาง ตอนปลาย สวนริมซาย สวนกลาง สวนริมขวา เปนตน 
     4.3  คุณลักษณะอันพึงประสงค (A)  (เฉพาะท่ีเกิดในหนวยการจัดการเรียนรูนี้)                  

1.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย   5.  อยูอยางพอเพียง 
2.  ซ่ือสัตยสุจริต    6.  มุงม่ันในการทํางาน 
3.  มีวินัย     7.  รักความเปนไทย 
4.  ใฝเรียนรู     8.  มีจิตสาธารณะ 

     4.4 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน (C) (เฉพาะท่ีเกิดในหนวยการจัดการเรียนรูนี้) 
 1  ความสามารถในการสื่อสาร 
    2.  ความสามารถในการคิด 

 3.  ความสามารถในการแกปญหา 

 4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
5.  จุดเนนสูการพัฒนาผูเรียน  
           ความสามารถและทักษะของผูเรียนศตวรรษท่ี 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls) 

 R1– Reading (อานออก)  R2– (W)Riting (เขียนได)   R3 – (A)Rithmetics (คิดเลขเปน)   
 C1 -  Critical Thinking and Problem Solving ( ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
และทักษะในการแกปญหา)  

    C2 -  Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม) 

   C3 -  Cross-cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) 

    C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปน

ทีม และภาวะผูนํา) 

    C5 – Communications, Information and Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสาร

สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ) 

 

    C6 -  Computing and ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    และการสื่อสาร) 

   C7 -  Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู) 

   C8 – Compassion (ความมีเมตตากรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม) 

           L1 – Learning (ทักษะการเรียนรู)            L2 – Leadership (ทักษะความเปนผูนํา)                

 
 
 
 
 
 

6.  การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
 บูรณาการหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (Worldclass Standard School) 
   IS1 การศึกษาคนควาสรางองคความรู (Research and Knowledge Formation) 
  IS2 การสื่อสารและการนําเสนอ (Communication and Presentation) 
  IS3 การนําองคความรูไปใชบริการสังคม (Social Service Activity) 
 บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 บูรณาการกับประชาคมอาเซียน 
บูรณาการกับคานิยม 12 ประการ 
  1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
  2. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม 
  3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
  4. ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรงและทางออม 
  5. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน 
  7. เขาใจ เรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 
  8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย  ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
  9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9  รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอ
กิน พอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมีความพรอม
และมีภูมิคุมกันท่ีดี 

                  10. มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความ 
  11. ละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 
  12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 
 บูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 บูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรู (ระบุ) ........................................................................... 
อ่ืนๆ (ระบุ) ....บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 

7.  ช้ินงานหรือภาระงาน (พิจารณาจากตัวชี้วัดกําหนดใหมีความรู ความสามารถ)  
 1.ภาระชิ้นงานท่ี 1 ใบงานท่ี 1 
 2.ภาระชิ้นงานท่ี 2 ใบงานท่ี 2 
 3.ภาระชิ้นงานท่ี 3  ใบงานท่ี 3 
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8. เกณฑการประเมินผลช้ินงานหรือภาระงาน 
 

รายการประเมิน คะแนน 

3 2 1 

1. การนําเสนอขอมูลไดถูกตองครบองคประกอบ นําเสนอขอมูลไดถูกตอง
ครบองคประกอบ 

นําเสนอขอมูลได
ถูกตองบาง

องคประกอบ 

นําเสนอขอมูลไม
ครบถวนตาม
องคประกอบ 

2. นําเสนอขอมูลท่ีหลากหลาย นําเสนอขอมูลไดครบทุก
รูปแบบ 

นําเสนอขอมูลได
มากกวาหนึ่งรูปแบบ 

นําเสนอขอมูลได  
รูปแบบเดียว 

3. การบูรณาการเก่ียวกับงานสวนพฤกษาศาสตร มีการบูรณาการเก่ียวกับ
งานสวนพฤกษาศาสตร

และเชื่อมโยงกับวิชาอ่ืนได
ทุกรูปแบบของการ

นําเสนอ 

การบูรณาการเก่ียวกับ
งานสวนพฤกษาศาสตร
และเชื่อมโยงกับวิชาอ่ืน
ไดมากกวาหนึ่งรูปแบบ

ของการนําเสนอ 

การบูรณาการเก่ียวกับ
งานสวนพฤกษาศาสตร
และเชื่อมโยงกับวิชาอ่ืน

ไดรูปแบบเดียว 

4. ความคิดริเริ่มสรางสรรค นําเสนอไดครบทุกรูปแบบ
และสวยงาม 

นําเสนอขอมูลได
มากกวาหนึ่งรูปแบบ

และสวยงาม 

นําเสนอขอมูลได  
รูปแบบเดียว 

 
9. กิจกรรมการเรียนการสอน 
    9.1 กิจกรรมการเรียนรู 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนสนทนากันเก่ียวกับเรื่องของใชในชีวิตประจําวัน วาสิ่งของท่ีนักเรียนใชในแตละชนิด 
การออกแบบชิ้นงาน การกําหนดขอบเขตขอมูล 
  2. ผูเรียนแบงกลุมออกเปน 5 กลุม เพ่ือใหศึกษาเก่ียวกับวัสดุนารู ในหนังสือเรียน บทท่ี 4 เรื่อง 
วัสดุ และเครื่องมือพ้ืนฐาน ในหัวขอตอไปนี้ 1) โลหะ 2) ไม 3) เซรามิก 4) วัสดุผสม และ 5) วัสดุสมัยใหม 
จากนั้นใหตัวแทนกลุมนํา เสนอองคความรูท่ีไดจากการศึกษา มารวมกันอภิปรายสรุปในประเด็นของสมบัติ 
ของวัสดุ (ความแข็งแรง สภาพยืดหยุน การนํา ความรอน เปนตน) และการนํา ไปใชงาน 
 3. ครูกําหนดรูปรางมาหนึ่งอยาง แลวใหนักเรียนแตละกลุม ยกตัวอยางสิ่งของในชีวิตประจําท่ีมีลักษณะ
ใกลเคียงกับรูปรางท่ีครูกําหนดใหมากท่ีสุด กลุมไหนไดมากกวา เปนฝายชนะ 
   4.ผูเรียนทํา กิจกรรม 4.1 เรื่อง วิเคราะหประเภทและอธิบายสมบัติของวัสดุในสิ่งของเครื่องใช 
“ยกตัวอยางอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยอยางนอย 3 ประเภท แลววิเคราะหประเภทของวัสดุ สมบัติ 
ของวัสดุ และเหตุผลท่ีใชวัสดุประเภทนั้น” 
  5.ผูเรียนและผูสอนรวมกันอภิปรายสรุปเก่ียวกับสมบัติของวัสดุ ท่ีถูกนํา มาสรางอุปกรณและ 
การออกแบบปายชื่อพรรณไม วาตองมีสมบัติอยางไร 
แนวคํา ตอบ สมบัติของวัสดุ อุปกรณการออกแบบปายชื่อพรรณไม ควรมีลักษณะ ดังนี้ 
   1. สามารถนํา ไปใชงานกลางแจงทนตอสภาพอากาศได 
  2. ตองคํา นึงถึงสมบัติของวัสดุท่ีนํา มาผลิตเปนเครื่องมือแตละชนิด เชน ความแข็งแรง 
  ไมเกิดสนิม สภาพยืดหยุน 
  3. สามารถผลิตข้ึนไดโดยกระบวนการผลิตท่ีไมยุงยาก ซับซอน 
  4. วัสดุท่ีนํา มาผลิตสามารถหาไดงายและประหยัด 
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8. เกณฑการประเมินผลช้ินงานหรือภาระงาน 
 

รายการประเมิน คะแนน 

3 2 1 

1. การนําเสนอขอมูลไดถูกตองครบองคประกอบ นําเสนอขอมูลไดถูกตอง
ครบองคประกอบ 

นําเสนอขอมูลได
ถูกตองบาง

องคประกอบ 

นําเสนอขอมูลไม
ครบถวนตาม
องคประกอบ 

2. นําเสนอขอมูลท่ีหลากหลาย นําเสนอขอมูลไดครบทุก
รูปแบบ 

นําเสนอขอมูลได
มากกวาหนึ่งรูปแบบ 

นําเสนอขอมูลได  
รูปแบบเดียว 

3. การบูรณาการเก่ียวกับงานสวนพฤกษาศาสตร มีการบูรณาการเก่ียวกับ
งานสวนพฤกษาศาสตร

และเชื่อมโยงกับวิชาอ่ืนได
ทุกรูปแบบของการ

นําเสนอ 

การบูรณาการเก่ียวกับ
งานสวนพฤกษาศาสตร
และเชื่อมโยงกับวิชาอ่ืน
ไดมากกวาหนึ่งรูปแบบ

ของการนําเสนอ 

การบูรณาการเก่ียวกับ
งานสวนพฤกษาศาสตร
และเชื่อมโยงกับวิชาอ่ืน

ไดรูปแบบเดียว 

4. ความคิดริเริ่มสรางสรรค นําเสนอไดครบทุกรูปแบบ
และสวยงาม 

นําเสนอขอมูลได
มากกวาหนึ่งรูปแบบ

และสวยงาม 

นําเสนอขอมูลได  
รูปแบบเดียว 

 
9. กิจกรรมการเรียนการสอน 
    9.1 กิจกรรมการเรียนรู 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 1. ครูและนักเรียนสนทนากันเก่ียวกับเรื่องของใชในชีวิตประจําวัน วาสิ่งของท่ีนักเรียนใชในแตละชนิด 
การออกแบบชิ้นงาน การกําหนดขอบเขตขอมูล 
  2. ผูเรียนแบงกลุมออกเปน 5 กลุม เพ่ือใหศึกษาเก่ียวกับวัสดุนารู ในหนังสือเรียน บทท่ี 4 เรื่อง 
วัสดุ และเครื่องมือพ้ืนฐาน ในหัวขอตอไปนี้ 1) โลหะ 2) ไม 3) เซรามิก 4) วัสดุผสม และ 5) วัสดุสมัยใหม 
จากนั้นใหตัวแทนกลุมนํา เสนอองคความรูท่ีไดจากการศึกษา มารวมกันอภิปรายสรุปในประเด็นของสมบัติ 
ของวัสดุ (ความแข็งแรง สภาพยืดหยุน การนํา ความรอน เปนตน) และการนํา ไปใชงาน 
 3. ครูกําหนดรูปรางมาหนึ่งอยาง แลวใหนักเรียนแตละกลุม ยกตัวอยางสิ่งของในชีวิตประจําท่ีมีลักษณะ
ใกลเคียงกับรูปรางท่ีครูกําหนดใหมากท่ีสุด กลุมไหนไดมากกวา เปนฝายชนะ 
   4.ผูเรียนทํา กิจกรรม 4.1 เรื่อง วิเคราะหประเภทและอธิบายสมบัติของวัสดุในสิ่งของเครื่องใช 
“ยกตัวอยางอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยอยางนอย 3 ประเภท แลววิเคราะหประเภทของวัสดุ สมบัติ 
ของวัสดุ และเหตุผลท่ีใชวัสดุประเภทนั้น” 
  5.ผูเรียนและผูสอนรวมกันอภิปรายสรุปเก่ียวกับสมบัติของวัสดุ ท่ีถูกนํา มาสรางอุปกรณและ 
การออกแบบปายชื่อพรรณไม วาตองมีสมบัติอยางไร 
แนวคํา ตอบ สมบัติของวัสดุ อุปกรณการออกแบบปายชื่อพรรณไม ควรมีลักษณะ ดังนี้ 
   1. สามารถนํา ไปใชงานกลางแจงทนตอสภาพอากาศได 
  2. ตองคํา นึงถึงสมบัติของวัสดุท่ีนํา มาผลิตเปนเครื่องมือแตละชนิด เชน ความแข็งแรง 
  ไมเกิดสนิม สภาพยืดหยุน 
  3. สามารถผลิตข้ึนไดโดยกระบวนการผลิตท่ีไมยุงยาก ซับซอน 
  4. วัสดุท่ีนํา มาผลิตสามารถหาไดงายและประหยัด 

 
ข้ันกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ช่ัวโมงท่ี 1  
 1. ครูอธิบายเก่ียวกับวิธีการออกแบบและโปรแกรมออกแบบปายชื่อพรรณไม โดยใชใบความรูท่ีมีให 
 2. นักเรียนปฎิบัติการออกแบบในเครื่องคอมพิวเตอร ตามใบงานท่ีให 
 3.นักเรียนแบงหนาท่ีกันศึกษาขอมูลโดยใหทุกคนมีสวนรวมในการทําใบงาน 
 4. ครูพานักเรียนไปท่ีแหลงเรียนรูพืชศึกษาภายในบริเวณโรงเรียน 
 5. แบงนักเรียนเปนสองกลุม และสํารวจพืชท่ีมีในบริเวณนั้นวามีพืชชนิดใดบาง 
 6. ใหแตละกลุมทําใบงานท่ี 1 ขอมูลการออกแบบปายชื่อพรรณไม 
 7. เม่ือนักเรียนทําใบงานเรียบรอย ใหนําผลการเปรียบเทียบมานําเสนอในชั่วโมง 
 8. นําผลท่ีไดมานําเสนอหนาชั้นเรียน ชวยกันดูแลเปรียบเทียบชิ้นงานแตละกลุม 

 
ช่ัวโมงท่ี 2 

 
       1. ครูทบทวนวาคาบท่ีแลวเราไดทําการออกแบบปายชื่อพรรณไมแตชนิดใดบาง ตามใบงานท่ี 1 
 2.ครูและนักเรียนลงพ้ืนท่ีเดิมอีกครั้ง และทําใบงานท่ี 2 การออกแบบปายชื่อพรรณไม 
 3.นักเรียนกลุมเดิม ตามชั่วโมงท่ี 1 แบงหนาท่ีกันศึกษาขอมูลโดยใหทุกคนมีสวนรวมในการทําใบงาน 
แลวชวยกันบันทึกการคนควาเปนชิ้นงานสงครู 
 4. เม่ือทําใบงานท่ี 2 เสร็จแลว ครูใหนักเรียนออกแบบปายชื่อพรรณไม ตรวจสอบความถูกตองของ
พรรณไม   
 5. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายหนาชั้นเรียน 
 6. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเก่ียวกับการออกแบบปายชื่อพรรณไม 

        9.2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณการเรื่องหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      1.   ผูสอนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
             มีการวิเคราะหหลักสูตร กําหนดเนื้อหา เหมาะสมกับมาตรฐาน สอดคลองตัวชี้วัด  บริบทของ
ทองถ่ิน เวลาและวัยของผูเรียน วางแผนออกแบบเนื้อหาเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ
เรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก เปนเนื้อหาท่ีใกลตัวผูเรียน   กําหนดเวลาเหมาะสม แบงกลุมผูเรียนไดพอดี
กับจํานวนนักเรียนใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมอยางท่ัวถึงตามความสามารถ กําหนดกิจกรรมการเรียนรูท่ีชัดเจน
จากงายไปหายากและใชสอนแทนได กําหนดแหลงเรียนรูเหมาะ  สมกับเนื้อหา กิจกรรม วัยผูเรียน งบประมาณ 
เวลา สื่ออุปกรณมีความตองการวัดบรรลุตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในหลักสูตรวางแผนการวัดและประเมินผลเปน
ข้ันตอนชัดเจนเหมาะสมพอเพียงกับจํานวนนักเรียน ออกแบบการวัดประเมินผลไดเหมาะสม สอดคลองกับ
เนื้อหา แบบประเมินผลมีการตรวจสอบวัดและปรับปรุงมีความเชื่อม่ัน เท่ียงตรงในการวัดตามตัวชี้วัด มีความ
รักเมตตามีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม ตรงตอเวลา 
      2  ผลท่ีเกิดกับผูเรียนสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัดการเรียนรูผูเรียนได
เรียนรูหลักคิดและฝกปฏิบัติตามหลัก 3 หวง 2 เง่ือนไข ดังนี้ 
        2.1. นักเรียนกําหนดหนาท่ีของสมาชิกภายในกลุมไดเหมาะสมกับศักยภาพของแตละคน 
        2.2. นักเรียนจัดเตรียมขอมูลในการนําเสนอไดพอดีกับเวลาท่ีกําหนด 
         2.3 นักเรียนใชเวลาในการทํากิจกรรมการเรียนรูไดพอดีกับเวลาท่ีกําหนด 
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        2.4 นักเรียนรูจักการวางแผนการทํางานและมอบหมายงานใหสมาชิกภายในกลุมไดเหมาะสมกับ
ความสามารถของแตละบุคคล 
         2.5 นักเรียนเรียนรูท่ีจะเลือกใชและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณการทํากิจกรรมไดพรอมถูกตองและตรงตาม
กิจกรรมในใบงาน  ศึกษาใบความรูกอนการปฏิบัติอยางรอบคอบลําดับข้ันตอนการทํากิจกรรมจนเขาใจกอน
การทํากิจกรรม    
คุณธรรม 
  1. ความสามัคคีในกลุม   2. ความรับผิดชอบ มีวินัยในการทํางานกลุม 
  3. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 4. มีความอดทน  5. มีความพอเพียง 6. สํานึกรักษสิ่งแวดลอม    
       3  ผูเรียนไดเรียนรูการใชชีวิตท่ีสมดุลและพรอมรับการเปล่ียนแปลงใน 4 มิติ  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
       รูวิธีการใชวัสดุอุปกรณอยางประหยัดคุมคาและปลอดภัย รูกระบวนการทํางานกลุม  มีความรับผิดชอบ
ตอสังคมสวนรวม  ชวยเหลือแบงปน เคารพกฎ ระเบียบกฎหมายและมีวินัยในสังคม รูวิธีการเลือกใชวัสดุ
อุปกรณท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีวัฒนธรรมใชภาษามือไทยและภาษาไทยในการนําเสนอผลการทํากิจกรรม 
10. ส่ืออุปกรณและแหลงการเรียนรู 
ส่ืออุปกรณ 

1. ประเด็นคําถามกระตุนความคิด 
2. ใบความรู   หนังสือเรียน  หนังสืออานประกอบ วารสาร ฯลฯเว็บไซตท่ีเก่ียวของทางอินเทอรเน็ต    

  
แหลงการเรียนรู 
1.แหลงเรียนรูพ้ืนท่ีศึกษา 
2. หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร 
3.หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 
11.การวัดผลและประเมินผล 

เกณฑการใหคะแนน   คะแนนความถูกตอง   

3 คะแนน  2 คะแนน  1 คะแนน  

1. ความครบถวนของ 

เนื้อหา  
เนื้อหาครบถวนสมบูรณทุก 
หัวขอ/เรื่อง  

เนื้อหาเกือบครบ   ขาด 
1-2  หัวขอ/เรื่อง  

เนื้อหาไมครบ ขาด 3  
หัวขอ/เรื่อง ข้ึนไป  

2. ความถูกตองของ 

เนื้อหา  
เนื้อหาของแตละหัวขอ/ 
เรื่องมีความถูกตองท้ังหมด  

เนื้อหาของแตละหัวขอ/ 
เรื่อง ไมถูกตอง 1 – 2  
หัวขอ/เรื่อง  

เนื้อหาของแตละ 

หัวขอ/เรื่อง ไมถูกตอง 
3 หัวขอ/เรื่องข้ึนไป  

3. ความคิดสรางสรรค  
  
  

ผลงานแสดงใหเห็นถึง 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค  

ผลงานคอนขางแสดงให 
เห็นถึงความคิดริเริ่มเพียง 
สรางสรรค บางสวน  

ผลงานท่ีบงบอกวามี 
การคิดริเริ่มข้ึน 
เล็กนอย  
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        2.4 นักเรียนรูจักการวางแผนการทํางานและมอบหมายงานใหสมาชิกภายในกลุมไดเหมาะสมกับ
ความสามารถของแตละบุคคล 
         2.5 นักเรียนเรียนรูท่ีจะเลือกใชและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณการทํากิจกรรมไดพรอมถูกตองและตรงตาม
กิจกรรมในใบงาน  ศึกษาใบความรูกอนการปฏิบัติอยางรอบคอบลําดับข้ันตอนการทํากิจกรรมจนเขาใจกอน
การทํากิจกรรม    
คุณธรรม 
  1. ความสามัคคีในกลุม   2. ความรับผิดชอบ มีวินัยในการทํางานกลุม 
  3. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 4. มีความอดทน  5. มีความพอเพียง 6. สํานึกรักษสิ่งแวดลอม    
       3  ผูเรียนไดเรียนรูการใชชีวิตท่ีสมดุลและพรอมรับการเปล่ียนแปลงใน 4 มิติ  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
       รูวิธีการใชวัสดุอุปกรณอยางประหยัดคุมคาและปลอดภัย รูกระบวนการทํางานกลุม  มีความรับผิดชอบ
ตอสังคมสวนรวม  ชวยเหลือแบงปน เคารพกฎ ระเบียบกฎหมายและมีวินัยในสังคม รูวิธีการเลือกใชวัสดุ
อุปกรณท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีวัฒนธรรมใชภาษามือไทยและภาษาไทยในการนําเสนอผลการทํากิจกรรม 
10. ส่ืออุปกรณและแหลงการเรียนรู 
ส่ืออุปกรณ 

1. ประเด็นคําถามกระตุนความคิด 
2. ใบความรู   หนังสือเรียน  หนังสืออานประกอบ วารสาร ฯลฯเว็บไซตท่ีเก่ียวของทางอินเทอรเน็ต    

  
แหลงการเรียนรู 
1.แหลงเรียนรูพ้ืนท่ีศึกษา 
2. หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร 
3.หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 
11.การวัดผลและประเมินผล 

เกณฑการใหคะแนน   คะแนนความถูกตอง   

3 คะแนน  2 คะแนน  1 คะแนน  

1. ความครบถวนของ 

เนื้อหา  
เนื้อหาครบถวนสมบูรณทุก 
หัวขอ/เรื่อง  

เนื้อหาเกือบครบ   ขาด 
1-2  หัวขอ/เรื่อง  

เนื้อหาไมครบ ขาด 3  
หัวขอ/เรื่อง ข้ึนไป  

2. ความถูกตองของ 

เนื้อหา  
เนื้อหาของแตละหัวขอ/ 
เรื่องมีความถูกตองท้ังหมด  

เนื้อหาของแตละหัวขอ/ 
เรื่อง ไมถูกตอง 1 – 2  
หัวขอ/เรื่อง  

เนื้อหาของแตละ 

หัวขอ/เรื่อง ไมถูกตอง 
3 หัวขอ/เรื่องข้ึนไป  

3. ความคิดสรางสรรค  
  
  

ผลงานแสดงใหเห็นถึง 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค  

ผลงานคอนขางแสดงให 
เห็นถึงความคิดริเริ่มเพียง 
สรางสรรค บางสวน  

ผลงานท่ีบงบอกวามี 
การคิดริเริ่มข้ึน 
เล็กนอย  

 
 
 
 
 
 

12.บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 
แบบบันทึกผลหลังการสอน 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.   เวลาในการสอน                  ตรงตามแผน              นอยกวาแผน                  มากกวา
แผน                    

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละกิจกรรม  

      2.1 ดานความรู  ความเขาใจ        ตรงตามแผน    ไมตรงตามแผน  

      2.2 ดานทักษะ / กระบวนการ       ตรงตามแผน    ไมตรงตามแผน 

      2.3 ดานคุณธรรม  จริยธรรม        ตรงตามแผน    ไมตรงตามแผน  

      2.4 ดานสมรรถนะท่ีสําคัญ          ตรงตามแผน    ไมตรงตามแผน  

      2.5 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  ตรงตามแผน    ไมตรงตามแผน  
3. การใชส่ือ / แหลงเรียนรู 

                  ตรงตามแผน                ไมตรงตามแผน       
4. การวัดและประเมินผล 

                  ตรงตามแผน                  ไมตรงตามแผน เพราะ................................................. 
5.  ปญหา / อุปสรรค 
       ในการสอนตามแผนการเรียนรูท่ี 2 มีนักเรียนบางคนยังมีทักษะการออกแบบ การจัดวางองคประกอบ
ของปายชื่อพรรณไม และขอมูลยังไมครบถวนสมบูรณ 
6.  แนวทางแกไข 
       สรุปในการสอนตามแผนการเรียนรูท่ี 2 ฝกใหนักเรียนฝกปฎิบัติ ในการเพ่ิมขอมูล ในปายชื่อพรรณไมให
ครบถวน 

                                                                        
     

                                                                                    (นายมงคลพฤหัสษ  แกวกันหา)   
                                                                                             ครูผูสอน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 296

ใบความรู 
เร่ือง การทําปายช่ือพรรณไมสมบูรณ 
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ใบความรู 
เร่ือง การทําปายช่ือพรรณไมสมบูรณ 
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ช้ินงานนักเรียน 
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ช้ินงานนักเรียน 
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ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1-2 กิจกรรมการทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณของผูเรียน 
 
สรุปผล ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการ  
  ผูเรียน  :   ผูเรียนสามารถสรางองคความรูและเกิดทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร รูจักเชื่อมโยงความรู
จากตางกลุมสาระเพ่ือสรางผลงานบูรณาการตามความชอบและความถนัดของตน นําประสบการณจากการ
เรียนรูบูรณาการไปประยุกตใชในดานการเรียน ชีวิตสวนตัว และการทํางานใอนาคต ลดภาระงานของนักเรียน
ดวยการสงผลงานเพียงชิ้นเดียวเพ่ือรับประเมนจากหลายวิชา พัฒนาจิตใจใหออนโยน อารมณเยือกเย็น เกิด
สุนทรียศิลป มีความเมตตากรุณาตอสิ่งมีชีวิตท้ังพืชและสัตวในธรรมชาติไดใกลชิดและศึกษา เห็นความสําคัญ
และคุณคาของธรรมชาติตระหนักในการรวมมือกันอนุรักษพันธุกรรมพืชตอไป 
  คร ู :  ครูเปลี่ยนบรรยากาศการจัดการเรียนในหองเรียนเปนการศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน และ
ใหอิสระกับนักเรียนในการสรางสรรคชิ้นงานบูรณาการ ลดวิธีการสอบแบบบรรยาย ครเูปนเพียงผูชวยแนะนํา
อํานวยการความสะดวกใหกับผูเรียน เนนใหผูเรียนปฏิบัติจริงมากข้ึน ใชแหลงเรียนรูนอกหองเรียนใหเกิด
ประโยชนสูงสุด สรางสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางกลุมครูท่ีจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 
  ผลท่ีเกิดกับโรงเรียน  : เกิดนวัตกรรมใหม โดยใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเกิดประโยชนคุมคา 
โรงเรียนมีภูมิทัศนงดงาม รมรื่น ดวยพรรณไมนานาชนิด และมีขอมูลพรรณไมท่ีเปนประโยชน ครูและผูเรียน
เปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพของโรงเรียน 
  ชุมชน  :  ชุมชนมีโอกาสไดใชบริการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต ไดรับ
ความรูจากการเผยแพรผลงานบูรณาการของนักเรียนเม่ือพบเห็นปายชื่อพรรณไมเปนขอมูลสามารถเขาใจงาย
และนําไปใชประโยชนไดจริง ในดานประโยชนและชื่อพ้ืนเมือง ชุมชนเห็นคุณคาของพรรณไมและธรรมชาติ 
พรอมท่ีจะรวมมือรักษาพืชพรรณไมท่ีมีคุณประโยชน อนุรักษตอไป 
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ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1-2 กิจกรรมการทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณของผูเรียน 
 
สรุปผล ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการ  
  ผูเรียน  :   ผูเรียนสามารถสรางองคความรูและเกิดทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร รูจักเชื่อมโยงความรู
จากตางกลุมสาระเพ่ือสรางผลงานบูรณาการตามความชอบและความถนัดของตน นําประสบการณจากการ
เรียนรูบูรณาการไปประยุกตใชในดานการเรียน ชีวิตสวนตัว และการทํางานใอนาคต ลดภาระงานของนักเรียน
ดวยการสงผลงานเพียงชิ้นเดียวเพ่ือรับประเมนจากหลายวิชา พัฒนาจิตใจใหออนโยน อารมณเยือกเย็น เกิด
สุนทรียศิลป มีความเมตตากรุณาตอสิ่งมีชีวิตท้ังพืชและสัตวในธรรมชาติไดใกลชิดและศึกษา เห็นความสําคัญ
และคุณคาของธรรมชาติตระหนักในการรวมมือกันอนุรักษพันธุกรรมพืชตอไป 
  คร ู :  ครูเปลี่ยนบรรยากาศการจัดการเรียนในหองเรียนเปนการศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน และ
ใหอิสระกับนักเรียนในการสรางสรรคชิ้นงานบูรณาการ ลดวธิีการสอบแบบบรรยาย ครเูปนเพียงผูชวยแนะนํา
อํานวยการความสะดวกใหกับผูเรียน เนนใหผูเรียนปฏิบัติจริงมากข้ึน ใชแหลงเรียนรูนอกหองเรียนใหเกิด
ประโยชนสูงสุด สรางสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางกลุมครูท่ีจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 
  ผลท่ีเกิดกับโรงเรียน  : เกิดนวัตกรรมใหม โดยใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเกิดประโยชนคุมคา 
โรงเรียนมีภูมิทัศนงดงาม รมรื่น ดวยพรรณไมนานาชนิด และมีขอมูลพรรณไมท่ีเปนประโยชน ครูและผูเรียน
เปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพของโรงเรียน 
  ชุมชน  :  ชุมชนมีโอกาสไดใชบริการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต ไดรับ
ความรูจากการเผยแพรผลงานบูรณาการของนักเรียนเม่ือพบเห็นปายชื่อพรรณไมเปนขอมูลสามารถเขาใจงาย
และนําไปใชประโยชนไดจริง ในดานประโยชนและชื่อพ้ืนเมือง ชุมชนเห็นคุณคาของพรรณไมและธรรมชาติ 
พรอมท่ีจะรวมมือรักษาพืชพรรณไมท่ีมีคุณประโยชน อนุรักษตอไป 

ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการการจัดทําปายชื่อพรรณไม : การจัดทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ 1. 
นักเรียน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการออกแบบปายเก่ียวกับพรรณไม 2. นักเรียนมีทักษะในการออกแบบ
ปายเก่ียวกับพรรณไม 3. นักเรียน สามารถนําความรูเรื่องการออกแบบปายเก่ียวกับพรรณไมและนํามาบูรณา
การงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนได 4. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการศึกษาพรรณไมในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
สุรินทร และชุมชน 5. นักเรียนมีความมุงม่ันในการทํางาน ใฝศึกษาเรียนรู และมีวินัยในตนเอง 
 
 
 

เอกสารอางอิง 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       
  สยามบรมราชกุมารี.2560. สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก  
          พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพฯ.  
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. กระทรวงศึกษาธิการ.รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร 
    วิชา เทคโนโลยี.การออกแบบและเทคโนโลยี.ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.2551. 
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   เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

 

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

การจัดทําปายช่ือพรรณไม  : การวาดภาพทางพฤกษศาสตร 

 
ผูนําเสนอ 

1. นางณัฐศรี   ชูชวย   ตําแหนง ครู 
2. นางสาววรรณนิศา   เกตพูน ตําแหนง  ครู 
3. นางสาวอาภรณ  หมื่นละมาย ตําแหนง  ครู 

 

โรงเรียนบานทุงศาลา 
ตําบล บางกุง  อําเภอ  หวยยอด  จังหวัด  ตรัง 

นําเสนอ วันที่ 20 เดือน กันยายน 2565   

 
หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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   เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

 

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

การจัดทําปายช่ือพรรณไม  : การวาดภาพทางพฤกษศาสตร 

 
ผูนําเสนอ 

1. นางณัฐศรี   ชูชวย   ตําแหนง ครู 
2. นางสาววรรณนิศา   เกตพูน ตําแหนง  ครู 
3. นางสาวอาภรณ  หมื่นละมาย ตําแหนง  ครู 

 

โรงเรียนบานทุงศาลา 
ตําบล บางกุง  อําเภอ  หวยยอด  จังหวัด  ตรัง 

นําเสนอ วันที่ 20 เดือน กันยายน 2565   

 
หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

การจัดทําปายช่ือพรรณไม  : การวาดภาพทางพฤกษศาสตร 
 

ณัฐศรี  ชูชวย1, วรรณนิศา  เกตพูน1 อาภรณ  หม่ืนละมาย1, 
 

1 โรงเรียนบานทุงศาลา  ตําบลบางกุง อาํเภอหวยยอด จังหวัดตรัง  92210 

 

บทคัดยอ 

 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  (อพ.สธ.)  เปนโครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราช
ปณิธานและพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ท่ีทรงอนุรักษตนยางนา
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๓ ทรงเห็นความสําคัญของการอนุรักษพันธุกรรมพืช ทรงดําเนินโครงการอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และความหลากหลายทางชีวภาพ   ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ๆ  
สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชดําริกับนายแกวขวัญ  วัชโรทัย  เลขาธิการพระราชวัง  ใหดําเนินการ
อนุรักษพืชพรรณของประเทศและดําเนินการเปนธนาคารพืชพรรณ  ไดดําเนินการ อพ.สธ. และจัดสราง
ธนาคารพืชพรรณข้ึนในพ้ืนท่ีโครงการสวนพระองคฯ  สวนจิตรลดา ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๖ เปนตนมา 

ครูจัดกระบวนการเรยีนรูรายวิชาคณิตศาสตร ๖ รหัสวิชา ค๑๖๑๐๑  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖  
โดยวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงปพุทธศักราช๒๕๖๐) 
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร  และวิเคราะหความสอดคลองกับการดําเนินงานตามองคประกอบงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน จัดทําแผนการจัดการเรียนรู จํานวน ๑ แผน โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให
ผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการแบงพ้ืนท่ีภายในโรงเรียน  และแบง
พ้ืนท่ีศึกษาท่ีจะศึกษาอยางละเอียด   ดวยการกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู  ออกแบบวิธีการเรียนรู เรียนรู สรุปการ
แบงพ้ืนท่ีศึกษา 

สรุปผล ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการจากการจัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนไดแบงพ้ืนท่ีภายใน
โรงเรียนและพ้ืนท่ีศึกษาบูรณาการ การศึกษาขอมูลดานตางๆ  ทําใหนักเรียนรูการแบงขอบเขตพ้ืนท่ีของ
โรงเรียน  และพ้ืนท่ีศึกษาท่ีจะทําการศึกษาโดยละเอียด สามารถกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรูได สามารถวางแผนการ
เรียนรู รูวิธีการเรียนรู เพ่ือศึกษาพ้ืนท่ีตางๆได  สามารถ อธิบาย สรุปผลการศึกษา และวิเคราะหผลได  นักเรียน
มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในการกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู วางแผนการเรียนรู วิเคราะหความตางและ
สรุปการแบงพ้ืนท่ีได มีความมุงม่ันในการทํางาน มีวินัย เปนผูใฝรูไฝเรียน ซ่ือสัตยสุจริต บันทึกขอมูลตามความ
เปนจริง และสรุปผลการเรียนรูจากขอมูลท่ีศึกษาได สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีน้ําใจ เอ้ือเฟอ เปนผูมี
ความละเอียดรอบคอบ คิดอยางแยบคาย ถ่ีถวน  ครูสามารถผลิตสื่อเรียนรูเพ่ือเปนแหลงสืบคนขอมูลให
นักเรียนสามารถเขาถึงไดดวยตนเอง  ใชพืชศึกษาเปนสื่อเรียนรูใหนักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรอยางครบถวน มีองคความรูเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีมาชวยในการแบงพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน เปนฐานขอมูล
สําหรับนักเรียนในรุนตอๆไป  

 
คําสําคัญ : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, การจัดทําปายช่ือพรรณไม, กําหนดพ้ืนท่ีศึกษา  

ติดตอผูนําเสนอ : ช่ือ – สกุล นางสาววรรณนิศา  เกตพูน  โทรศัพท  082 4070977 อีเมล a0805476313@gmail.com 
                      ช่ือ – สกุล นางณัฐศรี  ชูชวย     โทรศัพท  086 2676899อีเมล antchuchuay@gmail.com 

          ช่ือ – สกุล นางสาวอาภรณ  หมื่นละมาย โทรศัพท  084 8477862อีเมล porchcngming@gmail.com 
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บทนํา 

  การสอนและการอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น  ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็น
ความงดงาม  ความนาสนใจ และเกิดความปติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป  การใชวิธีการสอน
การอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา  หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย  เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิด
ความเครียดซ่ึงจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว 

จากผลการเรียนรูดวยวิธีบูรณางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยใชลําดับการเรียนรูในองคประกอบท่ี 

๑ ลําดับการเรียนรูท่ี ๑ กําหนดพ้ืนท่ีศึกษา  เปนวิธีการและเทคนิคการเรียนรูท่ีครูสามารถประยุกตใชในการ

สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ทําใหนักเรียนไดเรียนรู

ขอบเขต ขนาดพ้ืนท่ีท้ังหมดของโรงเรียน เรียนรูลักษณะทางกายภาพในโรงเรียน และเรียนรูการแบงพ้ืนท่ีเปน

สวนยอยและการจัดการพ้ืนท่ีศึกษาในการเขาไปเรียนรูท่ีเหมาะสม และการยอสวนของภาพเสมือนจริงไดเรียนรู

วิชาศิลปะไปพรอม ๆ กัน นอกจากนี้มีการทํางานรวมกันเปนกลุมทําใหนักเรียนไดปรึกษาและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ซ่ึงการทํางานเปนกลุมสามารถฝกคุณธรรม จริยธรรม ตอการทํางานรวมกันได เชน การมีน้ําใจเอ้ือเฟอ

เผื่อแผ  ความรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย ความซ่ือตรงในการศึกษา ความมีระเบียบความรอบคอบ 

ละเอียด ถ่ีถวน ในการปฏิบัติงาน ความอดทนตอสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ความเสียสละและมีน้ําใจตอ

เพ่ือนในกลุม  ดานภูมิปญญา เชน การเรียนรูท่ีมีพืชเปนปจจัยหลัก  การคิดเปนลําดับข้ันตอน การจัดการ  

จินตนาการจากการสัมผัสเรียนรูพืชพรรณ  นอกจากสงผลใหแก ครู และนักเรียน มากมายแลว การดําเนินงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนยังสงผลตอ โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ เชน การมีสวนรวมในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการอนุรักษพันธุกรรมพืชรวมกัน และยังสามารถสรางสัมพันธภาพท่ีดีในชุมชนอีกดวย 

การบูรณาการ : 
การวิเคราะหความสอดคลอง 

การกําหนดพ้ืนท่ีศึกษา การศึกษาขอบเขตขนาดพ้ืนท่ีท้ังหมดของโรงเรียน และการแบงพ้ืนท่ีเปน
สวนยอย ไดบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรู เรื่องทิศและแผนผัง ซ่ีงมีการ
วิเคราะหความสอดคลอง ดังนี้ 

 
 
 

ภาพ แผนภาพ ตาราง 
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บทนํา 

  การสอนและการอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น  ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็น
ความงดงาม  ความนาสนใจ และเกิดความปติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป  การใชวิธีการสอน
การอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา  หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย  เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิด
ความเครียดซ่ึงจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว 

จากผลการเรียนรูดวยวิธีบูรณางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยใชลําดับการเรียนรูในองคประกอบท่ี 

๑ ลําดับการเรียนรูท่ี ๑ กําหนดพ้ืนท่ีศึกษา  เปนวิธีการและเทคนิคการเรียนรูท่ีครูสามารถประยุกตใชในการ

สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ทําใหนักเรียนไดเรียนรู

ขอบเขต ขนาดพ้ืนท่ีท้ังหมดของโรงเรียน เรียนรูลักษณะทางกายภาพในโรงเรียน และเรียนรูการแบงพ้ืนท่ีเปน

สวนยอยและการจัดการพ้ืนท่ีศึกษาในการเขาไปเรียนรูท่ีเหมาะสม และการยอสวนของภาพเสมือนจริงไดเรียนรู

วิชาศิลปะไปพรอม ๆ กัน นอกจากนี้มีการทํางานรวมกันเปนกลุมทําใหนักเรียนไดปรึกษาและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ซ่ึงการทํางานเปนกลุมสามารถฝกคุณธรรม จริยธรรม ตอการทํางานรวมกันได เชน การมีน้ําใจเอ้ือเฟอ

เผื่อแผ  ความรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย ความซ่ือตรงในการศึกษา ความมีระเบียบความรอบคอบ 

ละเอียด ถ่ีถวน ในการปฏิบัติงาน ความอดทนตอสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ความเสียสละและมีน้ําใจตอ

เพ่ือนในกลุม  ดานภูมิปญญา เชน การเรียนรูท่ีมีพืชเปนปจจัยหลัก  การคิดเปนลําดับข้ันตอน การจัดการ  

จินตนาการจากการสัมผัสเรียนรูพืชพรรณ  นอกจากสงผลใหแก ครู และนักเรียน มากมายแลว การดําเนินงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนยังสงผลตอ โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ เชน การมีสวนรวมในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการอนุรักษพันธุกรรมพืชรวมกัน และยังสามารถสรางสัมพันธภาพท่ีดีในชุมชนอีกดวย 

การบูรณาการ : 
การวิเคราะหความสอดคลอง 

การกําหนดพ้ืนท่ีศึกษา การศึกษาขอบเขตขนาดพ้ืนท่ีท้ังหมดของโรงเรียน และการแบงพ้ืนท่ีเปน
สวนยอย ไดบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรู เรื่องทิศและแผนผัง ซ่ีงมีการ
วิเคราะหความสอดคลอง ดังนี้ 

 
 
 

ภาพ แผนภาพ ตาราง 
 

  

แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร        ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

หนวยการเรียนรู  ทิศและแผนผัง เร่ือง พ้ืนที่ของเรา     เวลาเรียน ๑   ช่ัวโมง  

โรงเรียนบานทุงศาลา  อําเภอหวยยอด    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 

สอนวันที่.........เดือน............................................พ.ศ. ๒๕๖๕ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

๑. มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู 

ค ๒.๑  เขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ีตองการ 

ตัวช้ีวัด 
ป.๖/๓  หาความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีของรูปวงกลม 

๒. สาระสําคัญ / ความคิดรวบยอด 
หลักการเก่ียวกับการวัดและการคาดคะเนขนาดของ  ระบุทิศทางและระยะทางจริงจาก

รูปภาพ  แผนท่ี และแผนผัง 
 

๓. สาระการเรียนรู 
๓.๑  สาระการเรียนรูแกนกลาง 

อธิบายเสนทางหรือบอกตําแหนงของสิ่งของตางๆโดยระบุทิศทางและระยะทางจริง 
จากรูปภาพ  แผนท่ีและแผนผัง  เขียนแผนผังแสดงตําแหนงของสิ่งตางๆและแผนผังเสนทางเดินทาง 

๓.๒  สาระการเรียนรูงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
     องคประกอบท่ี ๑    
      ลําดับการเรียนรูท่ี ๕ ทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม 

๔. สมรรถนะความสําคัญของผูเรียน 
๔.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
 -   ทักษะในการเลาเรื่อง 
๔.๒  ความสามารถในการคิด 
 -  ทักษะในการแสดงความคิดเห็น 
 -  ทักษะในการคิดวิเคราะห 
๔.๓  ความสามารถในการแกปญหา 
 -  ทักษะในการแสวงหาความรู 
๔.๔  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 -  ทักษะในการสอบถาม 
๔.๕  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

-  ทักษะในการสืบคนขอมูล 

๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ขอ ๔  ใฝเรียนรู 
  ตัวช้ีวัด ๔.๑  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 
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   พฤติกรรมบงช้ี   ๔.๑.๑  ตั้งใจเรียน 
     ๔.๑.๒  เอาใจใสและมีความเพียรพยายามในการเรียนรู 
     ๔.๑.๓  สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ 
  ตัวช้ีวัด ๔.๒   แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนดวย 

        การเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม  สรุปเปนองคความรู  และสามารถนําไปใช  
        ในชีวิตประจําวันได 
พฤติกรรมบงช้ี   ๔.๒.๑  ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ  เอกสาร  สิ่งพิมพ   

สื่อเทคโนโลยีตางๆ  แหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน  และเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม 

๔.๒.๒  บันทึกความรู  วิเคราะหตรวจสอบ  จากสิ่งท่ีเรียนรู   
สรุปเปนองคความรู 

๔.๒.๓  แลกเปลี่ยนความรู  ดวยวิธีการตางๆ และนําไปใชใน 
ชีวิตประจําวัน 

 ขอ ๖  มุงม่ันในการทํางาน 
  ตัวช้ีวัด ๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน 
   พฤติกรรมบงช้ี   ๖.๑.๑  เอาใจใสตอการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
     ๖.๑.๒  ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางานใหสําเร็จ 
     ๖.๑.๓  ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานดวยตนเอง 
  ตัวช้ีวัด ๖.๒  ทํางานดวยความเพียรพยายาม และอดทนเพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 
   พฤติกรรมบงช้ี ๖.๒.๑  ทุมเททํางาน  อดทนไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคใน 

การทํางาน 
     ๖.๒.๒  พยายามแกปญหาและอุปสรรคในการทํางานใหสําเร็จ 
     ๖.๒.๓  ชื่นชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

 
๖. ช้ินงาน/ภาระงาน 

๖.๑  ใบงานการทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม 
 

๗. กระบวนการจัดการเรียนรู 
ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนกัเรียนทราบ   
๒.  ครูแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ ๔-๕ คน คละกันตามความสามารถ แลวใหแตละกลุม

รวมกันศึกษาพ้ืนท่ีท่ีกําหนด  พ้ืนท่ีศึกษาท่ี ๑ บริเวณสนามโรงเรียนบานทุงศาลา โดย
สังเกตรูปราง  ขนาด  สัดสวนของพ้ืนท่ี 

   ข้ันสอน 
๓.  ครูอธิบายทิศท้ัง ๘ ใหนักเรียนทราบ   
๔.  ครูใหนักเรียนดูภาพแลวตอบคําถาม  จากนั้นครูอธิบายมาตราสวนโดยวาดภาพประกอบ  

เชนถากําหนดมาตราสวนและกําหนดขนาดจริงของรูปมาใหจะหาความยาวไดอยางไร  
แลวใหนักเรียนวัดขนาดพ้ืนท่ีท่ี ๑ สนามโรงเรียน 

๕.  ครูใหนักเรียนเขียนแผนท่ีโดยยอ  แลวใหนักเรียนกําหนดการใชประโยชนในพ้ืนท่ี 
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   พฤติกรรมบงช้ี   ๔.๑.๑  ตั้งใจเรียน 
     ๔.๑.๒  เอาใจใสและมีความเพียรพยายามในการเรียนรู 
     ๔.๑.๓  สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ 
  ตัวช้ีวัด ๔.๒   แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนดวย 

        การเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม  สรุปเปนองคความรู  และสามารถนําไปใช  
        ในชีวิตประจําวันได 
พฤติกรรมบงช้ี   ๔.๒.๑  ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ  เอกสาร  สิ่งพิมพ   

สื่อเทคโนโลยีตางๆ  แหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน  และเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม 

๔.๒.๒  บันทึกความรู  วิเคราะหตรวจสอบ  จากสิ่งท่ีเรียนรู   
สรุปเปนองคความรู 

๔.๒.๓  แลกเปลี่ยนความรู  ดวยวิธีการตางๆ และนําไปใชใน 
ชีวิตประจําวัน 

 ขอ ๖  มุงม่ันในการทํางาน 
  ตัวช้ีวัด ๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน 
   พฤติกรรมบงช้ี   ๖.๑.๑  เอาใจใสตอการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
     ๖.๑.๒  ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางานใหสําเร็จ 
     ๖.๑.๓  ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานดวยตนเอง 
  ตัวช้ีวัด ๖.๒  ทํางานดวยความเพียรพยายาม และอดทนเพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 
   พฤติกรรมบงช้ี ๖.๒.๑  ทุมเททํางาน  อดทนไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคใน 

การทํางาน 
     ๖.๒.๒  พยายามแกปญหาและอุปสรรคในการทํางานใหสําเร็จ 
     ๖.๒.๓  ชื่นชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

 
๖. ช้ินงาน/ภาระงาน 

๖.๑  ใบงานการทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม 
 

๗. กระบวนการจัดการเรียนรู 
ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนกัเรียนทราบ   
๒.  ครูแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ ๔-๕ คน คละกันตามความสามารถ แลวใหแตละกลุม

รวมกันศึกษาพ้ืนท่ีท่ีกําหนด  พ้ืนท่ีศึกษาท่ี ๑ บริเวณสนามโรงเรียนบานทุงศาลา โดย
สังเกตรูปราง  ขนาด  สัดสวนของพ้ืนท่ี 

   ข้ันสอน 
๓.  ครูอธิบายทิศท้ัง ๘ ใหนักเรียนทราบ   
๔.  ครูใหนักเรียนดูภาพแลวตอบคําถาม  จากนั้นครูอธิบายมาตราสวนโดยวาดภาพประกอบ  

เชนถากําหนดมาตราสวนและกําหนดขนาดจริงของรูปมาใหจะหาความยาวไดอยางไร  
แลวใหนักเรียนวัดขนาดพ้ืนท่ีท่ี ๑ สนามโรงเรียน 

๕.  ครูใหนักเรียนเขียนแผนท่ีโดยยอ  แลวใหนักเรียนกําหนดการใชประโยชนในพ้ืนท่ี 

๖.  ครูมอบหมายใบงานใหนักเรียนทําแลวสงครูในชั่วโมงตอไป  
   ข้ันสรุป 

๗.   ครูและนักเรียนชวยกันสรุปองคความรูจากการปฏิบัติการในครั้งนี้  
 

๘. ส่ือและแหลงเรียนรู 
   ๘.๑    หองสวนพฤกษศาสตร 
   ๘.๒ สื่อบุคคล เชน ครู   

    ๘.๓   พ้ืนท่ีศึกษาทองอุไร 
    ๘.๔   ใบงานการทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม 
    ๘.๕   ตลับเมตร   เข็มทิศ   เชือก   ดินสอ   ยางลบ   ไมบรรทัด 

               

๙. การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
๑. ใบงานการทําผังพ้ืนท่ี

ท้ังหมดของโรงเรียน 
๑. แบบประเมินใบงาน 

 
๑. ผานเกณฑการประเมิน๖๐% 

 
 

 
 
 
 

๑๐. ขอเสนอแนะของผูบริหาร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
(นายมารุตต  ลั่นเตง) 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงศาลา 
วันท่ี........เดือน...............................พ.ศ. ….....… 
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บันทึกผลการจัดการเรียนการสอน 
 

๑. ผลการจัดการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒.ปญหาและอุปสรรคในการจดัการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓.ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ................................................. 
         ( นางสาววรรณนิศา  เกตพูน ) 
         ครู     โรงเรียนบานทุงศาลา 
         .............../......................./............ 
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บันทึกผลการจัดการเรียนการสอน 
 

๑. ผลการจัดการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒.ปญหาและอุปสรรคในการจดัการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓.ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ................................................. 
         ( นางสาววรรณนิศา  เกตพูน ) 
         ครู     โรงเรียนบานทุงศาลา 
         .............../......................./............ 

“ตัวอยาง” ใบความรู ผังพ้ืนท่ีท้ังหมดของโรงเรียน 
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ผลงาน/ช้ินงานของผูเรียน พรอมภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
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ผลงาน/ช้ินงานของผูเรียน พรอมภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
 

 

ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1-2 กิจกรรมการกําหนดพ้ืนท่ีศึกษา 
 

สรุปผล ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ  
สรุปผล จากการจัดการเรียนการสอนองคประกอบท่ี ๑ โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียน

เกิดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการแบงพ้ืนท่ีภายในโรงเรียน  และแบงพ้ืนท่ี
ศึกษาท่ีจะศึกษาอยางละเอียด   ดวยการกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู  ออกแบบวิธีการเรียนรู เรียนรู สรุปการแบง
พ้ืนท่ีศึกษา 

ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการจากการจัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนไดแบงพ้ืนท่ีภายในโรงเรียน
และพ้ืนท่ีศึกษาบูรณาการ การศึกษาขอมูลดานตางๆ  ทําใหนักเรียนรูการแบงขอบเขตพ้ืนท่ีของโรงเรียน  และ
พ้ืนท่ีศึกษาท่ีจะทําการศึกษาโดยละเอียด สามารถกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรูได สามารถวางแผนการเรียนรู รู
วิธีการเรียนรู เพ่ือศึกษาพ้ืนท่ีตางๆได  สามารถ อธิบาย สรุปผลการศึกษา และวิเคราะหผลได  นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตรในการกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู วางแผนการเรียนรู วิเคราะหความตางและสรุปการ
แบงพ้ืนท่ีได มีความมุงม่ันในการทํางาน มีวินัย เปนผูใฝรูใฝเรียน ซ่ือสัตยสุจริต บันทึกขอมูลตามความเปนจริง 
และสรุปผลการเรียนรูจากขอมูลท่ีศึกษาได สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีน้ําใจ เอ้ือเฟอ เปนผูมีความละเอียด
รอบคอบ คิดอยางแยบคาย ถ่ีถวน  ครูสามารถผลิตสื่อเรียนรูเพ่ือเปนแหลงสืบคนขอมูลใหนักเรียนสามารถ
เขาถึงไดดวยตนเอง  ใชพืชศึกษาเปนสื่อเรียนรูใหนักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรอยาง
ครบถวน มีองคความรูเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีมาชวยในการแบงพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน เปนฐานขอมูลสําหรับนักเรียน
ในรุนตอๆไป 

 
 

เอกสารอางอิง 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.  

        (อพ.สธ.). (2560). คูมือการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน พุทธศักราช 2560. โครงการอนุรักษ 
        พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพฯ.  
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  เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 

 

 

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

การจัดทําปายช่ือพรรณไม  : การทําผังแสดงตําแหนงพรรณไมโดยการเลื่อนขนานแกน 

 
ผูนําเสนอ 

    1. นางปนิดา  วรสาม 
          ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 

    2. นางธาราจันทร  สินธุพรหม 
                 ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

 
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 

ตําบลฝายกวาง    อําเภอเชียงคํา     จังหวัดพะเยา 

นําเสนอ วันที่ 20 เดือน กันยายน 2565   

หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบรีุ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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  เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 

 

 

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

การจัดทําปายช่ือพรรณไม  : การทําผังแสดงตําแหนงพรรณไมโดยการเลื่อนขนานแกน 

 
ผูนําเสนอ 

    1. นางปนิดา  วรสาม 
          ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 

    2. นางธาราจันทร  สินธุพรหม 
                 ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

 
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 

ตําบลฝายกวาง    อําเภอเชียงคํา     จังหวัดพะเยา 

นําเสนอ วันที่ 20 เดือน กันยายน 2565   

หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบรีุ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 

 
เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

การจัดทําปายช่ือพรรณไม  : การทําผังแสดงตําแหนงพรรณไมโดยการเลื่อนขนานแกน 
 

ปนดิา  วรสาม1, ธาราจันทร  สินธุพรหม1  
 

1 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ตําบลฝายกวาง  อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา  56110  

 

บทคัดยอ 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ไดเปนสมาชิกเม่ือป พ.ศ.2547 
รหัสโรงเรียนสมาชิก 7-56110-001  เพ่ือสนองพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เก่ียวกับการสอนและการอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น 
ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจ และเกิด ความปติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืช
พรรณตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิด
อันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียดซ่ึงจะเปน ผลเสียแกประเทศในระยะยาว ดังนั้นโรงเรียนจึงได
จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรม เพ่ือพัฒนาบุคลากร อนุรักษและพัฒนาทรัพยากร  
พันธุกรรมพืช อีกท้ังพัฒนาใหโรงเรียนเปนฐานของคุณภาพชีวิตเยาวชน  โดยมีการใชประโยชนของพรรณไมใน
การสรางบรรยากาศใหรมรื่น  สบายตา  กรองมลพิษ  และยังพัฒนาสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนเปนฐานของ
การเรียนรูทุกวิชา  เรียนรูธรรมชาติเพ่ือใหเกิดปญญาและวิทยาการ  แนวทางในการดําเนินการ ทําการศึกษาใน
เชิงกายภาพ  มีความหลากหลายในการศึกษาแตละระดับชั้น ใชเทคนิควิธีการศึกษาภูมิปญญาตางกัน  แตเม่ือ
นํามารวมกันจะเปนความรูท้ังหมด  โดยเนนใหนักเรียนไดสัมผัสจริง  เรียนรูแบบมีความสุข 

การบูรณาการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต มาตรฐาน ค 2.2 เขาใจและวิเคราะหรูป
เรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช  
ตัวชี้วัด ม.2/3  เขาใจและใชความรูเก่ียวกับการแปลงทางเรขาคณิตในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาใน
ชีวิตจริง  สาระการเรียนรู การแปลงทางเรขาคณิต กับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ลําดับการเรียนรูใน
องคประกอบท่ี ๑ ลําดับการเรียนรูท่ี ๕ ทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม  

การหาตําแหนงพรรณไม ข้ันแรกตองกําหนดจุดอางอิงในพ้ืนท่ีศึกษา ควรมี 1 จุดอางอิงและเปนจุดท่ี
อยูถาวร ข้ันตอไปใหกําหนดเสนอางอิง โดยกําหนดแกน x ใหเปนไปตามทิศตะวันออก ตะวันตก และแกน y ให
เปนไปตามทิศเหนือ ใต ซ่ึงสามารถหาทิศโดยใชเข็มทิศ หรือจากแอพพลิเคชั่นเข็มทิศในโทรศัพท หลังจากนั้น
การหาตําแหนงพรรณไม โดยใหใชจุดอางอิงเปนจุดกําเนิด (0,0) ขึงเชือกตามแนวเสนอางอิงตามแนวแกน X 
(ตะวันออก-ตะวันตก) แกน Y(เหนือ-ใต) จากนั้นวัดระยะจากตนไมท่ีตองการหาตําแหนงไปตั้งฉากกับแกน x จะ
ไดระยะตามแนวแกน x และวัดระยะจากตนไมท่ีตองการหาตําแหนงไปต้ังฉากกับแกน y จะไดระยะตาม
แนวแกน y  ในกรณีท่ีไมสามารถวัดระยะเทียบกับจุดอางอิงเดิมไดใหกําหนดจุดอางอิงใหม ( h , k ) เลื่อนขนาน
แกน XY ไปท่ีจุดอางอิงใหมและวัดตําแหนงของตนไมเทียบกับจุดอางอิงใหม ( x , y ) จะไดตําแหนงตนไมเม่ือ
เทียบกับจุดอางอิงใหมคือ ( x’ , y’ ) และใชการคํานวณพิกัดใหมท่ีไดจากการเลื่อนขนานแกนเม่ือเทียบกับ
จุดอางอิงเดิม (0,0) เปน ( x’ , y’ ) = ( x+h , y+k ) จากนั้นบันทึกขอมูลตําแหนงพรรณไมในตาราง และ นําไป
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ลงจุดในกราฟเพ่ือทําผังแสดงตําแหนงพิกัดพรรณไม  ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการการจัดทําปายชื่อพรรณ
ไม การทําผังแสดงตําแหนงพรรณไมทําใหนักเรียนไดเรียนรูวิธีการกําหนดจุดอางอิงในพ้ืนท่ีศึกษา การกําหนด
เสนอางอิง (Baseline) ใหเปนไปตามทิศ เหนือ-ใต ตะวันออก-ตะวันตก การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา วิธีการ
หาตําแหนงพรรณไม การทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม นอกจากนี้การทํางานรวมกันเปนกลุมทําใหนักเรียนได
ปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซ่ึงการทํางานเปนกลุมสามารถฝกคุณธรรม จริยธรรม ตอการทํางาน
รวมกันได เชน ความรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย ความซ่ือตรงในการศึกษา ความมีระเบียบความรอบคอบ 
ละเอียด ถ่ีถวน ในการปฏิบัติงาน ความอดทนตอสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานภูมิปญญา เชน การ
เรียนรูท่ีมีพืชเปนปจจัย การคิดเปนลําดับข้ันตอน จิตนาการการสัมผัสเรียนรูพืชพรรณ  นอกจากสงผลใหแก ครู 
และนักเรียน มากมายแลว การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนยังสงผลตอ โรงเรียน ชุมชน และหนวยงาน
อ่ืน ๆ เชน เปนแหลงเรียนรูเห็นความสําคัญ และใหความรวมมือในการพัฒนารวมจัดทําขอมูลทรัพยากรใน
ทองถ่ินเพ่ืออนุรักษท่ียั่งยืนสืบไป 

 
 

คําสําคัญ : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, การจัดทําปายช่ือพรรณไม,  การทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม 
ติดตอผูนําเสนอ : นางปนิดา  วรสาม   โทรศัพท 094-5962542. อีเมล panida@fkw.ac.th 

                      นางธาราจันทร  สินธุพรหม  โทรศัพท 088-2676587  อีเมล tharachan@fkw.ac.th 
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บทนํา  

 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริ

บางประการวา  “การสอนและการอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการปลูกฝงให
เด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจ และเกิด ความปติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใช
วิธีการสอนการอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิด ผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทํา
ใหเด็กเกิดความเครียดซ่ึงจะเปน ผลเสียแกประเทศในระยะยาว” 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ไดเปนสมาชิกเม่ือป พ.ศ.2547 
รหัสโรงเรียนสมาชิก 7-56110-001  เพ่ือสนองพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงอยากใหเยาวชนไดมีโอกาสศึกษาพรรณไม เชาใจและเห็นความสําคัญ 
เกิดความรักในตนไม  เกิดความเบิกบานใจท่ีไดสัมผัสธรรมชาติ  รวมคิด  รวมปฏิบัติจนเกิดประโยชนถึงมหาชน
ชาวไทย โดยวิธีการท่ีปฏิบัติ คือ เขารวมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ในกิจกรรม
สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรม เพ่ือพัฒนาบุคลากร อนุรักษและพัฒนาทรัพยากร  พันธุกรรมพืช อีกท้ัง
พัฒนาใหโรงเรียนเปนฐานของคุณภาพชีวิตเยาวชน  โดยมีการใชประโยชนของพรรณไมในการสรางบรรยากาศ
ใหรมรื่น  สบายตา  กรองมลพิษ  และยังพัฒนาสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนเปนฐานของการเรียนรูทุกวิชา  
เรียนรูธรรมชาติเพ่ือใหเกิดปญญาและวิทยาการ  แนวทางในการดําเนินการ ทําการศึกษาในเชิงกายภาพ  มี
ความหลากหลายในการศึกษาแตละระดับชั้น ใชเทคนิควิธีการศึกษาภูมิปญญาตางกัน  แตเม่ือนํามารวมกันจะ
เปนความรูท้ังหมด  โดยเนนใหนักเรียนไดสัมผัสจริง  เรียนรูแบบมีความสุข  

จากผลการเรียนรูดวยวิธีบูรณางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยใชลําดับการเรียนรูในองคประกอบท่ี 
๑ ลําดับการเรียนรูท่ี ๕ ทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม เปนวิธีการ และเทคนิคการเรียนรูท่ีครูสามารถประยุกตใช
ในการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการบูรณาการกลุมสาระวิชาคณิตศาสตร ทําใหนักเรียนไดเรยีนรูวิธีการ
กําหนดจุดอางอิงในพ้ืนท่ีศึกษา การกําหนดเสนอางอิง (Baseline) ใหเปนไปตามทิศ เหนือ-ใต ตะวันออก-
ตะวันตก การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา วิธีการหาตําแหนงพรรณไม การทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม
นอกจากนี้มีการทํางานรวมกันเปนกลุมทําใหนักเรียนไดปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซ่ึงการทํางานเปน
กลุมสามารถฝกคุณธรรม จริยธรรม ตอการทํางานรวมกันได เชน ความรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย ความ
ซ่ือตรงในการศึกษา ความมีระเบียบความรอบคอบ ละเอียด ถ่ีถวน ในการปฏิบัติงาน ความอดทนตอ
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานภูมิปญญา เชน การเรียนรูท่ีมีพืชเปนปจจัย การคิดเปนลําดับข้ันตอน จิต
นาการการสัมผัสเรียนรูพืชพรรณ  นอกจากสงผลใหแก ครู และนักเรียน มากมายแลว การดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนยังสงผลตอ โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ เชน เปนแหลงเรียนรูเห็นความสําคัญ
และใหความรวมมือในการพัฒนารวมจัดทําขอมูลทรัพยากรในทองถ่ินเพ่ืออนุรักษท่ียั่งยืนสืบไป 
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การบูรณาการ : 
การวิเคราะหความสอดคลอง 
สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.2 เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิต
และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช 
 

ระดับช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู

แกนกลาง 
งานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 

ม.2 
 
 
 

ม.2/3  เขาใจและใช
ความรูเก่ียวกับการแปลง
ทางเรขาคณิตในการ
แกปญหาคณิตศาสตร
และปญหาในชีวิตจริง 

การแปลงทาง
เรขาคณิต 

- การเลื่อนขนาน 
- การสะทอน 
- การหมุน 
- การนําความรู
เก่ียวกับการแปลง
ทางเรขาคณิตไปใช
ในการแกปญหา 

องคประกอบท่ี 1  
การจัดทําปายชื่อพรรณไม 
ลําดับการเรียนรูท่ี 5 
ทําผังแสดงตําแหนงพรรณ
ไม 
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แผนการจัดการการเรียนรู ใบความรู ใบงาน  
 

แผนการจัดการเรียนรู 
แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร          ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2                    รหัสวิชา ค22101 
หนวยการเรียนรูท่ี  4 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต               เวลา  9 ช่ัวโมง                                                                  
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 เรื่อง การหาผังแสดงตําแหนงพรรณไมโดยการเล่ือนขนานแกน  เวลา  2 ช่ัวโมง                                                                  
__________________________________________________________________________________ 

1. มาตรฐานการเรียนรู 
สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค 2.2 เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิต
และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนําไปใช 
ตัวช้ีวัด ม.2/3 เขาใจและใชความรูเก่ียวกับการแปลงทางเรขาคณิตในการแกปญหาคณิตศาสตรและปญหาใน
ชีวิตจริง 
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
       องคประกอบท่ี 1 การจัดทําปายชื่อพรรณไม 

ลําดับการเรียนรูท่ี 5 ทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม 
 

2. สาระสําคัญ 
การกําหนดจุดอางอิงในพ้ืนท่ีศึกษา ควรมี 1 จุดอางอิงและเปนจุดท่ีอยูถาวร/ยายไดยาก เชน เสา

ไฟฟา เสาธง (ไมควรเลือกตนไมเปนจุดอางอิง) 
การกําหนดเสนอางอิง (Baseline) คือการกําหนดแกน x ใหเปนไปตามทิศตะวันออก ตะวันตก และ

แกน y ใหเปนไปตามทิศเหนือ ใต 
การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา กําหนดตามเขตพ้ืนท่ีศึกษาท่ีนักเรียนไดรับมอบหมาย ปการศึกษา 

2564 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 รับผิดชอบบริเวณเขตพ้ืนท่ีศึกษาท่ี 2 (บริเวณหลังอาคาร 3) 
การหาตําแหนงพรรณไม  

ใหใชจุดอางอิงเปนจุดกําเนิด (0,0) ขึงเชือกตามแนวเสนอางอิงตามแนวแกน X (ตะวันออก-
ตะวันตก) แกน Y(เหนือ-ใต) จากนั้นวัดระยะจากตนไมท่ีตองการหาตําแหนงไปตั้งฉากกับแกน x จะได
ระยะตามแนวแกน x และวัดระยะจากตนไมท่ีตองการหาตําแหนงไปตั้งฉากกับแกน y จะไดระยะตาม
แนวแกน y  
 ในกรณีท่ีไมสามารถวัดระยะเทียบกับจุดอางอิงเดิมไดใหกําหนดจุดอางอิงใหม ( h , k ) เลื่อน
ขนานแกน XY ไปท่ีจุดอางอิงใหมและวัดตําแหนงของตนไมเทียบกับจุดอางอิงใหม ( x , y ) จะได
ตําแหนงตนไมเม่ือเทียบกับจุดอางอิงใหมคือ ( x’ , y’ ) และใชการคํานวณพิกัดใหมท่ีไดจากการเลื่อน
ขนานแกนเม่ือเทียบกับจุดอางอิงเดิม(0,0) เปน ( x’ , y’ ) = ( x+h , y+k ) 
 จากนั้นบันทึกขอมูลตําแหนงพรรณไมในตารางและนําไปลงจุดในกราฟเพ่ือทําผังแสดง
ตําแหนงพิกัดพรรณไม 
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3. จุดประสงคการเรียนรู 

3.1 ดานความรู (K) 
3.1.1 เพ่ือเรียนรูวิธีการกําหนดจุดอางอิงในพ้ืนท่ีศึกษา 
3.1.2 เพ่ือเรียนรูการกําหนดเสนอางอิง (Baseline) ใหเปนไปตามทิศ เหนือ-ใต     
        ตะวันออก-ตะวันตก 
3.1.3 เพ่ือเรียนรูการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา 
3.1.4 เพ่ือเรียนรูวิธีการหาตําแหนงพรรณไม 
3.1.5 เพ่ือเรียนรูวิธีการทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม 

 3.2 ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
  3.2.1 ทักษะการแกปญหา 
   - นักเรียนสามารถใชเครื่องมือวัดในการหาพิกัดพรรณไม 
 3.3 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 
  3.3.1 ใฝเรียนรู 
  3.3.2 มุงม่ันในการทํางาน 
 

4. สาระการเรียนรู 
การแปลงทางเรขาคณิต : การเลื่อนขนาน 
 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
5.1 ใฝเรียนรู 
5.2 มุงม่ันในการทํางาน 
 

6. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
6.1 ความสามารถในการคิด 
 

7. กิจกรรมการเรียนรู 
 ช่ัวโมงท่ี 1 การเก็บขอมูลตําแหนงพรรณไม 

ข้ันนํา 
1. แบงนักเรียนแตละหองออกเปน 3 กลุม และนัดหมายใหนักเรียนไปพบกันท่ีบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา

ท่ี 2 ครูแบงนักเรียนตามเขตพ้ืนท่ีศึกษายอย 
2. นักเรียนศึกษาใบความรูและใบกิจกรรม เรื่อง การหาตําแหนงพรรณไม 
3. แจกอุปกรณในการหาตําแหนงพรรณไม ไดแก เข็มทิศ เชือกฟาง สายวัดระยะ/ตลับเมตร 

ข้ันสอน 
1. ครูแจงนักเรียนวาวันนี้จะเปนการนําความรูเรื่องการเลื่อนขนานไปประยุกตใชในการหา

ตําแหนงพรรณไมเม่ือเทียบกับเสาโรงรถครูทางทิศเหนือ ซ่ึงเปนจุดอางอิงของพ้ืนท่ีศึกษาท่ี 2 
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3. จุดประสงคการเรียนรู 

3.1 ดานความรู (K) 
3.1.1 เพ่ือเรียนรูวิธีการกําหนดจุดอางอิงในพ้ืนท่ีศึกษา 
3.1.2 เพ่ือเรียนรูการกําหนดเสนอางอิง (Baseline) ใหเปนไปตามทิศ เหนือ-ใต     
        ตะวันออก-ตะวันตก 
3.1.3 เพ่ือเรียนรูการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา 
3.1.4 เพ่ือเรียนรูวิธีการหาตําแหนงพรรณไม 
3.1.5 เพ่ือเรียนรูวิธีการทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม 

 3.2 ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 
  3.2.1 ทักษะการแกปญหา 
   - นักเรียนสามารถใชเครื่องมือวัดในการหาพิกัดพรรณไม 
 3.3 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 
  3.3.1 ใฝเรียนรู 
  3.3.2 มุงม่ันในการทํางาน 
 

4. สาระการเรียนรู 
การแปลงทางเรขาคณิต : การเลื่อนขนาน 
 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
5.1 ใฝเรียนรู 
5.2 มุงม่ันในการทํางาน 
 

6. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
6.1 ความสามารถในการคิด 
 

7. กิจกรรมการเรียนรู 
 ช่ัวโมงท่ี 1 การเก็บขอมูลตําแหนงพรรณไม 

ข้ันนํา 
1. แบงนักเรียนแตละหองออกเปน 3 กลุม และนัดหมายใหนักเรียนไปพบกันท่ีบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา

ท่ี 2 ครูแบงนักเรียนตามเขตพ้ืนท่ีศึกษายอย 
2. นักเรียนศึกษาใบความรูและใบกิจกรรม เรื่อง การหาตําแหนงพรรณไม 
3. แจกอุปกรณในการหาตําแหนงพรรณไม ไดแก เข็มทิศ เชือกฟาง สายวัดระยะ/ตลับเมตร 

ข้ันสอน 
1. ครูแจงนักเรียนวาวันนี้จะเปนการนําความรูเรื่องการเลื่อนขนานไปประยุกตใชในการหา

ตําแหนงพรรณไมเม่ือเทียบกับเสาโรงรถครูทางทิศเหนือ ซ่ึงเปนจุดอางอิงของพ้ืนท่ีศึกษาท่ี 2 

2. ครูตั้งคําถามนักเรียนวาทําไมเราถึงเลือกเสาโรงรถครูเปนจุดอางอิง? หลังจากท่ีนักเรียนได
ศึกษาในใบความรูไปแลวก็จะตอบวา เพราะ เปนจุดท่ีอยูถาวร/ยายไดยาก เชน เสาไฟฟา เสา
ธง อาคาร 

3. ครูชี้แจงตอวาจริงๆแลวจุดอางอิงในแตละพ้ืนท่ีควรมีเพียงแคจุดเดียวเทานั้น แตเนื่องจากพ้ืนท่ี
ศึกษาท่ี 2 ท่ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 ไดรับมอบหมายมีขนาดใหญและยากท่ีจะทําการ
วัดเม่ือเทียบกับเสาโรงรถครูทางดานทิศเหนือดังนั้นครูเลยแบงเขตพ้ืนท่ีศึกษายอยใหนักเรียน
แตละชวยกันหาตําแหนงพรรณไม โดยใชความรูเรื่องการเลื่อนขนานแกนเขาชวย 

4. นักเรียนแตละหองเลือกจุดอางอิงของเขตพ้ืนท่ีศึกษายอยของตนเองและบันทึกลงในใบกิจกรรม 
5. นักเรียนแตละกลุมสรางเสนอางอิงตามแนวทิศเหนือ ใต ตะวันออก และตะวันตกโดยใชเข็มทิศ

ชวยและขึงดวยเชือกฟางเพ่ือแทนแกน X แกน Y  
6. นักเรียนแตละคนประจําท่ีตนไมของตนเองท่ีจะตองทําการหาตําแหนงพรรณไม โดยใหแตละ

คนวัดจากตนไมของตนไปตั้งฉากกับแกน x บันทึกระยะแกน x จากนั้น วัดจากตนไมของตนไป
ตั้งฉากกับแกน y เพ่ือบันทึกระยะแกน y ลงในตารางในใบกิจกรรม พรอมกับบันทึกรหัส
ประจําตน และชื่อพ้ืนเมืองของตนไมดวย  

7. นักเรียนนําพิกัดของตนไปลงจุดในใบงานหาตําแหนงพิกัดพรรณไมในเขตพ้ืนท่ียอยของตนเอง 
ข้ันสรุป 

1. นักเรียนสงใบกิจกรรมตารางการบันทึกขอมูลตําแหนงพรรณไมและใบงานตําแหนงพิกัดพรรณ
ไมในเขตพ้ืนท่ียอย 

2. นักเรียนแตละกลุมเก็บอุปกรณสง 
3. นัดหมายคาบตอไปใหนักเรียนข้ึนไปเรียนในหองเรียนตามปกติ 

 
ช่ัวโมงท่ี 2 การวาดผังแสดงตําแหนงพรรณไม 
ข้ันนํา 

1. ครูเกริ่นนําถึงกิจกรรมคาบท่ีผานมาท่ีนักเรียนชวยกันเก็บตําแหนงพรรณไมและคาบนี้เราจะ
นําขอมูลเหลานั้นมาเขียนเปนผังแสดงตําแหนงพรรณไม 

2. ครูแจกใบกิจกรรมตารางบันทึกขอมูลตําแหนงพรรณไมคืนใหนักเรียนแตละกลุมและใบงาน
การวาดผังแสดงตําแหนงพรรณไม 

ข้ันสอน 
1. นักเรียนศึกษาวิธีการคํานวณพิกัดของตนไมท่ีตนไดรับผิดชอบเม่ือเทียบกับจุดอางอิงของพ้ืนท่ี

ศึกษาท่ี 3 (เสาธง) โดยใชความรูเรื่องการเลื่อนขนานแกนจากใบกิจกรรม 
กําหนด จุดอางอิงใหม แทนดวย ( h , k )  

ตําแหนงของตนไมเทียบกับจุดอางอิงใหม แทนดวย ( x , y )  
ตําแหนงของพรรณไมเม่ือเทียบกับจุดอางอิงเสาโรงรถทางทิศเหนือ คือ ( x’ , y’ ) 
หาจาก ( x’ , y’ ) = ( x + h , y + k ) 

คํานวณและบันทึกตําแหนงลงในตารางบันทึกตําแหนงพรรณไมของบริเวณศึกษาท่ี 2 
2. นักเรียนลงจุดในผังแสดงตําแหนงพรรณไม บริเวณศึกษาท่ี 2 
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ข้ันสรุป 
1. นักเรียนสงใบกิจกรรม 
2. ครูสอบถามวาวันนี้นักเรียนไดนําความรูทางคณิตศาสตรไปใชอยางไรบาง (นักเรียนตอบวานํา

ความรูเรื่องการเลื่อนขนานไปชวยในการคํานวณหาตําแหนงพรรณไมท่ีอยูหางไกลจาก
จุดอางอิงของพ้ืนท่ี) 

 
8. ส่ือ/แหลงการเรียนรู 

8.1 ใบความรู เรื่อง การหาตําแหนงพรรณไม 
8.2 ใบกิจกรรม ตารางขอมูลตําแหนงพรรณไม 
8.3 ใบกิจกรรม ผังแสดงตําแหนงพรรณไม 
8.4 อุปกรณในการวัด ไดแก ตลับเมตร สายวัด เชือกฟาง เข็มทิศ 

 
9. การวัดและประเมินผล 

ส่ิงท่ีจะวัด วิธีการวัดผล เครื่องมือการวัดผล การประเมินผล 

ความรู 
 

ตรวจใบกิจกรรม แบบบันทึกการตรวจ
ใบกิจกรรม 

เกณฑการผานคือ  
ไดระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป 

ทักษะกระบวนการ ประเมินจากการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

แบบประเมินการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑการผานคือ  
ไดระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป 

คุณลักษณะ 
 

สังเกตพฤติกรรม 
-ใฝการเรียนรู 
-มุงม่ันในการ
ทํางาน 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

-ใฝการเรียนรู 
-มุงม่ันในการ
ทํางาน 

เกณฑการผานคือ  
ไดระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป 

สมรรถนะสําคัญ ประเมินการ
เขียน บันทึกการ
เรียนรู ผลการทํา
กิจกรรมและการ
นําเสนอ 

แบบประเมิน
สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน 

เกณฑการผานคือ  
ไดระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป 
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ข้ันสรุป 
1. นักเรียนสงใบกิจกรรม 
2. ครูสอบถามวาวันนี้นักเรียนไดนําความรูทางคณิตศาสตรไปใชอยางไรบาง (นักเรียนตอบวานํา

ความรูเรื่องการเลื่อนขนานไปชวยในการคํานวณหาตําแหนงพรรณไมท่ีอยูหางไกลจาก
จุดอางอิงของพ้ืนท่ี) 

 
8. ส่ือ/แหลงการเรียนรู 

8.1 ใบความรู เรื่อง การหาตําแหนงพรรณไม 
8.2 ใบกิจกรรม ตารางขอมูลตําแหนงพรรณไม 
8.3 ใบกิจกรรม ผังแสดงตําแหนงพรรณไม 
8.4 อุปกรณในการวัด ไดแก ตลับเมตร สายวัด เชือกฟาง เข็มทิศ 

 
9. การวัดและประเมินผล 

ส่ิงท่ีจะวัด วิธีการวัดผล เครื่องมือการวัดผล การประเมินผล 

ความรู 
 

ตรวจใบกิจกรรม แบบบันทึกการตรวจ
ใบกิจกรรม 

เกณฑการผานคือ  
ไดระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป 

ทักษะกระบวนการ ประเมินจากการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

แบบประเมินการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑการผานคือ  
ไดระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป 

คุณลักษณะ 
 

สังเกตพฤติกรรม 
-ใฝการเรียนรู 
-มุงม่ันในการ
ทํางาน 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

-ใฝการเรียนรู 
-มุงม่ันในการ
ทํางาน 

เกณฑการผานคือ  
ไดระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป 

สมรรถนะสําคัญ ประเมินการ
เขียน บันทึกการ
เรียนรู ผลการทํา
กิจกรรมและการ
นําเสนอ 

แบบประเมิน
สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน 

เกณฑการผานคือ  
ไดระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 

 
10.บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 
1.  จํานวนนักเรียนท่ีใชสอน 

ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน 
ม.2/1 25 

ม.2/2 25 

ม.2/3 24 

ม.2/4 22 

 
2.  ผลการสอน 
   2.1  ความเหมาะสมของระยะเวลา    (  )  ดีมาก        ( / )  ดี         (  ) พอใช    (  ) ปรับปรุง 
   2.2  ความเหมาะสมของเนื้อหา        (  )  ดีมาก        ( / )  ดี         (  ) พอใช    (  ) ปรับปรุง 
   2.3  ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน ( / ) ดีมาก (  )  ดี  (  ) พอใช   (  ) ปรับปรุง 
   2.4  ความเหมาะสมของสื่อการสอนท่ีใช    (  )  ดีมาก  ( / )  ดี        (  ) พอใช     (  ) ปรับปรุง 
   2.5  พฤติกรรม/การมีสวนรวมของนักเรียน ( / )  ดีมาก  (  )  ดี        (  ) พอใช     (  ) ปรับปรุง 
   2.6  ผลการปฏิบัติกิจกรรม/ใบกิจกรรม การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
       1) การประเมินผลกอนการเรียน โดยใชแบบทดสอบชนิดปรนัย จํานวน - ขอ พบวา 
นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ย - จากคะแนนเต็ม - มีนักเรียนรอยละ- ไมผานเกณฑข้ันต่ําท่ีกําหนดไว คือ รอยละ - 
       2) การประเมินผลหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบชนิดปรนัย จํานวน - ขอ พบวา  
นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ย -  จากคะแนนเต็ม - มีนักเรียนรอยละ - ไมผานเกณฑข้ันต่ําท่ีกําหนดไว คือ รอยละ  -. 
       3) การประเมินดานทักษะกระบวนการ  ผลการประเมินโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมพบวา 
มีนักเรียนรอยละ 100.00 ผานเกณฑการประเมิน และมีนักเรียนรอยละ 0 ไมผานเกณฑ 
การประเมิน 
3. ปญหาและอุปสรรค 
 นักเรียนท่ีอยูหอพักบานพระพรบางคนไมสามารถเขาเรียนแบบ On Site ได จึงไมสามารถเขารวมทํา
กิจกรรมได 
4. ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  
 ใหนักเรียนท่ีเรียนออนไลนอยูบานใชขอมูลจากตารางพิกัดพรรณไมท่ีนักเรียนท่ีมาเรียนวัดไดและนําไปลง
จุดในผังแสดงตําแหนงพรรณไม 
 
 
 
     ลงชื่อ........................................................ครูผูสอน 
                               ( นางปนิดา  วรสาม) 
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ใบความรู 
 เรื่อง การหาตําแหนงพรรณไม 

 
การกําหนดจุดอางอิงในพ้ืนท่ีศึกษา ควรมี 1 จุดอางอิงและเปนจุดท่ีอยูถาวร/ยายไดยาก เชน เสาไฟฟา  
เสาธง (ไมควรเลือกตนไมเปนจุดอางอิง) 
การกําหนดเสนอางอิง (Baseline) คือการกําหนดแกน x ใหเปนไปตามทิศตะวันออก ตะวันตก และแกน y ให
เปนไปตามทิศเหนือ ใต นักเรียนสามารถหาทิศโดยใชเข็มทิศ หรือจากแอพพลิเคชั่น เข็มทิศในโทรศัพทได 

 
การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา กําหนดตามเขตพ้ืนท่ีศึกษาท่ีนักเรียนไดรับมอบหมาย ปการศึกษา 2564 ระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี 2 รับผิดชอบบริเวณเขตพ้ืนท่ีศึกษาท่ี 2 (บริเวณหลังอาคาร 3) 

 
 

การหาตําแหนงพรรณไม  
ใหใชจุดอางอิงเปนจุดกําเนิด (0,0) ขึงเชือกตามแนวเสนอางอิงตามแนวแกน X (ตะวันออก-ตะวันตก) 

แกน Y(เหนือ-ใต) จากนั้นวัดระยะจากตนไมท่ีตองการหาตําแหนงไปตั้งฉากกับแกน x จะไดระยะตามแนวแกน x 
และวัดระยะจากตนไมท่ีตองการหาตําแหนงไปตั้งฉากกับแกน y จะไดระยะตามแนวแกน y  
 ในกรณีท่ีไมสามารถวัดระยะเทียบกับจุดอางอิงเดิมไดใหกําหนดจุดอางอิงใหม ( h , k ) เลือ่นขนานแกน 
XY ไปท่ีจุดอางอิงใหมและวัดตําแหนงของตนไมเทียบกับจุดอางอิงใหม ( x , y ) จะไดตําแหนงตนไมเม่ือเทียบ
กับจุดอางอิงใหมคือ ( x’ , y’ ) และใชการคํานวณพิกัดใหมท่ีไดจากการเลื่อนขนานแกนเม่ือเทียบกับจุดอางอิง
เดิม(0,0) เปน ( x’ , y’ ) = ( x+h , y+k ) 
 จากนั้นบันทึกขอมูลตําแหนงพรรณไมในตาราง และ นําไปลงจุดในกราฟเพ่ือทําผังแสดงตําแหนงพิกัด
พรรณไม 
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ใบความรู 
 เรื่อง การหาตําแหนงพรรณไม 

 
การกําหนดจุดอางอิงในพ้ืนท่ีศึกษา ควรมี 1 จุดอางอิงและเปนจุดท่ีอยูถาวร/ยายไดยาก เชน เสาไฟฟา  
เสาธง (ไมควรเลือกตนไมเปนจุดอางอิง) 
การกําหนดเสนอางอิง (Baseline) คือการกําหนดแกน x ใหเปนไปตามทิศตะวันออก ตะวันตก และแกน y ให
เปนไปตามทิศเหนือ ใต นักเรียนสามารถหาทิศโดยใชเข็มทิศ หรือจากแอพพลิเคชั่น เข็มทิศในโทรศัพทได 

 
การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา กําหนดตามเขตพ้ืนท่ีศึกษาท่ีนักเรียนไดรับมอบหมาย ปการศึกษา 2564 ระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี 2 รับผิดชอบบริเวณเขตพ้ืนท่ีศึกษาท่ี 2 (บริเวณหลังอาคาร 3) 

 
 

การหาตําแหนงพรรณไม  
ใหใชจุดอางอิงเปนจุดกําเนิด (0,0) ขึงเชือกตามแนวเสนอางอิงตามแนวแกน X (ตะวันออก-ตะวันตก) 

แกน Y(เหนือ-ใต) จากนั้นวัดระยะจากตนไมท่ีตองการหาตําแหนงไปตั้งฉากกับแกน x จะไดระยะตามแนวแกน x 
และวัดระยะจากตนไมท่ีตองการหาตําแหนงไปตั้งฉากกับแกน y จะไดระยะตามแนวแกน y  
 ในกรณีท่ีไมสามารถวัดระยะเทียบกับจุดอางอิงเดิมไดใหกําหนดจุดอางอิงใหม ( h , k ) เลือ่นขนานแกน 
XY ไปท่ีจุดอางอิงใหมและวัดตําแหนงของตนไมเทียบกับจุดอางอิงใหม ( x , y ) จะไดตําแหนงตนไมเม่ือเทียบ
กับจุดอางอิงใหมคือ ( x’ , y’ ) และใชการคํานวณพิกัดใหมท่ีไดจากการเลื่อนขนานแกนเม่ือเทียบกับจุดอางอิง
เดิม(0,0) เปน ( x’ , y’ ) = ( x+h , y+k ) 
 จากนั้นบันทึกขอมูลตําแหนงพรรณไมในตาราง และ นําไปลงจุดในกราฟเพ่ือทําผังแสดงตําแหนงพิกัด
พรรณไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
เรื่อง การหาตําแหนงพรรณไม 

 
ใบกิจกรรม 1 ตารางพิกัดพรรณไมยอยบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาท่ี……... 

 

เขตพ้ืนท่ีศึกษายอย…………………………………….…………… วนั/เดือน/ป…………………..กลุมท่ี…………ม…../……. 
จุดอางอิงของเขตพ้ืนท่ีศึกษายอย คือ ……………….. พิกัด (h,k) เม่ือวัดจากจุดอางอิงหลัก คือ…………………….. 
 

กําหนด จุดอางอิงใหม แทนดวย ( h , k )  
ตําแหนงของตนไมเทียบกับจุดอางอิงใหม แทนดวย ( x , y )  
ตําแหนงของพรรณไมเม่ือเทียบกับจุดอางอิงหลัก คือ ( x’ , y’ ) 
หาจาก ( x’ , y’ ) = ( x+h , y+k ) 
 

รหัสประจําตน ชื่อพ้ืนเมือง พิกัดพรรณไมในเขตพ้ืนท่ียอย พิกัดพรรณไมในเขตพ้ืนท่ีศึกษาท่ี…. 

x y x’ = x+h y’ = y +k 
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ใบกิจกรรม 2 ผังพิกัดพรรณไมยอยบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาท่ี…….. 
เขตพ้ืนท่ีศึกษายอย…………………………………….…………… วนั/เดือน/ป…………………..กลุมท่ี…………ม…../……. 
จุดอางอิงของเขตพ้ืนท่ีศึกษายอย คือ ……………………….……..........………………………………….... ............... 
มาตราสวน…………………………………………...………….........................................................………......... 
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ใบกิจกรรม 2 ผังพิกัดพรรณไมยอยบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาท่ี…….. 
เขตพ้ืนท่ีศึกษายอย…………………………………….…………… วนั/เดือน/ป…………………..กลุมท่ี…………ม…../……. 
จุดอางอิงของเขตพ้ืนท่ีศึกษายอย คือ ……………………….……..........………………………………….... ............... 
มาตราสวน…………………………………………...………….........................................................………......... 
 
 

 
 

ใบกิจกรรม 3 ตารางพิกัดพรรณไมบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาท่ี…….. 
 

บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา……………………………………………………. วนั/เดือน/ป……………………..กลุมท่ี………ม…../……. 
จุดอางอิง………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

รหัสประจําตน ช่ือพ้ืนเมือง 
พิกัดพรรณไม 

x y 
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ใบกิจกรรม 4 ผังพิกัดพรรณไมบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาท่ี…….. 
 

บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา……………………………………………………. วนั/เดือน/ป……………………..กลุมท่ี………ม…../……. 
จุดอางอิง………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
มาตราสวน……………………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบกิจกรรม 4 ผังพิกัดพรรณไมบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาท่ี…….. 
 

บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา……………………………………………………. วนั/เดือน/ป……………………..กลุมท่ี………ม…../……. 
จุดอางอิง………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
มาตราสวน……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

ผลงาน/ช้ินงานของผูเรียน พรอมภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
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ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 

ภาพท่ี 1-2 กิจกรรมการทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม 
 

สรุปผล ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ  
สรุปผลการหาตําแหนงพรรณไม ข้ันแรกตองกําหนดจุดอางอิงในพ้ืนท่ีศึกษา ควรมี 1 จุดอางอิงและ

เปนจุดท่ีอยูถาวร ข้ันตอไปใหกําหนดเสนอางอิง โดยกําหนดแกน x ใหเปนไปตามทิศตะวันออก ตะวันตก และ
แกน y ใหเปนไปตามทิศเหนือ ใต ซ่ึงสามารถหาทิศโดยใชเข็มทิศ หรือจากแอพพลิเคชั่นเข็มทิศในโทรศัพท 
หลังจากนั้นการหาตําแหนงพรรณไม โดยใหใชจุดอางอิงเปนจุดกําเนิด (0,0) ขึงเชือกตามแนวเสนอางอิงตาม
แนวแกน X (ตะวันออก-ตะวันตก) แกน Y(เหนือ-ใต) จากนั้นวัดระยะจากตนไมท่ีตองการหาตําแหนงไปตั้งฉาก
กับแกน x จะไดระยะตามแนวแกน x และวัดระยะจากตนไมท่ีตองการหาตําแหนงไปตั้งฉากกับแกน y จะได
ระยะตามแนวแกน y  ในกรณีท่ีไมสามารถวัดระยะเทียบกับจุดอางอิงเดิมไดใหกําหนดจุดอางอิงใหม ( h , k ) 
เลื่อนขนานแกน XY ไปท่ีจุดอางอิงใหมและวัดตําแหนงของตนไมเทียบกับจุดอางอิงใหม ( x , y ) จะไดตําแหนง
ตนไมเม่ือเทียบกับจุดอางอิงใหมคือ ( x’ , y’ ) และใชการคํานวณพิกัดใหมท่ีไดจากการเลื่อนขนานแกนเม่ือเทียบ
กับจุดอางอิงเดิม (0,0) เปน ( x’ , y’ ) = ( x+h , y+k ) จากนั้นบันทึกขอมูลตําแหนงพรรณไมในตาราง และ 
นําไปลงจุดในกราฟเพ่ือทําผังแสดงตําแหนงพิกัดพรรณไม 

ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการการจัดทําปายชื่อพรรณไม การทําผังแสดงตําแหนงพรรณไมทําให
นักเรียนไดเรียนรูวิธีการกําหนดจุดอางอิงในพ้ืนท่ีศึกษา การกําหนดเสนอางอิง (Baseline) ใหเปนไปตามทิศ 
เหนือ-ใต ตะวันออก-ตะวันตก การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา วิธีการหาตําแหนงพรรณไม การทําผังแสดง
ตําแหนงพรรณไม นอกจากนี้การทํางานรวมกันเปนกลุมทําใหนักเรียนไดปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ซ่ึงการทํางานเปนกลุมสามารถฝกคุณธรรม จริยธรรม ตอการทํางานรวมกันได เชน ความรับผิดชอบงานท่ีไดรับ
มอบหมาย ความซ่ือตรงในการศึกษา ความมีระเบียบความรอบคอบ ละเอียด ถ่ีถวน ในการปฏิบัติงาน ความ
อดทนตอสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานภูมิปญญา เชน การเรียนรูท่ีมีพืชเปนปจจัย การคิดเปนลําดบั
ข้ันตอน จิตนาการการสัมผัสเรียนรูพืชพรรณ  นอกจากสงผลใหแก ครู และนักเรียน มากมายแลว                   
การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนยังสงผลตอ โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ เชน เปนแหลงเรียนรู
เห็นความสําคัญ และใหความรวมมือในการพัฒนารวมจัดทําขอมูลทรัพยากรในทองถ่ินเพ่ืออนุรักษท่ียั่งยืนสืบไป 
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เอกสารอางอิง 
 
โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) . คูมือการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน พุทธศักราช 2560  (28 กรกฎาคม 2560) 
:62-67 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู
แกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. พิมพครั้งท่ี 1. โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากัด ๗๙ ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 
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เอกสารอางอิง 
 
โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) . คูมือการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน พุทธศักราช 2560  (28 กรกฎาคม 2560) 
:62-67 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู
แกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. พิมพครั้งท่ี 1. โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากัด ๗๙ ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 
 

 
 
 

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
การบริหารและการจัดการ 

 
 
 

ผูนําเสนอ 
นางสาวสมร  จันทรรัตน 

รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 

ตําบลนาโยงเหนือ อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
 
 

นําเสนอ วันที่ 21 เดือน กันยายน 2565 
 

หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบรีุ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
การบริหารและการจัดการ 

สมร   จันทรรัตน 
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  ตําบลนาโยงเหนือ อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
บทคัดยอ 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนงานสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชของโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซ่ึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหเยาวชนเขาใจถึงความสําคัญและประโยชนของพันธุกรรมพืช รูจักหวงแหนและนําไปใช
ประโยชนดานตาง ๆ ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอนโดยเชื่อมโยงบูรณาการเขากับกลุมสาระการเรียนรูท้ัง  
8 กลุมสาระดวยกิจกรรมพัฒนาตาง  ๆ  ตามความเหมาะสมของนักเรียน ดานสิ่งแวดลอม มีการปลูกพันธุไม
ตาง  ๆ  ในโรงเรียนเพ่ือความสวยงาม รมรื่น สรางสิ่งแวดลอมท่ีดีใหแกโรงเรียน สงเสริมใหนักเรียนเปนคนท่ีมี
ความเขาใจธรรมชาติ รักธรรมชาติ จิตใจออนโยนและเปนแหลงศึกษาหาความรู ดานการอนุรักษเปนท่ีรวบรวม
พันธุไมตาง  ๆ   เชน ไมดอก ไมประดับ ไมหายาก ไมในทองถ่ินและพืชสมุนไพร โรงเรียน                         สวัสดิ์
รัตนาภิมุข  ตระหนักถึงความสําคัญของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  จึงไดสมัครเขารวมโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ตั้งแตป พ.ศ.
2562 รหัสสมาชิก ๗-๙๒๑๗๐-๐๐๑  และดําเนินการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนสื่อในการเรียนการสอน เพ่ือสราง
จิตสํานึก รัก หวงแหนทรัพยากรใหนักเรียน การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมีพืชศึกษา 1 ชนิด ให
นักเรียนไดศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร นิเวศวิทยา ตลอดจนการใชประโยชน โรงเรียนเลือกคงหวาน (Zea 
mays L.) เปนพืชศึกษา เนื่องจากเปนพืชท่ีมีวงชีวิตสั้น มีลักษณะทางพฤกษศาสตรท่ีนาสนใจและมีมูลคาทาง
เศรษฐกิจ โดยใหนักเรียนมีโอกาสเขาไปศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง และดําเนินงานเรื่อยมาดวยความ
มุงม่ันของผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ทําใหโรงเรียนไดรับการตรวจเยี่ยมเม่ือวันท่ี                       
24 กุมภาพันธ 2564 และผานการประเมินตามมาตรฐาน อพ.สธ. ไดรับปายสนองพระราชดําริ เม่ือวันท่ี                  
2 เมษายน  2564   

การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ดําเนินการโดยบริหารจัดการ
ตามแนวทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรรงเรียน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (อพ.สธ.) โดยจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
ทุกระดับชั้น ในการจัดการเรียนรู 5 องคประกอบ พืชศึกษา (คงหวาน) โดยการวิเคราะหความสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

สรุปผลการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ดําเนินการสนอง
พระราชดําริฯ ผานการประเมินตามมาตรฐาน อพ.สธ. ไดรับปายสนองพระราชดําริในงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน เม่ือวัน 2 เมษายน 2564 ผลท่ีเกิดกับนักเรียนนั้น พบวา จากการท่ีนักเรียนไดสัมผัสเรียนรูใกลชิด
กับพรรณไม สงผลใหนักเรียนมีความรักและ เห็นคุณคาของพืชพรรณ เขาใจกระบวนการศึกษาคนควาเก่ียวกับ
พืชพรรณไม ตาง ๆ ซ่ึงจะนําไปสูการเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณและสิ่งแวดลอม ประโยชนท่ีไดจาก
การดําเนินการ ดานวิชาการ โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู และจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตในลักษณะตาง ๆ ไดแก การเปน
นักเรียนแกนนํางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในการถายทอดความรูแกเพ่ือนักเรียนในโรงเรียนและคณะ
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เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
การบริหารและการจัดการ 

สมร   จันทรรัตน 
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  ตําบลนาโยงเหนือ อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
บทคัดยอ 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนงานสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชของโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซ่ึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหเยาวชนเขาใจถึงความสําคัญและประโยชนของพันธุกรรมพืช รูจักหวงแหนและนําไปใช
ประโยชนดานตาง ๆ ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอนโดยเชื่อมโยงบูรณาการเขากับกลุมสาระการเรียนรูท้ัง  
8 กลุมสาระดวยกิจกรรมพัฒนาตาง  ๆ  ตามความเหมาะสมของนักเรียน ดานสิ่งแวดลอม มีการปลูกพันธุไม
ตาง  ๆ  ในโรงเรียนเพ่ือความสวยงาม รมรื่น สรางสิ่งแวดลอมท่ีดีใหแกโรงเรียน สงเสริมใหนักเรียนเปนคนท่ีมี
ความเขาใจธรรมชาติ รักธรรมชาติ จิตใจออนโยนและเปนแหลงศึกษาหาความรู ดานการอนุรักษเปนท่ีรวบรวม
พันธุไมตาง  ๆ   เชน ไมดอก ไมประดับ ไมหายาก ไมในทองถ่ินและพืชสมุนไพร โรงเรียน                         สวัสดิ์
รัตนาภิมุข  ตระหนักถึงความสําคัญของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  จึงไดสมัครเขารวมโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ตั้งแตป พ.ศ.
2562 รหัสสมาชิก ๗-๙๒๑๗๐-๐๐๑  และดําเนินการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนสื่อในการเรียนการสอน เพ่ือสราง
จิตสํานึก รัก หวงแหนทรัพยากรใหนักเรียน การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมีพืชศึกษา 1 ชนิด ให
นักเรียนไดศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร นิเวศวิทยา ตลอดจนการใชประโยชน โรงเรียนเลือกคงหวาน (Zea 
mays L.) เปนพืชศึกษา เนื่องจากเปนพืชท่ีมีวงชีวิตสั้น มีลักษณะทางพฤกษศาสตรท่ีนาสนใจและมีมูลคาทาง
เศรษฐกิจ โดยใหนักเรียนมีโอกาสเขาไปศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง และดําเนินงานเรื่อยมาดวยความ
มุงม่ันของผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ทําใหโรงเรียนไดรับการตรวจเยี่ยมเม่ือวันท่ี                       
24 กุมภาพันธ 2564 และผานการประเมินตามมาตรฐาน อพ.สธ. ไดรับปายสนองพระราชดําริ เม่ือวันท่ี                  
2 เมษายน  2564   

การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ดําเนินการโดยบริหารจัดการ
ตามแนวทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรรงเรียน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (อพ.สธ.) โดยจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
ทุกระดับชั้น ในการจัดการเรียนรู 5 องคประกอบ พืชศึกษา (คงหวาน) โดยการวิเคราะหความสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

สรุปผลการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ดําเนินการสนอง
พระราชดําริฯ ผานการประเมินตามมาตรฐาน อพ.สธ. ไดรับปายสนองพระราชดําริในงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน เม่ือวัน 2 เมษายน 2564 ผลท่ีเกิดกับนักเรียนนั้น พบวา จากการท่ีนักเรียนไดสัมผัสเรียนรูใกลชิด
กับพรรณไม สงผลใหนักเรียนมีความรักและ เห็นคุณคาของพืชพรรณ เขาใจกระบวนการศึกษาคนควาเก่ียวกับ
พืชพรรณไม ตาง ๆ ซ่ึงจะนําไปสูการเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณและสิ่งแวดลอม ประโยชนท่ีไดจาก
การดําเนินการ ดานวิชาการ โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู และจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตในลักษณะตาง ๆ ไดแก การเปน
นักเรียนแกนนํางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในการถายทอดความรูแกเพ่ือนักเรียนในโรงเรียนและคณะ

ศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการตาง ๆ นักเรียนและครูมีการออกแบบภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมของโรงเรียนใหมีความสะอาด เปนระเบียบ รมรื่น นาอยู นาศึกษาเรียนรู โรงเรียนมีแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษา เชน ไรคงสวัสดิ์ฯ สามารถใชเปนแหลงพักผอนหยอนใจ มีหองนิทรรศการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนสถานท่ีเก็บรวบรวมตัวอยางพรรณไมรักษาสภาพ ตัวอยางแหง ตัวอยางดอง หรือเก็บ
รักษาโดยวิธีอ่ืนๆ พันธุพืชท่ีทําการเก็บรวบรวมไวนั้น จะเปนแหลงขอมูลและเผยแพรความรู นอกจากนี้ มี
เว็บไซต เพจไรคงสวัสดิ์ฯ ท่ีจัดเก็บขอมูลและสืบคนขอมูล เปนตน และยังเปนแบบอยางในการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนแกโรงเรียนอ่ืน ๆ  ดานภูมิปญญา มีการสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ
จากพืชศึกษา (คงหวาน) ไดแก ขนมปงไสสังขยาคงหวาน เคกคงหวาน นมขาวโพด โครงงานแบบจําลอง
เนื้อเยื่อพืชจากเปลือกคงหวาน งานประดิษฐดอกไมจากคงหวาน ถวยขนมจากเปลือกคงหวาน  ตุกตาจาก
เปลือกคงหวาน นอกจากนี้มีการแสดงมโนราหท่ีสื่อถึงเรื่องราวของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนชื่อวา 
มโนราหชื่อชุด “คงสวัสดิ์” พฤกษา ทักษิณาสูมรดกโลก ซ่ึงโนรา ศิลปะการแสดงพ้ืนบานของชาวใต ท่ีมีความ
เปนเอกลักษณท้ังเครื่องดนตรี เครื่องแตงกาย และทารํา ซ่ึงในการแสดง ตัวรําแตละตัวจะตองรําอวดความ
ชํานาญท้ังทางดานการรํา การขับรอง และการทําบท โดยในทําบทนั้น ผูแสดงจะตองตีความหมายของบทรอง 
เปนทารํา สัมพันธ หลากหลาย และครบถวน กลมกลืนกับจังหวะ ลีลาของดนตรี ในการแสดง  “คงสวัสดิ์” 
พฤกษา ทักษิณาสูมรดกโลก การแสดงของ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ไดนํา การรําโนรา ซ่ึงมี ประสมทา และ
การทําบท เนื้อหากลาวถึงเก่ียวกับ การเทิดพระเกียรติ ดําเนินงานของสวนพฤกษศาสตรท่ีมีคงหวานหรือ
ขาวโพด เปนพืชศึกษา เปนตน ดานคุณธรรมและจริยธรรม ผลท่ีเกิดกับนักเรียนนั้น พบวา จากการท่ีนักเรียน
ไดสัมผัสเรียนรูใกลชิดกับพรรณไม สงผลใหนักเรียนมีความรักและเห็นคุณคาของพืชพรรณ เขาใจกระบวนการ
ศึกษาคนควาเก่ียวกับพืชพรรณไม ตาง ๆ ซ่ึงจะนําไปสูการเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณและ
สิ่งแวดลอม  นักเรียนเกิดความรวมมือรวมใจภายในโรงเรียนและโรงเรียนกับชุมชน มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
พืชพรรณของทองถ่ิน ตระหนัก  รูคาของสรรพสิ่ง ไดเห็นคุณคาของการอนุรักษพันธุกรรมพืช  ผลผลิตท่ีไดจาก
โครงการสามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ได พ้ืนท่ีท่ีถูกปลอยใหวางเปลาก็สามารถนํามาทําใหเกิด
ประโยชน และนักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดนี้ไปใชในชีวิตประจําวันได นอกจากนี้นักเรียนยังไดศึกษาเรียนรู
ดวยความเบิกบาน มีชีวิตชีวา มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาเขตพ้ืนท่ีศึกษาของตน ทํางานดวยความ
อดทนตอสภาพดิน ฟา อากาศ อดทนรอคอยศึกษาการเจริญเติบโตของพืช มีความเพียรรอคอยท่ีจะศึกษาและ
บันทึกผลการเรียนรูใหครบทุกสวนประกอบของพืช สามารถ ทํางานรวมกันเปนทีม ใหความชวยเหลือเอ้ือ
อาทรเพ่ือนนักเรียนและนักเรียนรุนนอง มีสุนทรียภาพและเสรีภาพในการเรียนรูสามารถสรรสราง และพัฒนา
ความรูคูคุณธรรม นําไปสูบูรณาการแหงชีวิต ผลิตเปนผลงาน ชิ้นงาน กอเกิดนักวิทยาศาสตร นักประดิษฐ 
นักแสดงมโนราห ปราชญนอย คณะครูมีการทํางานเปนทีม มีความเอ้ืออาทร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยาง
สมํ่าเสมอ มีความชํานาญในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง มีสื่อการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย เหมาะสม
กับสมรรถภาพของผูเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแตปการศึกษา 256๓ - ๒๕๖๔ ผูบริหารมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการ
บริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนดวยศรัทธา ศึกษาเขาใจในพระราชดําริ เขาใจในปรัชญา 
การสรางนักอนุรักษ บรรยากาศสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จัดทํากระบวนการหรือวิธีการ โดยประโยชนจาก
การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สงผลใหผูบริหาร คณะครูของโรงเรียนไดรับเชิญเปนวิทยากรในการ
อบรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใหแกโรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัดและระดับภาคใตอยางตอเนื่องตลอด
ปการศึกษาเปนท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 
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บทนํา 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระ
ราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จัดตั้งโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) ทรงมีพระราชดําริเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรของ
ชาติ วา“การรักในทรัพยากร คือการรักชาติรักแผนดิน รักสิ่งท่ีเปนสมบัติของตัวเรา การท่ีจะใหเขารัก
ประเทศชาติพรรักษาสมบัติของเขานั้น ทําไดโดยกอใหเกิดความรักความเขาใจ ถาใครไมรูจักกัน เราก็ไมมี
ความสัมพันธไมมีความผูกพันตอกัน แตวาถาใหรูจักสิ่งนั้นวาคืออะไรหรือวาทํางาน ก็จะรูสึกชื่นชม และรักหวง
แหนสิ่งนั้นวาเปนของตน และจะทําใหเกิดประโยชนได” พระองคใหความสําคัญตอการสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษโดยตองปลูกฝงใหเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชน จึงไดจัดตั้งงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนงานหนึ่งใน
โครงการ อพ.สธ. มีเปาหมายเพ่ือสรางจิตสํานึก รัก หวงแหนทรัพยากรใหเกิดข้ึนในจิตของเยาวชนของชาติ  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหนักเรียนไดเรียนรู รูจัก สัมผัส รักและเห็น
คุณคาของทรัพยากรพืช ตลอดจนสัตว และชีวภาพตางๆ การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปน
แนวทางหนึ่งในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรดิน น้ําและ พืชพรรณ โดยการดําเนินงานในองคประกอบท่ี 2 
การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน มีลําดับการเรียนรูใหนักเรียนไดศึกษาสภาพแวดลอม ท้ังดิน น้ํา ลม 
แสงแดด พืชพรรณท่ีมีอยูเดิมในพ้ืนท่ีเปนขอมูลในการวางแผนออกแบบสภาพพ้ืนท่ี รวบรวมพรรณไมเขามา
ปลูกเพ่ิม จัดการทรัพยากรดิน น้ําและพืชพรรณใหเกิดประโยชนสูงสุด การสรางจิตสํานึกในการจัดการ
สิ่งแวดลอม ถูกบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ปพุทธศักราช 2542 มาตราท่ี 7 วาใน
กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงสอดคลองกับนโยบาย 
สพฐ. ปงบประมาณ 2562 ท่ีมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพผูเรียน สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โดยสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม และการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง โรงเรียนจึงกําหนดกลยุทธ
ท่ีปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยสงเสริม สนับสนุน การสรางจิตสานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต   

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ไดนอมนํามาเปนแนวทางในการวางแผนการบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ดําเนินงานสนองพระราชดําริฯ ในการสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากร โดยให
เยาวชนไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคาและประโยชนซ่ึงเกิดจากการเรียนรูสัมผัส เสริมสรางปญญา และ
ปลูกฝงคุณธรรมบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนักเรียนเปนผูดําเนินการ มีครูเปนผูใหคําแนะนํา 
มีผูบริหารเปนหลักและผลักดัน และสามารถใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู ในการเรียนการ
สอนในรายวิชาตาง ๆ อยางบูรณาการ มุงให ผูบริหาร ครู อาจารยในสถานศึกษาปฏิบัติงานเปนทีมแบบสราง
เสริมเติมเต็ม กันและกัน นําทุกสิ่งทุกอยางท่ีมีอยูในโรงเรียนมาใชเพ่ือจัดการจัดเรียนรู แกนักเรียน โดยมีพืช
เปนปจจัยหลัก ชีวภาพอ่ืนเปนปจจัยรอง กายภาพ เปนปจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณเปนปจจัยประกอบ 
ขณะเดียวกันคณะครู ยังไดวิเคราะหสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) วิเคราะหสาระการเรียนรูและองคประกอบของงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน เพ่ือจัดทําหลักสูตรบูรณาการและแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือนําไปใชจัดการเรียนการ
สอนตามปกติในการจัดการเรียนรู และเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีใหนักเรียนไดเรียนรู ใกลชิดกับพืช 
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระ
ราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จัดตั้งโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) ทรงมีพระราชดําริเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรของ
ชาติ วา“การรักในทรัพยากร คือการรักชาติรักแผนดิน รักสิ่งท่ีเปนสมบัติของตัวเรา การท่ีจะใหเขารัก
ประเทศชาติพรรักษาสมบัติของเขานั้น ทําไดโดยกอใหเกิดความรักความเขาใจ ถาใครไมรูจักกัน เราก็ไมมี
ความสัมพันธไมมีความผูกพันตอกัน แตวาถาใหรูจักสิ่งนั้นวาคืออะไรหรือวาทํางาน ก็จะรูสึกชื่นชม และรักหวง
แหนสิ่งนั้นวาเปนของตน และจะทําใหเกิดประโยชนได” พระองคใหความสําคัญตอการสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษโดยตองปลูกฝงใหเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชน จึงไดจัดตั้งงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนงานหนึ่งใน
โครงการ อพ.สธ. มีเปาหมายเพ่ือสรางจิตสํานึก รัก หวงแหนทรัพยากรใหเกิดข้ึนในจิตของเยาวชนของชาติ  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหนักเรียนไดเรียนรู รูจัก สัมผัส รักและเห็น
คุณคาของทรัพยากรพืช ตลอดจนสัตว และชีวภาพตางๆ การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปน
แนวทางหนึ่งในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรดิน น้ําและ พืชพรรณ โดยการดําเนินงานในองคประกอบท่ี 2 
การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน มีลําดับการเรียนรูใหนักเรียนไดศึกษาสภาพแวดลอม ท้ังดิน น้ํา ลม 
แสงแดด พืชพรรณท่ีมีอยูเดิมในพ้ืนท่ีเปนขอมูลในการวางแผนออกแบบสภาพพ้ืนท่ี รวบรวมพรรณไมเขามา
ปลูกเพ่ิม จัดการทรัพยากรดิน น้ําและพืชพรรณใหเกิดประโยชนสูงสุด การสรางจิตสํานึกในการจัดการ
สิ่งแวดลอม ถูกบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ปพุทธศักราช 2542 มาตราท่ี 7 วาใน
กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงสอดคลองกับนโยบาย 
สพฐ. ปงบประมาณ 2562 ท่ีมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพผูเรียน สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โดยสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม และการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง โรงเรียนจึงกําหนดกลยุทธ
ท่ีปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยสงเสริม สนับสนุน การสรางจิตสานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต   

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ไดนอมนํามาเปนแนวทางในการวางแผนการบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ดําเนินงานสนองพระราชดําริฯ ในการสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากร โดยให
เยาวชนไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคาและประโยชนซ่ึงเกิดจากการเรียนรูสัมผัส เสริมสรางปญญา และ
ปลูกฝงคุณธรรมบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนักเรียนเปนผูดําเนินการ มีครูเปนผูใหคําแนะนํา 
มีผูบริหารเปนหลักและผลักดัน และสามารถใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู ในการเรียนการ
สอนในรายวิชาตาง ๆ อยางบูรณาการ มุงให ผูบริหาร ครู อาจารยในสถานศึกษาปฏิบัติงานเปนทีมแบบสราง
เสริมเติมเต็ม กันและกัน นําทุกสิ่งทุกอยางท่ีมีอยูในโรงเรียนมาใชเพ่ือจัดการจัดเรียนรู แกนักเรียน โดยมีพืช
เปนปจจัยหลัก ชีวภาพอ่ืนเปนปจจัยรอง กายภาพ เปนปจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณเปนปจจัยประกอบ 
ขณะเดียวกันคณะครู ยังไดวิเคราะหสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) วิเคราะหสาระการเรียนรูและองคประกอบของงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน เพ่ือจัดทําหลักสูตรบูรณาการและแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือนําไปใชจัดการเรียนการ
สอนตามปกติในการจัดการเรียนรู และเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีใหนักเรียนไดเรียนรู ใกลชิดกับพืช 

พรรณไม เห็นคุณคา ประโยชน ความสวยงามของพืชพรรณเหลานั้น ซ่ึงจะ เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหนักเรียน
เกิดความคิดท่ีจะอนุรักษพืชพรรณตอไปในอนาคต งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนนั้น โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
ดําเนินการสนองพระราชดําริฯ ตั้งแตป พ.ศ. 25๖๒ โดยในป พ.ศ. 25๖๒ ไดรับการตอบรับเขาเปนสมาชิก 
รหัสสมาชิก ๗-๙๒๑๗๐-๐๐๑ โรงเรียนไดรับการตรวจเยี่ยมเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564 และผานการ
ประเมินตามมาตรฐาน อพ.สธ. ไดรับปายสนองพระราชดําริ เม่ือวันท่ี 2 เมษายน  2564  และดําเนินงาน
เรื่อยมาดวยความมุงม่ันของผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ดําเนินการ
โดยบริหารจัดการตามแนวทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ดังนี้ 1. โรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 2. 
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 3.วางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู 
4. ดําเนินงานตามแผน 5. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 6. วิเคราะหผลและปรับปรุงพัฒนา 7. รายงาน
ผลการดําเนินงานไปยัง อพ.สธ. ทราบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกระดับชั้น ขอบเขตการศึกษา ดานการบริหารและการ
จัดการ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข โดยจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกระดับชั้น ในการจัดการเรียนรู 5 องคประกอบ พืชศึกษา 
(คงหวาน) โดยการวิเคราะหความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ โรงเรียนมีหลักสูตรบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน มีแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู ในการ
จัดการเรียนรูเพ่ือหลอหลอมความคิด จินตนาการของนักเรียนใหสามารถมองเห็นภาพธรรมชาติเปนสวนหนึ่ง
ของชีวิต เปนความพันเก่ียวท่ียากจะแยกได จนกอใหเกิดผลงานและนวัตกรรมจากการเรียนรู และนักเรียนมี
จิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณและทรัพยากร  
จากผลการบูรณางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใน
ทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกระดับชั้น ในการจัดการเรียนรู 5 องคประกอบ พืชศึกษา (คงหวาน) โดยการ
วิเคราะหความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ประโยชนท่ีไดจากการดําเนินการ ดานวิชาการ โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู              
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู และจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต
ในลักษณะตาง ๆ การเปนนักเรียนแกนนํางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในการถายทอดความรูแกเพ่ือนักเรียน
ในโรงเรียนและคณะศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการตาง ๆ นักเรียนและครูมีการ
ออกแบบภูมิทัศนและสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหมีความสะอาด เปนระเบียบ รมรื่น นาอยู นาศึกษาเรียนรู 
โรงเรียนมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา เชน ไรคงสวัสดิ์ฯ สามารถใชเปนแหลงพักผอนหยอนใจ มีหอง
นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสถานท่ีเก็บรวบรวมตัวอยางพรรณไมรักษาสภาพ ตัวอยางแหง 
ตัวอยางดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอ่ืนๆ พันธุพืชท่ีทําการเก็บรวบรวมไวนั้น จะเปนแหลงขอมูลและเผยแพร
ความรู นอกจากนี้ มีเว็บไซต เพจไรคงสวัสด์ิฯ ท่ีจัดเก็บขอมูลและสืบคนขอมูล เปนตน และยังเปนแบบอยาง
ในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนแกโรงเรียนอ่ืน ๆ  ดานภูมิปญญา มีการสรางองคความรูและ
พัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑจากพืชศึกษา (คงหวาน) ไดแก ขนมปงไสสังขยาคงหวาน เคกคงหวาน นมขาวโพด 
โครงงานแบบจําลองเนื้อเยื่อพืชจากเปลือกคงหวาน งานประดิษฐดอกไมจากคงหวาน ถวยขนมจากเปลือกคง
หวาน  ตุกตาจากเปลือกคงหวาน นอกจากนี้มีการแสดงมโนราหท่ีสื่อถึงเรื่องราวของงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนชื่อวา มโนราหชื่อชุด “คงสวัสดิ์” พฤกษา ทักษิณาสูมรดกโลก ซ่ึงโนรา ศิลปะการแสดงพ้ืนบานของ
ชาวใต ท่ีมีความเปนเอกลักษณท้ังเครื่องดนตรี เครื่องแตงกาย และทารํา ซ่ึงในการแสดง ตัวรําแตละตัวจะตอง
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รําอวดความชํานาญท้ังทางดานการรํา การขับรอง และการทําบท โดยในทําบทนั้น ผูแสดงจะตองตีความหมาย
ของบทรอง เปนทารํา สัมพันธ หลากหลาย และครบถวน กลมกลืนกับจังหวะ ลีลาของดนตรี ในการแสดง  
“คงสวัสดิ์” พฤกษา ทักษิณาสูมรดกโลก การแสดงของ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ไดนํา การรําโนรา ซ่ึงมี 
ประสมทา และการทําบท เนื้อหากลาวถึงเก่ียวกับ การเทิดพระเกียรติ ดําเนินงานของสวนพฤกษศาสตรท่ีมีคง
หวานหรือขาวโพด เปนพืชศึกษา เปนตน ดานคุณธรรมและจริยธรรม ผลท่ีเกิดกับนักเรียนนั้น พบวา จากการ
ท่ีนักเรียนไดสัมผัสเรียนรูใกลชิดกับพรรณไม สงผลใหนักเรียนมีความรักและเห็นคุณคาของพืชพรรณ เขาใจ
กระบวนการศึกษาคนควาเก่ียวกับพืชพรรณไม ตาง ๆ ซ่ึงจะนําไปสูการเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณ
และสิ่งแวดลอม  นักเรียนเกิดความรวมมือรวมใจภายในโรงเรียนและโรงเรียนกับชุมชน มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษพืชพรรณของทองถ่ิน ตระหนัก  รูคาของสรรพสิ่ง ไดเห็นคุณคาของการอนุรักษพันธุกรรมพืช  ผลผลิต
ท่ีไดจากโครงการสามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ได พ้ืนท่ีท่ีถูกปลอยใหวางเปลาก็สามารถนํามาทําใหเกิด
ประโยชน และนักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดนี้ไปใชในชีวิตประจําวันได นอกจากนี้นักเรียนยังไดศึกษาเรียนรู
ดวยความเบิกบาน มีชีวิตชีวา มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาเขตพ้ืนท่ีศึกษาของตน ทํางานดวยความ
อดทนตอสภาพดิน ฟา อากาศ อดทนรอคอยศึกษาการเจริญเติบโตของพืช มีความเพียรรอคอยท่ีจะศึกษาและ
บันทึกผลการเรียนรูใหครบทุกสวนประกอบของพืช สามารถ ทํางานรวมกันเปนทีม ใหความชวยเหลือเอ้ือ
อาทรเพ่ือนนักเรียนและนักเรียนรุนนอง มีสุนทรียภาพและเสรีภาพในการเรียนรูสามารถสรรสราง และพัฒนา
ความรูคูคุณธรรม นําไปสูบูรณาการแหงชีวิต ผลิตเปนผลงาน ชิ้นงาน กอเกิดนักวิทยาศาสตร นักประดิษฐ 
นักแสดงมโนราห ปราชญนอย คณะครูมีการทํางานเปนทีม มีความเอ้ืออาทร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยาง
สมํ่าเสมอ มีความชํานาญในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง มีสื่อการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย เหมาะสม
กับสมรรถภาพของผูเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแตปการศึกษา 256๓ - ๒๕๖๔ ผูบริหารมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการ
บริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนดวยศรัทธา ศึกษาเขาใจในพระราชดําริ เขาใจในปรัชญา 
การสรางนักอนุรักษ บรรยากาศสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จัดทํากระบวนการหรือวิธีการ โดยประโยชนจาก
การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สงผลใหผูบริหาร คณะครูของโรงเรียนไดรับเชิญเปนวิทยากรในการ
อบรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใหแกโรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัดและระดับภาคใตอยางตอเนื่องตลอด
ปการศึกษาเปนท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 

การบูรณาการ :จัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุก
ระดับชั้น ในการจัดการเรียนรู 5 องคประกอบ พืชศึกษา (คงหวาน) โดยการวิเคราะหความสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
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รําอวดความชํานาญท้ังทางดานการรํา การขับรอง และการทําบท โดยในทําบทนั้น ผูแสดงจะตองตีความหมาย
ของบทรอง เปนทารํา สัมพันธ หลากหลาย และครบถวน กลมกลืนกับจังหวะ ลีลาของดนตรี ในการแสดง  
“คงสวัสดิ์” พฤกษา ทักษิณาสูมรดกโลก การแสดงของ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ไดนํา การรําโนรา ซ่ึงมี 
ประสมทา และการทําบท เนื้อหากลาวถึงเก่ียวกับ การเทิดพระเกียรติ ดําเนินงานของสวนพฤกษศาสตรท่ีมีคง
หวานหรือขาวโพด เปนพืชศึกษา เปนตน ดานคุณธรรมและจริยธรรม ผลท่ีเกิดกับนักเรียนนั้น พบวา จากการ
ท่ีนักเรียนไดสัมผัสเรียนรูใกลชิดกับพรรณไม สงผลใหนักเรียนมีความรักและเห็นคุณคาของพืชพรรณ เขาใจ
กระบวนการศึกษาคนควาเก่ียวกับพืชพรรณไม ตาง ๆ ซ่ึงจะนําไปสูการเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณ
และสิ่งแวดลอม  นักเรียนเกิดความรวมมือรวมใจภายในโรงเรียนและโรงเรียนกับชุมชน มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษพืชพรรณของทองถ่ิน ตระหนัก  รูคาของสรรพสิ่ง ไดเห็นคุณคาของการอนุรักษพันธุกรรมพืช  ผลผลิต
ท่ีไดจากโครงการสามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ได พ้ืนท่ีท่ีถูกปลอยใหวางเปลาก็สามารถนํามาทําใหเกิด
ประโยชน และนักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดนี้ไปใชในชีวิตประจําวันได นอกจากนี้นักเรียนยังไดศึกษาเรียนรู
ดวยความเบิกบาน มีชีวิตชีวา มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาเขตพ้ืนท่ีศึกษาของตน ทํางานดวยความ
อดทนตอสภาพดิน ฟา อากาศ อดทนรอคอยศึกษาการเจริญเติบโตของพืช มีความเพียรรอคอยท่ีจะศึกษาและ
บันทึกผลการเรียนรูใหครบทุกสวนประกอบของพืช สามารถ ทํางานรวมกันเปนทีม ใหความชวยเหลือเอ้ือ
อาทรเพ่ือนนักเรียนและนักเรียนรุนนอง มีสุนทรียภาพและเสรีภาพในการเรียนรูสามารถสรรสราง และพัฒนา
ความรูคูคุณธรรม นําไปสูบูรณาการแหงชีวิต ผลิตเปนผลงาน ชิ้นงาน กอเกิดนักวิทยาศาสตร นักประดิษฐ 
นักแสดงมโนราห ปราชญนอย คณะครูมีการทํางานเปนทีม มีความเอ้ืออาทร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยาง
สมํ่าเสมอ มีความชํานาญในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง มีสื่อการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย เหมาะสม
กับสมรรถภาพของผูเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแตปการศึกษา 256๓ - ๒๕๖๔ ผูบริหารมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการ
บริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนดวยศรัทธา ศึกษาเขาใจในพระราชดําริ เขาใจในปรัชญา 
การสรางนักอนุรักษ บรรยากาศสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จัดทํากระบวนการหรือวิธีการ โดยประโยชนจาก
การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สงผลใหผูบริหาร คณะครูของโรงเรียนไดรับเชิญเปนวิทยากรในการ
อบรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใหแกโรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัดและระดับภาคใตอยางตอเนื่องตลอด
ปการศึกษาเปนท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 

การบูรณาการ :จัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุก
ระดับชั้น ในการจัดการเรียนรู 5 องคประกอบ พืชศึกษา (คงหวาน) โดยการวิเคราะหความสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะหความสอดคลอง  
วิเคราะหความสอดคลอง 5 องคประกอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
องคประกอบท่ี 1 การจัดทําปายชื่อพรรณไม 
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องคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลกูในโรงเรียน 
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องคประกอบท่ี 3 การศึกษาขอมูลดานตาง ๆ 
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องคประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรียนรู 
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องคประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา 
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ผังมโนทัศนบูรณาการ 5 องคประกอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
(ปรับปรุง 2560) 

 

 

ผังมโนทัศนและตารางบูรณาการ 5 องคประกอบกับสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู 
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ผังมโนทัศนบูรณาการ 5 องคประกอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
(ปรับปรุง 2560) 

 

 

ผังมโนทัศนและตารางบูรณาการ 5 องคประกอบกับสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู 
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วิเคราะหความสอดคลองพืชศึกษาคงหวาน 
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ผังบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระการเรียนรู 
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ผังบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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ผังบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ผังบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
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ผังบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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ภาพประกอบการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
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สรุปผล ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

สรุปผลการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ดําเนินการสนอง

พระราชดําริฯ ตั้งแตป พ.ศ. 2562 โดยในป พ.ศ. 2562 ไดรับการตอบรับเขาเปนสมาชิก เลขท่ีสมาชิก                   

7-29170-001 ไดรับปายพระราชทาน ในป พ.ศ. 2564 และดําเนินงานอยางตอเนื่องดวยความมุงม่ันของ

ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ทําใหโรงเรียนไดรับการตรวจเยี่ยมรูปแบบออนไลน เม่ือวันท่ี 24 

กุมภาพันธ 2564 และโรงเรียนผานการประเมินตามมาตรฐาน อพ.สธ. ไดรับปายสนองพระราชดําริ                        

เม่ือวันท่ี 2 เมษายน  2564 ผลท่ีเกิดกับนักเรียนนั้น พบวา จากการท่ีนักเรียนไดสัมผัสเรียนรูใกลชิดกับพรรณ

ไม สงผลใหนักเรียนมีความรักและเห็นคุณคาของพืชพรรณ เขาใจกระบวนการศึกษาคนควาเก่ียวกับพืชพรรณ

ไม ตาง ๆ ซ่ึงจะนําไปสู การเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณและสิ่งแวดลอม 

จากผลการบูรณางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกระดับชั้น ในการจัดการเรียนรู 5 องคประกอบ พืชศึกษา (คงหวาน) 

โดยการวิเคราะหความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประโยชนท่ีไดจากการดําเนินการ ดานวิชาการ โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรการ

จัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู และจัดกิจกรรมเพ่ือการ

เรียนรูตลอดชีวิตในลักษณะตาง ๆ การเปนนักเรียนแกนนํางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในการถายทอด

ความรูแกเพ่ือนักเรียนในโรงเรียนและคณะศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการตาง ๆ 

นักเรียนและครูมีการออกแบบภูมิทัศนและสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหมีความสะอาด เปนระเบียบ รมรื่น 

นาอยู นาศึกษาเรียนรู โรงเรียนมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา เชน ไรคงสวัสดิ์ฯ สามารถใชเปนแหลง

พักผอนหยอนใจ มีหองนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสถานท่ีเก็บรวบรวมตัวอยางพรรณไมรักษา

สภาพ ตัวอยางแหง ตัวอยางดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอ่ืนๆ พันธุพืชท่ีทําการเก็บรวบรวมไวนั้น จะเปน

แหลงขอมูลและเผยแพรความรู นอกจากนี้ มีเว็บไซต เพจไรคงสวัสดิ์ฯ ท่ีจัดเก็บขอมูลและสืบคนขอมูล เปนตน 

และยังเปนแบบอยางในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนแกโรงเรียนอ่ืน ๆ  ดานภูมิปญญา มีการสราง

องคความรูและพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑจากพืชศึกษา (คงหวาน) ไดแก ขนมปงไสสังขยาคงหวาน เคกคง

หวาน นมขาวโพด โครงงานแบบจําลองเนื้อเยื่อพืชจากเปลือกคงหวาน งานประดิษฐดอกไมจากคงหวาน ถวย

ขนมจากเปลือกคงหวาน  ตุกตาจากเปลือกคงหวาน นอกจากนี้มีการแสดงมโนราหท่ีสื่อถึงเรื่องราวของงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนชื่อวา มโนราหชื่อชุด “คงสวัสดิ์” พฤกษา ทักษิณาสูมรดกโลก ซ่ึงโนรา 

ศิลปะการแสดงพ้ืนบานของชาวใต ท่ีมีความเปนเอกลักษณท้ังเครื่องดนตรี เครื่องแตงกาย และทารํา ซ่ึงในการ

แสดง ตัวรําแตละตัวจะตองรําอวดความชํานาญท้ังทางดานการรํา การขับรอง และการทําบท โดยในทําบทนั้น 

ผูแสดงจะตองตีความหมายของบทรอง เปนทารํา สัมพันธ หลากหลาย และครบถวน กลมกลืนกับจังหวะ ลีลา

ของดนตรี ในการแสดง  “คงสวัสดิ์” พฤกษา ทักษิณาสูมรดกโลก การแสดงของ โรงเรียนสวสัดิ์รัตนาภิมุข ได

นํา การรําโนรา ซ่ึงมี ประสมทา และการทําบท เนื้อหากลาวถึงเก่ียวกับ การเทิดพระเกียรติ ดําเนินงานของ

สวนพฤกษศาสตรท่ีมีคงหวานหรือขาวโพด เปนพืชศึกษา เปนตน ดานคุณธรรมและจริยธรรม ผลท่ีเกิดกับ

นักเรียนนั้น พบวา จากการท่ีนักเรียนไดสัมผัสเรียนรูใกลชิดกับพรรณไม สงผลใหนักเรียนมีความรักและเห็น
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สรุปผล ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

สรุปผลการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ดําเนินการสนอง

พระราชดําริฯ ตั้งแตป พ.ศ. 2562 โดยในป พ.ศ. 2562 ไดรับการตอบรับเขาเปนสมาชิก เลขท่ีสมาชิก                   

7-29170-001 ไดรับปายพระราชทาน ในป พ.ศ. 2564 และดําเนินงานอยางตอเนื่องดวยความมุงม่ันของ

ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ทําใหโรงเรียนไดรับการตรวจเยี่ยมรูปแบบออนไลน เม่ือวันท่ี 24 

กุมภาพันธ 2564 และโรงเรียนผานการประเมินตามมาตรฐาน อพ.สธ. ไดรับปายสนองพระราชดําริ                        

เม่ือวันท่ี 2 เมษายน  2564 ผลท่ีเกิดกับนักเรียนนั้น พบวา จากการท่ีนักเรียนไดสัมผัสเรียนรูใกลชิดกับพรรณ

ไม สงผลใหนักเรียนมีความรักและเห็นคุณคาของพืชพรรณ เขาใจกระบวนการศึกษาคนควาเก่ียวกับพืชพรรณ

ไม ตาง ๆ ซ่ึงจะนําไปสู การเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณและสิ่งแวดลอม 

จากผลการบูรณางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกระดับชั้น ในการจัดการเรียนรู 5 องคประกอบ พืชศึกษา (คงหวาน) 

โดยการวิเคราะหความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประโยชนท่ีไดจากการดําเนินการ ดานวิชาการ โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรการ

จัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู และจัดกิจกรรมเพ่ือการ

เรียนรูตลอดชีวิตในลักษณะตาง ๆ การเปนนักเรียนแกนนํางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในการถายทอด

ความรูแกเพ่ือนักเรียนในโรงเรียนและคณะศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการตาง ๆ 

นักเรียนและครูมีการออกแบบภูมิทัศนและสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหมีความสะอาด เปนระเบียบ รมรื่น 

นาอยู นาศึกษาเรียนรู โรงเรียนมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา เชน ไรคงสวัสดิ์ฯ สามารถใชเปนแหลง

พักผอนหยอนใจ มีหองนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสถานท่ีเก็บรวบรวมตัวอยางพรรณไมรักษา

สภาพ ตัวอยางแหง ตัวอยางดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอ่ืนๆ พันธุพืชท่ีทําการเก็บรวบรวมไวนั้น จะเปน

แหลงขอมูลและเผยแพรความรู นอกจากนี้ มีเว็บไซต เพจไรคงสวัสดิ์ฯ ท่ีจัดเก็บขอมูลและสืบคนขอมูล เปนตน 

และยังเปนแบบอยางในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนแกโรงเรียนอ่ืน ๆ  ดานภูมิปญญา มีการสราง

องคความรูและพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑจากพืชศึกษา (คงหวาน) ไดแก ขนมปงไสสังขยาคงหวาน เคกคง

หวาน นมขาวโพด โครงงานแบบจําลองเนื้อเยื่อพืชจากเปลือกคงหวาน งานประดิษฐดอกไมจากคงหวาน ถวย

ขนมจากเปลือกคงหวาน  ตุกตาจากเปลือกคงหวาน นอกจากนี้มีการแสดงมโนราหท่ีสื่อถึงเรื่องราวของงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนชื่อวา มโนราหชื่อชุด “คงสวัสดิ์” พฤกษา ทักษิณาสูมรดกโลก ซ่ึงโนรา 

ศิลปะการแสดงพ้ืนบานของชาวใต ท่ีมีความเปนเอกลักษณท้ังเครื่องดนตรี เครื่องแตงกาย และทารํา ซ่ึงในการ

แสดง ตัวรําแตละตัวจะตองรําอวดความชํานาญท้ังทางดานการรํา การขับรอง และการทําบท โดยในทําบทนั้น 

ผูแสดงจะตองตีความหมายของบทรอง เปนทารํา สัมพันธ หลากหลาย และครบถวน กลมกลืนกับจังหวะ ลีลา

ของดนตรี ในการแสดง  “คงสวัสดิ์” พฤกษา ทักษิณาสูมรดกโลก การแสดงของ โรงเรียนสวสัดิ์รัตนาภิมุข ได

นํา การรําโนรา ซ่ึงมี ประสมทา และการทําบท เนื้อหากลาวถึงเก่ียวกับ การเทิดพระเกียรติ ดําเนินงานของ

สวนพฤกษศาสตรท่ีมีคงหวานหรือขาวโพด เปนพืชศึกษา เปนตน ดานคุณธรรมและจริยธรรม ผลท่ีเกิดกับ

นักเรียนนั้น พบวา จากการท่ีนักเรียนไดสัมผัสเรียนรูใกลชิดกับพรรณไม สงผลใหนักเรียนมีความรักและเห็น

คุณคาของพืชพรรณ เขาใจกระบวนการศึกษาคนควาเก่ียวกับพืชพรรณไม ตาง ๆ ซ่ึงจะนําไปสูการเกิด

จิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณและสิ่งแวดลอม  นักเรียนเกิดความรวมมือรวมใจภายในโรงเรียนและโรงเรียน

กับชุมชน มีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณของทองถ่ิน ตระหนัก  รูคาของสรรพสิ่ง ไดเห็นคุณคาของการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช  ผลผลิตท่ีไดจากโครงการสามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ได พ้ืนท่ีท่ีถูกปลอยใหวาง

เปลาก็สามารถนํามาทําใหเกิดประโยชน และนักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดนี้ไปใชในชีวิตประจําวันได 

นอกจากนี้นักเรียนยังไดศึกษาเรียนรูดวยความเบิกบาน มีชีวิตชีวา มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาเขตพ้ืนท่ี

ศึกษาของตน ทํางานดวยความอดทนตอสภาพดิน ฟา อากาศ อดทนรอคอยศึกษาการเจริญเติบโตของพืช มี

ความเพียรรอคอยท่ีจะศึกษาและบันทึกผลการเรียนรูใหครบทุกสวนประกอบของพืช สามารถ ทํางานรวมกัน

เปนทีม ใหความชวยเหลือเอ้ืออาทรเพ่ือนนักเรียนและนักเรียนรุนนอง มีสุนทรียภาพและเสรีภาพในการเรียนรู

สามารถสรรสราง และพัฒนาความรูคูคุณธรรม นําไปสูบูรณาการแหงชีวิต ผลิตเปนผลงาน ชิ้นงาน กอเกิด

นักวิทยาศาสตร นักประดิษฐ นักแสดงมโนราห ปราชญนอย คณะครูมีการทํางานเปนทีม มีความเอ้ืออาทร มี

การแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางสมํ่าเสมอ มีความชํานาญในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียน

การสอนแบบบูรณาการ และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง มีสื่อการเรียนการสอนท่ีมี

ความหลากหลาย เหมาะสมกับสมรรถภาพของผูเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแตปการศึกษา 256๓ - ๒๕๖๔ 

ผูบริหารมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนดวยศรัทธา ศึกษา

เขาใจในพระราชดําริ เขาใจในปรัชญา การสรางนักอนุรักษ บรรยากาศสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จัดทํา

กระบวนการหรือวิธีการ โดยประโยชนจากการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สงผลใหผูบริหาร คณะครู

ของโรงเรียนไดรับเชิญเปนวิทยากรในการอบรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใหแกโรงเรียนสมาชิกในระดับ

จังหวัดและระดับภาคใตอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษาเปนท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 

 นอกจากนี้ดวยความมุงม่ันในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน ไดกอใหเกิดความสําเร็จในมิติตาง ๆ ดังนี้ 

ผูเรียนสามารถสรางองคความรูและเกิดทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร รูจักเชื่อมโยงความรูจากตางกลุม

สาระเพ่ือสรางผลงานบูรณาการตามความชอบและความถนัดของตน นําประสบการณจากการเรียนรูบูรณา

การไปประยุกตใชในดานการเรียน ชีวิตสวนตัว และการทํางานใอนาคต ลดภาระงานของนักเรียนดวยการ

สงผลงานเพียงชิ้นเดียวเพ่ือรับประเมนจากหลายวิชา พัฒนาจิตใจใหออนโยน อารมณเยือกเย็น เกิดสุนทรีย

ศิลป มีความเมตตากรุณาตอสิ่งมีชีวิตท้ังพืชและสัตวในธรรมชาติท่ีไดใกลชิดและศึกษา เห็นความสําคัญและ

คุณคาของธรรมชาติตระหนักในการรวมมือกันอนุรักษพันธุกรรมพืชตอไป 

ครูเปลี่ยนบรรยากาศการจัดการเรียนในหองเรียนเปนการศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน และให

อิสระกับนักเรียนในการสรางสรรคชิ้นงานบูรณาการ ลดวิธีการสอบแบบบรรยาย ครูเปนเพียงผูชวยแนะนํา

อํานวยการความสะดวกใหกับผูเรียน เนนใหผูเรียนปฏิบัติจริงมากข้ึน ใชแหลงเรียนรูนอกหองเรียนใหเกิด
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ศึกษาเขาใจในพระราชดําริ เขาใจในปรัชญา การสรางนักอนุรักษ บรรยากาศสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จัดทํา
กระบวนการหรือวิธีการ โดยประโยชนจากการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สงผลใหผูบริหาร คณะครู
ของโรงเรียนไดรับเชิญเปนวิทยากรในการอบรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใหแกโรงเรียนสมาชิกในระดับ
จังหวัดและระดับภาคใตอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษาเปนท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 

 

ชุมชนมีโอกาสไดใชบริหารสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต ไดรับความรูจากการ

เผยแพรผลงานบูรณาการของนักเรียนท่ีจัดแสดงในโอกาสตาง ๆ หรือจากเอกสารเผยแพร เชน จุลสารสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน หนังสือนิลุบล เปนตน ชุมชนเห็นคุณคาของพรรณไมและธรรมชาติ พรอมท่ีจะรวมมือ

รักษาสภาพแวดลอม สงเสริมใหชุมชนดูแลรักษาพืช และปลูกพืชเพ่ือการอนุรักษตอไป 
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คูมือการใชหลักสูตรรายวิชาเลือกเสรี  การจัดสวน รหัส ง30208 

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

ความเปนมาของหลักสูตร 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ไดชี้ใหเห็นถึงความจําเปน

ในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทย ใหมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสราง

โอกาสทางการศึกษาใหคนไทยไดเรียนรู ตลอดชีวิต เพ่ือใหคนไทยทุกกลุมทุกวัยมีคุณภาพ มีความพรอม ท้ัง

ทางรางกาย จิตใจ สติปญญา มีจิตนึกของความเปนไทย มีความเปนพลเมืองท่ีดี ตระหนักและรูคุณคาของ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท่ีดีงาม มีภูมิคุมกันตอการ เปลี่ยนแปลงและ ตอบสนองตอทิศ

ทางการพัฒนาประเทศเปนไปตามวิสัยทัศน โดยคนไทยไดเรียนรูตลอด ชีวิตอยางมีคุณภาพ เปนคนดี มี

ความสุข มีภูมิคุมกันรูเทาทัน ในเวทีโลก และเปนไปตาม เปาหมายไดแก 1) ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

มาตรฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนสูงข้ึน 2) สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทผานการรับรองมาตรฐาน

ทางการศึกษา 3) คนไทยทุกกลุมทุกวัยมีโอกาสไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต อยางท่ัวถึงและ เปน

ธรรม 4) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชน เพ่ือการพัฒนาสังคม 

ประเทศ หรือตอยอดในเชิงพาณิชย 5)ผูเรียนและกาลังแรงงานไดรับ การเตรียมความพรอมเชื่อมโยงสูสังคม

และประชาคมอาเซียน 6) ภาคีเครือขายมีสวนรวม ในการบริหารจัดการศึกษาและสงเสริมสนับสนุนการศึกษา

และนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลก ยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุงสงเสริม

ผูเรียน มีคุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดาน เทคโนโลยี สํามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน และสํามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดอยาง สันติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มีจุดเนนสําคัญ ในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพใน

การศึกษาตอและ การประกอบอาชีพ นอกจากจะพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของกลุมสาระ การเรียนรูตาง ๆ แลว 

จะตองพัฒนานักเรียนใหมีสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ คือ 1) ความสํามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถ

ในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมใน 

การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือ แลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสาร และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและ สังคม รวมท้ังการเจรจาตอรอง

เพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับ หรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล และความถูก

ตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการ สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 2) 

ความสามารถใน การคิดเปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การ

คิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเปนระบบ เพ่ือนนําไปสูการสรางองคความรูหรือ สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ

เก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 3) ความสามารถ ในการแกปญหา เปนความสามารถในการ
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ในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมใน 

การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือ แลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสาร และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและ สังคม รวมท้ังการเจรจาตอรอง

เพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับ หรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล และความถูก

ตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการ สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 2) 

ความสามารถใน การคิดเปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การ

คิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเปนระบบ เพ่ือนนําไปสูการสรางองคความรูหรือ สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ

เก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 3) ความสามารถ ในการแกปญหา เปนความสามารถในการ

แกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเผชิญไดอยาง ถูกตอง เหมาะสม บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและ

ขอมูลสารสนเทศ เขาใจ ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู 

ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหาและมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดย คํานึงถึงผลกระทบ

ท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 4) ความสามารถในการใช ทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํา

กระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดําเนินชีวิต ประจําวันการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การ

ทํางาน และการอยูรวมกัน ในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและ

ความ ขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ สภาพแวดลอมและ

การรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเอง และผูอ่ืนและ 5) ความสามารถในการใช

เทคโนโลยีเปนความสามารถในการเลือกและใช เทคโนโลยีตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือ

การพัฒนาตนเองและ สังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง 

เหมาะสมและมีคุณธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ คือ 1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 2)

ซ่ือสัตย สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝเรียนรู 5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงม่ันในการทํางาน 7) รักความเปนไทย และ 8) 

มีจิตสําธารณะ 

 กลุมสําระการเรยีนรูการงานอาชีพตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

และเปนกลุมสาระท่ีชวยพัฒนาใหผูเรียนเขาใจ การทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน 

ทักษะการจัดการทักษะ กระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มี

คุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตส านึก ในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ สิ่งแวดลอม เพ่ือการ

ดํารงชีวิตและครอบครัว เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางสิ่งของเครื่องใช หรือ

วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค เลือกใชเทคโนโลยีในทํางานสรางสรรคตอชีวิต 

สังคม สิ่งแวดลอมและมี สวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการ

เทคโนโลยี สํารสนเทศในการสืบคนขอมูลการเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพ อยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม และเขาใจ มีทักษะท่ีจําเปน มีประสบการณ เหน็แนวทางในงาน

อาชีพ ใชเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและ มีเจตคติท่ีดีตออาชีพและเม่ือเรียนจบระดับการศึกษา

ตอนตนผูเรียนสามารถสํารวจความ ถนัดและความสนใจของตนเอง สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสวนตน มี

ทักษะ ในการคิด วิจารณญาณ คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา มีทักษะในการดําเนินชีวิต มีทักษะการใช 

เทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีความรับผิดชอบตอสังคม มีความสมดุลท้ังดาน ความรู ความคิด 

ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปนพ้ืนฐานใน การประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอ

ได 

 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย เปน

วิชาการไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเยาวชนไทยใหมีสมรรถนะท่ีสําคัญจึงได จัดทําหลักสูตรข้ึน ตาม

กรอบและทิศทางหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกําหนดไวในรายวิชาเลือก

เสรีและจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา ผูเรียนใหมีคุณภาพการรู ทักษะ เจตคติและคุณธรรม บนพ้ืนฐานของ

การเปนพลเมืองท่ีดี ของประเทศชาติ สังคมโลกควบคูการเปนสากลและเตรียมพรอมการเปนสังคมอาเซียน 
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ตอไป หลักสูตรรายวิชาเลือกเสรี การจัดสวนในภาชนะ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

6 มุงเนนการพัฒนาทักษะในการทํางานของผูเรียน สงเสริมแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน มีเจต

คติท่ีดีในการทํางาน นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยางสรางสรรค ผูเรียนเห็นความสําคัญของ 

การอนุรักษสิ่งแวดลอม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยาง เพียงพอและมีความสุข 

 สวนประกอบของหลักสูตร  

หลักสูตรรายวิชาเลือกเสรี การจัดสวนในภาชนะ มีสวนประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 1. เอกสารหลักสูตร มีองคประกอบ 8 ประการ คือ หลักการ จุดมุงหมาย ของหลักสูตร โครงสราง/

เนื้อหาของหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู แนว ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 

2. เอกสํารประกอบหลักสูตร ไดแก คูมือการใชหลักสูตร ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะ ปฏิบัติการจัดสวน แบบวัดความพึงพอใจตอการ

เรียนดวยหลักสูตรรายวิชา เลอืกเสรี การจัดสวน 

  

แผนการจัดการเรียนรูท่ีใชสอน แบงออกเปน 6 หนวยการเรียนรู ดังนี้ 

 หนวยการจัดการเรียนรูท่ี 1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการจัดสวน                     เวลาเรียน 14 ชั่วโมง 

 หนวยการจัดการเรียนรูท่ี 2 เครื่องมือวัสดุและอุปกรณในการจัดสวน        เวลาเรียน 10 ชั่วโมง 

 หนวยการจัดการเรียนรูท่ี 3 พันธุไมในการจัดสวน                                     เวลาเรยีน 14 

ชั่วโมง 

 หนวยการจัดการเรียนรูท่ี 4 หลักท่ัวไปของการออกแบบการจัดสวน         เวลาเรียน 14 ชั่วโมง 

 หนวยการจัดการเรียนรูท่ี 5 การจัดสวนหยอม  สวนถาด สวนแกว              เวลาเรียน16 ชั่วโมง  

หนวยการจัดการเรียนรูท่ี 6 การปฏิบัติการดูแลรักษาสวน การประเมินราคา เวลาเรียน 12 ชั่วโมง  

แนวคิดในการจัดการเรียนการสอน  

ในการจัดการเรียนการสอนครูผูสอนตองรูและเขาใจแนวทางในการสอนและ เขาใจธรรมชาติผูเรียน 

จึงจะทําใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จ โดยมีแนว ทางการจัดการเรียนการสอน ดังนี้         1. 

ควรสอนจากเรื่องงายไปหายาก หากสอนเรื่องท่ียากกอนนักเรียนท่ีทําไมไดจะไมอยากเรียนและเกิด

เจตคติท่ีไมดีตอการเรียนในวิชานี้เพราะเด็กในวัยนี้ตอง การทํางานใหสําเร็จ  
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2. เอกสํารประกอบหลักสูตร ไดแก คูมือการใชหลักสูตร ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู 
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ควรสอนจากเรื่องงายไปหายาก หากสอนเรื่องท่ียากกอนนักเรียนท่ีทําไมไดจะไมอยากเรียนและเกิด

เจตคติท่ีไมดีตอการเรียนในวิชานี้เพราะเด็กในวัยนี้ตอง การทํางานใหสําเร็จ  

2. เนนการฝกปฏิบัติจนชํานาญ ซ่ึงนักเรียนในวัยนี้จะมีความเพียรพยายาม และรางกายพรอมท่ีจะ

ทํางานประเภททักษะการปฏิบัติงานได 

 3. ใหการเสริมกําลังใจ ดังนี้ 

 3.1 ใหเรียนในสิ่งท่ีแปลกใหม เพราะนักเรียนวัยนี้มีความอยากรู อยากเห็น 

3.2 แจงผลการทํางานใหทราบโดยทันที 

 3.3 ใหคําชมเชย ควรหลีกเลี่ยงการตําหนิหรือการลงโทษ เพราะนักเรียน จะรูสึกอาย รูสึกต่ําตอยไม

อยากเรียน 

 3.4 ไมควรเปรียบเทียบความสามารถหรือแขงขันกับคนอ่ืน ควรเปด โอกาสใหนักเรียนแขงขันกับ

ตัวเอง เพราะนักเรียนวัยนี้ตองการยอมรับไมชอบให เปรียบเทียบกับคนอ่ืนเพราะหากตนตองดอยกวา จะเกิด

ปมดอย  

หากครูผูสอนเขาใจธรรมชาติของนักเรียนและขอบขายวิชา หาแนวทาง ท่ีเหมาะสมมาใชในการ

จัดการเรียนการสอนจะสงผลใหการจัดการเรยีนการสอนประสบ ผลสําเร็จไดเปนอยางดี  

ส่ิงท่ีตองเตรียมกอนสอน  

กอนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรรายวิชาเลือกเสรี การจัดสวน กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ควรดําเนินการดังนี้  

1. เตรียมสถานท่ี บริเวณท่ีจะศึกษาท้ังนอกหองเรียนและในหองเรียน ใหมีความสะดวก ความ

ปลอดภัยในการเรียนและใหมีบรรยากาศท่ีสงเสริมตอการเรียน การสอน 

 2. เตรียมสื่อการเรียนการสอนไวลวงหนาใหครบทุกกลุม 

 3. เตรียมจัดกลุมโตะเรียนใหนักเรียนประกอบกิจกรรมกลุมไดตามความ เหมาะสม  

4. จัดหาแหลงเรียนรูสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและแนะนําหนังสือ วารสาร นิตยสาร เอกสารหรือ

แหลงท่ีใชศึกษา คนควา พรอมท้ังใหนักเรียนศึกษาหาความรูจากใบความรูแตละแผนการจัดการเรียนรูดวย 

ความตั้งใจ  
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บทบาทของคร ู

 1. ศึกษาเอกสารหลักสูตร คูมือการใชหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู และ วิธีการวัดผลประเมินผล

ใหเขาใจ 

 2. ทําความรูจักผูเรียนและวิเคราะหขอมูลดานตาง ๆ ของผูเรียน เชน ความรู ความสามารถและ

ปญหาของผูเรียน เพ่ือหาทางพัฒนาผูเรียนท้ังชั้นและรายบุคคล 

 3. แบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 5 คน คละกันตามความสามารถ 

4. ควรอธบิายบทบาทของนักเรียน ข้ันตอนประกอบกิจกรรมในแตละแผน การจัดการเรียนรู 

ตลอดจนเวลาท่ีใชในการประกอบกิจกรรมแตละกิจกรรมใหนักเรียนได ทราบ  

5. ดําเนินการนําเขาสูบทเรียน โดยการเปดสื่ออิเล็กทรอนิกสในเรื่องนั้นและ ซักถาม ทบทวนความรู

เดิมของนักเรียนหรือตามท่ีบันทึกไวในแผนการจัดการเรียนรู 

 6. ดําเนินการสอนตามแผนการเรียนรูท่ีจัดเวลาตามท่ีกําหนด เนื่องจากเวลา ท่ีใชในแตละแผนการ

เรียนรูไมเทากัน ครูควรพิจารณาจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม ถาหากนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมบางอยางไม

สําเร็จตามเวลา ครูสํามารถยืดหยุนได  

7. ใหการดูแลนักเรียนขณะท่ีประกอบกิจกรรมอยางท่ัวถึง และพยายามให นักเรียนทํากิจกรรมดวย

ตนเองใหมากท่ีสุด ครูควรใหคําแนะนําในกรณีท่ีนักเรียนไมเขาใจ ในกิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสม 

 8. รวมอภิปรายและสรุปผลการเรยีนรูเลือกเสรีหลังจากนักเรียนนําเสนอ ผลงานหนาชั้นเรียนสําเร็จ

โดยใชมโนทัศนประกอบ 

 9. ประเมินพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนพรอมแจงผลการประเมินหลัง จากดําเนินการจัดการเรียนรู

ครบทุกข้ันตอน  

10. ทําการทดสอบหลังเรียน หลังจากนักเรียนเรียนจบในแตละแผนการจัด การเรียนรูและตรวจ

กระดาษคําตอบทันที เพ่ือแจงผลใหนักเรียนทราบโดยเร็ว  

11. บันทึกผลหลังสอน โดยสรุปผลการใชแผนการจัดการเรียนรูทุกครั้ง ตลอดจนปญหาและ

ขอเสนอแนะไว หลังจากใชแผนการจัดการเรียนรูแตละครั้งแลว  

12. จัดสอนซอมเสริมแกผูเรียนท่ีมีความจําเปน เรียนไมทันเพ่ือน 

 13. ข้ันตอนการเสนอแนะนําสําหรับครูผูสอน เพ่ือเปนแนวทางในการจัด การเรียนการสอนตาม

หลักสูตรรายวิชาเลือกเสรี ดังนี้  
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บทบาทของคร ู

 1. ศึกษาเอกสารหลักสูตร คูมือการใชหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู และ วิธีการวัดผลประเมินผล

ใหเขาใจ 

 2. ทําความรูจักผูเรียนและวิเคราะหขอมูลดานตาง ๆ ของผูเรียน เชน ความรู ความสามารถและ

ปญหาของผูเรียน เพ่ือหาทางพัฒนาผูเรียนท้ังชั้นและรายบุคคล 

 3. แบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 5 คน คละกันตามความสามารถ 

4. ควรอธบิายบทบาทของนักเรียน ข้ันตอนประกอบกิจกรรมในแตละแผน การจัดการเรียนรู 

ตลอดจนเวลาท่ีใชในการประกอบกิจกรรมแตละกิจกรรมใหนักเรียนได ทราบ  

5. ดําเนินการนําเขาสูบทเรียน โดยการเปดสื่ออิเล็กทรอนิกสในเรื่องนั้นและ ซักถาม ทบทวนความรู

เดิมของนักเรียนหรือตามท่ีบันทึกไวในแผนการจัดการเรียนรู 

 6. ดําเนินการสอนตามแผนการเรียนรูท่ีจัดเวลาตามท่ีกําหนด เนื่องจากเวลา ท่ีใชในแตละแผนการ

เรียนรูไมเทากัน ครูควรพิจารณาจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม ถาหากนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมบางอยางไม

สําเร็จตามเวลา ครูสํามารถยืดหยุนได  

7. ใหการดูแลนักเรียนขณะท่ีประกอบกิจกรรมอยางท่ัวถึง และพยายามให นักเรียนทํากิจกรรมดวย

ตนเองใหมากท่ีสุด ครูควรใหคําแนะนําในกรณีท่ีนักเรียนไมเขาใจ ในกิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสม 

 8. รวมอภิปรายและสรุปผลการเรยีนรูเลือกเสรีหลังจากนักเรียนนําเสนอ ผลงานหนาชั้นเรียนสําเร็จ

โดยใชมโนทัศนประกอบ 

 9. ประเมินพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนพรอมแจงผลการประเมินหลัง จากดําเนินการจัดการเรียนรู

ครบทุกข้ันตอน  

10. ทําการทดสอบหลังเรียน หลังจากนักเรียนเรียนจบในแตละแผนการจัด การเรียนรูและตรวจ

กระดาษคําตอบทันที เพ่ือแจงผลใหนักเรียนทราบโดยเร็ว  

11. บันทึกผลหลังสอน โดยสรุปผลการใชแผนการจัดการเรียนรูทุกครั้ง ตลอดจนปญหาและ

ขอเสนอแนะไว หลังจากใชแผนการจัดการเรียนรูแตละครั้งแลว  

12. จัดสอนซอมเสริมแกผูเรียนท่ีมีความจําเปน เรียนไมทันเพ่ือน 

 13. ข้ันตอนการเสนอแนะนําสําหรับครูผูสอน เพ่ือเปนแนวทางในการจัด การเรียนการสอนตาม

หลักสูตรรายวิชาเลือกเสรี ดังนี้  

 

ก. กอนเรียน 

 1. แจงจุดประสงคการเรียนรูในการเรียน เรื่อง การจัดสวน 

 2. แนะนําวิธีการจัดขบวนการเรยีนการสอน  

3. แจงจุดประสงคการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน ตามกําหนด  

4. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนตาม เวลาท่ีกําหนดให 

 5. ครูอธิบายบทบาทของผูเรียนเก่ียวกับบทบาทในการเรียนแบบ กิจกรรมกลุมและบทบาทในหนาท่ี 

6. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีไมเขาใจซักถามเก่ียวกับวิธีการหรือข้ันตอน การเรียน บทบาทของ

นักเรียนหรือขอของใจอ่ืน ๆ   

ข. ระหวางเรียน  

1. จัดกิจกรรมการเรียนดานความรู ความเขาใจ ในหนวยการเรียนรู ท่ี 1, 2, 3 และ 4 ซ่ึงมี

กระบวนการจัดการเรยีนประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน ในเรื่องท่ีนาสนใจ เก่ียวกับการจัดสวน โดยครูพยายามจัดสถานการณหรือ

เสนอเรื่องราวท่ีนาสนใจ เก่ียวกับการจัดสวน  ท่ีกําลังเกิดข้ึนในชวงเวลานั้น หรือเปนเรื่องท่ีเชื่อมโยงความรู

เดิมท่ีเพ่ิงเรียน มาแลว เพ่ือจะนําไปสูปญหาท่ีจะศึกษา และแจงผลการเรียนใหนักเรียนทราบ พรอมท้ัง อธิบาย

เลือกเสรีเพ่ือใหนักเรียนเขาใจผลการเรียนรูมากข้ึน หรือแจงใหนักเรียนทราบชื่อภูมิ ปญญาทองถ่ินพรอมท้ัง

เสนอแนะความชํานาญ ดานการจัดสวน และใหนักเรียน ทราบถึงบทบาทนักเรียน เชน มารยาทในการรับ

ความรูจากวิทยากรและพยามยามฝก ปฏิบัติตามทีละข้ันตอนอยางตั้งใจ หากข้ันตอนใดปฏิบัติไมไดใหค า

ปรึกษาเพ่ือน ครูหรือ วิทยากร 

 1.2 ข้ันสอน 

1.2.1 ชี้แจงการปฏิบัติกิจกรรมใหนักเรียนเขาใจ  

1.2.2 แบงนักเรียนออกเปนกลุม ใหนักเรียนศึกษาคนควาและ ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง หรือปฏิบัติ

กิจกรรมตามท่ีครูและวิทยากรสาธิตบางตามความ เหมาะสม  

1.2.3 ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม และพฤติกรรมของนักเรียน ทุกคน ทุกครั้งโดยแบบประเมินท่ี

เตรียมไว  

1.3 ข้ันสรุป  
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1.3.1 สรุปการปฏิบัติกิจกรรมและพฤติกรรมของนักเรียนเพ่ือ ชี้แนะสิ่งท่ีบกพรองและแกไขในครั้ง

ตอไป  

1.3.2 สรุปบทเรียนเพ่ือใหนักเรียนเขาใจยิ่งข้ึน และสิ่งท่ีควร ปรับปรงุแกไข  

1.3.3 ในกรณีท่ีนักเรียนมีปญหาในเรื่องขาดเรียน ใหนักเรียนได เรียนในเนื้อหากิจกรรมท่ีขาดเรียน

เปนรายบุคคล โดยใชเวลาวางเพ่ือนักเรียนจะไดเรียน ทันเพ่ือน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรูดานทักษะปฏิบัติ ในหนวยการเรียนรูท่ี 5 และ 6 ซ่ึงประกอบดวย 5 ข้ันตอน 

ดังนี้  

ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน เปนข้ันท่ีครูสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเห็น ความสําคัญจนเกิดความสนใจ

และตองการท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมงานนั้น ๆ 

 ข้ันท่ี 2 ข้ันเตรียมความพรอม เปนข้ันท่ีครูและผูเรียนกําหนดรายการ วัสดุ อุปกรณท่ีจะตองใชปฏิบัติ

และจัดเตรียมใหพรอม 

 ข้ันท่ี 3 ข้ันสอน เปนข้ันท่ีครูหรือวิทยากรสาธิตการปฏิบัติงานตาม ข้ันตอน ใหผูเรียนไดเห็นลําดับ

ข้ันตอนกอนหลังตามลักษณะของงานท่ีไดรวมกันวิเคราะห แยกเปนสวนยอย ๆ ตามความยากงาย พรอมระบุ

ขอควรระมัดระวัง ทักษะการจัดสวน ในภาชนะท่ีถูกตอง  

ข้ันท่ี 4 ข้ันฝกปฏิบัติ เปนข้ันตอนท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ หลังจาก ไดเรียนรู จากการสาธิตของครู

หรือวิทยากร  

ข้ันท่ี 5 ข้ันการประเมิน ปรับปรุงและประยุกตใช เปนข้ันตอน การประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังดาน

กระบวนการและคุณภาพของผลงาน โดยครูผูจัด กิจกรรมบันทึกผลจากการสังเกต การทํางานท้ังรายบุคคล

และรายกลุม แจงใหนักเรียน ทราบขอบกพรองหรือสิ่งท่ีตองการแกไขปรับปรุง โดยครูและนักเรียนรวมกัน

ประเมินผล งานใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวรวมกัน ใหโอกาสผูเรียนไดปรับปรุงแกไขผลงานตน ในสวนท่ี

บกพรอง  

3. ตรวจผลงาน เก็บรวบรวมขอมูล จากการวัดผลประเมินผลในแตละ แผนการจัดการเรียนรูจนครบ 

ค. หลังเรียน 

  1. เม่ือเรียนรูครบท้ัง 6 แผนการจัดการเรียนรู ใหนักเรียนทําแบบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนและแบบทดสอบวัด ทักษะการปฏิบัติงาน หลังเรียนตามเวลาท่ีกําหนดไว 

โดยใชแบบทดสอบและวัดฉบับ เดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน 

 2. ครูและนักเรียน รวมกันสรุปผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร รายวิชาเลือกเสรี การจัดสวน กลุม

สําระการเรียนรูการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 วามีจุดเดนจุดดอยตรงไหนอยางไรบาง ปญหาท่ีพบมี
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1.3.1 สรุปการปฏิบัติกิจกรรมและพฤติกรรมของนักเรียนเพ่ือ ชี้แนะสิ่งท่ีบกพรองและแกไขในครั้ง

ตอไป  

1.3.2 สรุปบทเรียนเพ่ือใหนักเรียนเขาใจยิ่งข้ึน และสิ่งท่ีควร ปรับปรงุแกไข  

1.3.3 ในกรณีท่ีนักเรียนมีปญหาในเรื่องขาดเรียน ใหนักเรียนได เรียนในเนื้อหากิจกรรมท่ีขาดเรียน

เปนรายบุคคล โดยใชเวลาวางเพ่ือนักเรียนจะไดเรียน ทันเพ่ือน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรูดานทักษะปฏิบัติ ในหนวยการเรียนรูท่ี 5 และ 6 ซ่ึงประกอบดวย 5 ข้ันตอน 

ดังนี้  

ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน เปนข้ันท่ีครูสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเห็น ความสําคัญจนเกิดความสนใจ

และตองการท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมงานนั้น ๆ 

 ข้ันท่ี 2 ข้ันเตรียมความพรอม เปนข้ันท่ีครูและผูเรียนกําหนดรายการ วัสดุ อุปกรณท่ีจะตองใชปฏิบัติ

และจัดเตรียมใหพรอม 

 ข้ันท่ี 3 ข้ันสอน เปนข้ันท่ีครูหรือวิทยากรสาธิตการปฏิบัติงานตาม ข้ันตอน ใหผูเรียนไดเห็นลําดับ

ข้ันตอนกอนหลังตามลักษณะของงานท่ีไดรวมกันวิเคราะห แยกเปนสวนยอย ๆ ตามความยากงาย พรอมระบุ

ขอควรระมัดระวัง ทักษะการจัดสวน ในภาชนะท่ีถูกตอง  

ข้ันท่ี 4 ข้ันฝกปฏิบัติ เปนข้ันตอนท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ หลังจาก ไดเรียนรู จากการสาธิตของครู

หรือวิทยากร  

ข้ันท่ี 5 ข้ันการประเมิน ปรับปรุงและประยุกตใช เปนข้ันตอน การประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังดาน

กระบวนการและคุณภาพของผลงาน โดยครูผูจัด กิจกรรมบันทึกผลจากการสังเกต การทํางานท้ังรายบุคคล

และรายกลุม แจงใหนักเรียน ทราบขอบกพรองหรือสิ่งท่ีตองการแกไขปรับปรุง โดยครูและนักเรียนรวมกัน

ประเมินผล งานใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวรวมกัน ใหโอกาสผูเรียนไดปรับปรุงแกไขผลงานตน ในสวนท่ี

บกพรอง  

3. ตรวจผลงาน เก็บรวบรวมขอมูล จากการวัดผลประเมินผลในแตละ แผนการจัดการเรียนรูจนครบ 

ค. หลังเรียน 

  1. เม่ือเรียนรูครบท้ัง 6 แผนการจัดการเรียนรู ใหนักเรียนทําแบบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนและแบบทดสอบวัด ทักษะการปฏิบัติงาน หลังเรียนตามเวลาท่ีกําหนดไว 

โดยใชแบบทดสอบและวัดฉบับ เดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน 

 2. ครูและนักเรียน รวมกันสรุปผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร รายวิชาเลือกเสรี การจัดสวน กลุม

สําระการเรียนรูการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 วามีจุดเดนจุดดอยตรงไหนอยางไรบาง ปญหาท่ีพบมี

อะไรบาง นักเรียนไดนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันอยางไรและใหนักเรียนใหขอเสนอแนะ เพ่ือการ

ปรับปรุงแกไข 

บทบาทของนักเรียน  

1. หัวหนากลุม มีหนาท่ีดังนี้ 

 1.1 มอบหมายงาน เปนผูนําการทํางานท้ังการวางแผน การอภิปรายและ การสรุปผลการเรียนรู 

 1.2 ควบคุมดูแลการประกอบกิจกรรมภายในกลุม ใหเปนระเบียบ เรียบรอยไมสงเสียงรบกวนผูอ่ืน       

1.3 แจกใบบันทึกกิจกรรม แบบสอบถาม และใบความรูใหสมาชิกภายใน กลุมไดศึกษา และหลังจาก

สมาชิกในกลุมประกอบกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรูเสร็จ แลวตองชวยครูแจกและเก็บแบบทดสอบหลัง

เรียน 

1.4 ตรวจอุปกรณใหเรยีนรอยกอนและหลังจากการประกอบกิจกรรม เสร็จและจัดสงในสภาพท่ีใช

การได  

1.5 เปนผูนําในการประกอบกิจกรรม และปฏิบัติตนเปนตัวอยางในการทํางาน 

 1.6 เปนผูติดตอประสานงานกับครูเม่ือกลุมมีปญหาหรือขอสงสัยและทําหนาท่ีประสานงานในกลุม

หรือตางกลุม  

1.7 ตักเตือนสมาชิกในกลุมท่ีไมชวยงานกลุม ตลอดจนกิริยามารยาท ในการพูดและการทํางานกลุม 

2. สมาชิกกลุม มีบทบาทดังนี้  

2.1 เชื่อฟงหัวหนากลุมและปฏิบัติตามขอตกลงดวยความม่ันใจ ทําให ทันเวลาท่ีกําหนด โดยไมชวน

เพ่ือคุยหรือเลน 

 2.2 ใหความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นขณะปฏิบัติงาน และทํางาน ตามมติของกลุม  

2.3 รับฟงความคิดเห็นอยางตั้งใจและยอมรับเหตุผลของผูอ่ืน 

 2.4 ไมผูกขาดการพูดเพียงคนเดียว และขออนุญาตหัวหนากลุมกอน เสนอความคิดเห็น  

2.5 ตั้งใจชวยเหลือกลุมในการสรุปผลการปฏิบัติอยางเต็มความสามารถ 

 2.6 เสียสละเพ่ือกลุม ชวยกันเก็บสื่อการสอน และจัดโตะ เกาอ้ีแลว ทําความสะอาดใหเรียบรอย 

 2.7 ทบทวนเนื้อหาจากใบความรู ตํารา เอกสาร วารสํารนิตยสารท่ีครู จัดหาใหและคนควาเลือกเสรี

ในหองสมุดหรืออินเตอรเน็ต 
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 2.8 ไมควรปรึกษากันเสียงดังเกินไป จะเปนการรบกวนกลุมอ่ืน 

3. ผูนําเสนอผลงาน มีหนาท่ีดังนี้  

3.1 ทบทวนและทําความเขาใจเนื้อหาอยางถูกตองกอนรายงาน 

 3.2 แตงกายใหเรียบรอยและมีมารยาทในการพูด  

3.3 รายงานผลงานของกลุมดวยเสียงดัง ถูกอักขระ ใหทุกคนไดยินอยาง ท่ัวถึง  

วิธีใชหลักสูตร  

1. กอนเรียน  

              1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรูในการเรียนเรื่องการจัดการสวน 

              1.2 แนะนําวิธีการจัดกระบวนการเรยีนการสอน 

              1.3 แจงจุดประสงคการทดสอบวัดผลประเมินผลกอนเรียน 

              1.4 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยหลักสูตร รายวิชาเลือกเสรี ครู

จําเปนตองพิจารณาชวงเวลาท่ีสอบใหเหมาะสม 

              1.5 ครูอธิบายบทบาทของผูเรยีนเก่ียวกับบทบาทในการเรียนแบบกิจกรรม กลุมและบทบาทใน

หนาท่ี 

             1.6 ครูเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีไมเขาใจซักถามเก่ียวกับวิธีการหรือข้ันตอน การเรียน บทบาทของ

นักเรียนหรือขอของใจอ่ืน ๆ  

2. ระหวางเรียน  

2.1 ดําเนินการสอนดานความรูความเขาใจ ในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1, 2, 3 และ 4 การสอนในแตละ

แผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี้  

2.1.1 ข้ันนํา เปนข้ันท่ีครูสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเห็นความสําคัญจนเกิด ความสนใจและตองการท่ีจะ

ปฏิบัติงานนั้น ๆ  

2.1.2 ข้ันสอน เปนข้ันตอนท่ีครูสาธิตการปฏิบัติงานตามข้ันตอน ใหผูเรียนไดเห็นเปนลําดับข้ันตอน

กอนและหลังตามลักษณะของงานท่ีไดรวมกันวิเคราะห แยกเปนสวนยอย ๆ  

2.1.3 ข้ันสรุป เปนข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังดาน กระบวนการและคุณภาพของผลงาน

ของนักเรียน โดยครูผูจัดกิจกรรมบันทึกผลจากการ สังเกตการทํางานท้ังรายบุคคลและรายกลุม แจงให
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 2.8 ไมควรปรึกษากันเสียงดังเกินไป จะเปนการรบกวนกลุมอ่ืน 

3. ผูนําเสนอผลงาน มีหนาท่ีดังนี้  

3.1 ทบทวนและทําความเขาใจเนื้อหาอยางถูกตองกอนรายงาน 

 3.2 แตงกายใหเรียบรอยและมีมารยาทในการพูด  

3.3 รายงานผลงานของกลุมดวยเสียงดัง ถูกอักขระ ใหทุกคนไดยินอยาง ท่ัวถึง  

วิธีใชหลักสูตร  

1. กอนเรียน  

              1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรูในการเรียนเรื่องการจัดการสวน 

              1.2 แนะนําวิธีการจัดกระบวนการเรยีนการสอน 

              1.3 แจงจุดประสงคการทดสอบวัดผลประเมินผลกอนเรียน 

              1.4 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยหลักสูตร รายวิชาเลือกเสรี ครู

จําเปนตองพิจารณาชวงเวลาท่ีสอบใหเหมาะสม 

              1.5 ครูอธิบายบทบาทของผูเรยีนเก่ียวกับบทบาทในการเรียนแบบกิจกรรม กลุมและบทบาทใน

หนาท่ี 

             1.6 ครูเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีไมเขาใจซักถามเก่ียวกับวิธีการหรือข้ันตอน การเรียน บทบาทของ

นักเรียนหรือขอของใจอ่ืน ๆ  

2. ระหวางเรียน  

2.1 ดําเนินการสอนดานความรูความเขาใจ ในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1, 2, 3 และ 4 การสอนในแตละ

แผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี้  

2.1.1 ข้ันนํา เปนข้ันท่ีครูสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเห็นความสําคัญจนเกิด ความสนใจและตองการท่ีจะ

ปฏิบัติงานนั้น ๆ  

2.1.2 ข้ันสอน เปนข้ันตอนท่ีครูสาธิตการปฏิบัติงานตามข้ันตอน ใหผูเรียนไดเห็นเปนลําดับข้ันตอน

กอนและหลังตามลักษณะของงานท่ีไดรวมกันวิเคราะห แยกเปนสวนยอย ๆ  

2.1.3 ข้ันสรุป เปนข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังดาน กระบวนการและคุณภาพของผลงาน

ของนักเรียน โดยครูผูจัดกิจกรรมบันทึกผลจากการ สังเกตการทํางานท้ังรายบุคคลและรายกลุม แจงให

นักเรียนทราบขอบกพรองหรือสิ่งท่ี ตองการแกไขปรับปรุงโดยครูและนักเรียนรวมกันประเมินผลงานใหเปนไป

ตามเกณฑท่ี กําหนดไวรวมกัน ใหโอกาสผูเรียนไดปรับปรุงแกไขผลงานตนเองในสวนท่ีบกพรอง  

 2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูดานทักษะปฏิบัติ ในหนวยการเรียนรูท่ี 5 และ 6 ซ่ึงประกอบดวย 5 

ข้ันตอน ดังนี้ 

 2.2.1 ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน เปนข้ันท่ีครูสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเห็น ความสําคัญจนเกิดความ

สนใจและตองการท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมงานนั้น ๆ 

 2.2.2 ข้ันท่ี 2 ข้ันเตรียมความพรอม เปนข้ันท่ีครูและผูเรียนกําหนด รายการวัสดุ อุปกรณท่ีจะตองใช

ปฏิบัติและจัดเตรียมใหพรอม  

2.2.3 ข้ันท่ี 3 ข้ันสอน เปนข้ันท่ีครูหรือวิทยากรสาธิตการปฏิบัติงานตาม ข้ันตอน ใหผูเรียนไดเห็น

ลําดับข้ันตอนกอนหลังตามลักษณะของงานท่ีไดรวมกันวิเคราะห แยกเปนสวนยอย ๆ ตามความยากงาย 

พรอมระบุขอควรระมัดระวัง ทักษะการจัดสวนใน ภาชนะท่ีถูกตอง 

 2.2.4 ข้ันท่ี 4 ข้ันฝกปฏิบัติ เปนข้ันตอนท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ หลังจากไดเรียนรู จากการสาธิต

ของครูหรือวิทยากร 

 2.2.5 ข้ันท่ี 5 ข้ันการประเมิน ปรับปรุงและประยุกตใช เปนข้ันตอนการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ท้ังดานกระบวนการและคุณภาพของผลงาน โดยครูผูจัด กิจกรรมบันทึกผลจากการสังเกต การทํางานท้ัง

รายบุคคลและรายกลุม แจงใหนักเรียน ทราบขอบกพรองหรือสิ่งท่ีตองการแกไขปรับปรุง โดยครูและนักเรียน

รวมกันประเมินผล งานใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวรวมกัน ใหโอกาสผูเรียนไดปรับปรุงแกไขผลงานตนใน 

สวนท่ีบกพรอง  

2.3 ตรวจผลงาน เก็บรวบรวมขอมูล จากการวัดผลประเมินผลในแตละ แผนการจัดการเรียนรูจนครบ  

3. หลังเรียน  

3.1 เม่ือเรียนรูครบท้ัง 6 แผนการจัดการเรียนรู ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน แบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนและแบบทดสอบวัดทักษะ การปฏิบัติงานหลังเรียนตามเวลาท่ีกําหนด

ไว โดยใชแบบทดสอบและวัดฉบับเดียวกัน กับแบบทดสอบกอนเรียน 

 3.2 ครูและนักเรียน รวมกันสรุปผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรรายวิชา เลือกเสรี การจัดสวน 

กลุมสําระการเรียนรูการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 วามีจุดเดนจุดดอยตรงไหนอยางไรบาง ปญหาท่ีพบมี

อะไรบาง นักเรียนไดนําไปใชประโยชนในชีวิตประจ าวันอยางไร 

 3.3 ครูกลาวขอบใจนักเรียนท่ีใหความรวมมือในการเรียนและจะแกไข ปรับปรุงในสวนท่ีเปนจุดดอย

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรตอไป 
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กาํหนดการสอน 

วชิา การจดัสวน จาํนวน 80 ชัว่โมง 

หน่วย

ท่ี 

หน่วยการเรียนรู้ เวลา

(ชม) 

กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผล

ประเมินผล 

1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการจดั

สวน  

14 -เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 -กระบวนการกลุ่ม  

-เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

- การสังเกต  

- การทาํใบงาน 

-การปฏิบติังาน 

2 เคร่ืองมือวสัดุและอุปกรณ์ใน

การจดัสวน 

10  -เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 -กระบวนการกลุ่ม 

 -เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

- การสังเกต  

- การทาํใบงาน 

-การปฏิบติังาน 

3  พนัธ์ุไมใ้นการจดัสวน  14 -เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

-กระบวนการกลุ่ม  

-เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

- การสังเกต 

 - การทาํใบงาน 

-การปฏิบติังาน 

4 หลกัทัว่ไปของการออกแบบ

การจดัสวน 

14  -เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 -กระบวนการกลุ่ม 

 -กระบวนการสร้างความ

ตระหนกั -การสาธิต 

-เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

-การ สังเกต  

- การทาํใบงาน 

 -การทดสอบ 

-การปฏิบติังาน 

5 การจดัสวนหยอ่ม สวนถาด 

สวนแกว้                  

16 -เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

-กระบวนการกลุ่ม 

 -เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

 -การสาธิต  

-ทกัษะการปฏิบติั  

-กระบวนการสร้างความตระหนกั  

- การสังเกต 

 - การทาํใบงาน 

 - การทดสอบ  

- การปฏิบติังาน 

6 การปฏิบติัการดูแลรักษาสวน 

การประเมินราคา 

12 -เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

-กระบวนการกลุ่ม 

-เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

-การสาธิต 

-ทกัษะการปฏิบติั 

-กระบวนการสร้างความ

ตระหนกั 

 

- การสังเกต 

 - การทาํใบงาน 

 - การทดสอบ  

- การปฏิบติังาน 
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กาํหนดการสอน 

วชิา การจดัสวน จาํนวน 80 ชัว่โมง 

หน่วย

ท่ี 

หน่วยการเรียนรู้ เวลา

(ชม) 

กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผล

ประเมินผล 

1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการจดั

สวน  

14 -เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 -กระบวนการกลุ่ม  

-เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

- การสังเกต  

- การทาํใบงาน 

-การปฏิบติังาน 

2 เคร่ืองมือวสัดุและอุปกรณ์ใน

การจดัสวน 

10  -เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 -กระบวนการกลุ่ม 

 -เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

- การสังเกต  

- การทาํใบงาน 

-การปฏิบติังาน 

3  พนัธ์ุไมใ้นการจดัสวน  14 -เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

-กระบวนการกลุ่ม  

-เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

- การสังเกต 

 - การทาํใบงาน 

-การปฏิบติังาน 

4 หลกัทัว่ไปของการออกแบบ

การจดัสวน 

14  -เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 -กระบวนการกลุ่ม 

 -กระบวนการสร้างความ

ตระหนกั -การสาธิต 

-เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

-การ สังเกต  

- การทาํใบงาน 

 -การทดสอบ 

-การปฏิบติังาน 

5 การจดัสวนหยอ่ม สวนถาด 

สวนแกว้                  

16 -เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

-กระบวนการกลุ่ม 

 -เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

 -การสาธิต  

-ทกัษะการปฏิบติั  

-กระบวนการสร้างความตระหนกั  

- การสังเกต 

 - การทาํใบงาน 

 - การทดสอบ  

- การปฏิบติังาน 

6 การปฏิบติัการดูแลรักษาสวน 

การประเมินราคา 

12 -เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

-กระบวนการกลุ่ม 

-เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

-การสาธิต 

-ทกัษะการปฏิบติั 

-กระบวนการสร้างความ

ตระหนกั 

 

- การสังเกต 

 - การทาํใบงาน 

 - การทดสอบ  

- การปฏิบติังาน 

แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ(งานเกษตร)                    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
 หนวยการเรียนรูท่ี 5 การจัดการสวนหยอม สวนถาด สวนแกว              เวลา   16 ช่ัวโมง  
เรื่อง การจัดสวนสวนหยอม สวนถาด สวนแกว                                          เวลา  16 ช่ัวโมง  
การบูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน องคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน 

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

 1.มาตรฐานการเรียนรู 
สาระท่ี 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว 

 มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการ การทํางาน ทักษะการ
จัดการทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและ ทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใช พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือการดํารงชีวิตและ
ครอบครัว 
สาระท่ี 2 การอาชีพ 
 มาตรฐาน ง 2.1 เขาใจ มีทักษะท่ีจําเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพใช
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 
ผลการเรียนรู(ตัวช้ีวัด) 

1. เพ่ือใหนักเรียนสามารถอธิบายความรูท่ัวไปเก่ียวกับการจัดสวน 
2. เพ่ือใหนักเรียนสามารถบอกพันธุไมสําหรับจัดสวนได 
3. เพ่ือใหนักเรียนสามารถออกแบบและเขียนแบบจัดสวนไดถูกตอง 
4. เพ่ือใหนักเรียนสามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดสวน การดูแลรักษา 
5. เพ่ือใหนักเรียนสามารถบอกเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ ท่ีใชในการจัดสวนได 
6. เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะ ประสบการณในการทํางาน 

2. สาระสําคัญ 
 การจัดสวนถาด เปนการนําพันธุไมท่ีคัดเลือกแลวมาจัดลงในถาดโดยยอ ทิวทัศนแบบธรรมชาติหรือ

ใชจินตนาการแลวนํามาจัดลงในถาดหรือภาชนะท่ีเหมาะสม ให มีความสวยงามและกลมกลืน มี 2 ประเภท 
คือ การจัดสวนถาดแบบแหงและการจัดสวน ถาดแบบชื้น 
3.จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายข้ันตอนและวิธีการในการจัดสวนหยอม  
2. อธิบายข้ันตอนและวิธีการในการจัดสวนถาดแบบชื้น การจัดสวนถาดแบบแหง 
3. นักเรียนสามารถจัดสวนหยอมได 
4. นักเรียนสามารถจัดสวนถาดแบบชื้น สวนถาดแบบแหงได 
5.นักเรียนมีความรูทักษะประสบการณความคิดสรางสรรคในการจัดสวน 

 4.สาระการเรียนรู 
 4.1 การจัดสวน เปนการจัดตกแตงและปรับปรุงพ้ืนท่ีใหเกิดความสวยงามเสริมสรางสภาพแวดลอมให
เหมาะสม เกิดความสะดวกสบายในการทํากิจกรรมตางๆเพ่ืออํานวยความสุขท้ังทางกายและจิตใจแกผูเปน
เจาของและผูมาเยี่ยมเยือน ตลอดจนเปนการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมและทรัพยากรรวมถึง
สิ่งแวดลอมอีกดวย 
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 4.2 การจัดสวนถาดแหง เปนการนําพันธุไมจําพวกไมอวบน้ํา เชน ตนไมจําพวก แคคตัส และซัคคิว
เลนส ไดแก กระบองเพชร กุหลาบหิน สับปะรดสี ดินปลูกจะเปนดินรวน ปนทรายเพ่ือระบายน้ําไดดี แลวมา
จัดลงในถาดโดยยอทิวทัศนของทะเลทรายหรือใช จินตนาการแลวนํามาจัดลงในถาดหรือภาชนะท่ีเหมาะสม 
ใหมีความสวยงามและกลมกลืน  

4.3 การจัดสวนถาดชื้น เปนการนําพันธุไมท่ีคัดเลือกแลวมาจัดลงในถาดโดยยอ ทิวทัศนแบบ
ธรรมชาติหรือใชจินตนาการแลวนํามาจัดลงในถาดหรือภาชนะท่ีเหมาะสม ใหมีความสวยงามและกลมกลืน 
การบูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน องคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน 
มีลําดับการเรียนรูดังนี้  
 1.ศึกษาขอมูลจากผังพรรณไมเดิมและศึกษาธรรมชาติของพรรณไม 
 2.สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี 
 3.พิจารณาคุณและ สุนทรีภาพของพรรณไม 
 4.กําหนดการใชประโยชนในพ้ืนท่ี 
 5.กําหนดชนิดพรรณไมท่ีจะปลูก 
 6.การทําผังภูมิทัศน 
 7.การจัดหาพรรณไม วัสดุปลูก 
 8.การปลูกพรรณไมเพ่ิมเติม 
 9.การศึกษาพรรณไมหลังปลูก 
5.สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
          1. ความสามารถในการคิด  
          2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
          3. ความสามารถในการแกปญหา  
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค  

1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 
2. อยูอยางพอเพียง 
3. ซ่ือสัตยสุจริต 
4. มุงม่ันในการทํางาน 
5. มีวินัย 
6. รักความเปนไทย 
7. ใฝเรียนรู 
8. มีจิตสาธารณะ 
  

 7.กิจกรรมการเรียนรู  
ช่ัวโมงท่ี 1-8 
ข้ันนําเขาสูบทเรียน  
1. ครูทําการทบทวนความรูเก่ียวกับการวาดแปลนท่ีนักเรียนไดปฏิบัติ ไปแลว 
 2. ครูนําตัวอยางการจัดสวนหยอมมาใหนักเรียนในชั้นดูแลวซักถาม ในชั้นเพ่ือกระตุนความคิด  

2.1 การจัดสวนหยอมมีความเหมือนหรือแตกตางจากการจัดสวน อ่ืนอยางไร  
2.2 นักเรียนคิดวาการจัดสวนหยอมมีประโยชนอยางไร  
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 4.2 การจัดสวนถาดแหง เปนการนําพันธุไมจําพวกไมอวบน้ํา เชน ตนไมจําพวก แคคตัส และซัคคิว
เลนส ไดแก กระบองเพชร กุหลาบหิน สับปะรดสี ดินปลูกจะเปนดินรวน ปนทรายเพ่ือระบายน้ําไดดี แลวมา
จัดลงในถาดโดยยอทิวทัศนของทะเลทรายหรือใช จินตนาการแลวนํามาจัดลงในถาดหรือภาชนะท่ีเหมาะสม 
ใหมีความสวยงามและกลมกลืน  

4.3 การจัดสวนถาดชื้น เปนการนําพันธุไมท่ีคัดเลือกแลวมาจัดลงในถาดโดยยอ ทิวทัศนแบบ
ธรรมชาติหรือใชจินตนาการแลวนํามาจัดลงในถาดหรือภาชนะท่ีเหมาะสม ใหมีความสวยงามและกลมกลืน 
การบูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน องคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน 
มีลําดับการเรียนรูดังนี้  
 1.ศึกษาขอมูลจากผังพรรณไมเดิมและศึกษาธรรมชาติของพรรณไม 
 2.สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี 
 3.พิจารณาคุณและ สุนทรีภาพของพรรณไม 
 4.กําหนดการใชประโยชนในพ้ืนท่ี 
 5.กําหนดชนิดพรรณไมท่ีจะปลูก 
 6.การทําผังภูมิทัศน 
 7.การจัดหาพรรณไม วัสดุปลูก 
 8.การปลูกพรรณไมเพ่ิมเติม 
 9.การศึกษาพรรณไมหลังปลูก 
5.สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
          1. ความสามารถในการคิด  
          2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
          3. ความสามารถในการแกปญหา  
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค  

1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 
2. อยูอยางพอเพียง 
3. ซ่ือสัตยสุจริต 
4. มุงม่ันในการทํางาน 
5. มีวินัย 
6. รักความเปนไทย 
7. ใฝเรียนรู 
8. มีจิตสาธารณะ 
  

 7.กิจกรรมการเรียนรู  
ช่ัวโมงท่ี 1-8 
ข้ันนําเขาสูบทเรียน  
1. ครูทําการทบทวนความรูเก่ียวกับการวาดแปลนท่ีนักเรียนไดปฏิบัติ ไปแลว 
 2. ครูนําตัวอยางการจัดสวนหยอมมาใหนักเรียนในชั้นดูแลวซักถาม ในชั้นเพ่ือกระตุนความคิด  

2.1 การจัดสวนหยอมมีความเหมือนหรือแตกตางจากการจัดสวน อ่ืนอยางไร  
2.2 นักเรียนคิดวาการจัดสวนหยอมมีประโยชนอยางไร  

ข้ันสอน 
3. นักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับลักษณะการจัดสวนหยอม แลวบันทึกผล  
4. นักเรียนจับกลุมๆ ละ 5 คน เตรียมวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ พรอมลือกพ้ืนท่ีสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
จุดใดจุดหนึ่งตั้งแตพ้ืนท่ีศึกษาท่ี 1-พ้ืนท่ีศึกษาท่ี16 โดยครูคอยใหคําแนะนําและใหนักเรียนใชพ้ืนท่ีนั้นฝก
ปฏิบัติในการจัดสวนหยอม 
5. นักเรียนวางแผนการจัดสวนหยอมตามกระบวนการทํางาน 
6. นักเรียนศึกษาวิธีการจัดสวนหยอมจากหนังสืออานเพ่ิมเติม เรื่อง การจัดสวน  
7. ครูแนะนําแหลงขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดสวนหยอม และให นักเรียนศึกษาคนควาขอมูลจากใบความรู
ท่ี 5.2 องคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียนของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ตามลําดับการเรียนรูดังนี้  
 1.ศึกษาขอมูลจากผังพรรณไมเดิมและศึกษาธรรมชาติของพรรณไม 
 2.สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี 
 3.พิจารณาคุณและ สุนทรีภาพของพรรณไม 
 4.กําหนดการใชประโยชนในพ้ืนท่ี 
 5.กําหนดชนิดพรรณไมท่ีจะปลูก 
 6.การทําผังภูมิทัศน 
 7.การจัดหาพรรณไม วัสดุปลูก 
 8.การปลูกพรรณไมเพ่ิมเติม 
 9.การศึกษาพรรณไมหลังปลูก 
และใหนักเรียนทําใบงานท่ี 1-5 ตามลําดับการเรียนรู หลังจากนั้นใหแตละกลุมนําเสนอผลงาน 
8. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเก่ียวกับการรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน  
9. นักเรียนแตละกลุมทําใบงานท่ี 6-7ตั้งแตออกแบบทําผังภูมิทัศนตามลําดับครูคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด 
แลววางแผนจัดสวนหยอมตามแปลน ท่ีออกแบบไว 
10. นักเรียนแตละกลุมทําใบงานท่ี 7 การจัดหาพรรณไม วัสดุปลูก การขยายพันธุพืชครูคอยใหคําแนะนําอยาง
ใกลชิด แลววางแผนจัดสวนหยอมตามแปลน ท่ีออกแบบไว 
11.ครูสาธิตวิธีการจัดสวนหยอมใหนักเรียนในชั้นดู แลวใหนักเรียนทําใบงานท่ี 8 การปลูกพรรณไมเพ่ิมเติม 
12.นักเรียนแตละกลุมลงพ้ืนท่ีปฏิบัติการจริงจัดสวนหยอมตามข้ันตอนกระบวนการทํางาน โดยครูเปนผูให
คําแนะนํา สังเกตุการปฏิบัติงาน 
 13. นักเรียนแตละกลุมสังเกตสวนหยอมท่ีจัดไวแลวเปนระยะๆ และปฏิบัติการดูแลรักษาโดย บันทึกผลลงใน
ใบงานท่ี 9 แบบบันทึกการศึกษาพรรณไมหลังการปลูก 
14.นักเรียนแตละกลุมนําเสนอสรุปความรูผลการดําเนินงาน โดยครูเปนผูตรวจสอบความถูกตองและอธิบาย
เพ่ิมเติมในสวนท่ีบกพรอง 
ช่ัวโมงท่ี 9-12 
ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
1. ครูทําการทบทวนความรูเก่ียวกับการวาดแปลนท่ีนักเรียนไดปฏิบัติ ไปแลว 
2. ครูนําตัวอยางการจัดสวนถาดแหงมาใหนักเรียนในชั้นดูแลวซักถาม ในชั้นเพ่ือกระตุนความคิด  

2.1 การจัดสวนถาดมีความเหมือนหรือแตกตางจากการจัดสวน ในภาชนะอ่ืนอยางไร  
2.2 นักเรียนคิดวาการจัดสวนถาดแหงมีประโยชนอยางไร 
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ข้ันสอน  
3. นักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับลักษณะการจัดสวนถาดแหง แลวบันทึกผล  
4. นักเรียนจับกลุมๆ ละ 5 คน เตรียมวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ ในการจัดสวนถาดแหง  
5. นักเรียนวางแผนการจัดสวนถาดแหงตามกระบวนการทํางาน 
6. นักเรียนศึกษาวิธีการจัดสวนถาดแหงจากหนังสืออานเพ่ิมเติม เรื่อง การจัดสวนถาดแหง  
7. ครูสาธิตวิธีการจัดสวนถาดแหงใหนักเรียนในชั้นดู แลวใหนักเรียน ปฏิบัติการจัดสวนถาดแหงตามข้ันตอน
กระบวนการทํางาน โดยครูเปนผูใหคําแนะนํา  
8. ครูแนะนําแหลงขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดสวนถาดแหง และให นักเรียนศึกษาคนควาและนําเสนอ
ผลงาน 
 9. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเก่ียวกับหลักการและวิธีการจัดสวนถาดแหง  
 10. นักเรียนออกแบบสวนถาดแหง แลววางแผนจัดสวนถาดแหงตามแปลน ท่ีออกแบบไว 
 11. นักเรียนสังเกตสวนถาดแหงท่ีจัดไวแลวเปนระยะๆ และดูแลรักษาโดย บันทึกผลลงในแบบบันทึกผลการ
ดูแลรักษาสวนถาดแหง  
 
 
ข้ันสรุป 
12.นักเรียนแตละกลุมนําเสนอสรุปความรูผลการดําเนินงาน โดยครูเปนผูตรวจสอบความถูกตองและอธิบาย
เพ่ิมเติมในสวนท่ีบกพรอง 
ช่ัวโมงท่ี 13-16  
ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
1. ครูทําการทบทวนความรูเก่ียวกับการจัดสวนถาดแหงท่ีนักเรียนไดปฏิบัติ ไปแลว  
2. ครูนําตัวอยางการจัดสวนถาดชื้นมาใหนักเรียนในชั้นดู แลวซักถามในชั้น เพ่ือกระตุนความคิด ดวยคําถาม 
การจัดสวนถาดชื้นมีความเหมือนหรือแตกตางจาก การจัดสวนถาดแหง  
ข้ันสอน 
3. นักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับลักษณะการจัดสวนถาดชื้น แลวบันทึกผล  
4. นักเรียนจับกลุมๆ ละ 5 คน เตรียมวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ ในการจัดสวนถาดชื้น  
5. นักเรียนวางแผนการจัดสวนถาดชื้นตามกระบวนการทํางาน 
 6. นักเรียนศึกษาวิธีการจัดสวนถาดชื้นจากหนังสืออานเพ่ิมเติม เรื่องการจัด สวนถาดแบบชื้น  
7. ครูสาธิตวิธีการจัดสวนถาดชื้นใหนักเรียนในชั้นดู แลวใหนักเรียน ปฏิบัติการจัดสวนถาดตามข้ันตอน
กระบวนการทํางาน โดยครูเปนผูใหคําแนะนํา 
8. ครูแนะนําแหลงขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดสวนถาดชื้น และให นักเรียนศึกษาคนควาและนําเสนอผลงาน  
9. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเก่ียวกับหลักการและวิธีการจัดสวนถาดชื้น  
10. นักเรียนศึกษาคนควารูปแบบการจัดสวนถาดชื้น แลววางแผนจัดสวน ถาดชื้นตามจินตนาการของตนเอง
และออกแบบสวนถาดท่ีสวยงาม 
ข้ันสรุป 
11.นักเรียนแตละกลุมนําเสนอสรุปความรูผลการดําเนินงาน โดยครูเปนผูตรวจสอบความถูกตองและอธิบาย
เพ่ิมเติมในสวนท่ีบกพรอง 
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ข้ันสอน  
3. นักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับลักษณะการจัดสวนถาดแหง แลวบันทึกผล  
4. นักเรียนจับกลุมๆ ละ 5 คน เตรียมวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ ในการจัดสวนถาดแหง  
5. นักเรียนวางแผนการจัดสวนถาดแหงตามกระบวนการทํางาน 
6. นักเรียนศึกษาวิธีการจัดสวนถาดแหงจากหนังสืออานเพ่ิมเติม เรื่อง การจัดสวนถาดแหง  
7. ครูสาธิตวิธีการจัดสวนถาดแหงใหนักเรียนในชั้นดู แลวใหนักเรียน ปฏิบัติการจัดสวนถาดแหงตามข้ันตอน
กระบวนการทํางาน โดยครูเปนผูใหคําแนะนํา  
8. ครูแนะนําแหลงขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดสวนถาดแหง และให นักเรียนศึกษาคนควาและนําเสนอ
ผลงาน 
 9. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเก่ียวกับหลักการและวิธีการจัดสวนถาดแหง  
 10. นักเรียนออกแบบสวนถาดแหง แลววางแผนจัดสวนถาดแหงตามแปลน ท่ีออกแบบไว 
 11. นักเรียนสังเกตสวนถาดแหงท่ีจัดไวแลวเปนระยะๆ และดูแลรักษาโดย บันทึกผลลงในแบบบันทึกผลการ
ดูแลรักษาสวนถาดแหง  
 
 
ข้ันสรุป 
12.นักเรียนแตละกลุมนําเสนอสรุปความรูผลการดําเนินงาน โดยครูเปนผูตรวจสอบความถูกตองและอธิบาย
เพ่ิมเติมในสวนท่ีบกพรอง 
ช่ัวโมงท่ี 13-16  
ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
1. ครูทําการทบทวนความรูเก่ียวกับการจัดสวนถาดแหงท่ีนักเรียนไดปฏิบัติ ไปแลว  
2. ครูนําตัวอยางการจัดสวนถาดชื้นมาใหนักเรียนในชั้นดู แลวซักถามในชั้น เพ่ือกระตุนความคิด ดวยคําถาม 
การจัดสวนถาดชื้นมีความเหมือนหรือแตกตางจาก การจัดสวนถาดแหง  
ข้ันสอน 
3. นักเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับลักษณะการจัดสวนถาดชื้น แลวบันทึกผล  
4. นักเรียนจับกลุมๆ ละ 5 คน เตรียมวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ ในการจัดสวนถาดชื้น  
5. นักเรียนวางแผนการจัดสวนถาดชื้นตามกระบวนการทํางาน 
 6. นักเรียนศึกษาวิธีการจัดสวนถาดชื้นจากหนังสืออานเพ่ิมเติม เรื่องการจัด สวนถาดแบบชื้น  
7. ครูสาธิตวิธีการจัดสวนถาดชื้นใหนักเรียนในชั้นดู แลวใหนักเรียน ปฏิบัติการจัดสวนถาดตามข้ันตอน
กระบวนการทํางาน โดยครูเปนผูใหคําแนะนํา 
8. ครูแนะนําแหลงขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดสวนถาดชื้น และให นักเรียนศึกษาคนควาและนําเสนอผลงาน  
9. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเก่ียวกับหลักการและวิธีการจัดสวนถาดชื้น  
10. นักเรียนศึกษาคนควารูปแบบการจัดสวนถาดชื้น แลววางแผนจัดสวน ถาดชื้นตามจินตนาการของตนเอง
และออกแบบสวนถาดท่ีสวยงาม 
ข้ันสรุป 
11.นักเรียนแตละกลุมนําเสนอสรุปความรูผลการดําเนินงาน โดยครูเปนผูตรวจสอบความถูกตองและอธิบาย
เพ่ิมเติมในสวนท่ีบกพรอง 
 
 

การวัดผลและประเมินผล  
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
ตรวจใบงานท่ี1-9 ใบงานท่ี 1-9 รอยละ 80 ผานเกณฑ 
ตรวจชิ้นงานการจัดสวนหยอม ชิ้นงานการจัดสวนหยอม รอยละ 80 ผานเกณฑ 
ตรวจชิ้นงานการจัดสวนถาด ชิ้นงานการจัดสวนแบบแหง/ ชื้น รอยละ 80 ผานเกณฑ 
ตรวจแบบบันทึกการอาน แบบบันทึกการอาน ระดับคุณภาพ 2 ผาน เกณฑ 
ตรวจแบบประเมินพฤติกรรม การ
ทํางานกลุม 

แบบประเมินพฤติกรรมการ 
ทํางานกลุม 

ระดับคุณภาพ 2 ผาน เกณฑ 

 

10. สื่อ / แหลงการเรียนรู  
10.1 สื่อการเรียนรู 
  10.1.1 หนังสืออานเพ่ิมเติมวิชาการจัดสวน 
 10.1.2 ใบงานท่ี 1 ศึกษาขอมูลจากผังพรรณไมเดิมและศึกษาธรรมชาติของพรรณไม 
 10.1.3 ใบงานท่ี 2.สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี 
 10.1.4 ใบงานท่ี 3.พิจารณาคุณและ สุนทรีภาพของพรรณไม 
 10.1.5 ใบงานท่ี 4.กําหนดการใชประโยชนในพ้ืนท่ี 
 10.1.6 ใบงานท่ี 5.กําหนดชนิดพรรณไมท่ีจะปลูก 
 10.1.7 ใบงานท่ี 6.การทําผังภูมิทัศน 
 10.1.8 ใบงานท่ี 7.การจัดหาพรรณไม วัสดุปลูก 
 10.1.9 ใบงานท่ี 8.การปลูกพรรณไมเพ่ิมเติม 
 10.1.10 ใบงานท่ี 9.การศึกษาพรรณไมหลังปลูก 

10.1.11 ใบงานท่ี 11.1 เรื่อง สวนถาดแหง 
 10.2 แหลงการเรียนรู  
 10.2.1 หองงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 10.2.2 พ้ืนท่ีสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนพ้ืนท่ีศึกษาท่ี1-พ้ืนท่ีศึกษาท่ี16 

10.2.3 หองสมุดโรงเรียน หองสมุดหมวดเกษตรกรรม 
10.2.4 ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 10.2.5 แหลงเรียนรูสารสนเทศ (อินเตอรเน็ต,วารสารตางๆ .นิตยสาร)  
10.2.6 เรือนเพาะชํา 
10.2.7 โรงผลิตแกสชีวภาพจากเศษอาหาร 
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11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
 
-ปญหาหรือสิ่งท่ีตองการพัฒนา .................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………..  
-แนวทาง / วิธีการสอน / เทคนิคท่ีใชพัฒนาหรือแกไขปญหา ..................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
-ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน ............................................ ..................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………  
-แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งนี้ ......................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ...........................................                                                                                                      
(นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ)    
              ครูผูสอน      

                                                                         วันท่ี............เดือน.......................พ.ศ................ 
 
 
 

 
 
 
 
ความเห็น/ขอเสนอแนะของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

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

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

ลงชื่อ................................................ 
                                           (นายคมกฤษณ  เจียมทิพย) 

                            ............/........................./.......... 
                                          หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
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11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
 
-ปญหาหรือสิ่งท่ีตองการพัฒนา .................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………..  
-แนวทาง / วิธีการสอน / เทคนิคท่ีใชพัฒนาหรือแกไขปญหา ..................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
-ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน ............................................ ..................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………  
-แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งนี้ ......................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ...........................................                                                                                                      
(นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ)    
              ครูผูสอน      

                                                                         วันท่ี............เดือน.......................พ.ศ................ 
 
 
 

 
 
 
 
ความเห็น/ขอเสนอแนะของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

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

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

ลงชื่อ................................................ 
                                           (นายคมกฤษณ  เจียมทิพย) 

                            ............/........................./.......... 
                                          หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความเห็น/ขอเสนอแนะของฝายวิชาการ 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
                                                                                   

 ลงชื่อ.................................................. 
                           (นายจันทรเทพ  สุขกระโทก) 
                        รองผูอํานวยกลุมบริหารวิชาการ 
             ............/........................./.......... 
 
ความเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหาร 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
                                                                     

ลงชื่อ.................................................... 
                        (นายประภาส  สนิทรัมย) 
          ผูอํานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
        ............/........................./.......... 
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แบบบันทึกการอาน 

ชื่อเร่ือง……………………………………………………………………………………………………………………………… 

อานวันท่ี…………………...เดือน……………………………………..พ.ศ…………………….เวลา…………………… 

1. สาระสําคัญของเร่ือง 

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

2. วิเคราะหขอคิด/ประโยชนท่ีไดจากเร่ืองท่ีอาน 

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

3. ส่ิงท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

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

4. ขอเสนอแนะของครู 

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

ลงชื่อ…………………………………………นักเรียน      ลงชื่อ…………………………………………ครูผูสอน  

  (……………………………………………………….)         (……………………………………………………….) 

เกณฑการใหคะแนน 

ผลงานท่ีมีความสมบูรณชัดเจน                       ให  4  คะแนน 

ผลงานมีขอบกพรองเพียงเล็กนอย                   ให  3  คะแนน 

ผลงานมีขอบกพรองเปนสวนใหญ                    ให  2  คะแนน 

ผลงานมีขอบกพรองมาก                              ให  1  คะแนน 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 

วิชาการจัดสวน ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2564 
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

ชื่อ-สกุลนักเรียน.....................................................................หอง..............................เลขท่ี……. 
ชื่อ-สกุลนักเรียน.....................................................................หอง..............................เลขท่ี……. 
ชื่อ-สกุลนักเรยีน.....................................................................หอง..............................เลขท่ี……. 
ชื่อ-สกุลนักเรียน.....................................................................หอง..............................เลขท่ี……. 
ชื่อ-สกุลนักเรียน.....................................................................หอง..............................เลขท่ี……. 

คําช้ีแจง   :  ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียน,นอกเวลาเรียนและระหวางปฏิบัติงาน 
แลวขีด /  ลงในชองท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

ลาํดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

3 2 1 

1 การแบ่งหน้าทีก่นัอย่างเหมาะสม    

2 ความรว่มมอืกนัทาํงาน     

3 การแสดงความคดิเหน็/กลา้แสดงออก    

4 ความมน้ํีาใจช่วยเหลอืกนั ความตัง้ใจ    

5 ผลสาํเรจ็ของงาน/การนําเสนอผลงาน    

                                                                                 รวม  

 

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 
                                                                                   

............../.................../................ 
เกณฑการใหคะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ ให 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง ให   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให   1    คะแนน 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ  

 12 - 15 ด ี  

 8 - 11 พอใช ้  

 ตํ่ากว่า 8 ปรบัปรุง  
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แบบสังเกตพฤติกรรม 

วิชาการจัดสวน ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2564 
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

ชื่อ-สกุลนักเรียน.....................................................................หอง..............................เลขท่ี……. 
ชื่อ-สกุลนักเรียน.....................................................................หอง..............................เลขท่ี……. 
ชื่อ-สกุลนักเรียน.....................................................................หอง..............................เลขท่ี……. 
ชื่อ-สกุลนักเรียน.....................................................................หอง..............................เลขท่ี……. 
ชื่อ-สกุลนักเรยีน.....................................................................หอง..............................เลขท่ี……. 

คําช้ีแจง   :  ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียน,นอกเวลาเรียนและระหวางปฏิบัติงาน 
แลวขีด /  ลงในชองท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

ลาํดบัท่ี รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

3 2 1 

1 การแบ่งหน้าทีก่นัอย่างเหมาะสม    

2 ความรว่มมอืกนัทาํงาน     

3 การแสดงความคดิเหน็/กลา้แสดงออก    

4 ความมน้ํีาใจช่วยเหลอืกนั ความตัง้ใจ    

5 ผลสาํเรจ็ของงาน/การนําเสนอผลงาน    

                                                                                 รวม  

 

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 
                                                                                   

............../.................../................ 
เกณฑการใหคะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ ให 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง ให   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให   1    คะแนน 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ  

 12 - 15 ด ี  

 8 - 11 พอใช ้  

 ตํ่ากว่า 8 ปรบัปรุง  

 

 

ภาพประกอบกจิกรรมการเรียนรู้ 

 

นกัเรยีนเตรยีมเครือ่งมือวสัดอุปุกรณ ์ใหพ้รอ้มเพ่ือลงปฏิบตังิานไดเ้ต็มท่ี 

 

นกัเรยีนลงพืน้ท่ีสาํรวจ ศกึษา วเิคราะหส์ภาพพืน้ท่ีตามลาํดบัการเรยีนรูท่ี้ 2 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 400

 

นกัเรยีนศกึษาขอ้มลูจากผงัพรรณไมเ้ดิม 

 

นกัเรยีนศกึษาธรรมชาติของพรรณไมก้่อนดาํเนินการปลกูพรรณไมเ้พ่ิมเติม 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 401

 

นกัเรยีนศกึษาขอ้มลูจากผงัพรรณไมเ้ดิม 

 

นกัเรยีนศกึษาธรรมชาติของพรรณไมก้่อนดาํเนินการปลกูพรรณไมเ้พ่ิมเติม 

 

ภาพขณะเริ่มดําเนินการปรับพ้ืนท่ีโดยนักเรียน 

 

ภาพสวนหยอ่มท่ีเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 402

สรุปผล ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการ                                  

1 นักเรียนมีความรูในการวางแผนปฏิบัติงาน 
2 นักเรียนมีทักษะประสบการณในการทํางานรวมกันเปนกลุม 
3 นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการออกแบบ ภูมิทัศน 
4 นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการเกษตร การขยายพันธุพืช การปลูก การดูแลรักษาพรรณไม 
5 นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศ ลักษณะพื้นท่ี ความสัมพันธระหวางปจจัย วัฏจักร หวงโซ
อาหาร 
6 โรงเรียนมีพรรณไมเพิ่มเติมมีความสวยรมร่ืนเปนระเบียบเรียบรอย 
7 นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
8 โรงเรียนมีแหลงเรียนรู ฐานขอมูลสนับสนุกิจกรรมการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูและการ
ดําเนินงานของโครงการอื่นในโรงเรียน เชน โครงการมหิงสาสายสืบ 
9 ครูไดเรียนพัฒนาองคความรูไปพรอมกับนักเรียน 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 403

สรุปผล ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการ                                  

1 นักเรียนมีความรูในการวางแผนปฏิบัติงาน 
2 นักเรียนมีทักษะประสบการณในการทํางานรวมกันเปนกลุม 
3 นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการออกแบบ ภูมิทัศน 
4 นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการเกษตร การขยายพันธุพืช การปลูก การดูแลรักษาพรรณไม 
5 นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศ ลักษณะพื้นท่ี ความสัมพันธระหวางปจจัย วัฏจักร หวงโซ
อาหาร 
6 โรงเรียนมีพรรณไมเพิ่มเติมมีความสวยรมร่ืนเปนระเบียบเรียบรอย 
7 นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
8 โรงเรียนมีแหลงเรียนรู ฐานขอมูลสนับสนุกิจกรรมการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูและการ
ดําเนินงานของโครงการอื่นในโรงเรียน เชน โครงการมหิงสาสายสืบ 
9 ครูไดเรียนพัฒนาองคความรูไปพรอมกับนักเรียน 

 

 

  
 
 
 
 
 

     เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

 

 

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน  : สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนที่ 

 
 

     ผูนําเสนอ 

              นางวะลัยลักษณ  ชัยสิทธิ ์
   ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 
 

 
 
 

โรงเรียนศรีจันทรวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
  ตําบล ทาอิบุญ    อําเภอ หลมสัก   จังหวัด เพชรบูรณ 

นําเสนอ วันที่ 21 เดือน กันยายน 2565   

หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช 

 

การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 403



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 404
 

 

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน  :  สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนที่ 

วะลัยลักษณ  ชัยสิทธิ์1  
 

1 โรงเรียนศรีจันทรวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตําบลทาอิบุญ อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ  67110 

 

บทคัดยอ 

โรงเรียนศรีจันทรวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  เปดการสอนระดับมัธยมศึกษา ไดพัฒนาวิธีการตางๆ      
ท่ีสามารถนําความรูจากการเรียนการสอนสูนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะหเชื่อมโยงหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน นําลําดับการเรียนรูของแตละ
องคประกอบในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบูรณาการการเรียนการสอนสูกลุมสาระการเรียนรูตางๆ โดยมี
แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการท่ีใชเปนเครื่องมือประกอบการสอนในแตละรายวิชา การบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนสูการเรียนการสอน องคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน                  
เปนองคประกอบหนึ่งท่ีมีความสําคัญและสามารถใชในการสรางจิตสํานึกใหกับเยาชนไดเปนอยางดี เชน ลําดับ
การเรียนรูท่ี 2 สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถบูรณาการเขาไวในวิชาวิทยาศาสตร 5 เรื่องผล
ของความสวางท่ีมีตอดวงตามนุษยได โดยใชพ้ืนท่ีสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู 

จากกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักเรียนไดลงพ้ืนท่ีสํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี โดยการ 
วัดปริมาณความเขมแสงในพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงเปนปจจัยทางกายภาพ เพ่ือศึกษาวาในพ้ืนท่ีศึกษาของโรงเรียนมี
ปริมาณความเขมแสง ก่ีเปอรเซ็นต เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดบาง โดยเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูท่ีนักเรียนจะไดสรางองคความรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง  

ผลจากการปฏิบัติงานพบวาครูสามารถประยุกตใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทําให
นักเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมายจากการปฏิบัติจริงอยางเปนรูปธรรม  ไดฝกกระบวนการคิดอยางเปนระบบ  
ไดฝกการออกแบบวิธีการสํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี  และไดฝกใชเครื่องมือวิทยาศาสตรในการเก็บ
ขอมูล  นอกจากนี้การท่ีนักเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุมระหวางรุนพ่ีรุนนองยังทําใหไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน  มีการดูแลกันระหวางพ่ีนอง  ซ่ึงเปนการฝกคุณธรรม  จริยธรรมท่ีมีตอการทํางานรวมกัน
ในสังคม เชน การเปนผูนําผูตาม  การเอ้ือเฟอเผื่อแผ  การรับฟงความคิดเห็นระหวางกัน  มีการพัฒนาดาน ภูมิ
ปญญา เชน การหาวิธีการวัดความสูงต่ําของพ้ืนและวิธีการวัดทิศทางลมหรือวัดความเขมแสงจากเครื่องมือท่ีมี
อยูรอบตัว  นอกจากผลท่ีเกิดข้ึนกับครูและนักเรียนแลวยังสงผลตอโรงเรียนเพราะทําใหนักเรียนเกิดความรัก
และเห็นคุณคาของสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนจงึชวยกันดูแลรักษา  สงผลตอชุมชนและสังคมเนื่องจากนักเรยีน
ไดเรียนรูการใชชีวิตทํางานรวมกับบุคคลท่ีไมสนิทคุนเคยจึงทําใหสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดงาย 
 
 
คําสําคัญ : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี  
ติดตอผูนําเสนอ : ช่ือ – สกุล นางวะลัยลักษณ ชัยสิทธ์ิ โทรศัพท 098-7158942 อีเมล Walailuck@seejan.ac.th 
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เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน  :  สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนที่ 

วะลัยลักษณ  ชัยสิทธิ์1  
 

1 โรงเรียนศรีจันทรวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตําบลทาอิบุญ อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ  67110 

 

บทคัดยอ 

โรงเรียนศรีจันทรวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  เปดการสอนระดับมัธยมศึกษา ไดพัฒนาวิธีการตางๆ      
ท่ีสามารถนําความรูจากการเรียนการสอนสูนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะหเชื่อมโยงหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน นําลําดับการเรียนรูของแตละ
องคประกอบในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบูรณาการการเรียนการสอนสูกลุมสาระการเรียนรูตางๆ โดยมี
แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการท่ีใชเปนเครื่องมือประกอบการสอนในแตละรายวิชา การบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนสูการเรียนการสอน องคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน                  
เปนองคประกอบหนึ่งท่ีมีความสําคัญและสามารถใชในการสรางจิตสํานึกใหกับเยาชนไดเปนอยางดี เชน ลําดับ
การเรียนรูท่ี 2 สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถบูรณาการเขาไวในวิชาวิทยาศาสตร 5 เรื่องผล
ของความสวางท่ีมีตอดวงตามนุษยได โดยใชพ้ืนท่ีสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู 

จากกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนักเรียนไดลงพ้ืนท่ีสํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี โดยการ 
วัดปริมาณความเขมแสงในพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงเปนปจจัยทางกายภาพ เพ่ือศึกษาวาในพ้ืนท่ีศึกษาของโรงเรียนมี
ปริมาณความเขมแสง ก่ีเปอรเซ็นต เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดบาง โดยเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูท่ีนักเรียนจะไดสรางองคความรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง  

ผลจากการปฏิบัติงานพบวาครูสามารถประยุกตใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทําให
นักเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมายจากการปฏิบัติจริงอยางเปนรูปธรรม  ไดฝกกระบวนการคิดอยางเปนระบบ  
ไดฝกการออกแบบวิธีการสํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี  และไดฝกใชเครื่องมือวิทยาศาสตรในการเก็บ
ขอมูล  นอกจากนี้การท่ีนักเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุมระหวางรุนพ่ีรุนนองยังทําใหไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน  มีการดูแลกันระหวางพ่ีนอง  ซ่ึงเปนการฝกคุณธรรม  จริยธรรมท่ีมีตอการทํางานรวมกัน
ในสังคม เชน การเปนผูนําผูตาม  การเอ้ือเฟอเผื่อแผ  การรับฟงความคิดเห็นระหวางกัน  มีการพัฒนาดาน ภูมิ
ปญญา เชน การหาวิธีการวัดความสูงต่ําของพ้ืนและวิธีการวัดทิศทางลมหรือวัดความเขมแสงจากเครื่องมือท่ีมี
อยูรอบตัว  นอกจากผลท่ีเกิดข้ึนกับครูและนักเรียนแลวยังสงผลตอโรงเรียนเพราะทําใหนักเรียนเกิดความรัก
และเห็นคุณคาของสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนจึงชวยกันดูแลรักษา  สงผลตอชุมชนและสังคมเนื่องจากนักเรยีน
ไดเรียนรูการใชชีวิตทํางานรวมกับบุคคลท่ีไมสนิทคุนเคยจึงทําใหสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดงาย 
 
 
คําสําคัญ : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี  
ติดตอผูนําเสนอ : ช่ือ – สกุล นางวะลัยลักษณ ชัยสิทธ์ิ โทรศัพท 098-7158942 อีเมล Walailuck@seejan.ac.th 
 

 

 

 

บทนํา  

จากพระราชดํารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “การสอนและอบรมใหเด็กมี
จิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น  ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม  ความนาสนใจ และเกิด
ความปติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป  การใชวิธีการสอนการอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา  
หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย  เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียดซ่ึงจะเปนผลเสียแก
ประเทศในระยะยาว” ซ่ึงพระราชทานพระราชดําริใหดําเนินการกับเยาวชน  โดยการฝกอบรมใหเห็นประโยชน 
ความงดงาม เกิดความปติท่ีจะทําการอนุรักษ แทนท่ีจะสอนใหอนุรักษแลวเกิดความเครียด โดยมี “งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน” เปนสือ่การเรียนการสอน โรงเรียนศรีจันทรวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ
ไดเล็งเห็นความสําคัญและประโยชนเกิดข้ึนจึงไดนํางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเขาสูการเรียนรูใหกับนักเรียน 
โดยมีการจัดการเรียนรูท่ีนับวาเปนองคประกอบหลักท่ีแสดงถึงการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม ความเขาใจเก่ียวกับ
ความหมายท่ีแทจริงของการเรียนรู บทบาทของครู และบทบาทของผูเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวดท่ี 4 มาตรา 23 กําหนดไววา “การจัดการศึกษา     ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณา
การตามความเหมาะสมในแตละระดับการศึกษา และใน มาตรา 24(4) ไดกําหนดไววา“ การจัดการเรียนการ
สอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงคในทุกวิชา “ปจจุบันโรงเรียนดําเนินงานการเรียนการสอนควบคูกับงานสวน
พฤกษศาสตรดวยวิธีการบูรณาการเขาสู 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ซ่ึงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบบูรณาการดวยงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนนี้ เปนวิธีการสอนท่ี ครูสามารถประยุกตใชในการสอน
แตละรายวิชาเพ่ือใหนักเรียนเขาใจในบทเรียนไดเปนอยางดี และสามารถเปนสื่อประกอบการเรียนหรือแหลง
เรียนรูท่ีอยูใกลตัวครูและนักเรียน ในการนี้โรงเรียนจึงไดนํามาบูรณาการการสอน องคประกอบท่ี 2 การ
รวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน นับเปนอีกองคประกอบหนึ่งท่ีมีความสําคัญยิ่งในงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน  เนื่องจากเปนองคประกอบท่ีนักเรียนจะไดคลุกคลีกับพรรณไมท่ีตนเองปลูกเพ่ือท่ีจะไดเห็นคุณคาและ
นํามาซ่ึงสุนทรียภาพท่ีเกิดตอพรรณไม  โรงเรียนศรีจันทรวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จึงไดบูรณาการลําดับการ
เรียนรูในองคประกอบท่ี 2 ลําดับการเรียนรู 2 สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี  เขากับรายวิชาวิทยาศาสตร 
6 ตามความเหมาะสมของหลักสูตร จากการบูรณาการครูสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูไดเปนอยางดี         
จึงกอใหเกิดการเรียนรูตอนักเรียนท้ังทางดานวิชาการ ไดแก การพัฒนากระบวนการคิด  การเรียนรูภูมิศาสตร  
สังคมศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษาศาสตร  ศิลปะ  เกษตร  พฤกษศาสตรและนิเวศวิทยา  ทางดานภูมิปญญา
การประยุกตใชวัสดุตางๆ และท่ีสําคัญคือการไดเรียนรูคุณธรรม  จริยธรรม  ฝกความรับผิดชอบ  ความอดทน  
ความขยันหม่ันเพียร  ความเมตตากรุณาและการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน       
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การบูรณาการ : 
การวิเคราะหความสอดคลอง 

สาระท่ี 2 วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.3 เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ

ระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับเสียง แสง 
และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายผลของความสวางท่ีมีตอดวงตาจากขอมูลท่ีไดจากการสืบคน (ว 2.3 ม. 3/19) 

2. วัดความสวางของแสงโดยใชอุปกรณวัดความสวางของแสง (ว 2.3 ม. 3/20) 
 
ภาพ แผนภาพ ตาราง 

องคประกอบ 
/ลําดับการ
เรียนรู 

มาตรฐาน/สาระเพ่ิมเติม ตัวช้ีวัด/ผลการ
เรียนรู 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ
เรียนรูเพ่ิมเติม 

เรื่อง 

๒. สํารวจ 
ศึกษา วิเคราะห
สภาพพ้ืนท่ี 

มาตรฐาน ว ๒.๓ เขาใจ
ความหมายของพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงและการถายโอน
พลังงานปฏิสัมพันธระหวางสสาร
และพลังงาน พลังงานใน
ชีวิตประจําวัน ธรรมชาต ิ
ของคลื่น ปรากฏการณท่ี
เก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่น
แมเหล็กไฟฟา 
รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

ม.3/19 อธิบายผล
ของความสวางท่ีมี
ตอดวงตาจาก
ขอมูลท่ีไดจากการ
สืบคน 
ม.3/20 วัดความ
สวางของแสงโดย
ใชอุปกรณวัดความ
สวางของแสง 

• ความสวางของแสงมีผล
ตอดวงตามนุษย การใช
สายตาในสภาพแวดลอมท่ี
มีความสวางไมเหมาะสม
จะเปนอันตรายตอดวงตา 
เชน การดูวัตถุในท่ีมี 
ความสวางมากหรือนอย
เกินไป การจองดู
หนาจอภาพเปนเวลานาน 
ความสวางบนพ้ืนท่ีรับแสง
มีหนวยเปนลักซ ความรู
เก่ียวกับความสวาง
สามารถนํามาใชจัดความ
สวางใหเหมาะสมกับการ
ทํากิจกรรมตาง ๆ เชน 
การจัดความสวาง 
ท่ีเหมาะสมสําหรับการ
อานหนังสือ 
 

- ความสวาง 
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การบูรณาการ : 
การวิเคราะหความสอดคลอง 

สาระท่ี 2 วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.3 เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ

ระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับเสียง แสง 
และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายผลของความสวางท่ีมีตอดวงตาจากขอมูลท่ีไดจากการสืบคน (ว 2.3 ม. 3/19) 

2. วัดความสวางของแสงโดยใชอุปกรณวัดความสวางของแสง (ว 2.3 ม. 3/20) 
 
ภาพ แผนภาพ ตาราง 

องคประกอบ 
/ลําดับการ
เรียนรู 

มาตรฐาน/สาระเพ่ิมเติม ตัวช้ีวัด/ผลการ
เรียนรู 

สาระการเรียนรู
แกนกลาง/สาระการ
เรียนรูเพ่ิมเติม 

เรื่อง 

๒. สํารวจ 
ศึกษา วิเคราะห
สภาพพ้ืนท่ี 

มาตรฐาน ว ๒.๓ เขาใจ
ความหมายของพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงและการถายโอน
พลังงานปฏิสัมพันธระหวางสสาร
และพลังงาน พลังงานใน
ชีวิตประจําวัน ธรรมชาต ิ
ของคลื่น ปรากฏการณท่ี
เก่ียวของกับเสียง แสง และคลื่น
แมเหล็กไฟฟา 
รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

ม.3/19 อธิบายผล
ของความสวางท่ีมี
ตอดวงตาจาก
ขอมูลท่ีไดจากการ
สืบคน 
ม.3/20 วดัความ
สวางของแสงโดย
ใชอุปกรณวัดความ
สวางของแสง 

• ความสวางของแสงมีผล
ตอดวงตามนุษย การใช
สายตาในสภาพแวดลอมท่ี
มีความสวางไมเหมาะสม
จะเปนอันตรายตอดวงตา 
เชน การดูวัตถุในท่ีมี 
ความสวางมากหรือนอย
เกินไป การจองดู
หนาจอภาพเปนเวลานาน 
ความสวางบนพ้ืนท่ีรับแสง
มีหนวยเปนลักซ ความรู
เก่ียวกับความสวาง
สามารถนํามาใชจัดความ
สวางใหเหมาะสมกับการ
ทํากิจกรรมตาง ๆ เชน 
การจัดความสวาง 
ท่ีเหมาะสมสําหรับการ
อานหนังสือ 
 

- ความสวาง 

  

 

 

แผนการจัดการเรียนรู 
 

แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาวิทยาศาสตร 5        ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3                  รหัสวิชา ว23101  
หนวยการเรียนรูท่ี  4  แสงและการมองเห็น เรื่อง ความสวาง                            เวลา  2 ช่ัวโมง                                                                  
__________________________________________________________________________________ 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวัด  
สาระท่ี 2 วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.3 เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ

ระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาํวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับเสียง แสง 
และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายผลของความสวางท่ีมีตอดวงตาจากขอมูลท่ีไดจากการสืบคน (ว 2.3 ม. 3/19) 

2. วัดความสวางของแสงโดยใชอุปกรณวัดความสวางของแสง (ว 2.3 ม. 3/20) 
 

2.สาระสําคัญ 
ความสวาง คือ ปริมาณแสงท่ีตกกระทบบนพ้ืนท่ีผิว 1 ตารางหนวย มีหนวยเปน ลูเมนตอพ้ืนท่ี ถาพ้ืนท่ี

ผิวมีหนวยเปนตารางเมตร ความสวางจะมีหนวยเปนลูเมนตอตารางเมตรหรือลักซ ความสวางมีผลตอมนุษย
และสิ่งมีชีวิต เชน พืชใชแสงสวางในการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิต 

 
3.จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายผลของความสวางตอดวงตามนุษยและการนําความรูมาใชประโยชนในการจัดความสวางให
เหมาะกับการทํางาน (K) 

2. วัดความเขมแสงและคํานวณหาปริมาณแสงจากอุปกรณวัดความเขมแสง Lux meter ได (K) 
3. วาดผังภูมิศาสตร แสงและลม ได (K) 
4. มีความสนใจใฝรูหรืออยากรูอยากเห็น (A)   
5. ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค (A) 
6. สื่อสารและนําความรูเรื่องผลของความสวางท่ีมีตอดวงตามนุษยไปใชในชีวิตประจําวันได (P) 
 

4.สาระการเรียนรู  
 ความสวางมีผลตอมนุษย การปฏิบัติกิจกรรมท่ีตางกันตองการความสวางท่ีตางกัน นอกจากนี้ความ

สวางยังมีผลตอการดํารงชีวิตของพืชและสัตวดวย 

แสงเปนพลังงานรูปหนึ่ง และทําใหเกิดความสวางบนพ้ืนท่ีท่ีแสงตกกระทบ วัตถุท่ีผลิตแสงไดดวย
ตัวเอง เรียกวา แหลงกําเนิดแสง เชน ดวงอาทิตย  เทียนไข และหลอดไฟฟา และปริมาณพลังงานแสงท่ีสอง
ออกมาจากแหลงกําเนิดแสงใดๆ ตอ หนึ่งหนวยเวลา  เรียกวา   อัตราการใหพลังงานแสงของแหลงกําเนิด
แสง   มีหนวยเปน  ลูเมน (lumen : lm) 
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เครื่องวัดความสวาง เรียกวา ลักซมิเตอร 
                                                     E = F / A 
                 F  เปน  อัตราพลังงานแสงท่ีตกบนพ้ืน มีหนวยเปนลูเมน (lumen : lm) 
                 A  เปน  พ้ืนท่ีรับแสง มีหนวยเปนตารางเมตร m2 
                 E  เปน  ความสวาง มีหนวยเปนลักซ (lux : lx) 
 

Lux meter (หรือ Light Meter, เครื่องวัดแสง, เครื่องวัดแสงสวาง) คือ เครื่องมือวัดชนิดหนึ่งท่ีใชวัด
ปริมาณความเขมของแสงสวางในสภาพแวดลอมท่ีถูกกําหนดไว ซ่ึงวัดคาออกมาเปนหนวย Lux (ลักซ) หรือ FC 
(Foot candle) โดย Lux meter (เครื่องวัดแสง) ปจจุบันถูกออกแบบมาใหสามารถใชงานไดหลากหลาย มี
ความรวดเร็วในการวัด สามารถพกพาไดสะดวก เล็กน้ําหนักเบาและมีความแมนยําในการวัดสูง ซ่ึงเหมาะใน
การวัดในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสํานักงาน, โรงพยาบาล, หองปฏิบัติการ 
 
5.สมรรถนะสําคัญ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกปญหา 
4. ความสามารถในการใชทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดําเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. มีวินัย         
2. ใฝเรียนรู     
3. มุงม่ันในการทํางาน 
 

7. กิจกรรมการเรียนรู / กระบวนการเรียนรู 
ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 1) ครูถามคําถามนักเรียนเพ่ือกระตุนความสนใจ เชน 
– กิจกรรมใดในชีวิตประจําวันของนักเรียนท่ีตองการความสวาง (แนวคําตอบ อานหนังสือ

และดูโทรทัศน) 
– นอกจากมนุษยแลว แสงสวางมีผลตอสิ่งมีชีวิตใดอีกบาง และมีผลลักษณะใด (แนวคําตอบ 

พืช มีผลตอการเจริญเติบโต) 
2) นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคําตอบ เพ่ือเชื่อมโยงไปสูการเรียนรูเรื่อง 

ผลของความสวางท่ีมีตอดวงตามนุษยไปสูการเรียนรูเรื่อง ผลของความสวางตอสิ่งมีชีวิต 
 
 
 

ข้ันจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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เครื่องวัดความสวาง เรียกวา ลักซมิเตอร 
                                                     E = F / A 
                 F  เปน  อัตราพลังงานแสงท่ีตกบนพ้ืน มีหนวยเปนลูเมน (lumen : lm) 
                 A  เปน  พ้ืนท่ีรับแสง มีหนวยเปนตารางเมตร m2 
                 E  เปน  ความสวาง มีหนวยเปนลักซ (lux : lx) 
 

Lux meter (หรือ Light Meter, เครื่องวัดแสง, เครื่องวัดแสงสวาง) คือ เครื่องมือวัดชนิดหนึ่งท่ีใชวัด
ปริมาณความเขมของแสงสวางในสภาพแวดลอมท่ีถูกกําหนดไว ซ่ึงวัดคาออกมาเปนหนวย Lux (ลักซ) หรือ FC 
(Foot candle) โดย Lux meter (เครื่องวัดแสง) ปจจุบันถูกออกแบบมาใหสามารถใชงานไดหลากหลาย มี
ความรวดเร็วในการวัด สามารถพกพาไดสะดวก เล็กน้ําหนักเบาและมีความแมนยําในการวัดสูง ซ่ึงเหมาะใน
การวัดในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสํานักงาน, โรงพยาบาล, หองปฏิบัติการ 
 
5.สมรรถนะสําคัญ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกปญหา 
4. ความสามารถในการใชทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดําเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. มีวินัย         
2. ใฝเรียนรู     
3. มุงม่ันในการทํางาน 
 

7. กิจกรรมการเรียนรู / กระบวนการเรียนรู 
ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 1) ครูถามคําถามนักเรียนเพ่ือกระตุนความสนใจ เชน 
– กิจกรรมใดในชีวิตประจําวันของนักเรียนท่ีตองการความสวาง (แนวคําตอบ อานหนังสือ

และดูโทรทัศน) 
– นอกจากมนุษยแลว แสงสวางมีผลตอสิ่งมีชีวิตใดอีกบาง และมีผลลักษณะใด (แนวคําตอบ 

พืช มีผลตอการเจริญเติบโต) 
2) นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคําตอบ เพ่ือเชื่อมโยงไปสูการเรียนรูเรื่อง 

ผลของความสวางท่ีมีตอดวงตามนุษยไปสูการเรียนรูเรื่อง ผลของความสวางตอสิ่งมีชีวิต 
 
 
 

ข้ันจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

 

จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Process) รวมกับแบบกลับดาน 
ชั้นเรียน (flipped classroom) ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 

 
1) ข้ันสรางความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูครแูบงกลุมนักเรียนกลุมละ 5 คน  
(2) ครูพูดคุยซักถามนักเรียนแลวเปดโอกาสใหนักเรียนในกลุมนําเสนอขอมูลเก่ียวกับผลของความสวาง

ท่ีมีตอดวงตามนุษยโดยศึกษาจากใบความรูท่ี 1 เรื่อง ผลของความสวางท่ีมีตอดวงตามนุษยท่ีครูมอบหมายให
เพ่ือนๆ ในกลุมฟง  

(3) ครูตรวจสอบวานักเรียนทําภาระงานท่ีไดรับมอบหมายไปหรือไม โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคําถามเก่ียวกับภาระงาน ดังนี้ 

– ความสวางมีผลตออวัยวะใดของมนุษยมากท่ีสุด (แนวคําตอบ นัยนตา) 
– ความสวางมีผลตอการมองเห็นของมนุษยเพราะอะไร (แนวคําตอบ เพราะการท่ีจะมองเห็น

วัตถุตางๆ ได ตองมีแสงสวางจากวัตถุนั้นสะทอนเขาสูนัยนตาของเรา ความสวางจึงมีผลตอการมองเห็น) 
- นักเรียนคิดวาความสวางของแสงหรือความเขมแสงมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชหรือไม

(แนวคําตอบ มีเพราะแสงเปนปจจัยสําคัญตอการเจริญเติบโตของพืช เชน แสงกระตุนการเจริญของปลายยอด
และปลายราก พืชแตละชนิดตองการแสงแดดตางกัน) 

(4) ครูเปดโอกาสใหนักเรียนตั้งประเด็นคําถามท่ีนักเรียนสงสัยจากการศึกษาในใบความรูอยางนอยคน
ละ 1 คําถาม ใหนักเรียนชวยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  

(5) ครูและนักเรียนรวมกันอธิบายวาความสวางมีผลตอนัยนตาของมนุษย จึงมีการนําความรูเก่ียวกับ
ความสวางมาชวยในการจัดความสวางใหเหมาะสมกับกิจกรรมตางๆ และความสวางยังมีผลตอการดํารงชีวิต
ของพืช และสัตวดวย เชน พืชท่ีไดรับแสงสวางท่ีพอเหมาะก็จะเจริญเติบโตไดดี  
  

2) ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration) 
(1) ครูพูดเชื่อมโยงความรูวาจากการท่ีนักเรียนศึกษา ผลของความสวางท่ีมีตอดวงตามนุษย นอกจาก

ความสวางจะมีผลตอมนุษยแลวยังสงผลตอสิ่งมีชีวิตอ่ืนดวย เชนสงผลตอการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นหากเรา
ตองการปลูกพืชในโรงเรียนเราจําเปนตองศึกษาปริมาณความเขมแสงท่ีสาดสองในพ้ืนท่ี ใหเหมาะสมกับชนิด
พรรณไมในโรงเรียน 

(2) ครู ใหนักเรียนศึกษาใบความรู เรื่อง 2 เครื่องมือวัดความเขมแสง โดยครูชวยอธิบายใหนักเรียน
เขาใจวา แหลงกําเนิดแสง สามารถทําใหเกิดแสงได ซ่ึงสามารถแบงแหลงกําเนิดแสงออกเปน แหลงกําเนิดแสง
ตามธรรมชาติ ไดแก ดวงอาทิตย ดาวฤกษ และหิ่งหอย และแหลงกําเนิดแสงท่ีมนุษยสรางข้ึน เชน ตะเกียง 
เทียนไข และหลอดไฟฟา ความสวาง (illumination: E) วัดจากปริมาณแสงท่ีตกตั้งฉากบนพ้ืนท่ีผิว 1 ตาราง
หนวย ความสวางมีหนวยเปนลูเมนตอพ้ืนท่ี ถาพ้ืนท่ีผิวมีหนวยเปนตารางเมตร ความสวางก็จะมีหนวยเปนลูเมน
ตอตารางเมตรหรือลักซ (lux: lx) ความสวางของพ้ืนท่ีผิวท่ีรับแสงข้ึนอยูกับความเขมของแสงจากแหลงกําเนิด
แสงและระยะทางจากแหลงกําเนิดแสงไปยังพ้ืนท่ีผิวท่ีรับแสง เชน แสงจากดวงอาทิตยมีความสวาง 100,000 
ลักซ แสงในท่ีรมภายนอกอาคารมีความสวาง 10,000 ลักซ และแสงจากแหลงกําเนดิแสงภายในอาคารมีความ
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สวาง 100 – 1,000 ลักซ การหาความสวางทําไดโดยใชเครื่องวัดความสวางท่ีเรียกวา ลักซมิเตอร ซ่ึงคาท่ีวัดได
จะแสดงหนวยเปนลักซ โดยตรง 

(2) ครูอธิบายเก่ียวกับวิธีการใชเครื่องมือวัดความเขมแสง Lux meter และวิธีการเก็บรักษาเครื่องมือ 
(3) ครูแนะนําแอพพลิเคชั่นวัดความเขมแสง ในโทรศัพทมือถือ หากนักเรียนไมมีเครื่องมือวัดความเขม

แสง Lux meter นักเรียนสามารถโหลดแอพพลิเคชั่นเหลานี้มาใชทดแทนได  
(4) นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานท่ี 1 เรื่อง สํารวจ ศึกษา วิเคราะห ปริมาณแสง  ความเขมแสง 

ในพ้ืนท่ีศึกษาของโรงเรียน โดยใหนักเรียนบันทึกขอมูล ปริมาณแสง  ความเขมแสง ลงในตาราง ซ่ึงแบงการ
บันทึกขอมูลออกเปน 5 ชวงเวลา ตามตารางบันทึกขอมูล  โดยใชเครื่องวัดความเขมแสง Lux meter หรือใช
แอพพลิเคชั่น ในโทรศัพทมือถือ 
 (5) ครูแจกใบงานท่ี 2 เรื่อง การทําผังภูมิศาสตร แสงและลม โดยใหนักเรียนนําความรูท่ีไดจากใบงานท่ี 
1 มาบูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เรื่องการทําผังภูมิศาสตร แสงและลม ขององคปรกอบท่ี 2 
การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน ลําดับการเรียนรูท่ี 2 สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี  
 (6) นักเรียนลงมือปฏิบัติการทําผังภูมิศาสตร แสงและลม ในใบงานท่ีครูกําหนดให 

(7) ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีไดจากการปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 
(8) ครูคอยแนะนําชวยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน โดยครูเดินดูรอบ ๆ พ้ืนท่ีศึกษาท่ี

นักเรียนลงพ้ืนท่ีวัดปริมาณแสง  ความเขมแสง และการทําผังภูมิศาสตร แสงและลม และเปดโอกาสใหนักเรียน
ทุกคนซักถามเม่ือมีปญหา 
 

3) ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) 
(1) ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีเทียบความเขมแสงเปนปริมาณแสงมีหนวยเปนเปอรเซ็นต โดยการใช

สมการ 

 � = �

�
 

      เม่ือ   E     คือ  ความเขมแสง มีหนวยเปน Lux 

        �    คือ  ฟลักซสองสวาง (หรือปริมาณแสง) มีหนวยเปน Lumen 

         A   คือ  พ้ืนท่ีรับแสง มีหนวยเปน m2 

 จากสมการหาจะได  
  1  Lux = 1 Lumen/m2 

   เม่ือเทียบ Lux กับ  Lumen  เรียบรอย เราก็สามารถหาปริมาณแสงเปน เปอรเซ็นตได 
(2) นักเรียนแตละกลุมฝกปฏิบัติการเทียบความเขมแสงเปนปริมาณแสงในใบงานท่ี 1 โดยการใช

สมการท่ีครูกําหนดให เพ่ือศึกษาวาในพ้ืนท่ีท่ีนักเรียนวัดคาความเขมแสงได ถาเท่ียบปริมาณแสงเปนเปอรเซ็นต 
จะมีปริมาณแสงก่ีเปอรเซ็นต  

(3) นักเรียนนําขอมูลเปอรเซ็นตแสงท่ีไดไปวาดลงในผังสภาพภูมิศาสตร แสงและลม โดยบูรณาการ
รวมกับวิชาสังคมศึกษา เรื่อง การทําผังภูมิศาสตร เพ่ือจัดทําผังภูมิศาสตร  
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สวาง 100 – 1,000 ลักซ การหาความสวางทําไดโดยใชเครื่องวัดความสวางท่ีเรียกวา ลักซมิเตอร ซ่ึงคาท่ีวัดได
จะแสดงหนวยเปนลักซ โดยตรง 

(2) ครูอธิบายเก่ียวกับวิธีการใชเครื่องมือวัดความเขมแสง Lux meter และวิธีการเก็บรักษาเครื่องมือ 
(3) ครูแนะนําแอพพลิเคชั่นวัดความเขมแสง ในโทรศัพทมือถือ หากนักเรียนไมมีเครื่องมือวัดความเขม

แสง Lux meter นักเรียนสามารถโหลดแอพพลิเคชั่นเหลานี้มาใชทดแทนได  
(4) นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานท่ี 1 เรื่อง สํารวจ ศึกษา วิเคราะห ปริมาณแสง  ความเขมแสง 

ในพ้ืนท่ีศึกษาของโรงเรียน โดยใหนักเรียนบันทึกขอมูล ปริมาณแสง  ความเขมแสง ลงในตาราง ซ่ึงแบงการ
บันทึกขอมูลออกเปน 5 ชวงเวลา ตามตารางบันทึกขอมูล  โดยใชเครื่องวัดความเขมแสง Lux meter หรือใช
แอพพลิเคชั่น ในโทรศัพทมือถือ 
 (5) ครูแจกใบงานท่ี 2 เรื่อง การทําผังภูมิศาสตร แสงและลม โดยใหนักเรียนนําความรูท่ีไดจากใบงานท่ี 
1 มาบูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เรื่องการทําผังภูมิศาสตร แสงและลม ขององคปรกอบท่ี 2 
การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน ลําดับการเรียนรูท่ี 2 สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี  
 (6) นักเรียนลงมือปฏิบัติการทําผังภูมิศาสตร แสงและลม ในใบงานท่ีครูกําหนดให 

(7) ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีไดจากการปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 
(8) ครูคอยแนะนําชวยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน โดยครูเดินดูรอบ ๆ พ้ืนท่ีศึกษาท่ี

นักเรียนลงพ้ืนท่ีวัดปริมาณแสง  ความเขมแสง และการทําผังภูมิศาสตร แสงและลม และเปดโอกาสใหนักเรียน
ทุกคนซักถามเม่ือมีปญหา 
 

3) ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) 
(1) ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีเทียบความเขมแสงเปนปริมาณแสงมีหนวยเปนเปอรเซ็นต โดยการใช

สมการ 

 � = �

�
 

      เม่ือ   E     คือ  ความเขมแสง มีหนวยเปน Lux 

        �    คือ  ฟลักซสองสวาง (หรือปริมาณแสง) มีหนวยเปน Lumen 

         A   คือ  พ้ืนท่ีรับแสง มีหนวยเปน m2 

 จากสมการหาจะได  
  1  Lux = 1 Lumen/m2 

   เม่ือเทียบ Lux กับ  Lumen  เรียบรอย เราก็สามารถหาปริมาณแสงเปน เปอรเซ็นตได 
(2) นักเรียนแตละกลุมฝกปฏิบัติการเทียบความเขมแสงเปนปริมาณแสงในใบงานท่ี 1 โดยการใช

สมการท่ีครูกําหนดให เพ่ือศึกษาวาในพ้ืนท่ีท่ีนักเรียนวัดคาความเขมแสงได ถาเท่ียบปริมาณแสงเปนเปอรเซ็นต 
จะมีปริมาณแสงก่ีเปอรเซ็นต  

(3) นักเรียนนําขอมูลเปอรเซ็นตแสงท่ีไดไปวาดลงในผังสภาพภูมิศาสตร แสงและลม โดยบูรณาการ
รวมกับวิชาสังคมศึกษา เรื่อง การทําผังภูมิศาสตร เพ่ือจัดทําผังภูมิศาสตร  

 
 

 

 

4) ข้ันขยายความรู (Elaboration) 
 (1) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนอภิปรายหนาชั้นเรียน ผลของการปฏิบัติตามกิจกรรมใบงานท่ี 1 เรื่อง 
สํารวจ ศึกษา วิเคราะห ปริมาณแสง  ความเขมแสง และใบงานท่ี 2 การทําผังภูมิศาสตร  ในพ้ืนท่ีศึกษาของ
โรงเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลของแตละกลุม 

(2) ครูใหคําแนะนําโดยครูเนนใหนักเรียนเขาใจวา พืชเปนสิ่งมีชีวิตเหมือนกับมนุษยและสัตว                  
จึงตองการอาหารสําหรับการเจริญเติบโต การเจริญเติบโตของพืช หมายถึง การเพ่ิมขนาดและความสูงของพืช 
สังเกตไดจากการเพ่ิมขนาด หรือเพ่ิมความสูงของพืช เปนตน โดยมีปจจัยท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช 
ไดแก แสงแดด ดิน น้ํา ความชื้น อากาศ และอุณหภูมิ ดังนั้นหากนักเรียนตองการนําพืชเขามาปลูกในโรงเรียน 
นักเรียนจะตองทําการศึกษาวิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี เชน การวิเคราะหความลาดเอียงของพ้ืนท่ี วิเคราะหสภาพดิน 
น้ํา แสง ลม วาบริเวณท่ีเราตองการนําพืชเขามาปลูกเหมาะกับการปลูกพืชชนิดนี้หรือไมมากนอยเพียงใด ซ่ึงก็
สอดคลองกับการทํากิจกรรมของนักเรียนท่ีครูใหนักเรียนศึกษาปริมาณแสง ความเขมแสง ในพ้ืนท่ีศึกษางาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน แลวนําขอมูลท่ีไดมาวาดผังภูมิศาสตร แสงและลม ในใบงานท่ี 2 ขององคประกอบท่ี 
2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน ลําดับการเรียนรูท่ี 2 สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี 
  

5) ข้ันประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูใหนักเรียนแตละคนพิจารณาวา จากหัวขอท่ีเรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบางท่ียังไม

เขาใจหรือยังมีขอสงสัย ถามี ครูชวยอธิบายเพ่ิมเติมใหนักเรียนเขาใจ 
(2) นักเรียนรวมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุมวามีปญหาหรืออุปสรรคใด และไดมีการแกไข

อยางไรบาง 
(3) ครูทดสอบความเขาใจของนักเรียนโดยการใหตอบคําถาม เชน  

– ความสวางมีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิตในลักษณะใด (แนวคําตอบ ความสวางทําใหมนุษยและ
สัตวมองเห็นสิ่งตางๆ รอบตัว  และทําใหพืชเจริญเติบโตไดดีเม่ือไดรับแสงสวางสําหรับนําไปใชในการสังเคราะห
ดวยแสง) 

– นักเรียนสามารถใหเครื่องมือวัดความเขมแสงไดความเขมแสงมีคาเทาไหรบางในแตละพ้ืนท่ี
(แนวคําตอบ ข้ึนอยูกับการวัดความเขมแสงแตละกลุม) 

(4) นักเรียนนําผลงานท่ีนักเรียนรวมกันศึกษาตามใบงานท่ี 1 การ สํารวจ ศึกษา วิเคราะห ปริมาณแสง  
ความเขมแสง และใบงานท่ี 2 การทําผังภูมิศาสตร แสงและลม ในองคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขา
ปลูกในโรงเรียน มาอภิปรายแลกเปลี่ยน เรียนรูกับนักเรียนชั้นอ่ืน ๆ ท่ีหนาเสาธงหลังจากทํากิจกรรมหนาเสาธง
เสร็จ เพ่ือเปนการเผยแพรองคความรูท่ีนักเรียนแตละกลุมไดรวมกันศึกษามาใหนักเรียนในระดับชั้นอ่ืนรับทราบ
และเขาใจรวมกัน 

(5) ครูและนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชนท่ีไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนําความรูท่ีไดไปใชประโยชน 
 

ข้ันสรุป 
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเก่ียวกับผลของความสวางท่ีมีตอดวงตามนุษย โดยรวมกันเขียนเปนแผนท่ี

ความคิดหรือผังมโนทัศน 
8.ส่ือ อุปกรณการเรียนและแหลงการเรียนรู 
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 ส่ืออุปกรณ  

1. ใบความรูท่ี  1 เรื่อง  ผลของความสวางท่ีมีตอดวงตามนุษย 
2. ใบความรูท่ี 2 เรื่อง เครื่องมือวัดความเขมแสง 
3. ใบงานท่ี 1  เรื่อง สํารวจ ศึกษา วิเคราะห ปริมาณแสง  ความเขมแสง 
4. ใบงานท่ี 2  เรื่อง การทําผังภูมิศาสตร แสงและลม 
5. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร 5 
6. เครื่องวัดความเขมแสง Lux meter 

 แหลงเรียนรู  
             พ้ืนท่ีศึกษาท่ี 1 – 3 ในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โรงเรียนศรีจันทรวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

9.การวัดผลและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
ตรวจใบงาน 1 และ 2  แบบประเมินใบงาน รอยละ 70 ผานเกณฑ 
สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ระดับคุณภาพ ดี ผานเกณฑ 
สังเกตสมรรถนะของนักเรียน แบบประเมินสมรรถนะของนักเรียน ระดับคุณภาพ ดี ผานเกณฑ 
สังเกตความมีวินัย ใฝเรียนรู 
มุงม่ันในการทํางาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 

ระดับคุณภาพ ดี ผานเกณฑ 
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2. ใบความรูท่ี 2 เรื่อง เครื่องมือวัดความเขมแสง 
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 แหลงเรียนรู  
             พ้ืนท่ีศึกษาท่ี 1 – 3 ในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โรงเรียนศรีจันทรวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

9.การวัดผลและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
ตรวจใบงาน 1 และ 2  แบบประเมินใบงาน รอยละ 70 ผานเกณฑ 
สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ระดับคุณภาพ ดี ผานเกณฑ 
สังเกตสมรรถนะของนักเรียน แบบประเมินสมรรถนะของนักเรียน ระดับคุณภาพ ดี ผานเกณฑ 
สังเกตความมีวินัย ใฝเรียนรู 
มุงม่ันในการทํางาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 

ระดับคุณภาพ ดี ผานเกณฑ 
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ใบความรู ท่ี 1 
เรื่อง ผลของความสวางท่ีมีตอดวงตามนุษย 

 
การมองเห็น 

1. อวัยวะรับแสง 

ดวงตาชวยใหเราไดรับรูสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนบนโลก เม่ือแสงไปกระทบสิ่งตางๆ จะสะทอนวัตถุหรือสิ่งของ

นั้นมาเขาตาเราและผานเขาในลูกตาไปท ำใหเกิดภาพท่ีจอตา (retina) ซ่ึงอยูดานหลังของลูกตา ขอมูลของวัตถุ

ท่ีมองเห็นจะถูกสงข้ึนไปสูสมองตามเสนประสาทตา (optic nerve) สมองจะแปลขอมูลเปนภาพของวัตถุ

นั้น  ดวงตาของมนุษยหรือสัตวเปนอวัยวะท่ีทําหนาท่ีรับสัมผัสภาพของ สิ่งตางๆ ท่ีมีเซลลรับภาพท่ีไวตอ

แสง อยูดานซายของลูกตา ดังนั้นตาจึงตองมีกระบวนการปรับใหแสงเขาใหพอเหมาะ เพราะถาแสงมีความเขม

มากไปอาจเปนอันตรายตอเซลลรับแสงได 

2.  การตอบสนองของนัยนตาตอความเขมของแสง 
                 เนื่องจากนัยนตาเปนอวัยวะท่ีมีความไวตอแสงมาก สามารถรับรูไดเม่ือมีแสงสวางเพียงเล็กนอย 
เชน แสงจากดวงดาวท่ีอยูไกลในคืนเดือนมืดจนถึงแสงสวางท่ีมีปริมาณมาก ท้ังนี้ เนื่องจากเรตินาจะมีเซลลรับ
แสง 2 ชนิด คือ 
                 1.  เซลลรูปแทง (Rod Cell)  ทําหนาท่ีรับแสงสวาง (สลัว) ท่ีไวมาก สามารถมองเห็นภาพขาว-
ดํา เซลล รูปแทงจะไวเฉพาะตอแสงท่ีมีความเขมนอย โดยจะไมสามารถจําแนกสีของแสงนั้นได 
                2.  เซลลรูปกรวย (Cone Cell) จะไวเฉพาะตอแสงท่ีมีความเขมสูงถัดจากความไวของเซลลรูป
แทง และสามารถจําแนกแสงแตละสีไดดวย เซลลรูปกรวยมี 3 ชนิด แตละชนิดจะมีความไวตอแสงสีปฐมภูมิ
ตางกัน ชนิดท่ีหนึ่งมีความไวสูงสุดตอแสงสีน้ําเงิน ชนิดท่ีสองมีความไวสูงสุดตอแสงสีเขียว และชนิดท่ีสามมี
ความไวสูงสุดตอแสงสีแดง เม่ือมีแสงสีตางๆ ผานเขาตามากระทบเรตินา เซลลรับแสงรูปกรวยจะถูกกระตุน 
และสัญญาณกระตุนนี้จะถูกสงผานประสาทตาไปยังสมอง เพ่ือแปรความหมายออกมาเปนความรูสึกเห็นเปนสี
ของแสงนั้น ๆ 

ความเขมของแสงตอนัยนตามนุษย 

        ดวงตาของมนุษยเราสามารถรับแสงท่ีมีความเขมนอยมากๆ เชน แสงริบหรี่ในหองมืดๆ ไปจนถึงแสง
สวางจาของแสงแดดตอนเท่ียงวัน ซ่ึงมีความเขมของแสงมากกวาถึง 10 เทา นอกจากนี้ดวงตายังสามารถปรับ
ใหมองเห็นไดแมแตตัวอักษรท่ีเป นตัวพิมพเล็กๆ สามารถบอกรูปรางและทรวดทรงท่ีแตกตางกันในท่ีท่ีมีความ
เขมของแ สงตางกันมากๆได โดยการปรับของรูมานตา  

ความเขมของแสงตอนัยนตาของส่ิงมีชีวิตอ่ืน 

       การตอบสนองตอความเขมแสงตอนัยนตาสิ่งมีชีวิตแตละชนิดจะแตกตางกันออกไปตาม
สภาพแวดลอมและพฤติกรรมการดํารงชีวิต 

-   ยูกลีนา  ซ่ึงเปนสัตวขนาดเล็ก จะมี eyespot เปนจุด ทําหนาท่ีรับแสงสวาง 

-  ไสเดือนดิน  มีเซลลท่ีไวตอความเขมของแสงอยูท่ีผิวหนัง ทําใหมันสามารถรูวาแสงสวางอยูท่ีใด 
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ใบความรู ท่ี 1 
เรื่อง ผลของความสวางท่ีมีตอดวงตามนุษย 

 
การมองเห็น 

1. อวัยวะรับแสง 

ดวงตาชวยใหเราไดรับรูสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนบนโลก เม่ือแสงไปกระทบสิ่งตางๆ จะสะทอนวัตถุหรือสิ่งของ

นั้นมาเขาตาเราและผานเขาในลูกตาไปท ำใหเกิดภาพท่ีจอตา (retina) ซ่ึงอยูดานหลังของลูกตา ขอมูลของวัตถุ

ท่ีมองเห็นจะถูกสงข้ึนไปสูสมองตามเสนประสาทตา (optic nerve) สมองจะแปลขอมูลเปนภาพของวัตถุ

นั้น  ดวงตาของมนุษยหรือสัตวเปนอวัยวะท่ีทําหนาท่ีรับสัมผัสภาพของ สิ่งตางๆ ท่ีมีเซลลรับภาพท่ีไวตอ

แสง อยูดานซายของลูกตา ดังนั้นตาจึงตองมีกระบวนการปรับใหแสงเขาใหพอเหมาะ เพราะถาแสงมีความเขม

มากไปอาจเปนอันตรายตอเซลลรับแสงได 

2.  การตอบสนองของนัยนตาตอความเขมของแสง 
                 เนื่องจากนัยนตาเปนอวัยวะท่ีมีความไวตอแสงมาก สามารถรับรูไดเม่ือมีแสงสวางเพียงเล็กนอย 
เชน แสงจากดวงดาวท่ีอยูไกลในคืนเดือนมืดจนถึงแสงสวางท่ีมีปริมาณมาก ท้ังนี้ เนื่องจากเรตินาจะมีเซลลรับ
แสง 2 ชนิด คือ 
                 1.  เซลลรูปแทง (Rod Cell)  ทําหนาท่ีรับแสงสวาง (สลัว) ท่ีไวมาก สามารถมองเห็นภาพขาว-
ดํา เซลล รูปแทงจะไวเฉพาะตอแสงท่ีมีความเขมนอย โดยจะไมสามารถจําแนกสีของแสงนั้นได 
                2.  เซลลรูปกรวย (Cone Cell) จะไวเฉพาะตอแสงท่ีมีความเขมสูงถัดจากความไวของเซลลรูป
แทง และสามารถจําแนกแสงแตละสีไดดวย เซลลรูปกรวยมี 3 ชนิด แตละชนิดจะมีความไวตอแสงสีปฐมภูมิ
ตางกัน ชนิดท่ีหนึ่งมีความไวสูงสุดตอแสงสีน้ําเงิน ชนิดท่ีสองมีความไวสูงสุดตอแสงสีเขียว และชนิดท่ีสามมี
ความไวสูงสุดตอแสงสีแดง เม่ือมีแสงสีตางๆ ผานเขาตามากระทบเรตินา เซลลรับแสงรูปกรวยจะถูกกระตุน 
และสัญญาณกระตุนนี้จะถูกสงผานประสาทตาไปยังสมอง เพ่ือแปรความหมายออกมาเปนความรูสึกเห็นเปนสี
ของแสงนั้น ๆ 

ความเขมของแสงตอนัยนตามนุษย 

        ดวงตาของมนุษยเราสามารถรับแสงท่ีมีความเขมนอยมากๆ เชน แสงริบหรี่ในหองมืดๆ ไปจนถึงแสง
สวางจาของแสงแดดตอนเท่ียงวัน ซ่ึงมีความเขมของแสงมากกวาถึง 10 เทา นอกจากนี้ดวงตายังสามารถปรับ
ใหมองเห็นไดแมแตตัวอักษรท่ีเป นตัวพิมพเล็กๆ สามารถบอกรูปรางและทรวดทรงท่ีแตกตางกันในท่ีท่ีมีความ
เขมของแ สงตางกันมากๆได โดยการปรับของรูมานตา  

ความเขมของแสงตอนัยนตาของส่ิงมีชีวิตอ่ืน 

       การตอบสนองตอความเขมแสงตอนัยนตาสิ่งมีชีวิตแตละชนิดจะแตกตางกันออกไปตาม
สภาพแวดลอมและพฤติกรรมการดํารงชีวิต 

-   ยูกลีนา  ซ่ึงเปนสัตวขนาดเล็ก จะมี eyespot เปนจุด ทําหนาท่ีรับแสงสวาง 

-  ไสเดือนดิน  มีเซลลท่ีไวตอความเขมของแสงอยูท่ีผิวหนัง ทําใหมันสามารถรูวาแสงสวางอยูท่ีใด 

 

 

-  หอย ปลาหมึก กุง ปู แมลง มีอวัยวะรับแสงเจริญดีข้ึน คือ นอกจากรับแสงแลว ยังสรางภาพ
ไดอีกดวย นัยนตาของสัตวพวกนี้ (ยกเวนหอย) จัดเปนตาประกอบ (Compound eyes) ซ่ึงประกอบดวยหนวย
รับแสงเล็กๆ เปนเลนสจํานวนมาก (แมลงเห็นภาพท่ีกําลังเคลื่อนไหวไดชัดกวาภาพท่ีอยูนิ่งๆ ) สัตวพวกนี้ถาอยู
ในท่ีมีแสงสวางนอยหรือความเขมของแสงมีนอ ย การมองเห็นจะไมชัด ดังนั้น พวกกุงและปูท่ีอาศัยหากินในท่ี
มืด จึงตองมีการดัดแปลงใหสวน pigment มารวมกันอยูในตอนใดตอนหนึ่ง เพ่ือใหสามารถรับแสงสวางไดมาก
ข้ึน 

-  สัตวท่ีหากินในเวลากลางคืน  เชน แมว เสือ กระตาย นกเคาแมว สามารถออกลาเหยื่อในคืน
ท่ีเกือบมืดสนิท เพราะวาในเรตินาของสัตวพวกนี้มีเซลลประสาทรูปแทงมาก ซ่ึงเซลลเหลานี้จะทํางานไดดีใน
เวลาท่ีมีแสงสลัวหรือความเขมข องแสงนอย ซ่ึงภาพท่ีเห็นจะเปนภาพเทาหรือดําท่ีไมมีรายละเอียด (สัตวพวกนี้
ตาบอดสี) 

นัยนตาของมนุษยและความบกพรองในการมองเห็น 
1.  นัยนตา  ( The human eye)  มีรูปรางเกือบทรงกลม ประกอบดวยสวนสําคัญตาง ๆ ดังนี้ 

1. กระจกตา (Cornea ) อยูภายนอกเลนสตา มีลักษณะเปนเยื่อเหนียวใสและบาง 
2.  มานตา  (Iris ) เปนเนื้อเยื่อสวนท่ีมีสีของนัยนตา ซ่ึงอาจมีสีดํา สีน้ําตาล หรือสีฟาแลวแตเชื้อชาติ 

ทําหนาท่ีเปนมานเปดรูรับแสงใหใหญหรือเล็ก เพ่ือชวยใหแสงผานไปยังเลนสไดพอเหมาะ ถาแสงสวางมาก 
มานตาจะเปดชองเปนรูเล็ก และถาแสงสวางนอย มานตาจะเปดชองเปนรูกวาง เพ่ือไมใหเปนอันตรายตอเร
ตินา 
3.  รูมานตา (Pupil ) มีลักษณะเปนชองกลมเล็กๆ กลางมานตา เปนสวนท่ีมีสีเขมกลางนัยนตา ทําหนาท่ี
เปนชองใหแสงผานไปสูเลนสตา ขนาดของรูมานตาจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปดปดของมานตา 
4. เลนสตา (Lens) มีลักษณะเปนเลนสนูน ทําหนาท่ีรับแสงและหักเหแสง เลนสตาสามารถปรับความยาว
โพกัสได 
5. กลามเนื้อตาหรือกลามเนื้อยึดเลนสตา (Ciliary muscle ) สามารถคลายตัวหรือหดตัว เพ่ือปรับความ
ยาวโพกัสของเลนสตาใหสามารถมองเห็นวัตถุไดชัดเจ นท่ีระยะตาง ๆ 
 6. เรตินา (Retina ) เปนเนื้อเยื่อชั้นในสุด ทําหนาท่ีเปนฉากรับภาพท่ีเกิดจากการหักเหแสงผานเลนสตา 

ซ่ึงประกอบดวยเซลลประสาท 2 ชนิด คือ 
1. เซลลประสาทรูปแทง (Rod Cell ) ทําใหเกิดความรูสึกเก่ียวกับความมืดและความสวาง 

ทํางานไดดีในท่ีมีแสงสวางนอย 
2. เซลลประสาทรูปกรวย (Cone Cell )  ทําใหเกิดความรูสึกเก่ียวกับสี ทํางานไดดีในท่ีมีแสง

สวางมาก เซลลประสาทเหลานี้จะรวมกันเปนประสาทตา (Optic Nerve ) ทําหนาท่ีเปลี่ยนสัญญาณแสงเปน
สัญญาณไฟฟาไปสูสมองเพ่ือแปลความหมายออกมาเปนภาพท่ีมองเห็น 

2.   ความบกพรองของการมองเห็น 
คนสายตาปกติ 
                 สามารถมองเห็นวัต ถุ ไดชัดในระยะใกลสุด ท่ีระยะ  <st1:metricconverter w:st="on" 
productid="25 เซนติเมตร">25 เซนติเมตร</st1:metricconverter> จากนัยนตา เรียกวา ระยะใกลตา และ
สามารถมองเห็นวัตถุไกลสุดไดชัดอยูท่ีระยะอนันต ( µ ) เรียกวา ระยะไกลตา ท้ังนี้เพราะภาพท่ีได จะปรากฏ
บนเรตินาพอดี 
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คนสายตาส้ัน 
                 จะมองเห็นวัตถุท่ีอยูใกลไดชัดเจน แตมองวัตถุท่ีอยูไกลไมชัดเจน โดยจุดใกลตาจะนอย
กวา <st1:metricconverter w:st="on" productid="25 เซนติเมตร">25 เซนติเมตร</
st1:metricconverter>  แตจุดไกลตาไมถึงระยะอนันต ท้ังนี้เปนเพราะภาพของวัตถุเกิดอยูหนาเรตินา ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากเลนสตาของคนสายตาสั้นหนามาก แมวากลามเนื้อตาจะผอนคลายแลวก็ตาม 

                 การแกไข  จะตองสวมแวนตาท่ีทําจากเลนสเวา เพ่ือชวยถางลําแสงกอนหักเหผานเลนสตา เพ่ือ
ทําใหเกิดภาพท่ีเรตินาพอดี 

คนสายตายาว 
           จะมองเห็นวัตถุท่ีอยูไกลไดชัดเจน แตมองวัตถุท่ีอยูใกลไมชัดเจน โดยจุดใกลตาจาก
มากกวา <st1:metricconverter w:st="on" productid="25 เซนติเมตร">25 เซนติเมตร</
st1:metricconverter>  จุดไกลตาอยูท่ีระยะอนันต ท้ังนี้เปนเพราะภาพของวัตถุเกิดอยูหลังเรตินา ซ่ึงมีสาเหตุ
มาจากเลนสตาของคนสายตายาวจะบางมาก แมวากลามเนื้อตาจะพยายามบีบเต็มท่ีแลว 

                 การแกไข  จะตองสวมแวนตาท่ีทําจากเลนสนูน เพ่ือชวยบีบลําแสงกอนหักเหผานเลนสตา  

เพ่ือทําใหเกิดภาพท่ีเรตินาพอดี 

สายตาคนชรา 
                 จะมองเห็นวัตถุท่ีอยูใกลไมชัดเจนเหมือนกับเปนคนสายตายาว แตเม่ือมองวัตถุท่ีอยูไกลๆ ก็
มองเห็นไมชัดเจนอีกเหมือนกับคนสายตาสั้น โดยจุดใกลตาของคนชราจะมากกวา <st1:metricconverter 
w:st="on" productid="25 เซนติเมตร">25 เซนติเมตร</st1:metricconverter> สวนจุดไกลตาจะนอยกวา
ระยะอนันต เนื่องจากกลามเนื้อตาทํางานผิดปกติ คือ บังคับใหเลนสตาปรับความยาวโฟกัสยาวสั้นตางๆ กัน
มากไมได 
                 การแกไข  ตองใชแวนตาสองอัน คือ ใชแวนตาท่ีทําดวยเลนสนูน เม่ือจะมองวัตถุท่ีอยูใกล และ
ใชแวนตาท่ีทําดวยเลนสเวา เม่ือจะมองวัตถุท่ีอยูไกล 
คนสายตาเอียง 
                 จะมองเห็นวัตไมคมชัดบริเวณรอบๆ  โดยจะมองเห็นวัตถุในแนวระดับไมชัด แตในแนวดิ่งชัดและ
บริเวณตรงกลางชัดเจน สาเหตุเกิดจากความโคงผิวของเลนสตาในระนาบท้ังสองไมเทากัน 
               การแกไข   โดยการสวมแวนตาท่ีทําดวยเลนสกาบกลวยชนิดเวาและชนิดนูน 
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คนสายตาส้ัน 
                 จะมองเห็นวัตถุท่ีอยูใกลไดชัดเจน แตมองวัตถุท่ีอยูไกลไมชัดเจน โดยจุดใกลตาจะนอย
กวา <st1:metricconverter w:st="on" productid="25 เซนติเมตร">25 เซนติเมตร</
st1:metricconverter>  แตจุดไกลตาไมถึงระยะอนันต ท้ังนี้เปนเพราะภาพของวัตถุเกิดอยูหนาเรตินา ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากเลนสตาของคนสายตาสั้นหนามาก แมวากลามเนื้อตาจะผอนคลายแลวก็ตาม 

                 การแกไข  จะตองสวมแวนตาท่ีทําจากเลนสเวา เพ่ือชวยถางลําแสงกอนหักเหผานเลนสตา เพ่ือ
ทําใหเกิดภาพท่ีเรตินาพอดี 

คนสายตายาว 
           จะมองเห็นวัตถุท่ีอยูไกลไดชัดเจน แตมองวัตถุท่ีอยูใกลไมชัดเจน โดยจุดใกลตาจาก
มากกวา <st1:metricconverter w:st="on" productid="25 เซนติเมตร">25 เซนติเมตร</
st1:metricconverter>  จุดไกลตาอยูท่ีระยะอนันต ท้ังนี้เปนเพราะภาพของวัตถุเกิดอยูหลังเรตินา ซ่ึงมีสาเหตุ
มาจากเลนสตาของคนสายตายาวจะบางมาก แมวากลามเนื้อตาจะพยายามบีบเต็มท่ีแลว 

                 การแกไข  จะตองสวมแวนตาท่ีทําจากเลนสนูน เพ่ือชวยบีบลําแสงกอนหักเหผานเลนสตา  

เพ่ือทําใหเกิดภาพท่ีเรตินาพอดี 

สายตาคนชรา 
                 จะมองเห็นวัตถุท่ีอยูใกลไมชัดเจนเหมือนกับเปนคนสายตายาว แตเม่ือมองวัตถุท่ีอยูไกลๆ ก็
มองเห็นไมชัดเจนอีกเหมือนกับคนสายตาสั้น โดยจุดใกลตาของคนชราจะมากกวา <st1:metricconverter 
w:st="on" productid="25 เซนติเมตร">25 เซนติเมตร</st1:metricconverter> สวนจุดไกลตาจะนอยกวา
ระยะอนันต เนื่องจากกลามเนื้อตาทํางานผิดปกติ คือ บังคับใหเลนสตาปรับความยาวโฟกัสยาวสั้นตางๆ กัน
มากไมได 
                 การแกไข  ตองใชแวนตาสองอัน คือ ใชแวนตาท่ีทําดวยเลนสนูน เม่ือจะมองวัตถุท่ีอยูใกล และ
ใชแวนตาท่ีทําดวยเลนสเวา เม่ือจะมองวัตถุท่ีอยูไกล 
คนสายตาเอียง 
                 จะมองเห็นวัตไมคมชัดบริเวณรอบๆ  โดยจะมองเห็นวัตถุในแนวระดับไมชัด แตในแนวดิ่งชัดและ
บริเวณตรงกลางชัดเจน สาเหตุเกิดจากความโคงผิวของเลนสตาในระนาบท้ังสองไมเทากัน 
               การแกไข   โดยการสวมแวนตาท่ีทําดวยเลนสกาบกลวยชนิดเวาและชนิดนูน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ใบความรูท่ี 2 
เรื่อง เครื่องมือวัดความเขมแสง 

 
ความสวาง 

1.  อัตราการใหพลังงานแสงของแหลงกําเนิดแสง 
                 แสงเปนพลังงานรูปหนึ่ง และทําใหเกิดความสวางบนพ้ืนท่ีท่ีแสงตกกระทบ วัตถุท่ีผลิตแสงไดดวย
ตัวเอง เรียกวา แหลงกําเนิดแสง เชน ดวงอาทิตย  เทียนไข และหลอดไฟฟา และปริมาณพลังงานแสงท่ีสอง
ออกมาจากแหลงกําเนิดแสงใดๆ ตอ หนึ่งหนวยเวลา  เรียกวา   อัตราการใหพลังงานแสงของแหลงกําเนิด
แสง   มีหนวยเปน  ลูเมน (lumen : lm) 
           เครื่องวัดความสวาง เรียกวา ลักซมิเตอร 
                                                     E = F / A 
                 F  เปน  อัตราพลังงานแสงท่ีตกบนพ้ืน มีหนวยเปนลูเมน (lumen : lm) 
                 A  เปน  พ้ืนท่ีรับแสง มีหนวยเปนตารางเมตร m2 
                 E  เปน  ความสวาง มีหนวยเปนลักซ (lux : lx) 
 

Lux meter (หรือ Light Meter, เครื่องวัดแสง, เครื่องวัดแสงสวาง) คือ เครื่องมือวัดชนิดหนึ่งท่ีใชวัด
ปริมาณความเขมของแสงสวางในสภาพแวดลอมท่ีถูกกําหนดไว ซ่ึงวัดคาออกมาเปนหนวย Lux (ลักซ) หรือ FC 
(Foot candle) โดย Lux meter (เครื่องวัดแสง) ปจจุบันถูกออกแบบมาใหสามารถใชงานไดหลากหลาย มี
ความรวดเร็วในการวัด สามารถพกพาไดสะดวก เล็กนํ้าหนักเบาและมีความแมนยําในการวัดสูง ซ่ึงเหมาะใน
การวัดในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสํานักงาน, โรงพยาบาล, หองปฏิบัติการ 

 
เครื่องมือวัดแสง (Lux meter) ทํางานอยางไร 
หลักการทํางานของ Lux meter (เครื่องวัดแสง) ทํางานโดยใช Photo Electric cell หรือตัว Sensor 

ซ่ึงถูกติดตั้ง ในโคมพลาสติกสีขาวขุน เม่ือจับแสงท่ีกระทบไดแลว จะสงขอมูลประมวลผล แปลงคลื่นแสงเปน
ประจุไฟฟา คํานวณคาเปนหนวย Lux แสดงผลออกมาท่ีหนาจอDigital เพ่ือสะดวกในการอานคาท่ีวัดไดให
ผูใชงานทราบ 

 
เครื่องมือวัดแสงมี 2 ประเภท 
1. เครื่องมือวัดแสงประเภท Analog หนาจอในการวัดเปนเข็ม 
2. เครื่องมือวัดแสงประเภท Digital แสดงผลเปนตัวเลขหนาจอเปน LED 
ซ่ึงแบงเปนชวงการวัดเฉลี่ย 5 point ของ Range ท่ีใชงาน โดยท่ัวไปแลวนิยมใชเครื่องมือวัดแบบ 

Digital โดยท่ี Calibration Laboratory รับสอบเทียบ Lux meter ไดถึง 25000 Lux 
 
วิธีการใชงาน Lux meter (เครื่องวัดแสง) โดยท่ัวไป 
1. กดปุม Power เพ่ือเปดเครื่อง 
2. เปดฝาครอบตัว Sensor ออก 
3. หัน Sensor ไปยังตําแหนงแสงท่ีตองการวัด โดยหัน Sensor ตั้งฉากกับตัวกําเนิดแสง 
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4. เลือกชวงการวัดใหเหมาะสม 
5. สามารถปรับคาหนวยการวัด โดยกดปุมเปลี่ยนหนวย Lux หรือ CD ไดตามตองการ 
6. สามารถบันทึกคาสูงสุดในการวัดได โดยกดปุมบันทึกคา 
7. หลังจากใชงานเสร็จแลวใหกดปุม Off หรือปลอยใหปดเองอัตโนมัติ และปดฝาครอบ Sensor 
 
วิธีการเก็บรักษาลักซมิเตอรมีหลายวิธี เชน 
1. เก็บไวในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิไมเกิน 50 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการเก็บไวในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง
หรือถูกแสงโดยตรง 
2. หลีกเลี่ยงการเก็บไวในบริเวณท่ีมีความชื้นมากเกินไป 
3.  หลีกเลี่ยงการเก็บไวในบริเวณท่ีมีฝุนเยอะ 
4. หลีกเลี่ยงการเก็บไวในบริเวณท่ีมีแกสติดไฟงาย 
5.  หลีกเลี่ยงการเก็บไวในบริเวณท่ีมีคลื่นแมเหล็กไฟฟาสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ความสวาง 

                 พลังงานแสงท่ีทําใหเกิดความสวางบนพ้ืนท่ีท่ีรับแสง ถาพิจารณาพ้ืนท่ีใดๆ ท่ีรับแสง ความสวาง
บนพ้ืนท่ีนั้นหาไดจาก 
ตัวอยาง      ติดหลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนต 40 วัตต จํานวน 2 หลอด มีตัวสะทอนแสง ใหพลังงานแสงท้ังหมด
ตกลงบนพ้ืนหอง 20 ตารางเมตร ถาหลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนต 40 วัตต มีอัตราการใหพลังงานแสง 2700 ลู
เมน ใหหาความสวางบนพ้ืนหองนี้ 
วิธีทํา      ความสวางบนพ้ืนหอง       =  อัตราการใหพลังงานแสงของหลอดไฟฟา / พ้ืนท่ีของหอง 
 
                                                                       =  2700 x 2 / 20 
 
                                                                       =  270 ลักซ 
                 ดังนั้นความสวางบนพ้ืนหองเทากับ  270 ลักซ 
 
 
 

รูปท่ี 1 Lux meter 
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4. เลือกชวงการวัดใหเหมาะสม 
5. สามารถปรับคาหนวยการวัด โดยกดปุมเปลี่ยนหนวย Lux หรือ CD ไดตามตองการ 
6. สามารถบันทึกคาสูงสุดในการวัดได โดยกดปุมบันทึกคา 
7. หลังจากใชงานเสร็จแลวใหกดปุม Off หรือปลอยใหปดเองอัตโนมัติ และปดฝาครอบ Sensor 
 
วิธีการเก็บรักษาลักซมิเตอรมีหลายวิธี เชน 
1. เก็บไวในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิไมเกิน 50 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการเก็บไวในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง
หรือถูกแสงโดยตรง 
2. หลีกเลี่ยงการเก็บไวในบริเวณท่ีมีความชื้นมากเกินไป 
3.  หลีกเลี่ยงการเก็บไวในบริเวณท่ีมีฝุนเยอะ 
4. หลีกเลี่ยงการเก็บไวในบริเวณท่ีมีแกสติดไฟงาย 
5.  หลีกเลี่ยงการเก็บไวในบริเวณท่ีมีคลื่นแมเหล็กไฟฟาสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ความสวาง 

                 พลังงานแสงท่ีทําใหเกิดความสวางบนพ้ืนท่ีท่ีรับแสง ถาพิจารณาพ้ืนท่ีใดๆ ท่ีรับแสง ความสวาง
บนพ้ืนท่ีนั้นหาไดจาก 
ตัวอยาง      ติดหลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนต 40 วัตต จํานวน 2 หลอด มีตัวสะทอนแสง ใหพลังงานแสงท้ังหมด
ตกลงบนพ้ืนหอง 20 ตารางเมตร ถาหลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนต 40 วัตต มีอัตราการใหพลังงานแสง 2700 ลู
เมน ใหหาความสวางบนพ้ืนหองนี้ 
วิธีทํา      ความสวางบนพ้ืนหอง       =  อัตราการใหพลังงานแสงของหลอดไฟฟา / พ้ืนท่ีของหอง 
 
                                                                       =  2700 x 2 / 20 
 
                                                                       =  270 ลักซ 
                 ดังนั้นความสวางบนพ้ืนหองเทากับ  270 ลักซ 
 
 
 

รูปท่ี 1 Lux meter 

 

 

3. ประโยชนจากความรูเกี่ยวกับความสวาง 
                           ความรูเรื่องความสวางชวยในการจัดไฟตามอาคารบานเรือนและหอง ทํางานตางๆได
อยางเหมาะสม มีมาตรฐานกําหนดความสวางท่ีพอเหมาะดังนี้ 
  

สถานท่ี กิจกรรม ความสวาง (ลักซ) 

สํานักงาน บันไดฉุกเฉิน 
ทางเดินในอาคาร 
หองประชุม หองรับรอง 

30 – 75 
  75 – 200 
200 – 750 

บาน หองนั่งเลน หองครัว หองอาหาร 
หองอานหนังสือ หองทํางาน 

150 – 300 
   500 – 1000 

โรงเรียน โรงพลศึกษา หอประชุม 
หองเรียน 
หองสมุด หองปฏิบัติการ หองเขียนแบบ 

  75 – 300 
300 – 750 

   750 – 1500 

โรงพยาบาล หองตรวจโรค หองผาตัด     5000 – 10000 
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ใบงานท่ี 1 เรื่อง สํารวจ ศึกษา วิเคราะห ปริมาณแสง  ความเขมแสง 
องคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือฝกปฏิบัติการวัดความเขมแสงและคํานวณหาปริมาณแสงจากอุปกรณวัดความเขมแสง  
Lux meter ได 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนบักทึกคาความเขมแสงจากเครื่องมือวัดความเขมแสง Lux meter  
 

สํารวจ ศึกษา วิเคราะห ปริมาณแสง  ความเขมแสง 
วันท่ีสํารวจ.................................. พ้ืนท่ีศึกษา..................................................................................... 
ผูสํารวจ.............................................................................................................................................. 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
ตารางท่ี 1 การวัดความเขมแสง (Lux) 

ชวงเวลา 

ผลการศึกษา 

ความเขมแสง (Lux)หรือปริมาณแสง (Lumen/m2) 

บริเวณ A บริเวณ B บริเวณ C 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 

เชา 06.00 -09.00  น.                   

เฉลี่ย       

สาย 10.00 – 11.00  น.                   

เฉลี่ย       

เท่ียง 12.00 น.                   

เฉลี่ย       

บาย 13.00 -15.00 น.                   

เฉลี่ย       

เย็น 16.00 –18.00 น.                   

เฉลี่ย       

 
ออกแบบตารางบันทึกขอมูล โดย นางวะลัยลักษณ  ชัยสิทธิ ์
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ใบงานท่ี 1 เรื่อง สํารวจ ศึกษา วิเคราะห ปริมาณแสง  ความเขมแสง 
องคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือฝกปฏิบัติการวัดความเขมแสงและคํานวณหาปริมาณแสงจากอุปกรณวัดความเขมแสง  
Lux meter ได 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนบักทึกคาความเขมแสงจากเครื่องมือวัดความเขมแสง Lux meter  
 

สํารวจ ศึกษา วิเคราะห ปริมาณแสง  ความเขมแสง 
วันท่ีสํารวจ.................................. พ้ืนท่ีศึกษา..................................................................................... 
ผูสํารวจ.............................................................................................................................................. 

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
ตารางท่ี 1 การวัดความเขมแสง (Lux) 

ชวงเวลา 

ผลการศึกษา 

ความเขมแสง (Lux)หรือปริมาณแสง (Lumen/m2) 

บริเวณ A บริเวณ B บริเวณ C 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 

เชา 06.00 -09.00  น.                   

เฉลี่ย       

สาย 10.00 – 11.00  น.                   

เฉลี่ย       

เท่ียง 12.00 น.                   

เฉลี่ย       

บาย 13.00 -15.00 น.                   

เฉลี่ย       

เย็น 16.00 –18.00 น.                   

เฉลี่ย       

 
ออกแบบตารางบันทึกขอมูล โดย นางวะลัยลักษณ  ชัยสิทธิ ์

 

 

 

ตารางท่ี 2  การหาปริมาณแสง (%) 
 

ชวงเวลา 

 ผลการศึกษา 

ปริมาณแสง (%) 

บริเวณ A บริเวณ B บริเวณ C 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 

เชา 06.00 -09.00  น.                   

เฉลี่ย       

สาย 10.00 – 11.00  น.                   

เฉลี่ย       

เท่ียง 12.00 น.                   

เฉลี่ย       

บาย 13.00 -15.00 น.                   

เฉลี่ย       

เย็น 16.00 –18.00 น.                   

เฉลี่ย       

 
ออกแบบตารางบันทึกขอมูล โดย นางวะลัยลักษณ  ชัยสิทธิ ์

 

นิยามศัพทเฉพาะ การหาปริมาณแสงเปน % 
ปริมาณแสงท่ีตกกระทบในชวงเวลาตางๆเทียบกับปริมาณแสงสูงสุดตอวัน ท่ีวัดได 
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ตารางท่ี 3 หาปริมาณแสง  ความเขมแสง 
 

ชวงเวลา 

ผลการศึกษา 

ความเขมแสง (Lux) หรือปริมาณแสง (Lumen/m2) ปริมาณแสง (%) 

บริเวณ A บริเวณ B บริเวณ C บริเวณ A บริเวณ B บริเวณ C 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 

เชา 06.00 -09.00  น.                  -                   

เฉลี่ย             

สาย 10.00 – 11.00  น.                                     

เฉลี่ย             

เท่ียง 12.00 น.                                     

เฉลี่ย             

บาย 13.00 -15.00 น.                                     

เฉลี่ย             

เย็น 16.00 –18.00 น.                                     

เฉลี่ย             

 
ออกแบบตารางบันทึกขอมูล โดย นางวะลัยลักษณ  ชัยสิทธิ ์

 

 

 

ผังสภาพภูมิศาสตร (แสง ลม) 
พ้ืนท่ีศึกษา ......................................................... 
มาตราสวน ........................................................ 
วันท่ี ................................................................... 
ผูศึกษา .............................................................. 

 

N 

สัญลกัษณ์ 

ใบงานท่ี 2 เรื่อง การทําผังภูมิศาสตร แสงและลม 
คําช้ีแจง ใหนักเรียนวาดผังภูมิศาสตร แสงและลม ของพ้ืนท่ี ท่ีนักเรียนศึกษาคาความเขมแสงปริมาณแสงจากใบงานท่ี 1 
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ผลงาน/ช้ินงาน 
ใบงาน ท่ี 1 

เรื่อง สํารวจ ศึกษา วิเคราะห ปริมาณแสง  ความเขมแสง 
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ผลงาน/ช้ินงาน 
ผังภูมิศาสตร ดินและน้ํา 
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ผลงาน/ช้ินงาน 
ใบงาน ท่ี 2 การทําผังภูมิศาสตร แสงและลม 
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ผลงาน/ช้ินงาน 
ใบงาน ท่ี 2 การทําผังภูมิศาสตร แสงและลม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผลงาน/ช้ินงาน 
ผังภูมิศาสตร มุมมอง 
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ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 – 2  กิจกรรมการเรียนการสอนสํารวจ ศึกษา วิเคราะห สภาพพ้ืนท่ี วัดความสูงต่ําของพ้ืนท่ี  
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ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 – 2  กิจกรรมการเรียนการสอนสํารวจ ศึกษา วิเคราะห สภาพพ้ืนท่ี วัดความสูงต่ําของพ้ืนท่ี  
 
 

 

 

ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 – 4  กิจกรรมการเรียนการสอนสํารวจ ศึกษา วิเคราะห สภาพพ้ืนท่ี เรื่อง ดิน 
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ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 – 6  กิจกรรมการเรียนการสอนสํารวจ ศึกษา วิเคราะห สภาพพ้ืนท่ี เรื่องน้ํา 
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ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 – 6  กิจกรรมการเรียนการสอนสํารวจ ศึกษา วิเคราะห สภาพพ้ืนท่ี เรื่องน้ํา 
 

 

 

ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 7 – 8  กิจกรรมการเรียนการสอนสํารวจ ศึกษา วิเคราะห สภาพพ้ืนท่ี เรื่อง ลม 
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ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 – 10  กิจกรรมการเรียนการสอนสํารวจ ศึกษา วิเคราะห สภาพพ้ืนท่ี เรื่องแสง 
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ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 – 10  กิจกรรมการเรียนการสอนสํารวจ ศึกษา วิเคราะห สภาพพ้ืนท่ี เรื่องแสง 

 

 

ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 11 – 12  กิจกรรมการเรียนการสอนสํารวจ ศึกษา วิเคราะห สภาพพ้ืนท่ี เรื่องแสง 
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สรุปผล ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ  
สรุปผลจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนองคประกอบท่ี ๒ การรวบรวมพรรณไมเขา

ปลูกในโรงเรียน ลําดับการเรียนรูท่ี ๒ สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี ไวในการสอนวิชาวิทยาศาสตร 5 
เรื่องผลของความสวางท่ีมีตอดวงตามนุษย พบวาครูสามารถประยุกตใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ทําใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมายจากการปฏิบัติจริงอยางเปนรูปธรรม  ไดฝก
กระบวนการคิดอยางเปนระบบ  ไดฝกการออกแบบวิธีการสํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี  และไดฝกใช
เครื่องมือวิทยาศาสตรในการเก็บรวบรวมขอมูล   

ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการองคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน ลําดับการ
เรียนรูท่ี 2 สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี  คือ ครูผูสอนมีการพัฒนาวิธีการสอนและออกแบบตารางการวัด
คาความเขมแสง สามารถเปลี่ยนความเขมแสงเปนปริมาณแสงเทียบเปนเปอรเซ็นตได สรางนวัตกรรมใหมๆซ่ึง
เปนวิธีการท่ีผานกระบวนการคิดสรางสรรค มีการวิเคราะหออกแบบเพ่ือการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังยังเปน
การเผยแพรวิธีการสอนของครูในเรื่องการหาปริมาณความเขมแสง ใหกับโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนอ่ืนๆ ท่ีสนใจนําไปใชประโยชนในกระบวนการเก็บรวมรวมขอมูลเพ่ือการสํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพ
พ้ืนท่ี จากการท่ีครูผูสอนไดเปนวิทยากรบรรยายขยายผลวิธีการหาปริมาณแสง และความเขมแสง ผานการใช
เครื่องมือวัดความเขมแสง หรือแอพพลิเคชั่นท่ีอยูในโทรศัพท ใหกับโรงเรียนตางๆ ในการประชุมกลุมสมาชิก
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน หลักสูตรการบริหารและการจัดการ องคประกอบท่ี 1 และ 2 และการฝกอบรม
ปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน หลักสูตร 5 องคประกอบ ใหกับศูนยประสาน อพ.สธ. ประจําภูมิภาค 
ไดแก ศูนยศูนยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ศูนยประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเชียงใหม และศูนยประสานงาน อพ.สธ. – 
มหาวิทยาลัยมหิดล ท้ังในรูปแบบ online และ onsite  ในชวงป 2564 และ 2565 โดยไดรับความอนุเคราะห 
และการสนับสนุนจากคุณชนันตติณณ เทียนทอง เจาหนาท่ี อพ.สธ. ประจําภูมิภาค นักเรียนมีการทํางาน
รวมกันเปนกลุมระหวางรุนพ่ีรุนนอง ทําใหไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  มีการดูแลกันระหวางพ่ี
นอง  ซ่ึงเปนการฝกคุณธรรม  จริยธรรม ท่ีมีตอการทํางานรวมกันในสังคม เชน การเปนผูนํา ผูตาม  การ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ  การรับฟงความคิดเห็นระหวางกัน  มีการพัฒนาดานภูมิปญญา เชน การหาวิธีการวัดความสูง
ต่ําของพ้ืนและวิธีการวัดทิศทางลมจากเครื่องมือท่ีมีอยูรอบตัว  นอกจากผลท่ีเกิดข้ึนกับครูและนักเรียนแลวยัง
สงผลตอโรงเรียน คือทําใหนักเรียนเกิดความรักและเห็นคุณคาของสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จึงชวยกันดูแล
รักษาใหโรงเรียนมีความสะอาด รมรื่น นาเรียน และยังสงผลตอชุมชน  สังคม เนื่องจากนักเรียนไดเรียนรูการใช
ชีวิตและทํางานรวมกับบุคคลท่ีไมสนิทคุนเคยจึงทําใหสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดงาย  
 
เอกสารอางอิง 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ,2560.มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด     
        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคม 
        ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน 
        พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551.โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด : กรุงเทพฯ 
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, สถาบัน,2560. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรและ 
        เทคโนโลยีเลมท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3.โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว : กรุงเทพฯ 
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สรุปผล ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ  
สรุปผลจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนองคประกอบท่ี ๒ การรวบรวมพรรณไมเขา

ปลูกในโรงเรียน ลําดับการเรียนรูท่ี ๒ สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี ไวในการสอนวิชาวิทยาศาสตร 5 
เรื่องผลของความสวางท่ีมีตอดวงตามนุษย พบวาครูสามารถประยุกตใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ทําใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมายจากการปฏิบัติจริงอยางเปนรูปธรรม  ไดฝก
กระบวนการคิดอยางเปนระบบ  ไดฝกการออกแบบวิธีการสํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี  และไดฝกใช
เครื่องมือวิทยาศาสตรในการเก็บรวบรวมขอมูล   

ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการองคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน ลําดับการ
เรียนรูท่ี 2 สํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี  คือ ครูผูสอนมีการพัฒนาวิธีการสอนและออกแบบตารางการวัด
คาความเขมแสง สามารถเปลี่ยนความเขมแสงเปนปริมาณแสงเทียบเปนเปอรเซ็นตได สรางนวัตกรรมใหมๆซ่ึง
เปนวิธีการท่ีผานกระบวนการคิดสรางสรรค มีการวิเคราะหออกแบบเพ่ือการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังยังเปน
การเผยแพรวิธีการสอนของครูในเรื่องการหาปริมาณความเขมแสง ใหกับโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนอ่ืนๆ ท่ีสนใจนําไปใชประโยชนในกระบวนการเก็บรวมรวมขอมูลเพ่ือการสํารวจ ศึกษา วิเคราะหสภาพ
พ้ืนท่ี จากการท่ีครูผูสอนไดเปนวิทยากรบรรยายขยายผลวิธีการหาปริมาณแสง และความเขมแสง ผานการใช
เครื่องมือวัดความเขมแสง หรือแอพพลิเคชั่นท่ีอยูในโทรศัพท ใหกับโรงเรียนตางๆ ในการประชุมกลุมสมาชิก
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน หลักสูตรการบริหารและการจัดการ องคประกอบท่ี 1 และ 2 และการฝกอบรม
ปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน หลักสูตร 5 องคประกอบ ใหกับศูนยประสาน อพ.สธ. ประจําภูมิภาค 
ไดแก ศูนยศูนยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ศูนยประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเชียงใหม และศูนยประสานงาน อพ.สธ. – 
มหาวิทยาลัยมหิดล ท้ังในรูปแบบ online และ onsite  ในชวงป 2564 และ 2565 โดยไดรับความอนุเคราะห 
และการสนับสนุนจากคุณชนันตติณณ เทียนทอง เจาหนาท่ี อพ.สธ. ประจําภูมิภาค นักเรียนมีการทํางาน
รวมกันเปนกลุมระหวางรุนพ่ีรุนนอง ทําใหไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  มีการดูแลกันระหวางพ่ี
นอง  ซ่ึงเปนการฝกคุณธรรม  จริยธรรม ท่ีมีตอการทํางานรวมกันในสังคม เชน การเปนผูนํา ผูตาม  การ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ  การรับฟงความคิดเห็นระหวางกัน  มีการพัฒนาดานภูมิปญญา เชน การหาวิธีการวัดความสูง
ต่ําของพ้ืนและวิธีการวัดทิศทางลมจากเครื่องมือท่ีมีอยูรอบตัว  นอกจากผลท่ีเกิดข้ึนกับครูและนักเรียนแลวยัง
สงผลตอโรงเรียน คือทําใหนักเรียนเกิดความรักและเห็นคุณคาของสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จึงชวยกันดูแล
รักษาใหโรงเรียนมีความสะอาด รมรื่น นาเรียน และยังสงผลตอชุมชน  สังคม เนื่องจากนักเรียนไดเรียนรูการใช
ชีวิตและทํางานรวมกับบุคคลท่ีไมสนิทคุนเคยจึงทําใหสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดงาย  
 
เอกสารอางอิง 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ,2560.มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด     
        กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระการเรียนรูสังคม 
        ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน 
        พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551.โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด : กรุงเทพฯ 
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, สถาบัน,2560. หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรและ 
        เทคโนโลยีเลมท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3.โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว : กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 

 
 

 

 

 

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 
การศึกษาขอมูลดานตาง ๆ : การศึกษาพรรณไมที่สนใจ 

 

ผูนําเสนอ 
1. นางสาวสกุญัญา      กัญกาญจนะ 

ตําแหนง ครู 
 

                                 2. นางสาวเบญจพร     จันทรจําปา 
ตําแหนง ครู 

 
 

โรงเรียนนารีนุกูล 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  

นําเสนอ วันที่ 21 เดือน กันยายน 2565 
 

 หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบรีุ  อําเภอทาศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 
การศึกษาขอมูลดานตาง ๆ : การศึกษาพรรณไมที่สนใจ  

 
สุกัญญา  กัญกาญจนะ1 , เบญจพร   จันทรจาํปา1 

1โรงเรียนนารีนุกูล ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

บทคัดยอ 

 งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนนารีนุกูล ไดสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และไดตระหนักถึงความสําคัญในการปลูกฝงและสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีการจัดการเรียนรูโดยใชสิ่งแวดลอมในโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูในการบูรณา
การศึกษาขอมูลดานตางๆ ของพืชในโรงเรียน โดยเฉพาะถ่ัวแปบซ่ึงเปนพืชตระกูลถ่ัวท่ีใหคุณคาทางโภชนาการ        
มีสรรพคุณทางยา ในปจจุบันจะพบถ่ัวแปบไดนอยทําใหไมเปนท่ีรูจักของกลุมนักเรียน ดวยเหตุนี้งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนนารีนุกูลจึงนําถ่ัวแปบและพืชในโรงเรียนมาบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับ
นักเรียน โดยมีจุดประสงค 1) เพ่ือใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูทางดานพฤกษศาสตรและเกิดทักษะท่ี
จําเปนตามหลักสูตร รูจักเชื่อมโยงความรูจากตางกลุมสาระเพ่ือสรางผลงานบูรณาการตามความชอบและความ
ถนัดของตน 2) เพ่ือใหผูเรียนใกลชิดกับพืชพรรณในโรงเรียนผานการใชพืชเปนสื่อการเรียนรู สงผลใหผูเรียนได
เห็นประโยชนของพืชพรรณเหลานั้น นําไปสูการอนุรักษและดูแลรักษาตอไป  

การบูรณาการจัดกิจกรรมการศึกษาขอมูลดานตางๆ ของพรรณไมท่ีสนใจ ในโรงเรียนนารีนุกูล          
มีรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมและความสนใจของผูเรียนโดยมีกลุมเปาหมายเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสรางและหนาท่ีของพืช มีการบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงขามวิชาในกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนบรรยากาศการจัดการเรียนในหองเรียนเปนการศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน   
และใหอิสระกับนักเรียนในการสรางสรรคชิ้นงาน ทําใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะในหลาย ๆ ดานไปพรอม ๆ กัน  

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในการศึกษาขอมูลดานตาง ๆ ของของพรรณไม ท่ีสนใจ                
เปนประโยชนตอผูเรียนในการเรียนรูเก่ียวกับสวนประกอบของพืช ตลอดจนเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตรใน
การศึกษาลักษณะของพืช ทําใหผูเรียนรูจักเชื่อมโยงความรูจากตางกลุมสาระเพ่ือสรางผลงานบูรณาการตาม
ความถนัดของตน นําประสบการณจากการเรียนรูบูรณาการไปประยุกตใชในดานการเรียน และการทํางานใน
อนาคต สรางความตระหนักใหผูเรียนเห็นคุณคาของพรรณไม ธรรมชาติ รวมมือกันอนุรักษพันธุกรรมและ
อนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

 

คําสําคัญ : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน, การศึกษาขอมูลพรรณไมท่ีสนใจ, โครงสรางของพืช 
ติดตอผูนําเสนอ : นางสาวสุกัญญา  กัญกาญจนะ  โทร 0874534656 อีเมลล sukanya36inuk@narinukun.ac.th 

                       นางสาวเบญจพร  จันทรจําปา  โทร 0812030879 อีเมลล 51010212394g10@gmail.com 
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เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 
การศึกษาขอมูลดานตาง ๆ : การศึกษาพรรณไมที่สนใจ  

 
สุกัญญา  กัญกาญจนะ1 , เบญจพร   จันทรจาํปา1 

1โรงเรียนนารีนุกูล ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

บทคัดยอ 

 งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนนารีนุกูล ไดสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และไดตระหนักถึงความสําคัญในการปลูกฝงและสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีการจัดการเรียนรูโดยใชสิ่งแวดลอมในโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูในการบูรณา
การศึกษาขอมูลดานตางๆ ของพืชในโรงเรียน โดยเฉพาะถ่ัวแปบซ่ึงเปนพืชตระกูลถ่ัวท่ีใหคุณคาทางโภชนาการ        
มีสรรพคุณทางยา ในปจจุบันจะพบถ่ัวแปบไดนอยทําใหไมเปนท่ีรูจักของกลุมนักเรียน ดวยเหตุนี้งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนนารีนุกูลจึงนําถ่ัวแปบและพืชในโรงเรียนมาบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับ
นักเรียน โดยมีจุดประสงค 1) เพ่ือใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูทางดานพฤกษศาสตรและเกิดทักษะท่ี
จําเปนตามหลักสูตร รูจักเชื่อมโยงความรูจากตางกลุมสาระเพ่ือสรางผลงานบูรณาการตามความชอบและความ
ถนัดของตน 2) เพ่ือใหผูเรียนใกลชิดกับพืชพรรณในโรงเรียนผานการใชพืชเปนสื่อการเรียนรู สงผลใหผูเรียนได
เห็นประโยชนของพืชพรรณเหลานั้น นําไปสูการอนุรักษและดูแลรักษาตอไป  

การบูรณาการจัดกิจกรรมการศึกษาขอมูลดานตางๆ ของพรรณไมท่ีสนใจ ในโรงเรียนนารีนุกูล          
มีรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมและความสนใจของผูเรียนโดยมีกลุมเปาหมายเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสรางและหนาท่ีของพืช มีการบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงขามวิชาในกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนบรรยากาศการจัดการเรียนในหองเรียนเปนการศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน   
และใหอิสระกับนักเรียนในการสรางสรรคชิ้นงาน ทําใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะในหลาย ๆ ดานไปพรอม ๆ กัน  

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในการศึกษาขอมูลดานตาง ๆ ของของพรรณไม ท่ีสนใจ                
เปนประโยชนตอผูเรียนในการเรียนรูเก่ียวกับสวนประกอบของพืช ตลอดจนเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตรใน
การศึกษาลักษณะของพืช ทําใหผูเรียนรูจักเชื่อมโยงความรูจากตางกลุมสาระเพ่ือสรางผลงานบูรณาการตาม
ความถนัดของตน นําประสบการณจากการเรียนรูบูรณาการไปประยุกตใชในดานการเรียน และการทํางานใน
อนาคต สรางความตระหนักใหผูเรียนเห็นคุณคาของพรรณไม ธรรมชาติ รวมมือกันอนุรักษพันธุกรรมและ
อนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

 

คําสําคัญ : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน, การศึกษาขอมูลพรรณไมท่ีสนใจ, โครงสรางของพืช 
ติดตอผูนําเสนอ : นางสาวสุกัญญา  กัญกาญจนะ  โทร 0874534656 อีเมลล sukanya36inuk@narinukun.ac.th 

                       นางสาวเบญจพร  จันทรจําปา  โทร 0812030879 อีเมลล 51010212394g10@gmail.com 
 

 

 

บทนํา  

 จากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เก่ียวกับการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช ความวา “การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการปลูกฝง
ใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจ และเกิดความปติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใช
วิธีการสอนการอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทํา
ใหเด็กเกิดความเครียด ซ่ึงจะเปนผลเสียแกประเทศไทยในระยะยาว” 
 งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนนารีนุกุล ไดเล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และการพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรู แมวาความหลากหลายของพืชพรรณในโรงเรียน   
นารีนุกูลจะมีจํานวนนอยเนื่องจากพ้ืนสวนใหญเปนสิ่งปลูกสราง แตจาการสํารวจทําใหพบวาพืชพรรณใน
บริเวณโรงเรียนนารีนุกูลมีความสําคัญและมีประโยชนในดานอาหาร ยารักษาโรค สามารถแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑได โดยเฉพาะถ่ัวแปบซ่ึงเปนพรรณไมท่ีสนใจของโรงเรียนนารีนุกูล ในปจจุบันจะพบเห็นไดนอยจึง
เปนพืชท่ีควรอนุรักษและศึกษาขอมูลทางพฤกษศาสตร ดังนั้นการศึกษาขอมูลในดานตางๆ ของพรรณไมท่ี
สนใจจึงมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูทางดานพฤกษศาสตรและเกิดทักษะท่ีจําเปน
ตามหลักสูตร รูจักเชื่อมโยงความรูจากตางกลุมสาระเพ่ือสรางผลงานบูรณาการตามความชอบและความถนัด    
ของตน 2) เพ่ือใหผูเรียนใกลชิดกับพืชพรรณในโรงเรียนผานการใชพืชเปนสื่อการเรียนรูสงผลใหผูเรียนไดเห็น
ประโยชนของพืชพรรณเหลานั้น นําไปสูการอนุรักษและดูแลรักษาตอไป 
 จากการเรียนรูดวยวิธีบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยใชลําดับการเรียนรูใน
องคประกอบท่ี 3 ลําดับการเรียนรูท่ี 3.2 การศึกษาพรรณไมท่ีสนใจ เปนวิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนรู  
ท่ีครูสามารถประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการบูรณาการกลุมสาระการ
การเรียนรูคณิตศาสตรในการกําหนดมาตรสวน การยอสวนการขยายสวนของภาพวาดเสมือนจริงทําให
นักเรียนเรียนรูไดอยางเขาใจ ผานการลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังไดฝกทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณทาง
วิทยาศาสตรในการศึกษาโครงสรางภายนอกและภายในของพืช รวมท้ังยังไดบูรณาการกลุมสาระการเรียนรู
ศิลปศึกษาในการวาดภาพทางพฤกษศาสตร การวาดภาพเสมือนจริงของสวนประกอบตางๆ ของพืช โดยใช
พรรณไม ท่ีสนใจในโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู  นอกจากนี้ยังเปนการฝกใหผู เรียนไดรูจักการวางแผน              
การแกปญหา การทํางานเปนทีม การแลกเปลี่ยนและยอมรับความคิดเห็นของผู อ่ืนอีกดวย นอกจากนี้        
การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนยังสงผลตอโรงเรียนและชุมชนอ่ืนๆ เชน การเขามาศึกษาดูงาน
การบูรณาการความรูในการศึกษาขอมูลดานตางๆ ของพรรณไมซ่ึงเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญในนําสูการ
ประดิษฐคิดคนผลิตภัณฑท่ีสามารถสรางรายไดใหกับโรงเรียนและชุมชน สนับสนุนใหเกิดการเล็งเห็นถึง
ความสําคัญและคุณประโยชนของพืชพรรณในโรงเรียนและทองถ่ิน กอใหเกิดความรูสึกหวนแหน เห็นคุณคา
ของการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณเหลานั้นไวตอไป 
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การบูรณาการ  
การวิเคราะหความสอดคลอง  
 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในการศึกษาขอมูลดานตางๆ ของพรรณไมท่ีสนใจมีการบูรณาการ
ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณิตศาสตร และศิลปศึกษา สามารถวิเคราะหความ
สอดคลองตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  
ดังตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1 ความสอดคลองตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
             (ฉบับปรับปรุง 2560) กับการบูรณาการการศึกษาขอมูลดานตางๆ ของพรรณไมท่ีสนใจ 

องคประกอบ ลําดับการ
เรียนรู 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

สาระการเรียนรู มาตรฐาน/ 
สาระ 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู 

องคประกอบท่ี 
3 การศึกษา
ขอมูลดานตางๆ 

2. การศึกษา
พรรณไมท่ี
สนใจ          
(พืชศึกษา) 

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

สาระชีววิทยา สาระ
ชีววิทยาท่ี 3 

6. สืบคนขอมูล 
อภิปราย และสรุป 
เก่ียวกับโครงสราง
ภายนอกและภายใน
ของพืชดอก 
 

ศิลปศึกษา สาระท่ี 1 ทัศนศิลป ศ 1.1 ม. 2/3 วาดภาพดวย
เทคนิคท่ีหลากหลายใน
การสื่อความหมายและ
เรื่องราวตาง ๆ 

คณิตศาสตร สาระท่ี 1 จํานวนและ
พีชคณิต 

ค 1.1 ม.1/3 เขาใจและ
ประยุกตใชอัตราสวน 
สัดสวน และ รอยละ 
ในการแกปญหา
คณิตศาสตรและปญหา 
ในชีวิตจริง 
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การบูรณาการ  
การวิเคราะหความสอดคลอง  
 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในการศึกษาขอมูลดานตางๆ ของพรรณไมท่ีสนใจมีการบูรณาการ
ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณิตศาสตร และศิลปศึกษา สามารถวิเคราะหความ
สอดคลองตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  
ดังตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1 ความสอดคลองตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
             (ฉบับปรับปรุง 2560) กับการบูรณาการการศึกษาขอมูลดานตางๆ ของพรรณไมท่ีสนใจ 

องคประกอบ ลําดับการ
เรียนรู 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

สาระการเรียนรู มาตรฐาน/ 
สาระ 

ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู 

องคประกอบท่ี 
3 การศึกษา
ขอมูลดานตางๆ 

2. การศึกษา
พรรณไมท่ี
สนใจ          
(พืชศึกษา) 

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

สาระชีววิทยา สาระ
ชีววิทยาท่ี 3 

6. สืบคนขอมูล 
อภิปราย และสรุป 
เก่ียวกับโครงสราง
ภายนอกและภายใน
ของพืชดอก 
 

ศิลปศึกษา สาระท่ี 1 ทัศนศิลป ศ 1.1 ม. 2/3 วาดภาพดวย
เทคนิคท่ีหลากหลายใน
การสื่อความหมายและ
เรื่องราวตาง ๆ 

คณิตศาสตร สาระท่ี 1 จํานวนและ
พีชคณิต 

ค 1.1 ม.1/3 เขาใจและ
ประยุกตใชอัตราสวน 
สัดสวน และ รอยละ 
ในการแกปญหา
คณิตศาสตรและปญหา 
ในชีวิตจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู 

 
สาระสําคัญ 

พืชประกอบดวยโครงสรางท่ีสําคัญตอการดํารงชีวิต ไดแก ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด ซ่ึง
อวัยวะแตละสวนของพืชนั้นมีหนาท่ีและสวนประกอบแตกตางกัน แตทํางานเก่ียวของและสัมพันธกันหากขาด
อวัยวะสวนใดสวนหนึ่งไป อาจทําใหพืชนั้นผิดปกติหรือตายได และยังมีปจจัยบางประการท่ีจําเปนตอการ
เจริญเติบโตของพืช 
1. ผลการเรียนรู  

สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุป เก่ียวกับโครงสรางภายนอกและภายในของพืช 
2. จุดประสงคการเรียนรู 

2.1 สามารถอธิบายเก่ียวกับโครงสรางภายนอกและภายในภายใน ราก ลําตน ใบ ดอก และผลของพืช  
2.2 สามารถสรุปเก่ียวกับโครงสรางภายนอกและภายในของราก ลําตน ใบ ดอก และผลของพืช  

3. สาระการเรียนรู/เนื้อหาสาระ (k) 
 รูและเขาใจ เก่ียวกับโครงสรางภายนอกและภายใน และชนิดของรากลําตน ใบ ดอก และผลของพืช  
4.  ทักษะ/กระบวนการ (P) 
 สืบคนขอมูล อภิปราย อธิบายและสรุปเก่ียวกับโครงสรางภายนอกและภายใน ของรากลําตน ใบ ดอก 
และผลของพืช  
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 
 1. สนใจใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน 
          2. ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 
6.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน (C) 
 1. ความสามารถในการคิด 
 2. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
7. คานิยม 12 ประการ 
 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

2) ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน 
 3) ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียน  

4) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม 
 
 

รายวิชา ว 30247 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  8 
เรื่อง โครงสรางภายนอกและ
ภายในของพืช 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 
เรื่อง โครงสรางภายนอกและภายในของพืช 
จํานวน  4 ช่ัวโมง 

ครูผูสอน นางสาวเบญจพร  จันทรจําปา                             กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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8. กิจกรรมการเรียนรู 
     8.1 ข้ันสรางความสนใจ (engagement) 20 นาที 

1) นักเรียนนําเมล็ดถ่ัวแปบกําลังงอก และตนถ่ัวแปบท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ีมาศึกษา จากนั้น
รวมกันตอบคําถาม ดังนี้  
 - สวนใดของเมล็ดท่ีงอกออกมากอน และงอกมาจากตําแหนงใดของเมล็ดและตําแหนงท่ี
งอกของเมล็ดถ่ัวแปบ  
 - นักเรียนคิดวาโครงสรางภายนอกและภายในของราก ลําตน และใบของถ่ัวแปบมี
ลักษณะอยางไร   

 8.2 ข้ันสํารวจตรวจสอบ (exploration) 100 นาที  
  1) นักเรียนแบงกลุมๆ ละ 3 คน เพ่ือศึกษาโครงสรางภายนอกและภายในของถ่ัวแปบ 

2) นักเรียนศึกษาโครงสรางภายในนอกของราก ลําตน ใบ ดอก และผล ของตนถ่ัวแปบ 
จากนั้นถายภาพ และวาดภาพลักษณะภายนอกท่ีสังเกตได  
3) นักเรียนศึกษาโครงสรางภายในของเนื้อเยื่อราก ลําตน และใบถ่ัวแปบ โดยศึกษาวิธีการ
ทดลองจากใบความรู เรื่อง เทคนิคการศึกษาโครงสรางภายในของพืช 
4) นักเรียนบันทึกผลการศึกษาลงในใบกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง การศึกษาโครงสรางภายนอกและ
ภายในของพรรณไมท่ีสนใจ 

 8.3 ข้ันอธิบายความรูและลงขอสรุป (Explain) 50 นาที 
1) นักเรียนแตละกลุมออกมานเสนอโครงสรางภายนอกและภายในของรากลําตน ใบ ดอก 
และผลของถ่ัวแปบ 

  2) นักเรียนรวมกันอภิปรายความเหมือนและความแตกตางของชิ้นงานในแตละกลุม 
8.4 ข้ันขยายความรู (Elaboration) 50 นาที 

1)  นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 3 คน ใหตัวแทนกลุมจับฉลากเพ่ือเลือกโครงสรางของพืชท่ี
นักเรียนจะทําการศึกษา 
2) นักเรียนทําการศึกษาลักษณะตอไปนี้ จากนั้นบันทึกผลการศึกษาลงใน                           ใบ
กิจกรรมท่ี 2 เรื่อง การกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู การศึกษาแตละสวนขององคประกอบยอย 
และเปรียบเทียบความแตกตางในแตละเรื่องของพรรณไมท่ีสนใจ ดังนี้ 

   2.1) นักเรียนรวมกันวางแผนในการกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรูในแตละสวนของถ่ัวแปบ 
2.2) นักเรียนศึกแตละสวนขององคประกอบยอยของโครงสรางท่ีกลุมของนักเรียน
ไดรับมอบหมาย  
2.3) นักเรียนนําขอมูลท่ีนกัเรียนทําการศึกษามาเปรียบเทียบความแตกตางในแตละ
เรื่องในชนิดเดียวกัน 

   8.5. ข้ันประเมินผล (Evaluation) 20 นาที 
               1) ประเมินงานจากใบกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง โครงสรางภายนอกและภายในของพรรณไมท่ีสนใจ 

2) ประเมินงานจากใบกิจกรรมท่ี 2 เรื่อง การกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู การศึกษาแตละสวน
ขององคประกอบยอย และเปรียบเทียบความแตกตางในแตละเรื่องของพรรณไมท่ีสนใจ 
3) สังเกตความสนใจในการเรียนของนักเรียนโดย แบบสังเกตพฤติกรรม    
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8. กิจกรรมการเรียนรู 
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  1) นักเรียนแบงกลุมๆ ละ 3 คน เพ่ือศึกษาโครงสรางภายนอกและภายในของถ่ัวแปบ 

2) นักเรียนศึกษาโครงสรางภายในนอกของราก ลําตน ใบ ดอก และผล ของตนถ่ัวแปบ 
จากนั้นถายภาพ และวาดภาพลักษณะภายนอกท่ีสังเกตได  
3) นักเรียนศึกษาโครงสรางภายในของเนื้อเยื่อราก ลําตน และใบถ่ัวแปบ โดยศึกษาวิธีการ
ทดลองจากใบความรู เรื่อง เทคนิคการศึกษาโครงสรางภายในของพืช 
4) นักเรียนบันทึกผลการศึกษาลงในใบกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง การศึกษาโครงสรางภายนอกและ
ภายในของพรรณไมท่ีสนใจ 

 8.3 ข้ันอธิบายความรูและลงขอสรุป (Explain) 50 นาที 
1) นักเรียนแตละกลุมออกมานเสนอโครงสรางภายนอกและภายในของรากลําตน ใบ ดอก 
และผลของถ่ัวแปบ 

  2) นักเรียนรวมกันอภิปรายความเหมือนและความแตกตางของชิ้นงานในแตละกลุม 
8.4 ข้ันขยายความรู (Elaboration) 50 นาที 

1)  นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 3 คน ใหตัวแทนกลุมจับฉลากเพ่ือเลือกโครงสรางของพืชท่ี
นักเรียนจะทําการศึกษา 
2) นักเรียนทําการศึกษาลักษณะตอไปนี้ จากนั้นบันทึกผลการศึกษาลงใน                           ใบ
กิจกรรมท่ี 2 เรื่อง การกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู การศึกษาแตละสวนขององคประกอบยอย 
และเปรียบเทียบความแตกตางในแตละเรื่องของพรรณไมท่ีสนใจ ดังนี้ 

   2.1) นักเรียนรวมกันวางแผนในการกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรูในแตละสวนของถ่ัวแปบ 
2.2) นักเรียนศึกแตละสวนขององคประกอบยอยของโครงสรางท่ีกลุมของนักเรียน
ไดรับมอบหมาย  
2.3) นักเรียนนําขอมูลท่ีนกัเรียนทําการศึกษามาเปรียบเทียบความแตกตางในแตละ
เรื่องในชนิดเดียวกัน 

   8.5. ข้ันประเมินผล (Evaluation) 20 นาที 
               1) ประเมินงานจากใบกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง โครงสรางภายนอกและภายในของพรรณไมท่ีสนใจ 

2) ประเมินงานจากใบกิจกรรมท่ี 2 เรื่อง การกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู การศึกษาแตละสวน
ขององคประกอบยอย และเปรียบเทียบความแตกตางในแตละเรื่องของพรรณไมท่ีสนใจ 
3) สังเกตความสนใจในการเรียนของนักเรียนโดย แบบสังเกตพฤติกรรม    

 

 

9. ส่ือ และแหลงการเรียนรู 

       - ใบความรู เรื่อง การศึกษาโครงสรางภายนอกและภายในของพรรณไมท่ีสนใจ 
      - หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ชีววิทยา เลมท่ี 4 ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ    
        เทคโนโลยี 

10. การวัดและประเมินผล  
ส่ิงท่ีตองการวัด วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑการผาน 

1. ดานความรู (Knowledge) 
    1.1 อธิบายเก่ียวกับ 
โครงสรางของพืช 

ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง 
โครงสรางของพืช 
  

แบบประเมินใบ
กิจกรรม เรื่อง 
โครงสรางของพืช 

ตองไดคะแนนเฉลี่ยระดับ 2 
คือ ระดับพอใช ข้ึนไป ผาน
เกณฑ 

2. กระบวนการ (Process) 
   2.1  ทดลองอภิปราย และ
สรุปเก่ียวกับโครงสรางของพืช 

สังเกตพฤติกรรมการ
ทําปฏิบัติการและการ
นําเสนอผลงาน 

แบบประเมินผลงาน
จากปฏิบัติการ เรื่อง 
โครงสรางของพืช 

ตองไดคะแนนเฉลี่ยระดับ 2 
คือ ระดับพอใช ข้ึนไป ผาน
เกณฑ 

3. ดานเจตคติ (Attitude) 

   3.1 สนใจใฝเรียนรู มุงม่ันใน

การทํางาน 

   3.2 ยอมรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืนและทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนอยางสรางสรรค 

สังเกตพฤติกรรมการ

ทํางานกลุม 

 

 

แบบประเมิน

พฤติกรรมการทํางาน

กลุม 

ตองไดคะแนนเฉลี่ยระดับ 2 
คือ ระดับพอใช ข้ึนไป ผาน
เกณฑ 
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เกณฑการใหคะแนน
ผลงาน 

คะแนนความถูกตอง 
3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1. ความครบถวนของ
องคประกอบ 

โครงสรางพืชท่ีศึกษามีความ
สมบูรณครบถวนทุก
องคประกอบ 

โครงสรางพืชท่ีศึกษา
ไมครบ 1-2 
องคประกอบ 

โครงสรางพืชท่ีศึกษาไมครบ 
มากกวา 2 องคประกอบ 

2. ความถูกตองของขอมูล เนื้อหาถูกตองท้ังหมด เนื้อหาไมถูกตอง 1-2 
รายการ 

เนื้อหาไมถูกตอง มากกวา  
2 รายการ 

3. ความสวยงามเปน
ระเบียบ 

ผลงานมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย สวยงาม 

ผลงานเปนระเบียบ 
และเรียบรอยบางสวน 

ผลงานไมเปนระเบียบ
เรียบรอย ไมสวยงาม 

 
11.  กิจกรรมเสนอแนะ/ภาระงาน 
         - ใบกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง โครงสรางภายนอกและภายในของพรรณไมท่ีสนใจ 

- ใบกิจกรรมท่ี 2 เรื่อง การกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู การศึกษาแตละสวนขององคประกอบยอย และ
เปรียบเทียบความแตกตางในแตละเรื่องของพรรณไมท่ีสนใจ 
 
12.  บูรณาการกับกลุมสาระอ่ืน 
.   บูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา 
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เกณฑการใหคะแนน
ผลงาน 

คะแนนความถูกตอง 
3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1. ความครบถวนของ
องคประกอบ 

โครงสรางพืชท่ีศึกษามีความ
สมบูรณครบถวนทุก
องคประกอบ 

โครงสรางพืชท่ีศึกษา
ไมครบ 1-2 
องคประกอบ 

โครงสรางพืชท่ีศึกษาไมครบ 
มากกวา 2 องคประกอบ 

2. ความถูกตองของขอมูล เนื้อหาถูกตองท้ังหมด เนื้อหาไมถูกตอง 1-2 
รายการ 

เนื้อหาไมถูกตอง มากกวา  
2 รายการ 

3. ความสวยงามเปน
ระเบียบ 

ผลงานมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย สวยงาม 

ผลงานเปนระเบียบ 
และเรียบรอยบางสวน 

ผลงานไมเปนระเบียบ
เรียบรอย ไมสวยงาม 

 
11.  กิจกรรมเสนอแนะ/ภาระงาน 
         - ใบกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง โครงสรางภายนอกและภายในของพรรณไมท่ีสนใจ 

- ใบกิจกรรมท่ี 2 เรื่อง การกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู การศึกษาแตละสวนขององคประกอบยอย และ
เปรียบเทียบความแตกตางในแตละเรื่องของพรรณไมท่ีสนใจ 
 
12.  บูรณาการกับกลุมสาระอ่ืน 
.   บูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู  
เร่ือง เทคนิคการศึกษาโครงสรางภายนอกและภายในของพืช 

 
การศึกษาโครงสรางภายในของพืชมีวัสดุอุปกรณและข้ันตอนการศึกษา ดังนี้ 
วัสดุ-อุปกรณ 
 1. กรดไฮโดรคลอริก  ความเขมขน 10% 
                 2. สีซาฟรานีน หรือสีผสมอาหารสีแดง ความเขมขน 1% 
                 3. พูกัน เข็มเข่ีย จานเพาะเชื้อ หลอดหยด และใบมีดโกน 
                 4. สไลด และกระจกปดสไลด 
                 5. กลองจุลทรรศน 
                 6. ราก ลําตน และใบของตนถ่ัวแปบ  
วิธีการศึกษา 
                1. นําเมล็ดพืชตนถ่ัวแปบ มาเพาะในกระบะเพาะชําไวนานประมาณ 2 สัปดาห 
                  2. ขุดตนถ่ัวแปบข้ึนมาจากกระบะเพาะไมใหรากขาด ตัดรากพืชท่ีสมบูรณมาแชน้ําประมาณ
อยางละ 2-3 ราก 
                  3. ใชใบมีดโกนท่ีคมตัดแบงรากบริเวณคอนไปทางปลายรากใหเปนทอนสั้นๆ ประมาณ 3 cm 
นําไปตัดตามขวางใหไดแผนบาง โดยจับทอนรากดวยนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ใหหนาตัดท่ีตองการตัดอยูในแนว
ระนาบและสูงกวานิ้วมือเล็กนอย จับใบมีดโกนท่ีจุมน้ําใหเปยกดวยนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ของมืออีกขางหนึ่งให
คมมีดอยูในแนวระนาบเสมอ จรดใบมีดกับหนาตัดทอนราก ดึงใบมีดเขาหาตัว พยายามดึงใบมีดดวยนิ้วท้ังสอง
ขางเขาหาตัวครั้งเดียวเพ่ือใหไดสวนของพืชเปนแผนบาง 1 แผน ตัดใหไดหลายๆ แผน หามดึงใบมีดหลายๆ
ครั้งแบบเลื่อยไม ใชพูกันแตะชิ้นสวนของรากท่ีเฉือนออกมาแลวแชในน้ําสีท่ีใสในจานเพาะเชื้อ หรือภาชนะอ่ืน
แยกเปนจานละชนิด 
                  4. ใชพูกันเลือกชิ้นสวนท่ีบางและสมบูรณซ่ึงยอมสีแลวจํานวน 3-4 แผน วางลงบนหยดน้ําบน
สไลดแลวปดดวยกระจกปดสไลด ระวังอยางใหมีฟองอากาศอยูภายใน เช็ดน้ําท่ีลนตรงขอบกระจกปดสไลด 
อยาใหดานบนกระจกปดสไลดเปยกน้ํา 
                  5. นําสไลดโครงสรางรากของตนถ่ัวแปบไปตรวจดูดวยกลองจุลทรรศนเริ่มจากกําลังขยายต่ํา
กอนเพ่ือเลือกศึกษาชิ้นเนื้อเยื่อท่ีบางและสมบูรณท่ีสุด แลวจึงเปลี่ยนเปนกําลังขยายสูงข้ึนเพ่ือศึกษา
รายละเอียดของโครงสรางภายในของรากใหไดมากข้ึน 
 6. บันทึกผลการศึกษาโครงสรางภายในของรากตนถ่ัวแปบลงในใบกิจกรรม พรอมท้ังชี้
องคประกอบใหสมบูรณ 
         7. ทํากิจกรรมซํ้าเหมือนข้ันตอนท่ี 1-6 แตเปลี่ยนจากราก เปนลําตน และใบของตนถ่ัวแปบ
ตามลําดับ 
         8. ใชกลองเสตอริโอศึกษาลักษณะภายนอกของเมล็ด ดอก และผล จากนั้นใชมีดโกนผาและ
ศึกษาโครงสางภายใน และบันทึกผลการศึกษา 
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ความแตกตางโครงสรางของพืชใบเลี้ยงคูและพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 

โครงสรางลําตน 

ลําตนพืชใบเล้ียงคู ลําตนพืชใบเล้ียงเดี่ยว 

1. วาสคิวลารบันเดิลเรียงเปนระเบียบในแนวรัศมี 1. วาสคิวลารบันเดิลกระจัดกระจายท่ังลําตน 

2. มีแคมเบียมระหวางโพลเอมและไซเล็ม จึงมีการ

เจริญเติบโตข้ึนท่ีสอง ทําใหลําตนอวนข้ึน 

2. สวนใหญไมมีแคมเบียมระหวางโพลเอ็มและไซเล็มจึงไม

เพ่ิมขนาดทางดานขาง มีแตการเพ่ิมความสูง 

3. ชั้นคอรเทกซรวมกับโพลเอ็มท่ีมีอายุกลายเปน

เปลือกไม 

3. ชั้นคอรเทกซบางๆ ไมมีการรวมตัวเปนเปลือกไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ภาพตัดตามขวางลําตนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู 
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ความแตกตางโครงสรางของพืชใบเลี้ยงคูและพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 

โครงสรางลําตน 

ลําตนพืชใบเล้ียงคู ลําตนพืชใบเล้ียงเดี่ยว 

1. วาสคิวลารบันเดิลเรียงเปนระเบียบในแนวรัศมี 1. วาสคิวลารบันเดิลกระจัดกระจายท่ังลําตน 

2. มีแคมเบียมระหวางโพลเอมและไซเล็ม จึงมีการ

เจริญเติบโตข้ึนท่ีสอง ทําใหลําตนอวนข้ึน 

2. สวนใหญไมมีแคมเบียมระหวางโพลเอ็มและไซเล็มจึงไม

เพ่ิมขนาดทางดานขาง มีแตการเพ่ิมความสูง 

3. ชั้นคอรเทกซรวมกับโพลเอ็มท่ีมีอายุกลายเปน

เปลือกไม 

3. ชั้นคอรเทกซบางๆ ไมมีการรวมตัวเปนเปลือกไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ภาพตัดตามขวางลําตนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู 

โครงสรางราก 

รากพืชใบเลี้ยงคู รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 

1. มีขนรากในชวงท่ีเมล็ดงอกใหม เมื่อ

เจริญเติบโตแลวจะไมมีขนราก 

1. มีขนราก 

2. มีไซเลมเรียงเปนแฉกประมาณ 3-4 แฉก 2. มีไซเลมเรียงเปนแฉกมากกวา 6 แฉก 

3. มีเนื้อเย่ือวาสคิวลารแคมเบียมอยูระหวาง

ไซเลมกับโพลเอ็ม เพื่อกําเนิดเนื้อเย่ือท่ีเจริฐ

เติบโตในระยะทุติยภูมิ 

3. ปกติไมมีเนื้อเย่ือวาสคิวลารแคมเบียมอยูระหวาง

ไซเลมกับโพลเอ็ม จึงไมมีการเจริญเติบโตในระยะ

ทุติยภูมิ ยกเวนพืชบางชนิด 

4. ถาเปนไมตนจะมีคอรก และคอรกแคมเบียม 4. ไมมีคอรก และคอรกแคมเบียม 

5. เอนโดเดอรมิสเรียงชั้นเดียว มีผนังคอนขาง

หนา และมีเม็ดแปงมาก และสวนใหญมักเห็น

เอนโดเดอรมิสไมชัด หรือไมมีเลย 

5. เอนโดเดอมิสเห็นเปนแนวชัดเจนดี และเห็นแค

สพาเรียนสตริพเดนชัดกวาในรากพืชใบเล้ียงคู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ภาพตัดขวางรากพืชใบเลี้ยงคูและใบเลี้ยงเดี่ยว 
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ผลงานนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ภาพตัดขวางโครงสรางภายในใบของพืชใบเลี้ยงคู 

ภาพท่ี 4 ภาพตัดขวางโครงสรางภายในใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
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ผลงานนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ภาพตัดขวางโครงสรางภายในใบของพืชใบเลี้ยงคู 

ภาพท่ี 4 ภาพตัดขวางโครงสรางภายในใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 

ใบกิจกรรมท่ี 1 
เรื่อง โครงสรางภายนอกและภายในรากของพรรณไมท่ีสนใจ 

 
ผูทํากิจกรรม : 1. นางสาวสินีนาฏ    จันทรหอม   ชั้น ม. 5/4 เลขท่ี 8 
  2. นายฤทธิกร    ศุภสุข   ชั้น ม. 5/4 เลขท่ี 21 
  3. นางสาวเพชรกัญญา   แสงคํา  ชั้น ม. 5/4 เลขท่ี 27 
คําช้ีแจง: ใหนักเรียนศึกษาโครงสรางภายนอกและภายในของราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพรรณไม 

  ท่ีสนใจ และบันทึกผลการศึกษาลงในตาราง 
 

ช่ือพืชท่ีศึกษา...........ถั่วแปบ.................... 
 

1.  การศึกษาโครงสรางภายนอกและภายในของราก  
โครงสรางภายนอก 

โครงสราง ภาพถาย ภาพวาด 
ราก 

  
 

โครงสรางภายใน 
ราก 
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2.  การศึกษาโครงสรางภายนอกและภายในของลําตน 

โครงสรางภายนอก 
โครงสราง ภาพถาย ภาพวาด 
ลําตน   

 
 

โครงสรางภายใน 
ลําตน 
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2.  การศึกษาโครงสรางภายนอกและภายในของลําตน 

โครงสรางภายนอก 
โครงสราง ภาพถาย ภาพวาด 
ลําตน   

 
 

โครงสรางภายใน 
ลําตน 

 
 

 

 

 

 

 

3.  การศึกษาโครงสรางภายนอกและภายในของใบ 

โครงสรางภายนอก 
โครงสราง ภาพถาย ภาพวาด 

ใบ  

 
โครงสรางภายใน 

ใบ  
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4.  การศึกษาโครงสรางภายนอกและภายในของดอก 

โครงสรางภายนอก 
โครงสราง ภาพถาย ภาพวาด 

ดอก   
 

โครงสรางภายใน 
ดอก   
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4.  การศึกษาโครงสรางภายนอกและภายในของดอก 

โครงสรางภายนอก 
โครงสราง ภาพถาย ภาพวาด 

ดอก   
 

โครงสรางภายใน 
ดอก   

 

  

 

 

 

 

5.  การศึกษาโครงสรางภายนอกและภายในของผล 

โครงสรางภายนอก 
โครงสราง ภาพถาย ภาพวาด 

ผล   
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางภายใน 
ผล   
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6.  การศึกษาโครงสรางภายนอกและภายในของเมล็ด 

โครงสรางภายนอก 
โครงสราง ภาพถาย ภาพวาด 

เมล็ด   

โครงสรางภายใน 
เมล็ด  
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6.  การศึกษาโครงสรางภายนอกและภายในของเมล็ด 

โครงสรางภายนอก 
โครงสราง ภาพถาย ภาพวาด 

เมล็ด   

โครงสรางภายใน 
เมล็ด  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

ผลงานนักเรียน 
 

ใบกิจกรรมท่ี 2 
 เรื่อง การกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู การศึกษาแตละสวนขององคประกอบยอย  

และเปรียบเทียบความแตกตางในแตละเรื่องของพรรณไมท่ีสนใจ 
 

ผูทํากิจกรรม  1. นางสาวสินีนาฏ    จันทรหอม   ชั้น ม. 5/4 เลขท่ี 8 
  2. นายฤทธิกร    ศุภสุข   ชั้น ม. 5/4 เลขท่ี 21 
  3. นางสาวเพชรกัญญา   แสงคํา  ชั้น ม. 5/4 เลขท่ี 27 
 
ตอนท่ี 1. กิจกรรมการกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู 

คําช้ีแจง: ใหนักเรียนวิเคราะหสวนประกอบของพืชท่ีกลุมของนักเรียนไดรับมอบหมาย โดยแยกโครงสรางท่ี

สังเกตเห็นในแตละสวนประกอบ 

โครงสรางท่ีศึกษา................ใบถ่ัวแปบ........................ 
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ตอนท่ี 2 การเรียนรูแตละเรื่อง แตละสวนขององคประกอบยอย 

คําช้ีแจง :  ใหนักเรียนศึกษาองคประกอบยอยของโครงสรางพืชท่ีนักเรียนไดรับมอบหมาย  

โครงสรางท่ีศึกษา..................ใบถ่ัวแปบ.................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพตัวอยางผลงานนักเรียนแสดงการศึกษาลักษณะบางประการของใบถ่ัวแปบ 
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ตอนท่ี 2 การเรียนรูแตละเรื่อง แตละสวนขององคประกอบยอย 

คําช้ีแจง :  ใหนักเรียนศึกษาองคประกอบยอยของโครงสรางพืชท่ีนักเรียนไดรับมอบหมาย  

โครงสรางท่ีศึกษา..................ใบถ่ัวแปบ.................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพตัวอยางผลงานนักเรียนแสดงการศึกษาลักษณะบางประการของใบถ่ัวแปบ 

ตอนท่ี 3 การเรียนรูแตละเรื่อง แตละสวนขององคประกอบยอย 

คําช้ีแจง:  ใหนักเรียนนําขอมูลโครงสรางของพืชท่ีนักเรียนทําการศึกษามาเปรียบเทียบความแตกตางในแตละ

เรื่องของพรรณไมท่ีสนใจ 

โครงสรางท่ีศึกษา..................ใบถ่ัวแปบ.................................. 
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ภาพการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1-4 การทํากิจกรรมศึกษาโครงสรางภายนอกและภายในของถ่ัวแปบ 
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ภาพการทํากิจกรรมของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1-4 การทํากิจกรรมศึกษาโครงสรางภายนอกและภายในของถ่ัวแปบ 

สรุปผล ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 
 

 ผูเรียน : ผูเรียนสามารถสรางองคความรูทางดานพฤกษศาสตรและเกิดทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 
และไดเปลี่ยนบรรยากาศการจัดการเรียนในหองเรียนเปนการศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียน มีอิสระในการ
สรางสรรคชิ้นงาน ทําใหไดพัฒนาทักษะในหลายๆ ดานไปพรอมๆ กัน และเปนการฝกใหผูเรียนไดรูจักการ
วางแผน  การแกปญหา การทํางานเปนทีม การแลกเปลี่ยนและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน เกิดการสราง
ความรูดวยตนเอง และมีความเขาใจ เห็นความสําคัญของพืชพรรณ เกิดความรัก หวงแหน และรูจักการนําพืช
ไปใชประโยชนอยางยั่งยืน 
 คร ู: ไดพัฒนารูปแบบการสอนบูรณาการท่ีเนนการลงมือปฏิบัติจริง มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนแนวคิดกับ
ครูในตางกลุมสาะการเรียนรูเกิดการวางแผนรวมกันทําใหไดแนวคิดใหมๆ มาพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนใหกับผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  

สถานศึกษา : ไดพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูใหกับนักเรียน สงผลใหเกิดการพัฒนา
ภูมิทัศนของโรงเรียนใหรมรื่นนาอยู สามารถอนุรักษพืชท่ีมีคุณคาและมีประโยชนในดานตางๆ ในโรงเรียนไวได 

ชุมชน : เปนฐานขอมูลดานลักษณะและประโยชนของพืชใหกับชุมชน โดยเฉพาะถ่ัวแปบท่ีมีประโยชน
อยางมากในดานอาหาร ยารักษาโรค สามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑสรางรายไดใหกับชุมชนได ซ่ึงปจจุบันพบ
เห็นไดนอยและไมเปนท่ีรูจักของเยาวชนสวนใหญในชุมชน 

ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการ การศึกษาขอมูลดานตางๆ ของพรรณไมท่ีสนใจ ทําใหผูเรียนเขาใจ
สวนประกอบโครงสรางตางๆ ของพืช ไดฝกทักษะการทําปฏิบัติการ การสืบคน วิเคราะหขอมูล รูจักเชื่อมโยง
ความรูจากตางกลุมสาระเพ่ือสรางผลงานบูรณาการตามความถนัดของตน และทําใหผูเรียนไดใกลชิดกับพืช
พรรณในโรงเรียนผานการใชพืชเปนสื่อการเรียนรู สงผลใหผูเรียนไดเห็นคุณคาและประโยชนของพืชพรรณ
เหลานั้น นําไปสูการอนุรักษและดูแลรักษาพืชพรรณในโรงเรียนตอไป 
 

เอกสารอางอิง  
กองกานดา ชยามฤต และ วรดลต แจมจํารูญ. 2559. คูมือจําแนกพรรณไม. หางหุนสวนจํากัด สิทธิโชค 

 พริ้นติ้ง. กรุงเทพฯ. 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.   

2560. คูมือการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพฯ. 

ปราณี สีหบัณฑ. 2563. คูมือถ่ัวแปบ. สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 กรมพัฒนาท่ีดิน. ขอนแกน. 
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     เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

การศึกษาขอมูลดานตางๆ : การศึกษาพรรณไมที่สนใจ (พืชศึกษา) 
 

ผูนําเสนอ 

 1. นางสาวกาญจนา คงเอียด  ตําแหนง ครู 
 2. นางสาวมลลัดดา ทองยอย  ตําแหนง ครู 
 
 

ช่ือสถานศึกษาโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  
ตําบลนาโยงเหนือ  อําเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 

นําเสนอ วันที่ 21 เดือน กันยายน 2565   

 

หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบรีุ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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     เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

การศึกษาขอมูลดานตางๆ : การศึกษาพรรณไมที่สนใจ (พืชศึกษา) 
 

ผูนําเสนอ 

 1. นางสาวกาญจนา คงเอียด  ตําแหนง ครู 
 2. นางสาวมลลัดดา ทองยอย  ตําแหนง ครู 
 
 

ช่ือสถานศึกษาโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  
ตําบลนาโยงเหนือ  อําเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 

นําเสนอ วันที่ 21 เดือน กันยายน 2565   

 

หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบรีุ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 
การศึกษาขอมูลดานตางๆ : การศึกษาพรรณไมที่สนใจ (พืชศึกษา) 

 

กาญจนา คงเอียด1, มลลัดดา ทองยอย1  
 

1 โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ตําบลนาโยงเหนือ อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170 
 

บทคัดยอ 

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข นอมนําพระราชดํารัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เก่ียวกับการปลูกฝงจิตสํานึก รัก หวงแหนทรัพยากรใหแกเยาวชน ดวยการ
ใหไดสัมผัสและเห็นคุณคาของพืชพรรณ  นําแนวทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบูรณาการสูการ
จัดการเรียนการสอน โดยใชพืชเปนสื่อเรียนรู ครูวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสาระการเรียนรู 
มาตรฐาน ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู เพ่ือวางแผนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  ท้ังนี้จากการวิเคราะหหลักสูตรร
รายวิชาชีววิทยา 3 รหัสวิชา ว30243 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  พบวาหนวยการเรียนท่ี 1 การสืบพันธุของพืชดอก  
และหนวยการเรียนท่ี 2 โครงสรางและการเจริญเติบโตของพืชดอก นักเรียนจะตองเรียนรูโครงสรางภายนอก
ของราก ลําตน ใบ ดอกและผล  และโครงสรางภายในของพืช คือ เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อราก ลําตนและใบ   การ
นําพืชศึกษา คือ คงหวาน (Zea mays L.) มาเปนสื่อเรียนรู จึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีนักเรียนสามารถเรียนรูพืช
อยางละเอียด เปรียบเทียบความแตกตางของโครงสรางตางๆ ได ครูจึงจัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนได
เรียนรูพืชศึกษาตามแนวทางขององคประกอบท่ี  3 การศึกษาขอมูลดานตางๆ ลําดับการเรียนรูท่ี 3.2 การศึกษา
พรรณไมท่ีสนใจ (พืชศึกษา) ซ่ึมีวัตถุประสงคเพ่ือรูโครงสรางภายนอก ภายใน ของพืชแตละสวนโดยละเอียด รู
วิธีการกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู รูวิธีการเรียนรู และรูวิธีการเปรียบเทียบ 

ครูจัดกระบวนการเรียนรูรายวิชาชีววิทยา 3 รหัสวิชา ว30243 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  โดย 
วิคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับปรับปรุงปพุทธศักราช 2560 สาระการเรียนรูชีววิทยา 
ผลการเรียนรู และวิคราะหความสอดคลองกับการดําเนินงานตามองคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบ 5E จํานวน 9 แผน โดยพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน จํานวน 6 เลม ไดแก 
โครงสรางภายนอกของรากและลําตน โครงสรางภายนอกของใบ โครงสรางภายนอกของดอก โครงสราง
ภายนอกของผลและเมล็ด  โครงสรางภายในของพืชดอก : เนื้อเยื่อพืช และ โครงสรางภายในของพืชดอก : 
เนื้อเยื่อราก เนื้อเยื่อลําตน และเนื้อเยื่อใบ จัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับ
โครงสรางภายนอกและโครงสรางภายในของพืชดอก นําความรูไปใชในการศึกษาพืชศึกษา คือ คงหวาน (Zea  
mays L.) อยางละเอียดในข้ันขยายความรู ดวยการกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู  ออกแบบวิธีการเรียนรู เรียนรู 
สรุปความแตกตางของแตละสวนของพืช   

จากการจัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนไดสัมผัส ศึกษาพืชศึกษาอยางละเอียด บูรณาการการ 
การศึกษาขอมูลดานตางๆ  การศึกษาพรณณไมท่ีสนใจ (พืชศึกษา) ทําใหนักเรียนรูโครงสรางภายนอก ภายใน 
ของคงวานแตละสวนโดยละเอียด สามารถกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรูสวนตางๆ ของคงหวานได สามารถวาง
แผนการเรียนรู รูวิธีการเรียนรู เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความตางของคงหวานได  สามารถเปรียบเทียบความตาง 
อธิบาย สรุปผลการศึกษา และวิเคราะหผลได  นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการกําหนด
เรื่องท่ีจะเรียนรู วางแผนการเรียนรู วิเคราะหความตางและสรุปใหเห็นความตางของพืชท้ังโครงสรางภายนอก
และโครงสรางภายใน มีความมุงม่ันในการทํางาน มีวินัย เปนผูใฝรูไฝเรียน ซ่ือสัตยสุจริต บันทึกขอมูลตามความ
เปนจริง และสรุปผลการเรียนรูจากขอมูลท่ีศึกษาได สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีน้ําใจ เอ้ือเฟอ เปนผูมี
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ความละเอียดรอบคอบ คิดอยางแยบคาย ถ่ีถวน  ครูสามารถผลิตสื่อเรียนรูเพ่ือเปนแหลงสืบคนขอมูลให
นักเรียนสามารถเขาถึงไดดวยตนเอง  ใชพืชศึกษาเปนสื่อเรียนรูใหนักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรอยางครบถวน มีองคความรูเก่ียวกับพืชศึกษาเพ่ิมข้ึน เปนฐานขอมูลสําหรับนักเรียนในรุนตอๆไป 
โรงเรียนมีขอมูลเก่ียวกับพืชศึกษาอยางละเอียด จัดเก็บเปนฐานขอมูลในหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปน
แหลงเรียนรูสําหรับผูทีสนใจได  
 
 
คําสําคัญ : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, การศึกษาขอมลูดานตางๆ, การศึกษาพรรณไมท่ีสนใจ (พืชศึกษา) 
ติดตอผูนําเสนอ : ช่ือ – สกุล นางสาวกาญจนา คงเอียด โทรศัพท 0869409314 อีเมล kanjanak95@gmail.com 
                      ช่ือ – สกุล  นางสาวมลลัดดา ทองยอย โทรศัพท 0966515862 อีเมล : wimonladda@srm.ac.th 
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ความละเอียดรอบคอบ คิดอยางแยบคาย ถ่ีถวน  ครูสามารถผลิตสื่อเรียนรูเพ่ือเปนแหลงสืบคนขอมูลให
นักเรียนสามารถเขาถึงไดดวยตนเอง  ใชพืชศึกษาเปนสื่อเรียนรูใหนักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรอยางครบถวน มีองคความรูเก่ียวกับพืชศึกษาเพ่ิมข้ึน เปนฐานขอมูลสําหรับนักเรียนในรุนตอๆไป 
โรงเรียนมีขอมูลเก่ียวกับพืชศึกษาอยางละเอียด จัดเก็บเปนฐานขอมูลในหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปน
แหลงเรียนรูสําหรับผูทีสนใจได  
 
 
คําสําคัญ : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, การศึกษาขอมลูดานตางๆ, การศึกษาพรรณไมท่ีสนใจ (พืชศึกษา) 
ติดตอผูนําเสนอ : ช่ือ – สกุล นางสาวกาญจนา คงเอียด โทรศัพท 0869409314 อีเมล kanjanak95@gmail.com 
                      ช่ือ – สกุล  นางสาวมลลัดดา ทองยอย โทรศัพท 0966515862 อีเมล : wimonladda@srm.ac.th 

  

บทนํา 

“การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความ
งดงาม ความนาสนใจ และเกิดความปติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอนการ 
อบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิด 
ความเครียดซ่ึงจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว” 

พระราชดํารัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
พระองคทรงใหความสําคัญกับการปลูกฝงจิตสํานึก รัก หวงแหนทรัพยากรแกเยาวชน โดยทรงชึ้แนะแนว
ทางการสอนท่ีครูตองใหนักเรียนไดสัมผัส รูจัก พิจารณาเห็นคุณคาของพืชพรรณ จนเกิดความผูกพัน รัก และ
หวงแหน ดวยแนวทางการดําเนินงาน 5 องคประกอบ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ท่ีทรงใหนักเรียนไดรูจัก 
รูลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืช รูวิธีการปลูก ดูแลรักษา การายงานผลการศึกษา และการนําไปใชประโยชน 
ทําใหนักเรียนเกิดองคความรูเก่ียวกับพืช  เห็นคุณคา การเรียนรูองคประกอบท่ี 3 การศึกษาขอมูลดานตางๆ มี
ลําดับการเรียนรูท่ีมุงเนนใหนักเรียนไดรูลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืช ดวยการศึกษาขอมูลพ้ืนบานของพืช 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร สามารถเขียนบรรยายลักษณะพรรณไม สืบคนขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือรูชื่อวิทยาศาสตร 
ชื่อสามัญ นิเวศวิทยา และการใชประโยชนพืช ท้ังนี้ในลําดับการเรียนรูท่ี 3.2 การศึกษาพรรณไมท่ีสนใจ (พืช
ศึกษา)  เปนการฝกใหนักเรียนไดศึกษาพืชเพียง 1 ชนิด อยางละเอียด ท้ังโครงสรางภายนอก และโครงสราง
ภายใน กําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรูพืชศึกษา และเลือกเรื่องท่ีกําหนด มาวางแผนการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบความ
ตางของพืช ผานกระบวนการเรียนรูบูรณาการจากครูผูสอน  
 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ไดนอมนําแนวทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีนบูรณาการสูการ
จัดการเรียนการสอน โดยใชพืชเปนสื่อเรียนรู ครูวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสาระการเรียนรู 
มาตรฐาน ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู เพ่ือวางแผนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  ท้ังนี้รายวิชาชีววิทยา กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนรายวิชาเพ่ิมเติมสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 
แผนการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มีเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับสิ่งมีชีวิตท้ังพืชและสัตว รวมถึงสิ่งมีชีวิตกลุม
อ่ืนๆ จึงเปนรายวิชาท่ีสามารถบูรณาการกับแนวทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนได  โดยเฉพาะ
การศึกษาเก่ียวกับพืช ในรายวิชา ชีววิทยา 3 รหัสวิชา ว30243 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีเนื้อหาในหนวยการ
เรียนท่ี 1 การสืบพันธุของพืชดอก  และหนวยการเรียนท่ี 2 โครงสรางและการเจริญเติบโตของพืชดอก ซ่ึง
นักเรียนจะตองเรียนรูโครงสรางภายนอกของราก ลําตน ใบ ดอกและผล  และโครงสรางภายในของพืช คือ 
เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อราก ลําตนและ ใบ  สามารถบูรณาการไดกับการเรียนรูองคประกอบท่ี 3 การศึกษาขอมูล
ดานตางๆ ท้ังลําดับการเรียนรูท่ี 3.1 และลําดับการเรียนรูท่ี 3.2  ท้ังนี้ในลําดับการเรียนรูท่ี 2 การศึกษาพืชท่ี
สนใจ (พืชศึกษา) เปนการศึกษาโครงสรางพืชดอกอยางละเอียด ท้ังโครงสรางภายนอกและโครงสรางภายใน ท้ัง
ราก ลําตน ใบ ดอก ผลและเมล็ด  การใชพืชศึกษา คือ คงหวาน เปนสื่อเรียนรูจึงเปนแนวทางหนึ่งใหนักเรียน
ไดเรียนรูพืชอยางละเอียด  ท้ังนี้มีวัตถุประสงคการศึกษาตามแนวทางของลําดับการเรียนรูท่ี 3.2 ดังนี้ 
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 วัตถุประสงค  
1.  เพ่ือรูโครงสรางภายนอก ภายใน ของพืชแตละสวนโดยละเอียด 

2.  เพ่ือรูวิธีการกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู 

3.  เพ่ือรูวิธีการเรียนรู 

4.  เพ่ือรูวิธีการเปรียบเทียบ 
 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ศึกษาโครงสรางภายนอกของคงหวาน ไดแก โครงสรางภายนอกของราก ลําตน ใบ ดอก ผล และ
เมล็ด 

2. ศึกษาโครงสรางภายในของคงหวาน ไดแก เนื้อเยื่อราก เนื้อเยื่อลําตน เนื้อเยื่อใบ และเนื้อเยื่อ
เปลือกหุมฝก  

3. ศึกษาบูรณาการในรายวิชา ชีววิทยา 3 รหัสวชิา ว30243 ข้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  
  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
1. ทางดานวิชาการ ไดแก นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับลักษณะทางพฤกษศาสตรของ 

คงหวานแตละสวนอยางละเอียด  สามารถอธิบายโครงสรางภายนอกและโครงสรางภายในของคงหวานได ท้ัง
ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สามารถวางแผนการทดลอง  
บันทึกผล วิเคราะหผลการทดลองและสรุปความรูได มีความสามารถในการใชภาษาเพ่ือสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูได 
และฝกทักษะทางศิลปะ วาดรูปพรรณไมและโครงสรางตางๆ    

2. ดานภูมิปญญา  เกิดความรูท่ีลึกซ้ืงเก่ียวกับพืช เก็บเปนฐานขอมูลพืชของชุมชน  
3. ดานคุณธรรม นักเรียนมีความมุงม่ันในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตยสุจริต บันทึก 

ขอมูลตามความเปนจริง  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย  มีความสามัคคี เอ้ือเฟอเผื่อแผ  
 
จากผลการเรียนรูดวยวิธีบูรณางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยใชลําดับการเรียนรูในองคประกอบท่ี  

3 ลําดับการเรียนรู ท่ี 3.2 การศึกษาพรรณไมท่ีสนใจ (พืชศึกษา)   ยังเกิดประโยชนตอครูในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีใชพืชเปนสื่อเรียนรู การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนท่ีชวยสรางความเขาใจเนื้อหา
ใหแกนักเรียนมากยิ่งข้ึน ท้ังยังเกิดประโยชนตอโรงเรียนในดานการเปนแหลงรวบรวมองคความรูท่ีเกิดจากการ
คนพบของนักเรียน จัดเก็บเปนขอมูลในหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สําหรับนักเรียนหรือผูทีสนใจสามารถ
สืบคนได 
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 วัตถุประสงค  
1.  เพ่ือรูโครงสรางภายนอก ภายใน ของพืชแตละสวนโดยละเอียด 

2.  เพ่ือรูวิธีการกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู 

3.  เพ่ือรูวิธีการเรียนรู 

4.  เพ่ือรูวิธีการเปรียบเทียบ 
 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ศึกษาโครงสรางภายนอกของคงหวาน ไดแก โครงสรางภายนอกของราก ลําตน ใบ ดอก ผล และ
เมล็ด 

2. ศึกษาโครงสรางภายในของคงหวาน ไดแก เนื้อเยื่อราก เนื้อเยื่อลําตน เนื้อเยื่อใบ และเนื้อเยื่อ
เปลือกหุมฝก  

3. ศึกษาบูรณาการในรายวิชา ชีววิทยา 3 รหัสวชิา ว30243 ข้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  
  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
1. ทางดานวิชาการ ไดแก นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับลักษณะทางพฤกษศาสตรของ 

คงหวานแตละสวนอยางละเอียด  สามารถอธิบายโครงสรางภายนอกและโครงสรางภายในของคงหวานได ท้ัง
ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สามารถวางแผนการทดลอง  
บันทึกผล วิเคราะหผลการทดลองและสรุปความรูได มีความสามารถในการใชภาษาเพ่ือสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูได 
และฝกทักษะทางศิลปะ วาดรูปพรรณไมและโครงสรางตางๆ    

2. ดานภูมิปญญา  เกิดความรูท่ีลึกซ้ืงเก่ียวกับพืช เก็บเปนฐานขอมูลพืชของชุมชน  
3. ดานคุณธรรม นักเรียนมีความมุงม่ันในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตยสุจริต บันทึก 

ขอมูลตามความเปนจริง  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย  มีความสามัคคี เอ้ือเฟอเผื่อแผ  
 
จากผลการเรียนรูดวยวิธีบูรณางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยใชลําดับการเรียนรูในองคประกอบท่ี  

3 ลําดับการเรียนรู ท่ี 3.2 การศึกษาพรรณไมท่ีสนใจ (พืชศึกษา)   ยังเกิดประโยชนตอครูในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีใชพืชเปนสื่อเรียนรู การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนท่ีชวยสรางความเขาใจเนื้อหา
ใหแกนักเรียนมากยิ่งข้ึน ท้ังยังเกิดประโยชนตอโรงเรียนในดานการเปนแหลงรวบรวมองคความรูท่ีเกิดจากการ
คนพบของนักเรียน จัดเก็บเปนขอมูลในหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สําหรับนักเรียนหรือผูทีสนใจสามารถ
สืบคนได 

 
 
 
 
 
 
 

การบูรณาการ : 
การวิเคราะหความสอดคลอง 

การศึกษาพรรณไมท่ีสนใจ (พืชศึกษา) ไดบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา 3 ท้ัง
การศึกษาโครงสรางภายนอกและโครงสรางภายในบูรณาการกับเนื้อหา หนวยการเรียนท่ี 1 การสืบพีนธุของพืช
ดอก และ หนวยการเรียนท่ี 2 เรื่อง โครงสรางและการเจริญเติบโตของพืชดอก  ซ่ีงมีโครงสรางรายวิชาของ
หนวยการเรียนท่ี  1 และ 2 ดังนี้  

ตารางที ่1 หนวยการเรียนรายวิชา ว302 

ลําดับท่ี หนวยการเรียนรู เวลา (ช่ัวโมง) คะแนน 
1 การสืบพันธุของพืชดอก 10 17 

    โครงสรางของดอกและชนิดของผล 3 5 
    วัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 1 2 
    การสืบพันธุแบบอาศัยเพศของพืชดอก 4 7 
    การใชประโยชนจากโครงสรางตางๆของผลและเมล็ด 2 3 

2 โครงสรางและการเจริญเติบโตของพืขดอก 17 30 
    เนื้อเยื่อพืช 2 4 
    โครงสรางและการเจริญเติบโตของราก 6 10 
    โครงสรางและการเจริญเติบโตของลําตน 6 10 
    โครงสรางและการเจริญเติบโตของใบ 3 6 

 
 ขาพเจาไดวิเคราะหความสอดคลองของผลการเรียนรู ในรายวิชาชีววิทยา 3 หนวยท่ี 1 และ 2 กับ
สาระการเรียนรูงานสวนพฤกศาสตรโรงเรียน  ดังตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางการวิเคราะหหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รายวิชา ชีววิทยา 3  รหัสวิชา ว30243 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

สาระชีววิทยา ผลการเรียนรู สาระสําคัญ K A P สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระการเรียนรูบูรณาการงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
๓. เขาใจ
สวนประกอบของพืช 
การแลกเปลี่ยนแกส
และคายนํ้าของพืช 
การลําเลียง ของพืช 
การสังเคราะหดวย
แสง การสืบพันธุของ
พืชดอกและการ
เจริญเติบโต และการ
ตอบสนอง ของพืช 
รวมท้ังนําความรูไปใช
ประโยชน 

1.อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบ
สลับของพืชดอก 

1) สวนประกอบของดอก 
ชนิดของดอก และชนิดของ
ชอดอก 
 

2) วัฏจักรชีวิตแบบสลับ
ของพืชดอก  

1) เขาใจ
สวนประกอบของ
ดอก ชนิดของ
ดอก และชนิด
ของชอดอก 
 
2) เขาใจวัฏจักร
ชีวิตแบบสลับของ
พืชดอก 

ความอยากรู
อยากเห็น  
ความมุงมั่น
อดทน 

การสังเกต 
การลง
ความเห็นขอมลู 

1) ดอกโดยท่ัวไปมสีวนประกอบ 
4 ช้ัน คือ ช้ันกลีบเลี้ยง ช้ันกลีบ
ดอก ช้ันเกสรเพศผูและช้ันเกสร 

เพศเมีย อาจจําแนกประเภทของ
ดอกไดโดยใชเกณฑท่ีเปน
สวนประกอบของดอก ตํา แหนง
รังไข หรือ จํานวนดอกท่ีอยูบน
กานดอก สวนประกอบของดอก
ท่ีเก่ียวของกับการสืบพันธุ
โดยตรง คือช้ันเกสรเพศผู และ
ช้ันเกสรเพศเมีย ซึ่งจํา นวนรังไข
เก่ียวของกับการเจรญิเปนผล
ชนิดตางๆ 

2) พืชดอกมีวัฏจักรชีวิตแบบสลับ 
ประกอบดวยสปอโรไฟตและแกมี
โทไฟต 

องคประกอบท่ี 1 ลําดับการ
เรียนรูท่ี 6 ศึกษาและบันทึก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ก.7-
003 หนา 2-7) 
องคประกอบท่ี 3 ลําดับการ
เรียนรูท่ี 1 การศึกษาพรรณไม
ในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
(ก.7-003) ครบตามทะเบียน
พรรณไม 
ลําดับการเรยีนรูท่ี 2 การศึกษา
พืชท่ีสนใจ (พืชศึกษา)  

2. อธิบาย และ
เปรียบเทียบกระบวนการ
สรางเซลลสืบพันธุเพศผู
และเพศเมียของพืชดอก 
และอธิบายการ  
ปฏิสนธิของพืชดอก 

1) กระบวนการสรางเซลล
สืบพันธุเพศผูและเพศเมีย  
2) ปฏิสนธิของพืชดอก 
 
 

1) อธิบาย และ
เปรียบเทียบ
กระบวนการสราง
เซลลสืบพันธุเพศ
ผูและเพศเมยี 
2) อธิบายการ
ปฏิสนธิของพืช
ดอก 

ความอยากรู
อยากเห็น  
ความมุงมั่น
อดทน 

การสังเกต 1) ไมโครสปอรมาเทอรเซลลแบง
เซลลแบบไมโอซสิได 4 ไมโครส
ปอรจากน้ันไมโครสปอรจะแบง
เซลลแบบ 
ไมโทซสิ ได ทิวปเซลลและเจ
เนอเรทีฟเซลล เรียกวา เรณู 
หรือแกมีโทไฟตเพศผู  

องคประกอบท่ี 5 การนําไปใช
ประโยชนทางการศึกษา ลําดับ
การเรยีนรูท่ี 1 นําสวน
พฤกษศาสตรโรงเรยีนบูรณา
การสูการเรยีนการสอน 
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 สาระชีววิทยา ผลการเรียนรู สาระสําคัญ K A P สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรูบูรณาการงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

เมกกะสปอรมาเทอรเซลลแบง
เซลลแบบไมโอซสิได 4 เมกะ
สปอร สลายไป 3 เซลล เหลือ 1 
เซลลพัฒนาไปเปนแกมีโทไฟต
เพศเมีย  
2) การปฏสินธิของพืชดอกเปน
การปฏสินธิคูโดยคูหน่ึงเปนการ
รวมกันของสเปรมเซลลเซลลหน่ึง
กับเซลลไขไดเปนไซโกตซึ่งจะ
เจริญและพัฒนาไปเปนเอ็มบรโิอ 
อีกคูหน่ึงเปนการรวมกันของ
สเปรม 
เซลลอีกเซลลหน่ึงกับโพลารนิ
วคลีไอ ไดเปนเอนโดสเปรม
นิวเคลียสซึ่งจะเจรญิและพัฒนา
ตอไปเปนเอนโดสเปรม 

3. อธิบายการเกิดเมล็ด
และการเกิดผลของพืช
ดอก โครงสรางของเมล็ด
และผล และยกตัวอยาง
การใชประโยชนจาก
โครงสรางตางๆ ของเมล็ด
และผล 

-การเกิดเมลด็และผล 
-โครงสรางของเมล็ดและผล 
- การใชประโยชนจาก
โครงสรางของเมล็ดและผล 

1) อธิบายการเกิด
เมลด็และการ
เกิดผลของพืช
ดอก 
2) อธิบาย
โครงสรางของ
เมลด็และผล 
3) สืบคนขอมลู
ยกตัวอยางการใช
ประโยขนจาก

ความอยากรู
อยากเห็น  
ความมุงมั่น
อดทน 
 
 
 
 

ทักษะการจัด
กระทํา และสื่อ 
ความหมาย
ขอมูล 

โครงสรางของผลประกอบดวย
ผนังผลและเมลด็ สวนโครงสราง
ของเมล็ดประกอบ 
ดวยเปลือกเมลด็ เอ็มบริโอ และ
เอนโดสเปรม โครงสรางแตละ
สวนของผลและเมล็ดมีประโยชน
ตอพืช 
และตอสิ่งมีชีวิตอ่ืน ซึ่งมนุษยใช
ประโยชนจากโครงสรางของผล
และเมล็ดในดานตางๆ 

องคประกอบท่ี 1 ลําดับการ
เรียนรูท่ี 6 ศึกษาและบันทึก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ก.7-
003 หนา 2-7) 
องคประกอบท่ี 3 ลําดับการ
เรียนรูท่ี 1 การศึกษาพรรณไม
ในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
(ก.7-003) ครบตามทะเบียน
พรรณไม 

สาระชีววิทยา ผลการเรียนรู สาระสําคัญ K A P สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระการเรียนรูบูรณาการงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โครงสรางตางๆเข
องเมล็ดและผล 
 

ลําดับการเรยีนรูท่ี 2 การศึกษา
พืชท่ีสนใจ (พืชศึกษา)  

4. อธิบายเก่ียวกับชนิด
และลักษณะของเน้ือเยื่อ
พืชและเขียนแผนผังเพ่ือ
สรุปชนิดของเน้ือเยื่อพืช 

-ชนิดและลักษณะของ
เน้ือเยื่อพืช 

1) อธิบาย
ลักษณะและ
หนาท่ีและระบุ
บริเวณท่ีพบ
เน้ือเยื่อเจรญิและ
เน้ือเยื่อถาวรของ
พืชดอก 
2) ขียนแผนผัง
เพ่ือสรุปชนิดของ
เน้ือเยื่อพืชดอก 

1) การใช
วิจารณญาณ 
2) ความใจ
กวาง 
3) ความอยาก
รูอยากเห็น 

1) การลง
ความเห็นจาก
ขอมูล 
2) การจํา 
แนกประเภท 
3) การจัด
กระทํา และ 
สื่อความหมาย
ขอมูล 

• เน้ือเยื่อพืชแบงเปน ๒ กลุมใหญ
คือ เน้ือเยื่อเจรญิ และเน้ือเยื่อ
ถาวร • เน้ือเยื่อเจรญิแบงเปน
เน้ือเยื่อเจรญิสวนปลาย เน้ือเยื่อ
เจริญเหนือขอ และเน้ือเยื่อเจริญ
ดานขาง • เน้ือเยื่อถาวร
เปลี่ยนแปลงมาจากเน้ือเยื่อเจริญ 

เน้ือเยื่อถาวรอาจแบงไดเปน ๓ 
ระบบ คือ ระบบ เน้ือเยื่อผิว 
ระบบเน้ือเยื่อพ้ืน และระบบ
เน้ือเยื่อ ทอลําเลียง ซึ่งทําหนาท่ี
ตางกัน 

องคประกอบท่ี 3  
ลําดับการเรยีนรูท่ี 2 การศึกษา
พืชท่ีสนใจ (พืชศึกษา) 
การศึกษาโครงสรางภายในของ
พืชอยางละเอียด 

5. สังเกต อธิบายและ
เปรียบเทียบโครงสราง
ภายในของรากพืชใบเลี้ยง
เดี่ยวและรากพืชใบเลีย้งคู 
จากการตดัตามขวาง 

- โครงสรางภายในของราก
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
- โครงสรางภายในของราก
พืชใบเลี้ยงคู  
- โครงสรางภายนอกของ
ราก 

1) อธิบาย
โครงสราง
ภายนอก และ
บอกหนาท่ีของ
รากพืชดอก 
2) สังเกต และ
อธิบายโครงสราง
ของปลายรากตดั
ตามยาว 
3) สังเกต อธิบาย 
และเปรียบเทียบ

1) ความอยาก
รูอยากเห็น 
2) ความมุงมั่น
อดทน 
3) ความใจ
กวาง 
4.) การยอมรับ
ความเห็นตาง 
5) ความ
ซื่อสัตย 

1) การสังเกต 
2) การจํา 
แนกประเภท 
3) การจัด
กระทํา และ 
สื่อความหมาย
ขอมูล 

• ราก คือ สวนแกนของพืชท่ี
โดยท่ัวไปเจรญิอยู ใตระดับผิวดิน 
ทําหนาท่ียึดหรือค้ําจุนใหพืช 

เจริญเติบโตอยูกับท่ีไดและยังมี
หนาท่ีสําคัญใน การดดูนํ้าและ
ธาตุอาหารในดิน เพ่ือสงไปยัง
สวน ตาง ๆ ของพืช โครงสราง
ภายในของรากระยะการเติบโต
ปฐมภูม ิเมื่อตดัตามขวางจะเห็น
โครงสรางแบงเปน ๓ ช้ัน เรยีง
จากดานนอกเขาไป คือ ช้ันเอพิ

องคประกอบท่ี 1 ลําดับการ
เรียนรูท่ี 6 ศึกษาและบันทึก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ก.7-
003 หนา 2-7) 
องคประกอบท่ี 3 ลําดับการ
เรียนรูท่ี 1 การศึกษาพรรณไม
ในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
(ก.7-003) ครบตามทะเบียน
พรรณไม 
ลําดับการเรยีนรูท่ี 2 การศึกษา
พืชท่ีสนใจ (พืชศึกษา) 
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 สาระชีววิทยา ผลการเรียนรู สาระสําคัญ K A P สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรูบูรณาการงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

เมกกะสปอรมาเทอรเซลลแบง
เซลลแบบไมโอซสิได 4 เมกะ
สปอร สลายไป 3 เซลล เหลือ 1 
เซลลพัฒนาไปเปนแกมีโทไฟต
เพศเมีย  
2) การปฏสินธิของพืชดอกเปน
การปฏสินธิคูโดยคูหน่ึงเปนการ
รวมกันของสเปรมเซลลเซลลหน่ึง
กับเซลลไขไดเปนไซโกตซึ่งจะ
เจริญและพัฒนาไปเปนเอ็มบรโิอ 
อีกคูหน่ึงเปนการรวมกันของ
สเปรม 
เซลลอีกเซลลหน่ึงกับโพลารนิ
วคลีไอ ไดเปนเอนโดสเปรม
นิวเคลียสซึ่งจะเจรญิและพัฒนา
ตอไปเปนเอนโดสเปรม 

3. อธิบายการเกิดเมล็ด
และการเกิดผลของพืช
ดอก โครงสรางของเมล็ด
และผล และยกตัวอยาง
การใชประโยชนจาก
โครงสรางตางๆ ของเมล็ด
และผล 

-การเกิดเมลด็และผล 
-โครงสรางของเมล็ดและผล 
- การใชประโยชนจาก
โครงสรางของเมล็ดและผล 

1) อธิบายการเกิด
เมลด็และการ
เกิดผลของพืช
ดอก 
2) อธิบาย
โครงสรางของ
เมลด็และผล 
3) สืบคนขอมลู
ยกตัวอยางการใช
ประโยขนจาก

ความอยากรู
อยากเห็น  
ความมุงมั่น
อดทน 
 
 
 
 

ทักษะการจัด
กระทํา และสื่อ 
ความหมาย
ขอมูล 

โครงสรางของผลประกอบดวย
ผนังผลและเมลด็ สวนโครงสราง
ของเมล็ดประกอบ 
ดวยเปลือกเมลด็ เอ็มบริโอ และ
เอนโดสเปรม โครงสรางแตละ
สวนของผลและเมล็ดมีประโยชน
ตอพืช 
และตอสิ่งมีชีวิตอ่ืน ซึ่งมนุษยใช
ประโยชนจากโครงสรางของผล
และเมล็ดในดานตางๆ 

องคประกอบท่ี 1 ลําดับการ
เรียนรูท่ี 6 ศึกษาและบันทึก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ก.7-
003 หนา 2-7) 
องคประกอบท่ี 3 ลําดับการ
เรียนรูท่ี 1 การศึกษาพรรณไม
ในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
(ก.7-003) ครบตามทะเบียน
พรรณไม 

สาระชีววิทยา ผลการเรียนรู สาระสําคัญ K A P สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระการเรียนรูบูรณาการงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โครงสรางภายใน
ของรากพืชใบ
เลี้ยงคูและราก 
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ตัดตามขวาง 

เดอรมสิ ช้ันคอรเทกซและช้ัน
สตีล ในช้ันสตีลจะพบ มดัทอ
ลําเลียงท่ีมีลักษณะแตกตางกันใน 

พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู 
ตั 
 • โครงสรางภายในของรากระยะ
การเติบโตทุติยภูมิ ช้ันเอพิเดอร
มิสจะถูกแทนท่ีดวยช้ันเพริเดริม 
ซึ่งม ีคอรกเปนเน้ือเยื่อสําคัญ ช้ัน
คอรเทกซอาจมีการ เปลี่ยนแปลง
เกิดเซลลท่ีทําใหมีความแข็งแรง 

เพ่ิมข้ึน หรือเกิดเซลลท่ีสะสม
อาหารเพ่ิมข้ึน สวนลักษณะมัด
ทอลําเลียงจะเปลี่ยนไป 
เน่ืองจาก มีการสรางเน้ือเยื่อ
ลําเลียงเพ่ิมข้ึน 

6. สังเกต อธิบายและ
เปรียบเทียบโครงสราง
ภายในของลําตนพืชใบ
เลี้ยงเดี่ยวและลําตนพืชใบ
เลี้ยงคู จากการตัดตาม
ขวาง 

- โครงสรางภายในของลํา
ตนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
- โครงสรางภายในของลํา
ตนพืชใบเลี้ยงคู 
- โครงสรางภายนอกของลํา
ตน  

1) อธิบาย
โครงสราง
ภายนอก และ
บอกหนาท่ีของลํา
ตนพืชดอก 
2) สังเกต และ
อธิบายโครงสราง
ของปลายยอดตดั
ตามยาว 

1) การสังเกต 
2) การจํา 
แนกประเภท 
3) การจัด
กระทํา และ 
สื่อความหมาย
ขอมูล 

1) ความอยาก
รูอยากเห็น 
2) ความมุงมั่น
อดทน 
3) ความใจ
กวาง 
4) การยอมรับ
ความเห็นตาง 
5) ความ
ซื่อสัตย 

ลําตน คือ สวนแกนของพืชท่ี
โดยท่ัวไปเจรญิอยูเหนือระดับผิว
ดินถัดข้ึนมาจากราก ทํา หนาท่ี
สรางใบและชูใบ ลําเลยีงนํ้า ธาตุ
อาหาร และอาหารท่ีพืชสรางข้ึน
สงไปยังสวนตางๆ โครงสราง
ภายในของลําตนระยะการเติบโต
ปฐมภูมิเมื่อตัดตามขวางจะเห็น
โครงสรางแบงเปน 3 ช้ัน เรียง
จากดานนอกเขาไป คือ เอพิเดอร

องคประกอบท่ี 1 ลําดับการ
เรียนรูท่ี 6 ศึกษาและบันทึก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ก.7-
003 หนา 2-7) 
องคประกอบท่ี 3 ลําดับการ
เรียนรูท่ี 1 การศึกษาพรรณไม
ในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
(ก.7-003) ครบตามทะเบียน
พรรณไม 

สาระชีววิทยา ผลการเรียนรู สาระสําคัญ K A P สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระการเรียนรูบูรณาการงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
3) สังเกต อธิบาย 
และเปรียบเทียบ
โครงสรางภายใน
ของลํา ตนพืชใบ
เลี้ยงคูและลาํ ตน
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ตัดตามขวาง 

มิส คอรเทกซและสตลี ลําตนใน
ระยะการเตบิโตทุติยภมูิจะมเีสน
รอบวงเพ่ิมข้ึนและมีโครงสราง
แตกตางจากเดิม เน่ืองจากมีการ
สรางเพรเิดริม และเน้ือเยื่อทอลํา 
เลียงเพ่ิมข้ึน 

ลําดับการเรยีนรูท่ี 2 การศึกษา
พืชท่ีสนใจ (พืชศึกษา) 

7. สังเกตและอธิบาย
โครงสรางภายในของใบพืช
จากการตดัตามขวาง 

 1) อธิบาย
โครงสราง
ภายนอกและบอก
หนาท่ีของใบพืช
ดอก 
2) สังเกต และ
อธิบายโครงสราง
ภายในของใบพืช
ตัดตามขวาง 

1) ความอยาก
รูอยากเห็น 
2) ความมุงมั่น
อดทน 
3) ความใจ
กวาง 
4) การยอมรับ
ความเห็นตาง 
5) ความ
ซื่อสัตย 

1)  การสังเกต 
2) การจํา 
แนกประเภท 
3) การจัด
กระทํา และ 
สื่อความหมาย
ขอมูล 

ใบมีหนาท่ีสังเคราะหดวยแสง 
แลกเปลีย่นแกสและคายนํ้า ใบ
ของพืชดอกประกอบดวย กานใบ
แผนใบ เสนกลางใบ และเสนใบ 
พืชบางชนิดอาจไมมีกานใบ ท่ี
โคนกานใบอาจพบหรือไมพบหู
ใบ 
โครงสรางภายในของใบตัดตาม
ขวาง ประกอบดวย 3 สวน 
ไดแก เอพิเดอรมสิ มีโซฟลลและ
วาสคิวลารบันเดิล 

องคประกอบท่ี 1 ลําดับการ
เรียนรูท่ี 6 ศึกษาและบันทึก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ก.7-
003 หนา 2-7) 
องคประกอบท่ี 3 ลําดับการ
เรียนรูท่ี 1 การศึกษาพรรณไม
ในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
(ก.7-003) ครบตามทะเบียน
พรรณไม 
ลําดับการเรยีนรูท่ี 2 การศึกษา
พืชท่ีสนใจ (พืชศึกษา) 
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    โดยไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ขาพเจาพบวาการท่ีนักเรียนจะ
เขาใจกระบวนการสืบพันธุ รวมถึงโครงสรางภายในของพืช นักเรียนจําเปนตองรูจักโครงสรางภายนอกของพืช
กอน ซ่ึงพืชมีลักษณะทางพฤกษศาสตรท่ีหลากหลาย นักเรียนตองเรียนรูลักษณะทางพฤกษศาสตรท่ีพบไดท่ัวไป
และลักษณะบางอยางท่ีมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนามาจากโครงสรางอ่ิน แตในหนังสือเรียนมีเนื้อหาเหลานี้
คอนขางนอย นักเรียนขาดสื่อเรืยนรูท่ีสามารถเขาถึงไดงาย ขาพเจาจึงพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน จํานวน 
6 เลม ไดแก  
 เลมท่ี 1 โครงสรางภายนอกของรากและลําตน 
 เลมท่ี 2  โครงสรางภายนอกของใบ 
 เลมท่ี 3 โครงสรางภายนอกของดอก 
 เลมท่ี 4 โครงสรางภายนอกของผลและเมล็ด 
         เลมท่ี 5 โครงสรางภายในของพืชดอก : เนื้อเยื่อพืช 
       เลมท่ี 6 โครงสรางภายในของพืชดอก : เนื้อเยื่อราก  ลําตน และใบ 
ภาพท่ี 1  เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาชีววิทยา 3 รหสัวิชา ว30243 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  

   
   

   
     นอกจากนี้ยังไดรวบรวมเนื้อหาสวนท่ีเปนความรูเก่ียวกับโครงสรางภายนอกของพืชดอก ท้ังราก ลําตน 
ใบ ดอก และผล จัดทําเปนคูมือเรียนรูพฤกษศาสตรเบื้องตน ท่ีสามารถนํามาใชเปนแหลงอางอิงสําหรับครูใน
การอธิบายนักเรียนเก่ียวกับลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืช และเปนคูมือสําหรับนักเรียนสืบคนขอมูล
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ภาพท่ี 2 คูมือเรียนรูพฤกษศาสตรเบื้องตน  

 
 
 นอกจากนี้ไดพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนใหเปนหนังสืออิเล็กทรอนิคส (e-book) เพ่ือใหนักเรียน
สามารถเขาถึงไดงายข้ึน สืบคนไดทุกเวลาท่ีตองการโดยไมตองพกเอกสารเปนเลม นักเรียนสามารถเลือกศึกษา
เนื้อหาท่ีสนใจจากเอกสารประกอบการเรียนท่ีสนใจ จากลิงค  
ขาพเจาไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรู โดยจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีพืชศึกษาคือ คงหวานและพืชชนิด
ตางๆ เปนสื่อ และมีเอกสารประกอบการเรียนเปนแหลงสืบคนขอมูล โดยจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท้ังสิ้น 7 
แผนการเรียนรู ไดแก  

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 โครงสรางภายนอกของดอก 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 โครงสรางภายนอกของผลและเมล็ด 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 โครงสรางภายในของพืชดอก : เนื้อเยื่อพืช 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 โครงสรางภายในของพืชดอก : เนื้อเยื่อราก 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 โครงสรางภายนอกของรากและลําตน 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 โครงสรางภายในของพืชดอก : เนื้อเยื่อลําตน 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 โครงสรางภายในของพืชดอก : เนื้อเยื่อใบ 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 9 โครงสรางภายนอกของพืชใบ 

  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน นักเรียนจะมีเอกสารประกอบการ
เรียนท่ีสามารถศึกษาเนื้อหาไดดวยตนเอง มีภาพประกอบท่ีเปนภาพสีสวยงาม และมีตัวอยางพืชทีมีลักษณะ
ทางพฤกษศาสตรท่ีหลายหลาย ครูวางแผนการจัดการเรียนรูใหนักเรียนไดสืบคนความรูจากเอกสาร
ประกอบการเรียนดวยตนเอง มีแบบฝกหัด และแบบทดสอบท่ีนักเรียนสามารถตรวจสอบความรูได บูรณาการ
การเรียนรูพืชศึกษา โดยนักเรียนไดศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของคงหวานเปรียบเทียบกับพืชชนิดตางๆ 
ท้ังนี้ในการเรียนรูบูรณาการกับองคประกอบท่ี 3 ลําดับการเรียนรูท่ี 3.2 ครูใหนักเรียนขยายความรูท่ีไดเรียนมา 
ดวยการศึกษาโครงสรางภายนอก และโครงสรางภายในของคงหวานอยางละเอียด  กําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู  
วางแผนการเรียนรู ออกแบบการทดลอง วิเคราะหความแตกตางของสวนประกอบของพืชอยางละเอียด ท้ังนี้
ขอยกตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
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แผนการจัดการการเรียนรู ใบความรู ใบงาน  
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 

รายวิชาชีววิทยา 3  ว30243                                กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
หนวยการเรียนรูท่ี 3 โครงสรางและการเจริญเติบโตของพืชดอก               ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
5   
เรื่อง โครงสรางภายนอกของผลและเมล็ด                         เ ว ล า    3    
ช่ัวโมง 
 
สาระชีววิทยา 

๓. เขาใจสวนประกอบวิทยาของพืช การแลกเปลี่ยนแกสและคายน้ําของพืช การลําเลียงของพืช การ
สังเคราะหดวยแสง การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รวมท้ังนําความรู 
ไปใชประโยชน 
 
ผลการเรียนรู 
      3. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสรางของเมล็ดและผล และยกตัวอยางการใช 
ประโยชนจากโครงสรางตางๆ ของเมล็ดและผล 
 
สาระการเรียนรู 

1. สวนประกอบและชนิดของผล   
2. สวนประกอบและชนิดของเมล็ด 

สาระสําคัญ 
 ผลคือรังไขท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี ภายหลังจากการปฏิสนธิของเซลลสืบพันธุเพศผูและเซลลสืบพันธุเพศ
เมียในออวุล ซ่ึงออวุลจะเจริญเปนเมล็ด สวนประกอบของผล ไดแก ผนังผลและเมล็ด ชนิดของผล แบงไดตาม
เกณฑท่ีแตกตางกัน  ดังนี้ ชนิดของผลพิจารณาจากสวนของดอกท่ีเจริญมาเปนผล แบงไดเปน ผลแทและผล
เทียม ชนิดของผลพิจารณาจากจํานวนดอกที่เจริญมาเปนผล 1 ผล แบงไดเปน ผลเดี่ยว ผลกลุม และ
ผลรวม และชนิดของผลพิจารณาจากลักษณะของผนังผลเมื่อแกหรือสุกเต็มที่ แบงไดเปน ผลสด และผล
แหง  เมล็ด คือ ออวุลที่เจริญพัฒนาขึ้นมาหลังจากการปฏิสนธิ ภายในประกอบดวยเปลือกหุ มเมล็ด  
เอ็มบริโอ และเอนโดสเปรม  เมล็ดของพืชแบงไดเปน 2 ชนิด ตามลักษณะของเอนโดสเปรม คือ  เมล็ดมี
เอนโดสเปรม และเมล็ดไมมีเอนโดสเปรม  
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ดานความรู 

1. อธิบายสวนประกอบของผลและเมล็ดได 
2. วิเคราะหและระบุชนิดของผลและเมล็ดได 
3. วิเคราะหและเปรียบเทียบความแตกตางของผลและเมล็ดชนิดตางๆได 
4. สํารวจผลและเมล็ด วิเคราะหและอธิบายลักษณะโครงสรางภายนอกของผลและเมล็ดของพืช

ตัวอยางได  
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แหง  เมล็ด คือ ออวุลที่เจริญพัฒนาขึ้นมาหลังจากการปฏิสนธิ ภายในประกอบดวยเปลือกหุ มเมล็ด  
เอ็มบริโอ และเอนโดสเปรม  เมล็ดของพืชแบงไดเปน 2 ชนิด ตามลักษณะของเอนโดสเปรม คือ  เมล็ดมี
เอนโดสเปรม และเมล็ดไมมีเอนโดสเปรม  
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ดานความรู 

1. อธิบายสวนประกอบของผลและเมล็ดได 
2. วิเคราะหและระบุชนิดของผลและเมล็ดได 
3. วิเคราะหและเปรียบเทียบความแตกตางของผลและเมล็ดชนิดตางๆได 
4. สํารวจผลและเมล็ด วิเคราะหและอธิบายลักษณะโครงสรางภายนอกของผลและเมล็ดของพืช

ตัวอยางได  

ดานทักษะ/กระบวนการ 
1.  ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือศึกษาโครงสรางภายนอกของผลและเมล็ดได 
2.  มีทักษะการทํางานกลุม 
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก มีวินัย  ใฝเรียนรู และมุงม่ันในการทํางาน  

สมรรถนะสําคัญ 
1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
2.   ความสามารถในการคิด 
3.   ความสามารถในการแกปญหา    
 

บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 สามหวง  
               พอประมาณ นักเรียนสามารถประยุกตใชพืชรอบตัวเปนสื่อการเรียนรู ใชทรัพยากรในการ
เรียนรูอยางรูคุณคา 
   มีเหตมีุผล นักเรียนสามารถตัดสินเลือกศึกษาพืชโดยคํานึงถึงจํานวนตัวอยางท่ีเพียงพอ  
   ภูมิคุมกัน นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการเรียนรูทางวิทยาศาสตร มีความรูท่ีถูกตอง  
   สองเง่ือนไข 
   ความรู นักเรียนเรียนรูลักษณะทางพฤกษศาสตรของผลและเมล็ด 
   คุณธรรม นักเรียนเกิดคุณธรรม จริยธรรมข้ันพ้ืนฐานในเรื่องของความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยในการ
ทํางาน ความขยัน อดทน 

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   
องคประกอบท่ี 1  
ลําดับการเรียนรูท่ี 6 ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาตร (ก.7-003 หนา 2-7) 
องคประกอบท่ี 3  
ลําดับการเรียนรูท่ี 3.1 การศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.7-003) ครบตามทะเบียน

พรรณไม 3) การศึกษาขอมูลพรรณไม 
ลําดับการเรียนรูท่ี 3.2 การศึกษาพรรณไมท่ีสนใจ (พืชศึกษา ) 
องคประกอบท่ี 5  
ลําดับการเรียนรูท่ี 1 การนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบูรณาการสูการเรยีนการสอน 
พืชศึกษา : ลักษณะทางพฤกษศาสตรของใบคงหวาน 
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กิจกรรมการเรียนรู 
ช่ัวโมงท่ี 1  
1. ข้ันสรางความสนใจ 

1. ครูใชคําถาม ดังนี้ ดอกและผลของพืชดอกมีความสัมพันธกันอยางไร (สวนประกอบภายใน 
ดอก คือ รังไข เปนสวนท่ีเจริญเปนผล ภายหลังการปฏิสนธิ และออวุลเจริญเปนเมล็ด) 

2. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน โดยแตละกลุมประกอบดวยนักเรียนเกง ปานกลาง และออน 
คละในอัตราสวน 1 : 2 : 1 จากนั้นแตละกลุมเลือกประธานกลุมและกําหนดบทบาทหนาท่ีของสมาชิกแตละคน 

3. ครูกําหนดผล 6 ชนิด คือ มะมวง  เงาะ ทุเรียน มะพราว กระถินณรงค และขาวเปลือก ให 
นักเรียนแตละกลุมชวยกันจัดกลุมพืชเหลานี้ตามเกณฑท่ีกําหนดข้ึนเอง นักเรียนรายงานผลการจัดกลุมของ
ตนเอง 
2. ข้ันสํารวจและคนหา 

4. นักเรียนทําความเขาใจคําชี้แจงสําหรับผูเรียน ผลการเรียนรู และจุดประสงคสําหรับการเรียน 
 เรื่อง โครงสรางภายนอกของพืช : ผลและเมล็ด  ในเอกสารประกอบการเรียน หนา 1-2 

5. นักเรียนซักถามขอสงสัย และครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชเอกสารประกอบการเรียน 
6. นักเรียนศึกษาเรื่องสวนประกอบของผล จากเอกสารประกอบการเรียน หนา 3  
7. นักเรียนทํากิจกรรมท่ี 7.1 เรื่อง สวนประกอบของผล  โดยแตละกลุมรับผลไมจากครู 5 ชนิด คือ  

แตงกวา  มะมวง  แอปเปล สม และมะเขือเทศ  ผาในแนวตัดขวาง แลวศึกษาชั้นของผนังผลและเมล็ด  บันทึก
ขอมูลในแบบบันทึกกิจกรรมท่ี 7.1 เรื่อง สวนประกอบของผล นําเสนอผลการทํากิจกรรมดวยการวาดภาพผล
แตละชนิด ระบุชั้นของผนังผล ติดแสดงท่ีผนังหองปฏิบัติการ  

8. ครูและนักเรียนอภิปรายรวมกันเก่ียวกับความแตกตางของสวนประกอบของผลของพืชแตละชนิด 
โดยครูใชคําถาม ดังนี้ 

- ผลแตละชนิดมีสวนประกอบเหมือนกันหรือไม อยางไร (ผลทุกชนิดมีสวนประกอบท่ีเหมือนกัน 
คือ  ผนังผลและเมล็ด แตชั้นของผนังผลมีลักษณะแตกตางกัน) 

- ผลแอปเปลกับผลสมมีชั้นของผนังผลเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร (ผล 
ของแอปเปลมีขนาดเล็กคือ สวนท่ีเปนผนังสีน้ําตาลหุมเมล็ด โดยผนังผลท้ัง 3 ชั้นเชื่อมรวมกัน เนื้อผลท่ี
รับประทานไดนั้น เปนสวนท่ีเจริญมาจากฐานรองดอก สวนผลสมมีผนังผลชั้นนอกคือเปลือกสม ผนังผลชั้น
กลางเปนเยื่อหุมกลีบ และผนังชั้นในเปลี่ยนแปลงเปนถุงเก็บสะสมอาหารและน้ํา) 

- หากนักเรียนตองการศึกษาสวนประกอบของผล นักเรียนพิจารณาสวนประกอบใดเปนเบื้องตน  
(สังเกตชั้นของผนังผล โดยพิจารณาวาสวนใดคือผนังผลชั้นนอก ผนังผลชั้นกลางและผนังผลชั้นใน 

9. ครูมอบหมายในนักเรียนทุกกลุมเตรียมผลไมมากลุมละ 1 ชนิด สําหรับการเรียนในชั่วโมงตอไป 
ช่ัวโมงท่ี 2-3 

10. นักเรียนศึกษาชนิดของผล และสวนประกอบและชนิดของเมล็ด  จากเอกสารประกอบการเรียน  
หนา 3-19 

11. นักเรียนทํากิจกรรมท่ี 7.2 ชนิดของผลและเมล็ด โดยนักเรียนศึกษาจากฐานการเรียนรู จํานวน 6 
 ฐาน ไดแก ฐานผลแท  ผลเทียม ฐานผลเดี่ยว ผลกลุม ผลรวม ฐานผลสด  ฐานผลแหงแกไมแตก ฐานผลแหง
แกไมแตก  และฐานเมล็ด ฐานละ 3 นาที บันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมท่ี  7.2  เรื่อง ชนิดของผลและเมล็ด  
รวมกันเฉลยกิจกรรมดวยการใหสงตัวแทนกลุม กลุมละ 1 คน นําเสนอปากเปลาโดยการอธิบายลักษณะของผล
และเมล็ดจากตัวอยางพืชจริง ครูใหคําแนะนํา 

12. นักเรียนซักถามขอสงสัย ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับชนิดของผล ดวยสื่อนําเสนอโปรแกรม  
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กิจกรรมการเรียนรู 
ช่ัวโมงท่ี 1  
1. ข้ันสรางความสนใจ 

1. ครูใชคําถาม ดังนี้ ดอกและผลของพืชดอกมีความสัมพันธกันอยางไร (สวนประกอบภายใน 
ดอก คือ รังไข เปนสวนท่ีเจริญเปนผล ภายหลังการปฏิสนธิ และออวุลเจริญเปนเมล็ด) 

2. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน โดยแตละกลุมประกอบดวยนักเรียนเกง ปานกลาง และออน 
คละในอัตราสวน 1 : 2 : 1 จากนั้นแตละกลุมเลือกประธานกลุมและกําหนดบทบาทหนาท่ีของสมาชิกแตละคน 

3. ครูกําหนดผล 6 ชนิด คือ มะมวง  เงาะ ทุเรียน มะพราว กระถินณรงค และขาวเปลือก ให 
นักเรียนแตละกลุมชวยกันจัดกลุมพืชเหลานี้ตามเกณฑท่ีกําหนดข้ึนเอง นักเรียนรายงานผลการจัดกลุมของ
ตนเอง 
2. ข้ันสํารวจและคนหา 

4. นักเรียนทําความเขาใจคําชี้แจงสําหรับผูเรียน ผลการเรียนรู และจุดประสงคสําหรับการเรียน 
 เรื่อง โครงสรางภายนอกของพืช : ผลและเมล็ด  ในเอกสารประกอบการเรียน หนา 1-2 

5. นักเรียนซักถามขอสงสัย และครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชเอกสารประกอบการเรียน 
6. นักเรียนศึกษาเรื่องสวนประกอบของผล จากเอกสารประกอบการเรียน หนา 3  
7. นักเรียนทํากิจกรรมท่ี 7.1 เรื่อง สวนประกอบของผล  โดยแตละกลุมรับผลไมจากครู 5 ชนิด คือ  

แตงกวา  มะมวง  แอปเปล สม และมะเขือเทศ  ผาในแนวตัดขวาง แลวศึกษาชั้นของผนังผลและเมล็ด  บันทึก
ขอมูลในแบบบันทึกกิจกรรมท่ี 7.1 เรื่อง สวนประกอบของผล นําเสนอผลการทํากิจกรรมดวยการวาดภาพผล
แตละชนิด ระบุชั้นของผนังผล ติดแสดงท่ีผนังหองปฏิบัติการ  

8. ครูและนักเรียนอภิปรายรวมกันเก่ียวกับความแตกตางของสวนประกอบของผลของพืชแตละชนิด 
โดยครูใชคําถาม ดังนี้ 

- ผลแตละชนิดมีสวนประกอบเหมือนกันหรือไม อยางไร (ผลทุกชนิดมีสวนประกอบท่ีเหมือนกัน 
คือ  ผนังผลและเมล็ด แตชั้นของผนังผลมีลักษณะแตกตางกัน) 

- ผลแอปเปลกับผลสมมีชั้นของผนังผลเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร (ผล 
ของแอปเปลมีขนาดเล็กคือ สวนท่ีเปนผนังสีน้ําตาลหุมเมล็ด โดยผนังผลท้ัง 3 ชั้นเชื่อมรวมกัน เนื้อผลท่ี
รับประทานไดนั้น เปนสวนท่ีเจริญมาจากฐานรองดอก สวนผลสมมีผนังผลชั้นนอกคือเปลือกสม ผนังผลชั้น
กลางเปนเยื่อหุมกลีบ และผนังชั้นในเปลี่ยนแปลงเปนถุงเก็บสะสมอาหารและน้ํา) 

- หากนักเรียนตองการศึกษาสวนประกอบของผล นักเรียนพิจารณาสวนประกอบใดเปนเบื้องตน  
(สังเกตชั้นของผนังผล โดยพิจารณาวาสวนใดคือผนังผลชั้นนอก ผนังผลชั้นกลางและผนังผลชั้นใน 

9. ครูมอบหมายในนักเรียนทุกกลุมเตรียมผลไมมากลุมละ 1 ชนิด สําหรับการเรียนในชั่วโมงตอไป 
ช่ัวโมงท่ี 2-3 

10. นักเรียนศึกษาชนิดของผล และสวนประกอบและชนิดของเมล็ด  จากเอกสารประกอบการเรียน  
หนา 3-19 

11. นักเรียนทํากิจกรรมท่ี 7.2 ชนิดของผลและเมล็ด โดยนักเรียนศึกษาจากฐานการเรียนรู จํานวน 6 
 ฐาน ไดแก ฐานผลแท  ผลเทียม ฐานผลเดี่ยว ผลกลุม ผลรวม ฐานผลสด  ฐานผลแหงแกไมแตก ฐานผลแหง
แกไมแตก  และฐานเมล็ด ฐานละ 3 นาที บันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมท่ี  7.2  เรื่อง ชนิดของผลและเมล็ด  
รวมกันเฉลยกิจกรรมดวยการใหสงตัวแทนกลุม กลุมละ 1 คน นําเสนอปากเปลาโดยการอธิบายลักษณะของผล
และเมล็ดจากตัวอยางพืชจริง ครูใหคําแนะนํา 

12. นักเรียนซักถามขอสงสัย ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับชนิดของผล ดวยสื่อนําเสนอโปรแกรม  

power point เรื่อง ผลและเมล็ด ครูนําอภิปรายเก่ียวกับชนิดของผลและเมล็ด ดวยการใชคําถาม ดังนี้ 
- หากนักเรียนศึกษาผลของพืช 1 ชนิด นักเรียนสามารถระบุชนิดของผลไดมากกวา 1 

ชนิด หรือไม  (ระบุชนิดของผลไดมากกวา 1 ชนิด ข้ึนกับเกณฑท่ีนํามาใช เชน ผลของมะละกอ  จัดเปนผลเดี่ยว 
เม่ือพิจารณาจากจํานวนของดอกท่ีเจริญมาเปนผล 1 ผล  และจัดเปนผลแท  เม่ือพิจารณาจากสวนของดอกท่ี
เจริญมาเปนผล  และจัดเปนผลสด เม่ือพิจารณาจากลักษณะของผนังผลเม่ือแกหรือสุกเต็มท่ี เปนตน) 

- มะพราวจัดเปนผลชนิดใด เม่ือพิจารณาจากลักษณะของผนังผลเม่ือแกหรือสุกเต็มท่ี  
(จัดเปนผลสดแบบ ผลมีเนื้อเมล็ดแข็ง โดยสวนของผนังผลชั้นกลางและชั้นในเปลี่ยนแปลงเปนเสนใย หุมสวน
ของเมล็ดท่ีมีเพียงเมล็ดเดียว คือ สวนของกะลามะพราว) 

- การศึกษาเรื่อง สวนประกอบและชนิดของผลมีประโยชนตอนักเรียนอยางไร   
(การศึกษาเก่ียวกับชนิดและสวนประกอบของผลเปนการเรียนรูใหเขาใจลักษณะตามธรรมชาติของพืชดอก 
เขาใจการเปลี่ยนแปลงของพืชท่ีสรางสวนสืบพันธุท่ีมีลักษณะแตกตางกัน และมนุษยสามารถนํามาใชประโยชน 
อยางเชนในการวางแผนเพาะปลูกพืช โดยเฉพาะพืชท่ีมีดอกแยกเพศ เชน ปาลมน้ํามัน สละ เปนตน ตอง 

13. นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี 1 เรื่อง โครงสรางภายนอกของพืชดอก : ผลและเมล็ด ใน 
เอกสารประกอบการเรียน หนา 20 - 26 

14.  นักเรียนตรวจคําตอบจากเฉลยแบบฝกหัดในเอกสารประกอบการเรียน หนา 38 - 44  
 บันทึกคะแนนท่ีไดในหนา 55  หากนักเรียนคนใดไดคะแนนไมผานเกณฑรอยละ 80 ใหศึกษาความรูในเอกสาร
ประกอบการเรียน หนา 3 - 19  และทําแบบฝกหัดซํ้าจนผานเกณฑ 
3. ข้ันอธิบายและลงขอสรุป 

15. นักเรียนแตละกลุมศึกษาสวนประกอบและชนิดของผลจากผลไมท่ีเตรียมมา  ผา 
สังเกตลักษณะภายใน แลวอธิบายสวนประกอบและชนิดของผลหนาชั้นเรียน  นักเรียนรวมกันอภิปราย
เปรียบเทียบความแตกตางของผลแตละชนิด ครูใหคําแนะนําเพ่ิมเติม   

16. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเนื้อหา เรื่อง โครงสรางภายนอกของผลและเมล็ด  
จนไดขอสรุปท่ีวา 

ผลคือรังไขท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี ภายหลังจากการปฏิสนธิของเซลลสืบพันธุเพศผูและเซลลสืบพันธุ 
เพศเมียในออวุล ซ่ึงออวุลจะเจริญเปนเมล็ด สวนประกอบของผล ไดแก ผนังผลและเมล็ด ชนิดของผล แบงได
ตามเกณฑท่ีแตกตางกัน  ดังนี้ ชนิดของผลพิจารณาจากสวนของดอกท่ีเจริญมาเปนผล แบงไดเปน ผลแทและ
ผลเทียม ชนิดของผลพิจารณาจากจํานวนดอกท่ีเจริญมาเปนผล 1 ผล แบงไดเปน ผลเดี่ยว ผลกลุม และผลรวม 
และชนิดของผลพิจารณาจากลักษณะของผนังผลเม่ือแกหรือสุกเต็มท่ี แบงไดเปน ผลสด และผลแหง  เมล็ด คือ 
ออวุลท่ีเจริญพัฒนาข้ึนมาหลังจากการปฏิสนธิ ภายในประกอบดวยเปลือกหุมเมล็ด  เอ็มบริโอ และเอนโด
สเปรม  เมล็ดของพืชแบงไดเปน 2 ชนิด ตามลักษณะของเอนโดสเปรม คือ เมล็ดมีเอนโดสเปรม และเมล็ด
ไมมีเอนโดสเปรม 
4. ข้ันขยายความรู  

17. นักเรียนศึกษาโครงสรางภายนอกของผลและเมล็ดของพืชในสวนพฤกษศาสตร 
โรงเรียน กลุมละ  1 ชนิด บันทึกผลการศึกษาในแบบฝกหัดท่ี  2  เรื่อง ผลและเมล็ดของพืชในสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ในเอกสารประกอบการเรียน หนา 27 – 28 

18. นักเรียนใชความรูเก่ียวกับลักษณะทางพฤกษศาสตรชองผลและเมล็ด ศึกษาพรรณไม 
ในโรงเรียนแลวบันทึกขอมูลในแบบศึกษาพรรณไมในโรงเรยีน (ก.7-003) 

19. นักเรียนศึกษาลักษณะทางพฤกษศาตรของใบคงหวาน แลวบันทึกขอมูลในใบงานท่ี 1.3  
การศึกษาลักษณะภายนอกของผลและเมล็ด ครูตรวจ ใหคําแนะนําเพ่ิมเติม   
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20. นักเรียนกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรูเก่ียวกับผลและเมล็ด เลือกเรื่องท่ีจะเรียนรู วางแผนการศึกษา 
เปรียบเทียบความแตกตางของ   เรียนรูแตละเรื่อง แตละสวนขององคประกอบยอย แลวนําขอมูลมา 
เปรียบเทียบความตางในแตละเรื่อง ในชนิดเดียวกัน บันทึกผลการเรียนรูในใบงานท่ี 2-4 ลําดับการเรียนรูท่ี  
3.2 องคประกอบท่ี 3 ครูตรวจสอบความถูกตอง ใหคําแนะนําเพ่ิมเติม 

21. ครูมอบหมายใหนักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาชีววิทยา 3  
ว30243 เรื่อง  โครงสรางภายนอกของพืชดอก : ผลและเมล็ด และหนังสืออานประกอบในหองพฤกษศาสตร 
พรอมท้ังแนะนําเว็บไซตท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง สําหรับเตรียมตัวทดสอบ
หลังเรียนในครั้งตอไป เชน 

- https://www.youtube.com/watch?v=itUOK-6OcrI 
- http://www.dnp.go.th/botany/BFC/fruit.html 
- http://www.agri.ubu.ac.th/~kitti/part6/fruit.html 

5. ข้ันประเมินผล 
22. นักเรียนนําเสนอผลการศึกษาโครงสรางภายนอกของผลและเมล็ดของพืชท่ีสนใจในสวน 

พฤกษศาสตรโรงเรียน  ดวยการสงแบบฝกหัดและนําเสนอปากเปลาดวยการอธิบายตัวอยางพืชจริง ครูให
คําแนะนําเพ่ิมเติม 

23. ครูตั้งคําถามเก่ียวกับโครงสรางภายนอกของผลและเมล็ด สุมเรียกชื่อนักเรียนเปนผูตอบคําถาม  
เพ่ือตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการตอบคําถามของนักเรียน เปด
โอกาสใหนักเรียนท่ีคอนขางเงียบไดตอบคําถามแสดงความคิดเห็นดวย  
ภาระ/ ช้ินงาน / รองรอย / หลักฐานการเรียนรู 

1. แบบฝกหัดท่ี  1  เรื่อง โครงสรางภายนอกของพืชดอก : ผลและเมล็ด  
2. แบบฝกหัดท่ี 2  เรื่อง ผลและเมล็ดของพืชในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
3. แบบบันทึกกิจกรรมท่ี  7.1 เรื่อง สวนประกอบของผล 
4. แบบบันทึกกิจกรรมท่ี  7.2 เรื่อง ชนิดของผล 
5. เอกสาร ก.7-003 หนาท่ี 6-7 
6. ใบงานท่ี 1.5 เรื่อง การศึกษาลักษณะภายนอกของผลและเมล็ด 

7. ใบงานที 2 เรื่อง การกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรูในแตละสวนของพืช 
8. ใบงานท่ี 3  การเรียนรูแตละเรื่อง แตละสวนขององคประกอบยอย 

9. ใบงานท่ี 4 เรื่อง การนําขอมูลมาเปรียบเทียบความตางในแตละเรื่องในขนิดเดียวกัน 
10. แบบทดสอบ เรื่อง  โครงสรางภายนอกของพืชดอก : ผลและเมล็ด 

การวัดและประเมินผล 
 

รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑผานการ
ประเมิน 

1. ดานความรู ตรวจแบบทดสอบ  แบบทดสอบ เรื่อง 
โครงสรางภายนอกของ
พืชดอก : ผลและเมล็ด 

รอยละ 80 ข้ึนไป 
 
 

ตรวจแบบฝกหัด แบบฝกหัดท่ี  1 เรื่อง 
โครงสรางภายนอกของ
พืชดอก : ผลและเมล็ด 

รอยละ 80 ข้ึนไป 
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20. นักเรียนกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรูเก่ียวกับผลและเมล็ด เลือกเรื่องท่ีจะเรียนรู วางแผนการศึกษา 
เปรียบเทียบความแตกตางของ   เรียนรูแตละเรื่อง แตละสวนขององคประกอบยอย แลวนําขอมูลมา 
เปรียบเทียบความตางในแตละเรื่อง ในชนิดเดียวกัน บันทึกผลการเรียนรูในใบงานท่ี 2-4 ลําดับการเรียนรูท่ี  
3.2 องคประกอบท่ี 3 ครูตรวจสอบความถูกตอง ใหคําแนะนําเพ่ิมเติม 

21. ครูมอบหมายใหนักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาชีววิทยา 3  
ว30243 เรื่อง  โครงสรางภายนอกของพืชดอก : ผลและเมล็ด และหนังสืออานประกอบในหองพฤกษศาสตร 
พรอมท้ังแนะนําเว็บไซตท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง สําหรับเตรียมตัวทดสอบ
หลังเรียนในครั้งตอไป เชน 

- https://www.youtube.com/watch?v=itUOK-6OcrI 
- http://www.dnp.go.th/botany/BFC/fruit.html 
- http://www.agri.ubu.ac.th/~kitti/part6/fruit.html 

5. ข้ันประเมินผล 
22. นักเรียนนําเสนอผลการศึกษาโครงสรางภายนอกของผลและเมล็ดของพืชท่ีสนใจในสวน 

พฤกษศาสตรโรงเรียน  ดวยการสงแบบฝกหัดและนําเสนอปากเปลาดวยการอธิบายตัวอยางพืชจริง ครูให
คําแนะนําเพ่ิมเติม 

23. ครูตั้งคําถามเก่ียวกับโครงสรางภายนอกของผลและเมล็ด สุมเรียกชื่อนักเรียนเปนผูตอบคําถาม  
เพ่ือตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการตอบคําถามของนักเรียน เปด
โอกาสใหนักเรียนท่ีคอนขางเงียบไดตอบคําถามแสดงความคิดเห็นดวย  
ภาระ/ ช้ินงาน / รองรอย / หลักฐานการเรียนรู 

1. แบบฝกหัดท่ี  1  เรื่อง โครงสรางภายนอกของพืชดอก : ผลและเมล็ด  
2. แบบฝกหัดท่ี 2  เรื่อง ผลและเมล็ดของพืชในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
3. แบบบันทึกกิจกรรมท่ี  7.1 เรื่อง สวนประกอบของผล 
4. แบบบันทึกกิจกรรมท่ี  7.2 เรื่อง ชนิดของผล 
5. เอกสาร ก.7-003 หนาท่ี 6-7 
6. ใบงานท่ี 1.5 เรื่อง การศึกษาลักษณะภายนอกของผลและเมล็ด 

7. ใบงานที 2 เรื่อง การกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรูในแตละสวนของพืช 
8. ใบงานท่ี 3  การเรียนรูแตละเรื่อง แตละสวนขององคประกอบยอย 

9. ใบงานท่ี 4 เรื่อง การนําขอมูลมาเปรียบเทียบความตางในแตละเรื่องในขนิดเดียวกัน 
10. แบบทดสอบ เรื่อง  โครงสรางภายนอกของพืชดอก : ผลและเมล็ด 

การวัดและประเมินผล 
 

รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑผานการ
ประเมิน 

1. ดานความรู ตรวจแบบทดสอบ  แบบทดสอบ เรื่อง 
โครงสรางภายนอกของ
พืชดอก : ผลและเมล็ด 

รอยละ 80 ข้ึนไป 
 
 

ตรวจแบบฝกหัด แบบฝกหัดท่ี  1 เรื่อง 
โครงสรางภายนอกของ
พืชดอก : ผลและเมล็ด 

รอยละ 80 ข้ึนไป 

รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑผานการ
ประเมิน 

แบบฝกหัดท่ี 2 เรื่อง ผล
และเมล็ดของพืชในสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

รอยละ 80 ข้ึนไป 

2. ดานทักษะกระบวนการ สังเกต/ ตรวจแบบ
บันทึกกิจกรรม 

แบบประเมินกิจกรรม ระดับดีข้ึนไป 

สังเกตทักษะการ
ทํางานกลุม 

แบบประเมินการทํางาน
กลุม 
 

ระดับดีข้ึนไป 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 

ระดับดีข้ึนไป  

5. สมรรถนะสําคัญ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ
สําคัญ 

ระดับดีข้ึนไป 

 
ส่ือ/แหลงเรียนรู 
 

ประเภท รายการ 
เอกสาร เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาชีววิทยา 3 ว30243 กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  5 เรื่อง โครงสรางภายนอกของพืชดอก 
: ผลและเมล็ด 

วัสดุ/อุปกรณ 1.  ผลและเมล็ดของพืชท่ีครูเตรียมใหนักเรียนศึกษา ไดแก แตงกวา  มะมวง  แอปเปล 
สม และมะเขือเทศ   จํานวน 5 ชนิด 
2. ใบมีดโกน มีดคัตเตอร แวนขยาย 
2.  ผลและเมล็ดของพืชชนิดตางๆ ท่ีนักเรียนเตรียมมา  
2.  ผลและเมล็ดของพืชในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

สื่อ ICT สื่อนําเสนอดวยโปรแกรม power point เรื่อง ชนิดของผล จํานวน 24 ชนิด 
แหลงเรียนรู 1. https://www.youtube.com/watch?v=itUOK-6OcrI 

2. http://www.dnp.go.th/botany/BFC/fruit.html 
3. http://www.agri.ubu.ac.th/~kitti/part6/fruit.html 
4. หนังสืออานประกอบในหองพฤกษศาสตร 
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สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  
 1. ความสามารถในการคิด 

 -   สามารถนําความรูเรื่องโครงสรางภายนอกของผลและเมล็ด อธิบายโครงสรางภายนอกของผลและ
เมล็ดของพืชในไรคงสวัสดิ์ฯ ไดอยางถูกตอง 

 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
- สามารถเสนอผลการศึกษาดวยตนเอง ใหผูอ่ืนเขาใจไดดวยความม่ันใจ  
 3. ความสามารถในการแกปญหา 
- สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูรวมกับผูอ่ืน และแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติกิจกรรม  
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
- นักเรียนมีความขยัน อดทน มีความพยายามในการเรียนรู สามารถเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนรูในหองเรียน

กับสิ่งมีชีวิตท่ีพบเจอในชีวิตประจําวันได  
 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

 - มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี ในการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือ เปรียบเทียบ
ขอมูลจากหลายแหลง แลวลงขอสรุป 
คุณธรรมอัตลักษณ 4 ประการ  

 1. รักสะอาด 
- นักเรียนปฏิบัติใบงานสะอาด เรียบรอย และรักษาความสะอาดของแหลงเรียนรูไรคงสวัสดิ์ฯ   
 2. รับผิดชอบ 
- นักเรียนมีความรับผิดขอบในการศึกษาขอมูลดวยตนเอง ปฏิบัติใบงานครบถวน  ถูกตอง สงผลงาน

ครบตามท่ีไดรับมอบหมายโดยผลงานมีคุณภาพ ผานการประเมิน 
 3. มีวินัย 
- นักเรียนเขาเรียนตรงเวลา เตรียมอุปกรณการเรียนของตนเองใหครบถวน  
 4. ใจอาสา 
- นักเรียนมีจิตอาสาในการพัฒนาพ้ืนท่ีไรคงสวัสดิ์ฯ ดวยการทําความสะอาด ดูแลทุกครั้งท่ีเขาใชพ้ืนท่ี

เพ่ือใหมีแหลงทรัพยากรสําหรับการเรียนรูท่ีสามารถเขาเรียนรูไดตลอดเวลา 
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สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  
 1. ความสามารถในการคิด 

 -   สามารถนําความรูเรื่องโครงสรางภายนอกของผลและเมล็ด อธิบายโครงสรางภายนอกของผลและ
เมล็ดของพืชในไรคงสวัสดิ์ฯ ไดอยางถูกตอง 

 2. ความสามารถในการสื่อสาร 
- สามารถเสนอผลการศึกษาดวยตนเอง ใหผูอ่ืนเขาใจไดดวยความม่ันใจ  
 3. ความสามารถในการแกปญหา 
- สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูรวมกับผูอ่ืน และแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติกิจกรรม  
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
- นักเรียนมีความขยัน อดทน มีความพยายามในการเรียนรู สามารถเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนรูในหองเรียน

กับสิ่งมีชีวิตท่ีพบเจอในชีวิตประจําวันได  
 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

 - มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี ในการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือ เปรียบเทียบ
ขอมูลจากหลายแหลง แลวลงขอสรุป 
คุณธรรมอัตลักษณ 4 ประการ  

 1. รักสะอาด 
- นักเรียนปฏิบัติใบงานสะอาด เรียบรอย และรักษาความสะอาดของแหลงเรียนรูไรคงสวัสดิ์ฯ   
 2. รับผิดชอบ 
- นักเรียนมีความรับผิดขอบในการศึกษาขอมูลดวยตนเอง ปฏิบัติใบงานครบถวน  ถูกตอง สงผลงาน

ครบตามท่ีไดรับมอบหมายโดยผลงานมีคุณภาพ ผานการประเมิน 
 3. มีวินัย 
- นักเรียนเขาเรียนตรงเวลา เตรียมอุปกรณการเรียนของตนเองใหครบถวน  
 4. ใจอาสา 
- นักเรียนมีจิตอาสาในการพัฒนาพ้ืนท่ีไรคงสวัสดิ์ฯ ดวยการทําความสะอาด ดูแลทุกครั้งท่ีเขาใชพ้ืนท่ี

เพ่ือใหมีแหลงทรัพยากรสําหรับการเรียนรูท่ีสามารถเขาเรียนรูไดตลอดเวลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการประเมินกิจกรรม 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคะแนน น้ําหนัก
คะแนน 4 3 2 1 

1.วิธีการดําเนนิการ 
 

กําหนดวิธีการ ข้ัน 
ตอนถูกตอง 
เลือกใชเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ 
เหมาะ สม 

กําหนดวิธีการ ข้ัน 
ตอนถูกตอง 
เลือกใชเครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ
บางอยางไม
เหมาะสม 

กําหนดวิธีการ ข้ัน 
ตอนไมถูกตอง 
เลือกใชเครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ
ไมเหมาะสม 

ไมสามารถ
กําหนดวิธีการ
และข้ันตอนได  
ตองใหความชวย 
เหลือ 
 

2 

2. การปฏิบัติ ดําเนินการปฏิบัติ
กิจกรรมเปน
ข้ันตอน และใช 
อุปกรณตางๆ ได 
อยางถูกตอง 

ดําเนินการปฏิบัติ
กิจกรรมเปน
ข้ันตอน และใช 
อุปกรณบางอยาง
ไมเหมาะสม 

ดําเนินการปฏิบัติ
กิจกรรมไมเปน
ข้ันตอน และใช 
อุปกรณไม
เหมาะสม 
 

ตองใหความ
ชวยเหลือในการ
ดําเนินการปฏิบัติ
กิจกรรมและการใช
อุปกรณ 

3 

 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคะแนน น้ําหนัก
คะแนน 4 3 2 1 

3. ความคลองแคลว
ในการดําเนินการ 

มีความคลองแคลว
ในการทดลองและใช

อุปกรณอยาง
เหมาะสมและปลอด 

ภัย 

มีความคลองแคลว
ในการปฏิบัติ

กิจกรรมและ การใช
อุปกรณบาง อยาง

ตองไดรับการแนะนํา 

ขาดความคลอง 
แคลว ในการปฏิบัติ
กิจกรรมและ การใช
อุปกรณบาง อยาง 

ตองไดรับการแนะนํา 

ขาดความ
คลองแคลว ใน
ปฏิบัติกิจกรรม

และการใช
อุปกรณ ตอง
ไดรับ การ

แนะนําอยางใกล 
ชิด 

2 
 
 
 
 

4. การเขียนแบบ
บันทึกกิจกรรม 

มีหัวขอท่ีกําหนด
ครบถวน เขียนสื่อ
ความหมายชัดเจน
บันทึกและสรุปผล
ปฏิบัติการถูกตอง 

 

มีหัวขอท่ีกําหนด
ครบถวน เขียนสื่อ
ความหมายชัดเจน
บันทึกและสรุปผล

ปฏิบัติการมี
ขอบกพรองเล็กนอย 

มีหัวขอท่ีกําหนดไม
ครบถวน เขียนสื่อ

ความหมายไมชัดเจน
บันทึกและสรุปผล
การทําปฏิบัติการมี
ขอบกพรองเล็กนอย 

มีหัวขอท่ีกําหนด
ไมครบ เขียนสื่อ
ความ หมายไม
ชัดเจนบันทึก
และสรุปผล
ปฏิบัติการมี

ขอบกพรองมาก 

2 

5. ทํางานไดทัน เวลา ปฏิบัติการเสร็จ
ตามเวลา และสง
งานเวลากําหนด 

ปฏิบัติการเสร็จ
ตามเวลา แตสง
งานชากวากําหนด 

ปฏิบัติการเสร็จไม
ทันตามเวลา และสง
งาน  
กวากําหนด 

ปฏิบัติการเสร็จ
ไมทันตามเวลา 
และตองติด ตาม
การสงงาน 

1 
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หมายเหตุ คะแนนท่ีได =  ∑(ผลคูณระหวางระดับคะแนนกับน้ําหนัก )/2 
เกณฑคุณภาพ   คะแนน 16 – 20   ระดับ ดีมาก  (4)  
    คะแนน 12 – 15   ระดับ ดี (3) 
    คะแนน 7 – 11   ระดับ พอใช  (2) 
    คะแนน 1 – 6   ระดับ ควรปรับปรุง  (1) 
 
 
 
เกณฑประเมินการทํางานกลุม 

ประเด็นประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1. ความรวมมือ 
 

สมาชิกในกลุมทุกคน
รวมมือกันทํางาน มี
การประสานงานท่ีดี 
 

สมาชิกในกลุมทุก 
คนรวมมือกัน ทํา 
งาน สวนใหญมี
การประสาน งานท่ี
ด ี

สมาชิกในกลุม ทุก 
คนทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายแตยัง
ขาดการประสาน 
งานในกลุม 

สมาชิกบางคนไม
ทํางานกลุม ขาด
การประสานงาน 
 

2. ข้ันตอนการ  
    ทํางาน 
 

มีการกําหนด ข้ันตอน 
การทํางานท่ีชัดเจน
ตั้งแตเริ่มทํางานจน 
กระท่ังผลงานเสร็จ
สมบูรณ 
 

มีการกําหนดข้ัน 
ตอนการทํางาน
คอนขางชัดเจน 
ตั้งแตเริ่มการทํา 
งาน จนกระท่ัง
ผลงานเสร็จ
สมบูรณ 

มีการกําหนดข้ัน 
ตอนการทํางาน 
แต ความสําเร็จ
ของงานยังไมคอย
สมบูรณ 
 

มีการกําหนดข้ัน 
ตอน การทางาน
ไมชัดเจน ทํา
ใหผลงานไม
สมบูรณ 
 

3. การแสดง  
    ความคิดเห็น 
 

สมาชิกทุกคนรวม
แสดงความคิดเห็น 
 

สมาชิกสวนใหญ
รวมแสดง ความ 
คิดเห็น 

สมาชิกมากกวา
ครึ่งรวมแสดง  
ความคิดเห็น 

สมาชิกไมให
ความรวมมือใน
การแสดงความ
คิดเห็น 

4. ความรับผิด 
    ชอบ 
 

สมาชิกทุกคน ทํางานท่ี
ไดรับมอบหมายจนงาน
เสร็จสิ้นสมบูรณ 
 

สมาชิกสวนใหญ
ทํางานท่ีไดรับ  
มอบหมายจนงาน
เสร็จสิ้นสมบูรณ 
 

สมาชิกบางคน  
เลี่ยงงาน ไมทํา  
หนาท่ีตามท่ีไดรับ
มอบหมายและงาน
ไมคอยสมบรูณ 

สมาชิกไมมีความ
รับผิดชอบ ทําให
งานไมบรรลุ เปา 
หมาย 
 

 
เกณฑคุณภาพ   คะแนน 13 – 16   ระดับ ดีมาก (4)  
    คะแนน 9 – 12   ระดับ ดี (3) 
    คะแนน 5 – 8   ระดับ พอใช (2) 
    คะแนน 1 – 4   ระดับ ควรปรับปรุง (1) 
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หมายเหตุ คะแนนท่ีได =  ∑(ผลคูณระหวางระดับคะแนนกับน้ําหนัก )/2 
เกณฑคุณภาพ   คะแนน 16 – 20   ระดับ ดีมาก  (4)  
    คะแนน 12 – 15   ระดับ ดี (3) 
    คะแนน 7 – 11   ระดับ พอใช  (2) 
    คะแนน 1 – 6   ระดับ ควรปรับปรุง  (1) 
 
 
 
เกณฑประเมินการทํางานกลุม 

ประเด็นประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1. ความรวมมือ 
 

สมาชิกในกลุมทุกคน
รวมมือกันทํางาน มี
การประสานงานท่ีดี 
 

สมาชิกในกลุมทุก 
คนรวมมือกัน ทํา 
งาน สวนใหญมี
การประสาน งานท่ี
ด ี

สมาชิกในกลุม ทุก 
คนทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายแตยัง
ขาดการประสาน 
งานในกลุม 

สมาชิกบางคนไม
ทํางานกลุม ขาด
การประสานงาน 
 

2. ข้ันตอนการ  
    ทํางาน 
 

มีการกําหนด ข้ันตอน 
การทํางานท่ีชัดเจน
ตั้งแตเริ่มทํางานจน 
กระท่ังผลงานเสร็จ
สมบูรณ 
 

มีการกําหนดข้ัน 
ตอนการทํางาน
คอนขางชัดเจน 
ตั้งแตเริ่มการทํา 
งาน จนกระท่ัง
ผลงานเสร็จ
สมบูรณ 

มีการกําหนดข้ัน 
ตอนการทํางาน 
แต ความสําเร็จ
ของงานยังไมคอย
สมบูรณ 
 

มีการกําหนดข้ัน 
ตอน การทางาน
ไมชัดเจน ทํา
ใหผลงานไม
สมบูรณ 
 

3. การแสดง  
    ความคิดเห็น 
 

สมาชิกทุกคนรวม
แสดงความคิดเห็น 
 

สมาชิกสวนใหญ
รวมแสดง ความ 
คิดเห็น 

สมาชิกมากกวา
ครึ่งรวมแสดง  
ความคิดเห็น 

สมาชิกไมให
ความรวมมือใน
การแสดงความ
คิดเห็น 

4. ความรับผิด 
    ชอบ 
 

สมาชิกทุกคน ทํางานท่ี
ไดรับมอบหมายจนงาน
เสร็จสิ้นสมบูรณ 
 

สมาชิกสวนใหญ
ทํางานท่ีไดรับ  
มอบหมายจนงาน
เสร็จสิ้นสมบูรณ 
 

สมาชิกบางคน  
เลี่ยงงาน ไมทํา  
หนาท่ีตามท่ีไดรับ
มอบหมายและงาน
ไมคอยสมบรูณ 

สมาชิกไมมีความ
รับผิดชอบ ทําให
งานไมบรรลุ เปา 
หมาย 
 

 
เกณฑคุณภาพ   คะแนน 13 – 16   ระดับ ดีมาก (4)  
    คะแนน 9 – 12   ระดับ ดี (3) 
    คะแนน 5 – 8   ระดับ พอใช (2) 
    คะแนน 1 – 4   ระดับ ควรปรับปรุง (1) 

 
เกณฑประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ประเด็นประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1.  มีวินัย 
 

ปฏิบัติตามขอตกลง 
กฎเกณฑ ระเรียบ 
ขอบังคับ ของโรงเรียน 
ตรงตอเวลา ในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ และ
รับผิดชอบในการทํา งาน
เปนปกติวิสัย และเปน
แบบอยางท่ีดี 

ปฏิบัติตามขอตกลง 
กฎเกณฑ ระเรียบ 
ขอ บังคับ ของ
โรงเรียน ตรงตอเวลา 
ในการปฏิบัติ 
กิจกรรมตางๆ และ
รับผิดชอบในการ
ทํางาน 

ปฏิบัติตามขอตกลง 
กฎเกณฑ ระเรียบ 
ขอ บังคับ ของ
โรงเรียน ตรงตอเวลา 
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ 

ไมปฏิบัติตามขอตกลง 
กฎเกณฑ ระเรียบ  ขอ 
บังคับ ของโรงเรียน 

2. ใฝเรียนรู ศึกษาคนควาหาความรู
จากหนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี 
แหลงเรียนรูท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
เลือกใชสื่อได อยาง
เหมาะสม มีการ   บันทึก
ความรู วิเคราะหขอมูล 
สรุปเปนองคความรู และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย และ
นํา ไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 

ศึกษาคนควาหา
ความรูจากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อ
เทคโนโลย ีแหลง
เรียนรูท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
เลือกใชสื่อไดอยาง
เหมาะสม มีการ
บันทึกความรู 
วิเคราะหขอมูล สรุป
เปนองคความรู และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
ผูอ่ืนได 

ศึกษาคนควาหา
ความรูจากหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อ
เทคโนโลย ีแหลง
เรียนรูท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
เลือกใชสื่อไดอยาง
เหมาะสม มีการ
บันทึกความรู  
 

ไมศึกษาหาความรู 

3. มุงม่ันในการ
ทํางาน 

ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบ หมายใหสําเร็จ มี
การปรับ ปรุง และ
พัฒนาการทํางานใหดีข้ึน
ดวยตนเอง และเปน
แบบอยางท่ีดี 

ตั้งใจและรับผิดชอบ  
ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการปรับปรุง 
และพัฒนาการ
ทํางานใหดีข้ึนดวย
ตนเอง  

ตั้งใจและรับผิดชอบ  
ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ มีการปรับปรุง 
และพัฒนาการ
ทํางานใหดีข้ึน 

ไมตั้งใจปฏิบัติ หนาท่ี
การงาน 

 
 
เกณฑคุณภาพ   คะแนน 10 – 12   ระดับ ดีมาก (4)  
    คะแนน 7 – 9   ระดับ ดี (3) 
    คะแนน 4 – 6   ระดับ พอใช (2) 
    คะแนน 1 – 3   ระดับ ควรปรับปรุง (1) 
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กณฑประเมินสมรรถนะสําคัญ 

 

ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
1.  ความสามารถ  
    ในการสื่อสาร 
 

เขียนถายทอดความเขาใจ
จากการอาน ฟง  และ
การอภิปรายดวยภาษา
ของตน เอง พรอม
ยกตัวอยางประกอบ
สอดคลองกับ  เรื่องท่ี
ถายทอด 

เขียนถายทอดความ
เขาใจจากการอาน ฟง  
และการอภิปรายดวย
ภาษาของตนเอง พรอม
ยกตัวอยางประกอบ    
แตไมสอดคลองกับ  
เรื่องท่ีถายทอด 

เขียนถายทอดความ
เขาใจจากการอาน ฟง  
และการอภิปรายดวย
ภาษาของตนเอง ไมมี
ตัวอยางประกอบ 

เขียนถายทอดความ
เขาใจจากการอาน 
ฟง  และการอภิปราย
ได  ดวยการดูตาม
แบบ 

2. ความสามารถ 
    ในการคิด    

ระบุความสัมพันธของ
สวนประกอบตางๆ ของ
ขอมูล และสามารถเชื่อม 
โยงกับเหตุการณ สมมติ
หรือเหตุการณท่ีพบเห็นได
อยางสมเหตุสมผล 

ระบุความสัมพันธ
ของสวนประกอบ
ตางๆ  ของขอมูลและ
สามารถเชื่อมโยงกับ
เหตุการณ สมมติหรือ
เหตุการณท่ีพบเห็นได 

ระบุความสัมพันธของ
สวนประกอบตางๆ   
ของขอมูล แตไม
สามารถเชื่อมโยงกับ
เหตุการณ สมมติหรือ
เหตุการณท่ีพบเห็นได 

ไมสามารถระบุความ 
สัมพันธของสวน 
ประกอบตางๆ  ของ
ขอมูล และไมสามารถ
เชื่อมโยงกับ
เหตุการณ สมมติหรือ
เหตุการณท่ีพบเห็นได 

3. ความสามารถ 
    ในการแก  
     ปญหา 

มีการวางแผนงานและออก 
แบบวิธีการแกปญหาท่ีมี
ความไปไดอยางสมเหตุ   
สมผล ดําเนินการตามแผน 
แกไข ปรับปรงุวิธีการ จน
สามารถแกปญหาได 

มีการวางแผนงาน
และออกแบบวิธีการ
แก ปญหาท่ีมีความ
เปนไปไดอยาง
สมเหตุสมผล 
ดําเนินการตามแผน
จน สามารถ
แกปญหาได 

มีการวางแผนงานและ
ออกแบบวิธีการแก 
ปญหาท่ีเปนไปได  ไม
ดําเนินการตามแผน  

ไมมีการวางแผนงาน
และไมมีการออกแบบ
วิธีการแกปญหา ไมมี
ข้ันตอนในแกปญหา 

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โครงสรางภายนอกของผลและเมล็ด 
 ขาพเจาไดจัดทําเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โครงสรางภายนอกของผลและเมล็ด ในรูปแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิคส ใหนักเรียนและผูสนใจสามารถเขาไปศึกษาเนื้อหาไดท่ีลิงค  
              https://anyflip.com/bookcase/yyxho 
 มีตัวอยางเนื้อหา ดังนี้  

เกณฑ์ประเมินสมรรถนะส�าคัญ
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กณฑประเมินสมรรถนะสําคัญ 

 

ประเด็นประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
1.  ความสามารถ  
    ในการสื่อสาร 
 

เขียนถายทอดความเขาใจ
จากการอาน ฟง  และ
การอภิปรายดวยภาษา
ของตน เอง พรอม
ยกตัวอยางประกอบ
สอดคลองกับ  เรื่องท่ี
ถายทอด 

เขียนถายทอดความ
เขาใจจากการอาน ฟง  
และการอภิปรายดวย
ภาษาของตนเอง พรอม
ยกตัวอยางประกอบ    
แตไมสอดคลองกับ  
เรื่องท่ีถายทอด 

เขียนถายทอดความ
เขาใจจากการอาน ฟง  
และการอภิปรายดวย
ภาษาของตนเอง ไมมี
ตัวอยางประกอบ 

เขียนถายทอดความ
เขาใจจากการอาน 
ฟง  และการอภิปราย
ได  ดวยการดูตาม
แบบ 

2. ความสามารถ 
    ในการคิด    

ระบุความสัมพันธของ
สวนประกอบตางๆ ของ
ขอมูล และสามารถเชื่อม 
โยงกับเหตุการณ สมมติ
หรือเหตุการณท่ีพบเห็นได
อยางสมเหตุสมผล 

ระบุความสัมพันธ
ของสวนประกอบ
ตางๆ  ของขอมูลและ
สามารถเชื่อมโยงกับ
เหตุการณ สมมติหรือ
เหตุการณท่ีพบเห็นได 

ระบุความสัมพันธของ
สวนประกอบตางๆ   
ของขอมูล แตไม
สามารถเชื่อมโยงกับ
เหตุการณ สมมติหรือ
เหตุการณท่ีพบเห็นได 

ไมสามารถระบุความ 
สัมพันธของสวน 
ประกอบตางๆ  ของ
ขอมูล และไมสามารถ
เชื่อมโยงกับ
เหตุการณ สมมติหรือ
เหตุการณท่ีพบเห็นได 

3. ความสามารถ 
    ในการแก  
     ปญหา 

มีการวางแผนงานและออก 
แบบวิธีการแกปญหาท่ีมี
ความไปไดอยางสมเหตุ   
สมผล ดําเนินการตามแผน 
แกไข ปรับปรงุวิธีการ จน
สามารถแกปญหาได 

มีการวางแผนงาน
และออกแบบวิธีการ
แก ปญหาท่ีมีความ
เปนไปไดอยาง
สมเหตุสมผล 
ดําเนินการตามแผน
จน สามารถ
แกปญหาได 

มีการวางแผนงานและ
ออกแบบวิธีการแก 
ปญหาท่ีเปนไปได  ไม
ดําเนินการตามแผน  

ไมมีการวางแผนงาน
และไมมีการออกแบบ
วิธีการแกปญหา ไมมี
ข้ันตอนในแกปญหา 

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โครงสรางภายนอกของผลและเมล็ด 
 ขาพเจาไดจัดทําเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โครงสรางภายนอกของผลและเมล็ด ในรูปแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิคส ใหนักเรียนและผูสนใจสามารถเขาไปศึกษาเนื้อหาไดท่ีลิงค  
              https://anyflip.com/bookcase/yyxho 
 มีตัวอยางเนื้อหา ดังนี้  

 
 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 480



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 481



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 482



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 483



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 484



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 485

แบบบันทึกกิจกรรม ใบงาน 
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ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู  
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สรุปผล ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ  

สรุปผล 
จากการจัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนไดสัมผัส ศึกษาพืชศึกษาอยางละเอียด บูรณาการการเรียนรู

ตามแนวทางการดําเนินงานองคประกอบท่ี 3 การศึกษาขอมูลดานตางๆ ลําดับการเรียนรูท่ี 3.2 การศึกษา
พรณณไมท่ีสนใจ (พืชศึกษา) นักเรียนเกิดความรู ดังนี้ 

1. นักเรียนรูโครงสรางภายนอก ภายใน ของคงวานแตละสวนโดยละเอียด 
2. นักเรียนรูวิธีการกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู สามารถกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรูสวนตางๆ ของคงหวานได 
3. นักเรียนสามารถวางแผนการเรียนรู รูวิธีการเรียนรู เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบความตางของคงหวาน

ได 
4. นักเรียนรูวิธีการเปรียบเทียบ ความตางของพืชได สามารถอธิบายและสรุปผลการศึกษา และ

วิเคราะหผลได 
 
ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการการศึกษาขอมูลดานตางๆ การศึกษาพรรณไมท่ีสนใจ (พืชศึกษา)  ทํา

ใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับพืชศึกษาอยางละเอียด สามารถเรียนรูจากพืชซ่ึงเปนสื่อท่ีจับตองได 
สังเกตเห็นลักษณะและอธิบายได สามารถสืบคนความรูไดดวยตนเองจากเอกสารประกอบการเรียน รวมท้ัง
แหลงเรียนรูอ่ืนๆ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู วางแผนการเรียนรู 
วิเคราะหความตางและสรุปใหเห็นความตางของพืชท้ังโครงสรางภายนอกและโครงสรางภายใน มีความมุงม่ันใน
การทํางาน มีวินัย เปนผูใฝรูไฝเรียน ซ่ือสัตยสุจริต บันทึกขอมูลตามความเปนจริง และสรุปผลการเรียนรูจาก
ขอมูลท่ีศึกษาได สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีน้ําใจ เอ้ือเฟอ เปนผูมีความละเอียดรอบคอบ คิดอยางแยบ
คาย ถ่ีถวน  ครูสามารถผลิตสื่อเรียนรูเพ่ือเปนแหลงสืบคนขอมูลใหนักเรียนสามารถเขาถึงไดดวยตนเอง  ใชพืช
ศึกษาเปนสื่อเรียนรูใหนักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางครบถวน มีองคความรูเก่ียวกับ
พืชศึกษาเพ่ิมข้ึน เปนฐานขอมูลสําหรับนักเรียนในรุนตอๆไป โรงเรียนมีขอมูลเก่ียวกับพืชศึกษาอยางละเอียด 
จัดเก็บเปนฐานขอมูลในหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนแหลงเรียนรูสําหรับผูทีสนใจได  
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     เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

 

 

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

การรายงานผลการเรียนรู  : เรียนรูวิธีการรายงานผล 
 

ผูนําเสนอ 

 1. นางสาวนภัทรศิริ  อินทรสุภา  
          ตําแหนง ครูชํานาญการโรงเรียนบานคันธทรัพย 
 2. นางศรีสุดา  มีสุวรณ 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนบานคันธทรัพย 
 3. นางสาวอัจฉรา  ปานศรีสุข 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนบานคันธทรัพย 
 

ช่ือสถานศึกษาโรงเรียนบานคันธทรัพย  
ตําบลสลุย  อําเภอทาแซะ  จังหวัดชุมพร 

นําเสนอ วันที่ 21 เดือน กันยายน 2565   

 
หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบรีุ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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     เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

 

 

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

การรายงานผลการเรียนรู  : เรียนรูวิธีการรายงานผล 
 

ผูนําเสนอ 

 1. นางสาวนภัทรศิริ  อินทรสุภา  
          ตําแหนง ครูชํานาญการโรงเรียนบานคันธทรัพย 
 2. นางศรีสุดา  มีสุวรณ 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนบานคันธทรัพย 
 3. นางสาวอัจฉรา  ปานศรีสุข 
     ตําแหนง ครูโรงเรียนบานคันธทรัพย 
 

ช่ือสถานศึกษาโรงเรียนบานคันธทรัพย  
ตําบลสลุย  อําเภอทาแซะ  จังหวัดชุมพร 

นําเสนอ วันที่ 21 เดือน กันยายน 2565   

 
หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบรีุ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 
การรายงานผลการเรียนรู  : เรียนรูวิธีการรายงานผล 

 

นภัทรศิริ  อินทรสุภา1, ศรีสุดา  มีสุวรรณ1 , อัจฉรา  ปานศรีสุข1  
 

1 โรงเรียนบานคันธทรัพย ตําบลสลุย  อาํเภอทาแซะ  จังหวัดชุมพร  86140  
 

บทคัดยอ 

จากผลการเรียนรูงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในองคประกอบท่ี4 การรายงานผลการเรียนรู ทําให
ผูเรียนรูจักการรวบรวมผลการเรียนรู คัดแยกสาระสําคัญ จัดหมวดหมู จัดระบบขอมูล เรียนรูการเขียนรายงาน
และวิธีการรายงานในรูปแบบตาง ๆ  

จากการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ลําดับการเรียนรูท่ี6 เรียนรูวิธีการรายงานผล  ซ่ึงเปน
วิธีการและเทคนิคการเรียนรูท่ีครูสามารถประยุกตใชในการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการบูรณาการกลุม
สาระวิชาภาษาไทย ศิลปะทําใหนักเรียนรูจักคิด วิเคราะห วางแผนและเรียนรูวิธีการเรียนรูไดอยางถูกตอง
เหมาะสม นอกจากนี้มีการทํางานรวมกันเปนกลุมทําใหนักเรียนไดปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซ่ึงการ
ทํางานเปนกลุมสามารถฝกคุณธรรม จริยธรรม ตอการทํางานรวมกันได  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การบูรณาการ : 
การวิเคราะหความสอดคลอง 

ลําดับการเรียนรู กลุมสาระ สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระแกนกลาง 

6. เรียนรูวิธีการ

รายงานผล 

ภาษาไทย สาระท่ี 2 
การเขียน การเ ขียนสะกดตาม
อักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช
ถอยคําและรูปแบบตางๆ ของการ
เขียน ซ่ึงรวมถึงการเขียนเรียงความ 
ยอความ รายงาน ชนิดตางๆ การ
เขียนตามจินตนาการ วิเคราะห
วิจารณ และเขียนเชิงสรางสรรค  

ท  2. 1  ใ ช ก ร ะบว นก า ร เ ขี ย น
สื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ
และ เ ขียน เรื่ อ ง ร าว ในรู ปแบบ
ต า ง ๆ   เ ขี ย น ร า ย ง า น ข อ มู ล
สารสนเทศและรายงานการศึกษา
คนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ป.6/2  เขียนแผนภาพโครง
เรื่อง และแผนภาพความคิด
เพ่ือใชพัฒนางานเขียน 
 
 ป.6/8 เขียนเรื่องตาม
จินตนาการและสรางสรรค 
 

- การเขียนเรื่อง
จากจินตนาการ 

 

 ศิลปะ สาระท่ี 1  ทัศนศิลป 
 

ศ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลป
ตามจินตนาการ และความคิด
สรางสรรค วิเคราะห วิพากษ 
วิจารณคุณคางานทัศนศิลป 
ถายทอดความรูสึก ความคิดตองาน
ศิลปะอยางอิสระ  ชื่นชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

ป.6/7 สรางงานทัศนศิลป
เปนแผนภาพ แผนผัง และ
ภาพประกอบ เพ่ือถายทอด
ความคิดหรือเรื่องราวเก่ียวกับ
เหตุการณตาง ๆ 

- การสรางงาน
ทัศนศิลปเปน
แผนภาพ  
แผนผัง  และ
ภาพประกอบ 
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แผนการจัดการเรียนรู (บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน) 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย                                                     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง  การเขียนเรื่องจากจินตนาการและสรางสรรค           
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง การเรียนเรื่องจากจินตนาการ                 เวลา 6 ชั่วโมง 
ครูผูสอน นางสาวนภัทรศิริ  อินทรสุภา           โรงเรียนบานคันธทรัพย 
 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวัด  

มาตรฐานการเรียนรู 
ท 2.1  ใชกระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบางๆ   

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 

  ป.6/2  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิดเพ่ือใชพัฒนางานเขียน 
  ป.6/8 เขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค 

 

มาตรฐานการเรียนรู 
           ศ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณ
คุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ  ชื่นชม และประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

ตัวช้ีวัด 
ป.6/7 สรางงานทัศนศิลปเปนแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ เพ่ือถายทอดความคิดหรือ

เรื่องราวเก่ียวกับเหตุการณตาง ๆ 
  

2.สาระสําคัญ 
   การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง จะชวยใหพัฒนาการเขียนเรื่องตามจินตนาการไดอยางสรางสรรค และ
ตองคํานึงถึงมารยาทในการเขียน 
  

3.จุดประสงคการเรียนรู 
1.  เขียนแผนภาพโครงเรื่องจากเรื่องท่ีกําหนดได    
2.  อธิบายหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการได 
3.  เขียนเรื่องจากจินตนาการตามหัวขอท่ีกําหนดได  

4.สาระการเรียนรู  
             การเขียนเรื่องจากจินตนาการ 
5.สมรรถนะสําคัญ 
   -    ความสามารถในการสื่อสาร 
   -    ความสามารถในการคิด 
             1)  ทักษะการวิเคราะห                            
             2)  ทักษะการประเมิน 
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แผนการจัดการเรียนรู (บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน) 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย                                                     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง  การเขียนเรื่องจากจินตนาการและสรางสรรค           
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง การเรียนเรื่องจากจินตนาการ                 เวลา 6 ชั่วโมง 
ครูผูสอน นางสาวนภัทรศิริ  อินทรสุภา           โรงเรียนบานคันธทรัพย 
 

 
1.มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวัด  

มาตรฐานการเรียนรู 
ท 2.1  ใชกระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบางๆ   

เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 

  ป.6/2  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิดเพ่ือใชพัฒนางานเขียน 
  ป.6/8 เขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค 

 

มาตรฐานการเรียนรู 
           ศ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณ
คุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ  ชื่นชม และประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

ตัวช้ีวัด 
ป.6/7 สรางงานทัศนศิลปเปนแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ เพ่ือถายทอดความคิดหรือ

เรื่องราวเก่ียวกับเหตุการณตาง ๆ 
  

2.สาระสําคัญ 
   การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง จะชวยใหพัฒนาการเขียนเรื่องตามจินตนาการไดอยางสรางสรรค และ
ตองคํานึงถึงมารยาทในการเขียน 
  

3.จุดประสงคการเรียนรู 
1.  เขียนแผนภาพโครงเรื่องจากเรื่องท่ีกําหนดได    
2.  อธิบายหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการได 
3.  เขียนเรื่องจากจินตนาการตามหัวขอท่ีกําหนดได  

4.สาระการเรียนรู  
             การเขียนเรื่องจากจินตนาการ 
5.สมรรถนะสําคัญ 
   -    ความสามารถในการสื่อสาร 
   -    ความสามารถในการคิด 
             1)  ทักษะการวิเคราะห                            
             2)  ทักษะการประเมิน 

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.  มีวินัย                                                                                          

          2.  ใฝเรียนรู 
           3.  มีความรับผิดชอบ 
7. กิจกรรมการเรียนรู / กระบวนการเรียนรู 

ช่ัวโมงท่ี 1  
ข้ันนํา 

1. ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการเขียนเรื่องตามจินตนาการโดยการนํานิทาน เรื่อง ความลับของ
ตนมะมวง มาใหนักเรียนดู   

2. นักเรียนรวมกันตอบคําถาม  วิเคราะห  วิจารณและเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับนิทาน           
3. ครูถามนักเรียนกระตุนความคิด 

                     -  นักเรียนคิดวา การจินตนาการเปนเรื่อง เพอฝน ไรสาระหรือไม เพราะเหตุใด 
ข้ันสอน 

1. นักเรียนดูวิดีโอ เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ   
2. ครอูธิบายเพ่ิมเติมและสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการเขียนเรื่องตามจินตนาการ โดยใชสื่อ 

PowerPoint 
3. ครูอธิบายความหมาย  คําวา จินตนาการและสรางสรรค  ใหนักเรียนฟงเพ่ือสรุปเปนองค 

ความรูใหนักเรียนไดเขาใจ 
     “การเขียนเรื่องตามจินตนาการจะเกิดจากการสรางจนิตนาการเปนเรื่องราวตางๆ ของผูเขียน” 
          4. นักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนตามจินตนาการเพ่ิมเติมจากใบความรู 
 

ช่ัวโมงท่ี 2 
1. นักเรียนดูวิดีโอ เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง   
2. ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับการเขียนการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง   
3. ครูอธิบายเพ่ิมเติมและใหนักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเพ่ิมเติมจากใบ

ความรู 

4. นักเรียนดูวิดีโอ นิทาน เรื่อง ความลับของตนมะมวง อีกครั้งและรวมกันวิเคราะหนิทานโดยการ
เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  เพ่ือเปนแนวทางในการเขียนเรื่องจากจินตนาการ 

5.  นักเรียนนําเสนอผลการวิเคราะหการเขียนแผนภาพจากนิทาน                
 

ช่ัวโมงท่ี 3 – 6 
1. ครูใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาใบงานการรวบรวมผลการเรียนรู ตามลําดับการเรียนรูท่ี 1- 3 คือ 

ลําดับการเรียนรูท่ี 1 รวบรวมผลการเรยีนรู 
ลําดับการเรียนรูท่ี 2 คัดแยกสาระสําคัญ และจัดใหเปนหมวดหมู 

2.1) วิเคราะห เรียบเรียงสาระ 
2.2) จัดระเบียบขอมูลสาระแตละดาน 
2.3) จัดลําดับสาระหรือกลุมสาระ 

ลําดับการเรียนรูท่ี 3 สรุปและเรียบเรียง 
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2. นักเรียนแบงกลุมๆละ 5 - 6 คน นําขอมูลมาวิเคราะหและเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
3. นักเรียนนําเสนอผลงานการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  
4. ครูใหนักเรียนนําแผนภาพโครงเรื่องและขอมูลจากการรวบรวมผลการเรียนรู ตามลําดับการเรียนรูท่ี 1- 

3 คือ มาเขียนเรื่องตามจินตนาการ “นิทานเริงใจกับเล็บรอก” 
5. แบงกลุมๆละ 5 - 6 คน เขียนเรื่องตามจินตนาการ “นิทานเริงใจกับเล็บรอก” 
6. นํานิทานท่ีเขียนเรียบรอยแลวมาจัดทําเปนรูปเลมใหสมบูรณพรอมท้ังนําเสนอผลงาน   

 

ข้ันสรุป 
ครูและนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น  เสนอแนะ และสรุปเนื้อหาการเขียนตามจินตนาการและ

การเขียนแผนภาพโครงเรื่องอีกครั้ง 
 

8.ส่ือ อุปกรณการเรียนและแหลงการเรียนรู 
       ส่ือการเรียนรู 
       1. หนังสือเรียน  ภาษาไทย : หลักภาษาและการใชภาษา ป.6 
       2. ใบความรู  
             - การเขียนตามจินตนาการ 
                - การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
       3. วิดีโอ  
                -  การเขียนการเขียนตามจินตนาการ 

      - การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
      - นิทาน เรื่อง ตนชมพูกับเด็กนอย 
      - นิทาน เรื่อง ชาวนากับก่ิงไม 

       4. PowerPoint 
                - การเขียนการเขียนตามจินตนาการ 
       5. ใบงานองคประกอบท่ี 4 ลําดับการเรียนรูท่ี 1- 3 
       6. ใบงาน 
                 - ใบงานท่ี 1 เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
                 - ใบงานท่ี 2 เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ “นิทานเริงใจกับเล็บกระรอก”   
    

       แหลงการเรียนรู 
       1. หองสมุด 
       2. พืชศึกษา เล็บรอก 
       3. หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน       
9.การวัดผลและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
 นักเรียนเขารวมกิจกรรมกลุม  แบบประเมินตามสภาพจริง  ระดับคุณภาพ  2  ผานเกณฑ 
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ใบงาน รอยละ 75  ผานเกณฑ 
ใบงาน (รูปเลมนิทาน)  ใบงาน (รูปเลมนิทาน)  รอยละ 75  ผานเกณฑ 
การนําเสนอผลงาน  แบบประเมินตามสภาพจริง  ระดับคุณภาพ  2  ผานเกณฑ 
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2. นักเรียนแบงกลุมๆละ 5 - 6 คน นําขอมูลมาวิเคราะหและเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
3. นักเรียนนําเสนอผลงานการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  
4. ครูใหนักเรียนนําแผนภาพโครงเรื่องและขอมูลจากการรวบรวมผลการเรียนรู ตามลําดับการเรียนรูท่ี 1- 

3 คือ มาเขียนเรื่องตามจินตนาการ “นิทานเริงใจกับเล็บรอก” 
5. แบงกลุมๆละ 5 - 6 คน เขียนเรื่องตามจินตนาการ “นิทานเริงใจกับเล็บรอก” 
6. นํานิทานท่ีเขียนเรียบรอยแลวมาจัดทําเปนรูปเลมใหสมบูรณพรอมท้ังนําเสนอผลงาน   

 

ข้ันสรุป 
ครูและนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น  เสนอแนะ และสรุปเนื้อหาการเขียนตามจินตนาการและ

การเขียนแผนภาพโครงเรื่องอีกครั้ง 
 

8.ส่ือ อุปกรณการเรียนและแหลงการเรียนรู 
       ส่ือการเรียนรู 
       1. หนังสือเรียน  ภาษาไทย : หลักภาษาและการใชภาษา ป.6 
       2. ใบความรู  
             - การเขียนตามจินตนาการ 
                - การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
       3. วิดีโอ  
                -  การเขียนการเขียนตามจินตนาการ 

      - การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
      - นิทาน เรื่อง ตนชมพูกับเด็กนอย 
      - นิทาน เรื่อง ชาวนากับก่ิงไม 

       4. PowerPoint 
                - การเขียนการเขียนตามจินตนาการ 
       5. ใบงานองคประกอบท่ี 4 ลําดับการเรียนรูท่ี 1- 3 
       6. ใบงาน 
                 - ใบงานท่ี 1 เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
                 - ใบงานท่ี 2 เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ “นิทานเริงใจกับเล็บกระรอก”   
    

       แหลงการเรียนรู 
       1. หองสมุด 
       2. พืชศึกษา เล็บรอก 
       3. หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน       
9.การวัดผลและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
 นักเรียนเขารวมกิจกรรมกลุม  แบบประเมินตามสภาพจริง  ระดับคุณภาพ  2  ผานเกณฑ 
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ใบงาน รอยละ 75  ผานเกณฑ 
ใบงาน (รูปเลมนิทาน)  ใบงาน (รูปเลมนิทาน)  รอยละ 75  ผานเกณฑ 
การนําเสนอผลงาน  แบบประเมินตามสภาพจริง  ระดับคุณภาพ  2  ผานเกณฑ 

10.บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
        
       ลงชื่อ..................................................................... 
        (นางสาวนภัทรศิริ  อินทรสุภา) 
                                ครูผูสอน 
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ใบความรู 
 

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
 
                  การเขียนเรื่องตามจินตนาการ คือ การเขียนเรื่องท่ีมาจากความคิด ความรูสึก ความใฝฝน ของ
ผูเขียนเอง เปนการเขียนแบบอิสระ ผูเขียนควรมีความคิดสรางสรรคและชางสังเกต 
                   หลักในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
                   ๑.  คิดแนวเรื่องท่ีตองการจะเขียน 
                   ๒.  ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมในเรื่องท่ีจะเขียน 
                   ๓.  คิดเรื่องตามจินตนาการของผูเขียนวาจะมีใครทําอะไร ท่ีไหน อยางไรบาง 
                   ๔.  วางโครงเรื่อง ลําดับเหตุการณกอนหลัง เรียบเรียงเรื่องราวใหตอเนื่องกัน 
                   ๕.  ในการตั้งชื่อเรื่องควรตั้งชื่อเรื่องใหนาสนใจและสอดคลองกับเนื้อเรื่อง 
                   ๖.  เขียนดวยลายมือบรรจง เรียบรอย รักษาความสะอาดในการเขียน เลือกใชภาษาท่ี
สุภาพ  ถูกกาลเทศะเขียนสะกดคําใหถูกตอง 
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ใบความรู 
 

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
 
                  การเขียนเรื่องตามจินตนาการ คือ การเขียนเรื่องท่ีมาจากความคิด ความรูสึก ความใฝฝน ของ
ผูเขียนเอง เปนการเขียนแบบอิสระ ผูเขียนควรมีความคิดสรางสรรคและชางสังเกต 
                   หลักในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
                   ๑.  คิดแนวเรื่องท่ีตองการจะเขียน 
                   ๒.  ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมในเรื่องท่ีจะเขียน 
                   ๓.  คิดเรื่องตามจินตนาการของผูเขียนวาจะมีใครทําอะไร ท่ีไหน อยางไรบาง 
                   ๔.  วางโครงเรื่อง ลําดับเหตุการณกอนหลัง เรียบเรียงเรื่องราวใหตอเนื่องกัน 
                   ๕.  ในการตั้งชื่อเรื่องควรตั้งชื่อเรื่องใหนาสนใจและสอดคลองกับเนื้อเรื่อง 
                   ๖.  เขียนดวยลายมือบรรจง เรียบรอย รักษาความสะอาดในการเขียน เลือกใชภาษาท่ี
สุภาพ  ถูกกาลเทศะเขียนสะกดคําใหถูกตอง 
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ใบงาน  เรื่อง เรียนรูวิธีการรายงานผล  

 
 
 

 
 

ใบงานท่ี 1 
หนวยการเรียนรู  เรื่อง การเขียนตามจินตนาการ  (การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง) 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย (บูรณาการงานสวนพฤษศาสตรโรงเรียน) 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

กลุมท่ี ........................................................................................................................  
ชือ่.................................................    ชือ่.................................................  ชื่อ.....................................................     
ชือ่.................................................    ชือ่.................................................  ชื่อ.....................................................     

****************************************************************************** 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนศึกษาขอมูลพืชศึกษา “เล็บรอก” จากใบงานองคประกอบท่ี 4 ลําดับการเรียนรูท่ี 1- 3 

เพ่ือนํามาเขียนแผนภาพโครงเรื่องและนําเสนอรายงานท่ีหนาชั้นเรียน  

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1. ครูใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาใบงานการรวบรวมผลการเรียนรู ตามลําดับการเรียนรูท่ี 1- 3 คือ 
ลําดับการเรียนรูท่ี 1 รวบรวมผลการเรยีนรู 
ลําดับการเรียนรูท่ี 2 คัดแยกสาระสําคัญ และจัดใหเปนหมวดหมู 

2.1) วิเคราะห เรียบเรียงสาระ 
2.2) จัดระเบียบขอมูลสาระแตละดาน 
2.3) จัดลําดับสาระหรือกลุมสาระ 

ลําดับการเรียนรูท่ี 3 สรุปและเรียบเรียง 
2. แบงกลุมๆละ 5 - 6 คน นําขอมูลมาวิเคราะหและเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
3. นําเสนอผลงาน   

 

การประเมินผลงาน 

 พิจารณาตามเกณฑ ดังนี้ 
1. การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
2. การนําเสนอผลงาน 
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ใบงาน ท่ี 2 
หนวยการเรียนรู  เรื่อง การเขียนตามจินตนาการ   

(นิทานเรื่องใจไปกับเล็บกระรอก) 
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย (บูรณาการงานสวนพฤษศาสตรโรงเรียน) 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
กลุมท่ี ........................................................................................................................  
ชื่อ.................................................    ชือ่.................................................  ชื่อ.....................................................     
ชื่อ.................................................    ชือ่.................................................  ชื่อ.....................................................     

****************************************************************************** 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนศึกษาขอมูลพืชศึกษา “เล็บรอก” จากใบงานองคประกอบท่ี 4 ลําดับการเรียนรูท่ี 1- 3 

มาเขียนเรื่องตามจินตนาการ “นิทานเริงใจกับเล็บรอก” และนําเสนอผลงาน  

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1. ครูใหนักเรียนนําแผนภาพโครงเรื่องและขอมูลจากการรวบรวมผลการเรียนรู ตามลําดับการเรียนรูท่ี 1- 
3 คือ มาเขียนเรื่องตามจินตนาการ “นิทานเริงใจกับเล็บรอก” 

2. แบงกลุมๆละ 5 - 6 คน เขียนเรื่องตามจินตนาการ “นิทานเริงใจกับเล็บรอก” 
3. นํานิทานท่ีเขียนเรียบรอยแลวมาจัดทําเปนรูปเลมใหสมบูรณ 
4. นําเสนอผลงาน   

 

การประเมินผลงาน 
 พิจารณาตามเกณฑ ดังนี้ 

1. ใบงานท่ี 2 การเขียนเรื่องตามจินตนาการ (รูปเลมนิทาน) 
2. การนําเสนอผลงาน 
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ใบงาน ท่ี 2 
หนวยการเรียนรู  เรื่อง การเขียนตามจินตนาการ   

(นิทานเรื่องใจไปกับเล็บกระรอก) 
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย (บูรณาการงานสวนพฤษศาสตรโรงเรียน) 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
กลุมท่ี ........................................................................................................................  
ชื่อ.................................................    ชือ่.................................................  ชื่อ.....................................................     
ชื่อ.................................................    ชือ่.................................................  ชื่อ.....................................................     

****************************************************************************** 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนศึกษาขอมูลพืชศึกษา “เล็บรอก” จากใบงานองคประกอบท่ี 4 ลําดับการเรียนรูท่ี 1- 3 

มาเขียนเรื่องตามจินตนาการ “นิทานเริงใจกับเล็บรอก” และนําเสนอผลงาน  

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1. ครูใหนักเรียนนําแผนภาพโครงเรื่องและขอมูลจากการรวบรวมผลการเรียนรู ตามลําดับการเรียนรูท่ี 1- 
3 คือ มาเขียนเรื่องตามจินตนาการ “นิทานเริงใจกับเล็บรอก” 

2. แบงกลุมๆละ 5 - 6 คน เขียนเรื่องตามจินตนาการ “นิทานเริงใจกับเล็บรอก” 
3. นํานิทานท่ีเขียนเรียบรอยแลวมาจัดทําเปนรูปเลมใหสมบูรณ 
4. นําเสนอผลงาน   

 

การประเมินผลงาน 
 พิจารณาตามเกณฑ ดังนี้ 

1. ใบงานท่ี 2 การเขียนเรื่องตามจินตนาการ (รูปเลมนิทาน) 
2. การนําเสนอผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงาน/ช้ินงานของผูเรียน พรอมภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
 

ผลงาน/ช้ินงานของผูเรียน 
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ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
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ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําสําคัญ : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, การรายงานผลการเรียนรู, รวบรวมผลการเรียนรู  
ติดตอผูนําเสนอ : ช่ือ-สกุล..นางสาวนภัทรศิริ  อินทรสุภา...โทรศัพท..0808071866.......อีเมล...naptsiri17@gmail.com....... 

                     ช่ือ-สกุล..นางศรีสุดา  มสีุวรรณ ...........  โทรศัพท.......0936069780..อีเมล... srisudapave@gmail.com...            
                      ช่ือ-สกุล..นางสาวอัจฉรา  ปานศรสีุข.......โทรศัพท.......0624346522..อีเมล.......................-............................ 
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เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 
 

เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการ 

การรายงานผลการเรียนรู : เรียนรูวิธีการรายงานผล 
 

ผูนําเสนอ 
 

1. นางสาวสิริประภา  เทพวิมลเพชรกุล 

ครูชํานาญการพิเศษ 

         2. นายณัฐวุฒิ  น่ิมนอย 

ครู  
 
 

โรงเรียนบานหมอ“พัฒนานุกูล” 

ตําบลบานหมอ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 
นําเสนอ วันท่ี 21 เดอืน กันยายน 2565 

 

หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 
 

เรื่อง ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการ 

การรายงานผลการเรียนรู : เรียนรูวิธีการรายงานผล 
 

ผูนําเสนอ 
 

1. นางสาวสิริประภา  เทพวิมลเพชรกุล 

ครูชํานาญการพิเศษ 

         2. นายณัฐวุฒิ  น่ิมนอย 

ครู  
 
 

โรงเรียนบานหมอ“พัฒนานุกูล” 

ตําบลบานหมอ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 
นําเสนอ วันท่ี 21 เดอืน กันยายน 2565 

 

หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

 เร่ืองประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

การายงานผลการเรียนรู : เรียนรูวิธีการรายงานผล 

 

 สิริประภา เทพวิมลเพชรกุล1  ณัฐวุฒิ นิ่มนอย1  
 

1 โรงเรียนบานหมอ“พัฒนานุกูล” ตําบลบานหมอ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 

 

บทคัดยอ 

 โรงเรียนบานหมอ“พัฒนานุกูล” ดําเนินงานสนองพระราชดําริงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน    
เพ่ือเปนสื่อในการสรางจิตสํานึกและสรางนักอนุรักษพันธุกรรมพืช ใหผูเรียนเกิดความสุขใจจากการไดศึกษา
ใกลชิดกับพันธุไมและลงมือปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ โดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรสูการเรียน    
การสอน 8 กลุมสาระ ในสวนองคประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรียนรู มีการจัดการเรียนรูเพ่ือนําขอมูลท่ี
ไดจากการศึกษาคนความาเรียบเรียงใหอยูในรายงานผลรูปแบบตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ผูเรียนมี
ทักษะการรวบรวมผลการเรียนรู วิเคราะห และเรียบเรียงสาระในรายงานผลรูปแบบตาง ๆ                      2
) สรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 3) ถายทอดภูมิปญญาศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน  

การบูรณาการการเรียนรูในองคประกอบท่ี 4 ลําดับการเรียนรูท่ี 6.3 เรียนรูวิธีการรายงานผลแบบ
ศิลปะ  ดําเนินการดวยการบูรณาการ องคความรูจากกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือใหเกิดองคความรูท่ี
ชัดเจน เชน การรายงานผลการเรียนรูแบบศิลปะ จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการบูรณาการการเรียนรูขาม
กลุมสาระวิชา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยรับผิดชอบในการสอนแตงคําประพันธ และนําคําประพันธมา
ปรับใหอยูรูปแบบฉันทลักษณเพลงพ้ืนบาน สงตอใหกลุมสาระการเรียนรูศิลปะจัดการเรียนการสอน          
ขับรองเพลงพ้ืนบานตามจังหวะของเพลงพ้ืนบานแตละชนิด  

จากผลการเรียนรูดวยวิธีการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยใชลําดับการเรียนรูใน
องคประกอบท่ี 4 ลําดับการเรียนรูท่ี 6.3 เรียนรูวิธีการรายงานผลแบบศิลปะ เกิดเปนนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูของครูผูสอนจากการบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ทําให
ผูเรียนเกิดทักษะในการแตงคําประพันธ สามารถดัดแปลงและขับรองเพลงพ้ืนบาน ผูเรียนไดรูจักพันธุไมใน
ลักษณะทางพฤกษศาสตร เกิดทักษะการคนพบแนวคิดและองคความรูดวยตนเองผานกระบวนการเรียนรู
เชิงรุก นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนเรียนรูกอใหเกิดคุณธรรม จริยธรรมในการทํางานรวมกัน เชน การเคารพ
และใหเกียรติผูอ่ืน ความเอ้ืออาทร ความรับผิดชอบ อีกท้ังกอเกิดองคความรูดานภูมิปญญา เชน การแตง       
คําประพันธ และการขับรองเพลงพ้ืนบาน นอกจากนี้การดําเนินการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนยังสงผล
ตอโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ เชน เปนแหลงวิทยาการเรียนรูเก่ียวกับพืชพรรณในทองถ่ิน      เกิด
เปนพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนขอมูล พ้ืนท่ีในการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม เกิดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
และเปนสวนหนึ่งของการอนุรักษพันธุกรรมพืชในทองถ่ิน  
คําสําคัญ : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, การายงานผลการเรียนรู, เรียนรูวิธีการรายงานผล 
ติดตอผูนําเสนอ : ชื่อ - สกุล นางสาวสิริประภา เทพวิมลเพชรกุล โทรศัพท 0836983375 อีเมล - 

 ชื่อ - สกุล ณัฐวุฒิ นิ่มนอย โทรศัพท 0935433518 อีเมล Nutthanut3518@gmail.com 
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บทนํา 
“...การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด เพราะเปนกุญแจของการพัฒนาท่ียั่งยืน”   

จากแนวพระราชดําริ สูการจุดประกายความคิดในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี
และพัฒนาแหลงเรียนรู สรางรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการบูรณาการท้ัง ๘ กลุมสาระ      
การเรียนรูใหผูเรียนเกิดความสุขใจจากการไดลงมือศึกษาและปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ เกิดความตระหนัก 
และเล็งเห็นความสําคัญของสรรพสิ่ง สรรพชีวิต อันเกิดจากเรียนรูอยางใกลชิดกับพืชและพรรณไม        
สงผลใหเห็นคุณคา คุณประโยชน เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณในทองถ่ินของตน มีการศึกษา
คนควาอันกอใหเกิดองคความรู เกิดความเชี่ยวชาญสามารถถายทอดองคความรูใหกับชุมชน  โรงเรียน    
บานหมอ“พัฒนานุกูล” จึงไดดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพ่ือพัฒนางานดานการศึกษา พัฒนา
มนุษย พัฒนาชุมชน สนองงานพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีอยางเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน  

การดําเนินงานองคประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรียนรู มีการจัดการเรียนรูเพ่ือนําขอมูลท่ีได
จากการศึกษาคนความาเรียบเรียงใหอยูในรายงานผลรูปแบบตาง ๆ ภายใตกรอบแนวคิด “รูสาระ รูสรุป   
รูสื่อ” โดยมีสาระสําคัญ คือรวบรวมผลการเรียนรู วิเคราะห เรียบเรียงสาระ จัดระเบียบขอมูลสาระ         
แตละดาน จัดลําดับสาระหรือกลุมสาระ เรียนรูรูปแบบการเขียนรายงาน วิธีการรายงานผลในรูปแบบตาง ๆ 
เพ่ือสื่อผลการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ผูเรียนมีทักษะการรวบรวมผลการเรียนรู 
วิเคราะห และเรียบเรียงสาระในรายงานผลรูปแบบตาง ๆ 2) สรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรูแบบ      
บูรณาการ 3) ถายทอดภูมิปญญาศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน การบูรณาการการเรียนรูในองคประกอบท่ี 4 
ลําดับการเรียนรูท่ี 6 ดําเนินการดวยการบูรณาการองคความรูจากกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือใหเกิด
องคความรูท่ีชัดเจน เชน การรายงานผลการเรียนรูแบบศิลปะ จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการบูรณาการ
การเรียนรูขามกลุมสาระวิชา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยรับผิดชอบในการสอนแตงคําประพันธ         
และนําคําประพันธมาปรับใหอยูรูปแบบฉันทลักษณเพลงพ้ืนบาน สงตอใหกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    
จัดการเรียนการสอนขับรองเพลงพ้ืนบานตามจังหวะของเพลงพ้ืนบานแตละชนิด เกิดการเรียนรูเชิงลึก    
จากการลงมือปฏิบัติ เกิดองคความรูจากประสบการณตรง และเกิดทักษะ ความรูในเชิงพฤกษศาสตร 

จากผลการเรียนรูดวยวิธีการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยใชลําดับการเรียนรูใน
องคประกอบท่ี 4 ลําดับการเรียนรู ท่ี 6.3 เรียนรูวิธีการรายงานผล แบบศิลปะ เกิดเปนนวัตกรรม            
การจัดการเรียนรูของครูผูสอนจากการบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ ทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการแตงคําประพันธ สามารถดัดแปลงและขับรองเพลงพ้ืนบาน ผูเรียนได
รูจักพันธุไมในลักษณะทางพฤกษศาสตร เกิดทักษะการคนพบแนวคิดและองคความรูดวยตนเองผานกระ
บวนการเรียนรูเชิงรุก นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนเรียนรูกอใหเกิดคุณธรรม จริธรรมในการทํางานรวมกัน 
เชน การเคารพ และใหเกียรติผูอ่ืน ความเอ้ืออาทร ความรับผิดชอบ อีกท้ังกอเกิดองคความรูดานภูมิปญญา 
เชน การแตงคําประพันธ และการขับรองเพลงพ้ืนบาน นอกจากนี้การดําเนินการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนยังสงผลตอโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ เชน เปนแหลงวิทยาการเรียนรูเก่ียวกับพืชพรรณ
ในทองถ่ิน เกิดเปนพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนขอมูล พ้ืนท่ีในการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม เกิดการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา และเปนสวนหนึ่งของการอนุรักษพันธุกรรมพืชในทองถ่ิน  
 

การบูรณาการ : การวิเคราะหความสอดคลอง 
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บทนํา 
“...การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด เพราะเปนกุญแจของการพัฒนาท่ียั่งยืน”   

จากแนวพระราชดําริ สูการจุดประกายความคิดในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี
และพัฒนาแหลงเรียนรู สรางรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการบูรณาการท้ัง ๘ กลุมสาระ      
การเรียนรูใหผูเรียนเกิดความสุขใจจากการไดลงมือศึกษาและปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ เกิดความตระหนัก 
และเล็งเห็นความสําคัญของสรรพสิ่ง สรรพชีวิต อันเกิดจากเรียนรูอยางใกลชิดกับพืชและพรรณไม        
สงผลใหเห็นคุณคา คุณประโยชน เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณในทองถ่ินของตน มีการศึกษา
คนควาอันกอใหเกิดองคความรู เกิดความเชี่ยวชาญสามารถถายทอดองคความรูใหกับชุมชน  โรงเรียน    
บานหมอ“พัฒนานุกูล” จึงไดดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพ่ือพัฒนางานดานการศึกษา พัฒนา
มนุษย พัฒนาชุมชน สนองงานพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีอยางเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน  

การดําเนินงานองคประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรียนรู มีการจัดการเรียนรูเพ่ือนําขอมูลท่ีได
จากการศึกษาคนความาเรียบเรียงใหอยูในรายงานผลรูปแบบตาง ๆ ภายใตกรอบแนวคิด “รูสาระ รูสรุป   
รูสื่อ” โดยมีสาระสําคัญ คือรวบรวมผลการเรียนรู วิเคราะห เรียบเรียงสาระ จัดระเบียบขอมูลสาระ         
แตละดาน จัดลําดับสาระหรือกลุมสาระ เรียนรูรูปแบบการเขียนรายงาน วิธีการรายงานผลในรูปแบบตาง ๆ 
เพ่ือสื่อผลการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ผูเรียนมีทักษะการรวบรวมผลการเรียนรู 
วิเคราะห และเรียบเรียงสาระในรายงานผลรูปแบบตาง ๆ 2) สรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรูแบบ      
บูรณาการ 3) ถายทอดภูมิปญญาศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน การบูรณาการการเรียนรูในองคประกอบท่ี 4 
ลําดับการเรียนรูท่ี 6 ดําเนินการดวยการบูรณาการองคความรูจากกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือใหเกิด
องคความรูท่ีชัดเจน เชน การรายงานผลการเรียนรูแบบศิลปะ จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการบูรณาการ
การเรียนรูขามกลุมสาระวิชา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยรับผิดชอบในการสอนแตงคําประพันธ         
และนําคําประพันธมาปรับใหอยูรูปแบบฉันทลักษณเพลงพ้ืนบาน สงตอใหกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    
จัดการเรียนการสอนขับรองเพลงพ้ืนบานตามจังหวะของเพลงพ้ืนบานแตละชนิด เกิดการเรียนรูเชิงลึก    
จากการลงมือปฏิบัติ เกิดองคความรูจากประสบการณตรง และเกิดทักษะ ความรูในเชิงพฤกษศาสตร 

จากผลการเรียนรูดวยวิธีการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยใชลําดับการเรียนรูใน
องคประกอบท่ี 4 ลําดับการเรียนรู ท่ี 6.3 เรียนรูวิธีการรายงานผล แบบศิลปะ เกิดเปนนวัตกรรม            
การจัดการเรียนรูของครูผูสอนจากการบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ ทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการแตงคําประพันธ สามารถดัดแปลงและขับรองเพลงพ้ืนบาน ผูเรียนได
รูจักพันธุไมในลักษณะทางพฤกษศาสตร เกิดทักษะการคนพบแนวคิดและองคความรูดวยตนเองผานกระ
บวนการเรียนรูเชิงรุก นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนเรียนรูกอใหเกิดคุณธรรม จริธรรมในการทํางานรวมกัน 
เชน การเคารพ และใหเกียรติผูอ่ืน ความเอ้ืออาทร ความรับผิดชอบ อีกท้ังกอเกิดองคความรูดานภูมิปญญา 
เชน การแตงคําประพันธ และการขับรองเพลงพ้ืนบาน นอกจากนี้การดําเนินการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนยังสงผลตอโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ เชน เปนแหลงวิทยาการเรียนรูเก่ียวกับพืชพรรณ
ในทองถ่ิน เกิดเปนพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยนขอมูล พ้ืนท่ีในการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม เกิดการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา และเปนสวนหนึ่งของการอนุรักษพันธุกรรมพืชในทองถ่ิน  
 

การบูรณาการ : การวิเคราะหความสอดคลอง 

 การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยใชลําดับการเรียนรูในองคประกอบท่ี 4 ลําดับ   
การเรียนรูท่ี 6 เรียนรูวิธีการรายงานผล ใชการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการขามสาระวิชา ซ่ึงมีความ
สอดคลองกับตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป 2551 ฉบับปรับปรุง ป 2560 คือ กลุม
สาระภาษาไทย ตรงกับมาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ ตัวชี้วัด                        
ท 4.1 ม.4-6/4 การแตงคําประพันธ มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง ตัวชี้วัด ท 5.1 ม.4-6/5 รวบรวม
วรรณกรรมพ้ืนบานและอธิบายภูมิปญญาทางภาษา และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ตรงกับมาตรฐาน       
ศ 2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา ดนตรี ถายทอด
ความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ตัวชี้วัด ศ 2.1 ม.4-6/5  
รองเพลง หรือเลนดนตรีเดี่ยวและรวมวง โดยเนนเทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง 
 
ภาพแผนภาพ ตาราง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน ใบความรู 

“ตัวอยาง” แผนจัดการเรียนรู 
แผนการจัดการเรียนรูตามแนว  Backward Design 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     รายวิชา ท32101   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  
หนวยการเรียนรูท่ี 3 บทละครพูดเรื่อง มัทนะพาธา    เวลาเรียน 15 ชั่วโมง  
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 เรื่อง จากบทประพันธสูเพลงพ้ืนบาน  เวลาเรียน 3 ชั่วโมง 
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน องคประกอบที่ 4 ลําดบัการเรียนรูที่ 6)  
ผูสอน นางสาวขนิษฐา แสงภักดี 
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มาตรฐาน 
ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและ

นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 
ตัวช้ีวัด 
 ท 4.1 ม.4-6/4 การแตงคําประพันธ 

ท 5.1 ม.4-6/5 รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบานและอธิบายภูมิปญญาทางภาษา 
 
มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดบูรณาการ 
มาตรฐานการเรียนรู 
 ศ 2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคา ดนตรี
ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

ตัวช้ีวัด 
ศ 2.1 ม.4-6/5 รองเพลง หรือเลนดนตรีเดี่ยว และรวมวงโดยเนนเทคนิคการแสดงออกและ

คุณภาพของการแสดง 
 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

     ดานความรู (Knowledge) 
 อธิบายลักษณะของเพลงพ้ืนบานท่ีศึกษาได (K) 

     ดานทักษะกระบวนการ (Process) 
 แตงและขับรองเพลงพ้ืนบานท่ีได (P) 

      ดานเจตคติ (Attitude) 
 มีวินัยในตนเอง มีความสนใจใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน และรักความเปนไทย 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
      รักชาติ ศาสน กษัตริย  อยูอยางพอเพียง     ซ่ือสัตยสุจริต         มุงม่ันในการทํางาน 
      มีวินัย         รักความเปนไทย     ใฝเรียนรู              มีจิตสาธารณะ 
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มาตรฐาน 
ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและ

นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 
 
ตัวช้ีวัด 
 ท 4.1 ม.4-6/4 การแตงคําประพันธ 

ท 5.1 ม.4-6/5 รวบรวมวรรณกรรมพ้ืนบานและอธิบายภูมิปญญาทางภาษา 
 
มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดบูรณาการ 
มาตรฐานการเรียนรู 
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จุดประสงคการเรียนรู 
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 อธิบายลักษณะของเพลงพ้ืนบานท่ีศึกษาได (K) 
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 มีวินัยในตนเอง มีความสนใจใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน และรักความเปนไทย 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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ดานการ อาน คิดวิเคราะหและเขียน 
 

ตัวช้ีวัด (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 

 ๑. สามารถอานเพ่ือการศึกษาคนควา เพ่ิมพูนความรูประสบการณ และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 ๒. สามารถจับประเด็นสําคัญลําดับเหตุการณจากการอานสื่อท่ีมีความซับซอน 
 ๓. สามารถวิเคราะหสิ่งท่ีผูเขียนตองการสื่อสารกับผูอานสามารถวิพากยใหขอเสนอแนะในแงมุมตาง ๆ 
 ๔. สามารถประเมินความนาเชื่อถือ คุณคา แนวคิดท่ีไดจากสิ่งท่ีอานอยางหลากหลาย 
 ๕. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโตแยง สรุป โดยมีขอมูลสนับสนุนอยางเพียงพอและสมเหตุสมผล 
 

 
ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 ความสามารถในการสื่อสาร  
 ความสามารถในการคิด   
ความสามารถในการแกปญหา  
 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  
 ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี  

 
 
สาระสําคัญ 
 การแตงบทรอยกรองหรือการแตงคําประพันธ เปนการเรียงรอยขอความใหถูกตองตามฉันทลักษณ
ของคําประพันธแตละชนิด เพ่ือสื่อความจากถอยคําใหเกิดความไพเราะ เกิดอรรถรสและความงดงามภาษา 
ผูเรียนจึงควรศึกษาลักษณะของคําประพันธใหถองแท อีกท้ังคําประพันธบางชนิดยังสามารถดัดแปลงตัวบท      
ใหเปนฉันทลักษณของเพลงพ้ืนบาน หรือนําไปขับรองในทํานองเพลงพ้ืนบาน เพ่ือเปนการสืบทอดและ
อนุรักษศิลปะความงดงามทางภาษาและเพลงพ้ืนบานอันเปนมรดกของชาติ 
 
สาระการเรียนรู   

- การแตงเพลงพ้ืนบาน (ปรับจากคําประพันธแมบท) 
- การขับรองเพลงพ้ืนบาน  
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การบูรณาการ 
  บูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรู  
(ระบุ)   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   
  บูรณาการกับโรงเรยีนคุณธรรม 
                  มีความสุภาพ         มีวินัย                มีใจรับผิดชอบ 
  บูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุมกัน 
   เง่ือนไขความรู  เง่ือนไขคุณธรรม 
  บูรณาการกับการปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงฺคของผู เรียนตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ดวยกระบวนการการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนาสูผูเรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
   ทักษะการอาน (Reading)            ทักษะการเขียน (Writing) 
   ทักษะการคิดคํานวณ (Arithmetic)         

 ทักษะในการสื่อสาร และการรูเทาทันสื่อ 
     (Communications information and media  literacy) 

   ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และแกไขปญหาได  
                          (Critical Thinking and Problem Solving) 
   ทักษะการคิดอยางสรางสรรค คิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
   ทักษะการใชคอมพิวเตอรและการรูเทาทันเทคโนโลยี (Computing and ICT literacy) 
   ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีมและภาวะนํา 
                          (Collaboration teamwork and leadership) 
   ทักษะดานความเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดขามวัฒนธรรม 
                          (Cross – cultural Understanding) 
   ทักษะทางอาชีพและการเรียนรู (Career and learning skills) 
   ความมีเมตตากรุณา (วินัย คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ) (Compassion) 
  บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
   มีความรับผิดชอบ  มีความซ่ือตรง  มีความอดทน 
   มีความเพียร   มีความสามัคคี  มีความเอ้ืออาทรเก้ือหนุน 
   มีความเมตตา  กรุณา 
  บูรณาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (SMT) 
  บูรณาการดานอ่ืนๆ ................................................................................................ 
 
ภาระ/ช้ินงาน/รองรอย/หลักฐานการเรียนรู 
      - การนําเสนอขอมูล และขับรองเพลงพ้ืนบาน 
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ภาระ/ช้ินงาน/รองรอย/หลักฐานการเรียนรู 
      - การนําเสนอขอมูล และขับรองเพลงพ้ืนบาน 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู 
ช่ัวโมงท่ี 1 
ข้ันท่ี 1 : เตรียมความพรอม (Warm Up)               (10 นาที) 

 นักเรียนและครูรวมกันขับรองเพลงลามะลิลา โดยครูอธิบายลักษณะการรอง นํารองในรอบแรก 

และสุมนักเรียนใหเปลี่ยนคํารองในทอนสุดทายใหลงทายตามสระท่ีกําหนด เชน 

   รองพรอมกัน : ลามะลิลา ข้ึนตนอะไรก็ได แตคําลงทายตรงเปน * สระอา (ซํ้า) 

   นักเรียนท่ีถูกสุม : ตัวพ่ีชอบกินสุก้ี ตัวพ่ีชอบกินสุก้ี แตเงินไมมีเลยกินมามา 

           *เปลี่ยนสระอ่ืน 

 จากนั้นอธิบายวา เพลงท่ีเรารวมกันรองเปนเพลงพ้ืนบานชนิดหนึ่ง ซ่ึงมักจะแตงดวยคําประพันธท่ี

เรียกวา “กลอนหัวเดียว” 

ข้ันท่ี 2 : เรียนรู (Leaning Stage)                (20 นาที) 
  1. นักเรียนชมวิดีทัศนเรื่อง “รวมเพลงพ้ืนบาน จําอวดหนามาน” จากรายการคุณพระชวย โดยให

เด็กเขียนโนตวามีเพลงพ้ืนบานชนิดใดบางท่ีปรากฏในวีดิทัศน  

2. เม่ือชมจนจบครูตั้งคําถามใหนักเรียนรวมกันตอบ เชน 

 - ในวิดีทัศนปรากฏเพลงชนิดใดบาง แตละชนิดรองในโอกาสอะไร 

 - นักเรียนเคยไดฟง หรือชมเพลงพ้ืนบานเหลานี้หรือไม  

เปนตน 

 3. นักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง เพลงพ้ืนบาน โดยครูอธิบายความหมาย ลักษณะของเพลงพ้ืนบาน

เพ่ิมเติม โดยใชสไลดประกอบการสอน 

4. ครูและนักเรียนรวมกันดัดแปลงบทประพันธจากนําตัวบทมาดัดแปลงเปนกลอนหัวเดียวจํานวน 

2 บท ซ่ึงแตละบทจะมีคําสัมผัสระหวางวรรคอยูแลว นักเรียนเพียงปรับคําทายใหเปนสระเดียวกัน ก็จะได

กลอนหัวเดียวซ่ึงสามารถนําไปใสทํานองรองเปนเพลงพ้ืนบานได 

ข้ันท่ี 3 : การฝก (Practice)                ( 25 นาที) 
1. นักเรียนเขากลุมโดยคละความสามารถ เกง ปานกลาง ออน (กลุมเดิมจากแผนการจัด           

การเรียนรูท่ี 6) 

2. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาจับสลากวากลุมของตนจะไดศึกษาเพลงพ้ืนบานชนิดใด 

เนนเฉพาะเพลงพ้ืนบานภาคกลาง ดังนี้ 

- เพลงฉอย   - เพลงโนเน  - เพลงพวงมาลัย  

- เพลงเตาะแตะ (เพลงทา) - เพลงเรือ 

3. นักเรียนปรึกษา หรือวางแผนในการหาขอมูลโดยกําหนดใหศึกษาตามหัวขอ ดังนี้ 

 - ประวัติความเปนมาของเพลงท่ีศึกษา โอกาสท่ีใชขับรอง 

 - ลักษณะของประพันธ  
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4. เม่ือวางแผนเสร็จใหนักเรียนใหนักเรียนดําเนินการหาขอมูลตามท่ีวางแผนไว (สามารถหาขอมูล

เพ่ิมเติมไดชวงนอกเวลาเรียน) จากนั้นเขียนสรุปโนตสั้น ๆ เพ่ือรวบรวมเปนรายงานการศึกษาเพลงพ้ืนบาน

ของหอง 

 

ช่ัวโมงท่ี 2 

กิจกรรมเตรียมความพรอม (Warm Up)       (10 นาที) 

1. ครูแจกแถบบัตรขอความ (ขอความแตละแผนจะตัวบทของกลอนหัวเดียว ซ่ึงถูกแบงบัตร
ขอความละ 1 วรรค โดยแตละบทจะใชสีของบัตรท่ีแตกตางกัน) นักเรียนแตละคนจะไดแถบบัตรท่ีแตกตาง
กันซ่ึงบัตรสีเดียวกันเม่ือมาเรียงอยางถูกตองจะเปนคําประพันธชนิดกลอนหัวเดียว  

2. นักเรียนและครูรองเพลงลมเพลมพัดรวมกัน เม่ือรองทอนจบ ใหครูรองวา “ฉันจะบอกให       
พัดคนมีบัตร(สีของบัตร)” (เรียงลําดับ สีแดง สีเขียว สีน้ําเงิน สีชมพู) ใหนักเรียนท่ีมีบัตรสีแดงออกมา 
จากนั้นใหเวลา 30 วินาที ตอบัตรคําท้ัง 4 วรรคใหถูกตองตามฉันทลักษณกลอนหัวเดียว จากนั้นนักเรียนแต
ละคนอานตัวบทของตัวเองเรียงตอกันตามลําดับ จนครบทุกส ี
   ลมเพลมพัด โบกสบัดพัดมาไว ๆ (ซํ้า) ลมเพลมพัดอะไร ลมเพลมพัดอะไร   

ฉันจะบอกให พัดคนมีบัตรแดง   
 
ข้ันท่ี 3 : การฝก (Practice) (ตอ)                (45 นาที) 

1. ครูทบทวนลักษณะการแตงเพลงพ้ืนบาน โดยอาจหยิบยกตัวอยางมา 1 ชนิด  

2. ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันแตงเพลงพ้ืนบานตามชนิดท่ีนักเรียนไดศึกษามา โดยกําหนดเนื้อหา

ของเพลงเปนพืชศึกษา หรือพืชสนใจ กลุมละ 1 ชนิด ตามท่ีนักเรียนสนใจ ซ่ึงนักเรียนสามารถนําผลงาน   

คําประพันธของตนเอง หรือของนักเรียนระดับชั้นอ่ืน ๆ ท่ีถูกจัดแสดงไวในหองสวนพฤกษศาสตรมาเปนแนว

ในการปรับสัมผัส เพ่ิมคํา (บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน) 

3. ครูตรวจสอบเนื้อรองของนักเรียน ใหคําแนะนํา รวมกันปรับใหถูกตอง เพ่ือนําไปขับรอง  

4. ครูแจงใหนักเรียนแตละกลุมทราบวา ข้ันตอนของการฝกรองเพลงพ้ืนบาน จะใหเรียนรูใน

รายวิชาศิลปะ (ดนตรี) ซ่ึงแตละกลุมตองนําเนื้อรองท่ีตนเองรวมกันแตงข้ึนไปฝกรองใหถูกตองตามทํานอง

ของเพลง โดยจะมีครู ท่ีสอนวิชาดนตรีเปนผูสอน และแนะนําวิธีการขับรอง หรือหากนักเรียนมี          

ปราชญชาวบานท่ีสามารถรองเพลงของกลุมตนได นักเรียนสามารถฝกเพ่ิมเติมกับปราชญเหลานั้นเพ่ิมเติม       

(บูรณาการกลุมสาระศิลปะ ตัวช้ีวัดท่ี ศ 2.1 ม.4-6/5) 

 

ช่ัวโมงท่ี 3  

กิจกรรมเตรียมความพรอม (Warm Up)       (5 นาที) 

นักเรียนเลนตอคํา โดยมีกติกาวาท่ีพยางคแรกของคําใหมจะตองคลองจองกับคําของเพ่ือน เชน 

เธอนารัก - ปกหัวใจ - ใหฉันชอบ – มอบดอกไม – ใสแจกัน จบครบทุกคน 
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4. เม่ือวางแผนเสร็จใหนักเรียนใหนักเรียนดําเนินการหาขอมูลตามท่ีวางแผนไว (สามารถหาขอมูล

เพ่ิมเติมไดชวงนอกเวลาเรียน) จากนั้นเขียนสรุปโนตสั้น ๆ เพ่ือรวบรวมเปนรายงานการศึกษาเพลงพ้ืนบาน

ของหอง 

 

ช่ัวโมงท่ี 2 

กิจกรรมเตรียมความพรอม (Warm Up)       (10 นาที) 

1. ครูแจกแถบบัตรขอความ (ขอความแตละแผนจะตัวบทของกลอนหัวเดียว ซ่ึงถูกแบงบัตร
ขอความละ 1 วรรค โดยแตละบทจะใชสีของบัตรท่ีแตกตางกัน) นักเรียนแตละคนจะไดแถบบัตรท่ีแตกตาง
กันซ่ึงบัตรสีเดียวกันเม่ือมาเรียงอยางถูกตองจะเปนคําประพันธชนิดกลอนหัวเดียว  

2. นักเรียนและครูรองเพลงลมเพลมพัดรวมกัน เม่ือรองทอนจบ ใหครูรองวา “ฉันจะบอกให       
พัดคนมีบัตร(สีของบัตร)” (เรียงลําดับ สีแดง สีเขียว สีน้ําเงิน สีชมพู) ใหนักเรียนท่ีมีบัตรสีแดงออกมา 
จากนั้นใหเวลา 30 วินาที ตอบัตรคําท้ัง 4 วรรคใหถูกตองตามฉันทลักษณกลอนหัวเดียว จากนั้นนักเรียนแต
ละคนอานตัวบทของตัวเองเรียงตอกันตามลําดับ จนครบทุกส ี
   ลมเพลมพัด โบกสบัดพัดมาไว ๆ (ซํ้า) ลมเพลมพัดอะไร ลมเพลมพัดอะไร   

ฉันจะบอกให พัดคนมีบัตรแดง   
 
ข้ันท่ี 3 : การฝก (Practice) (ตอ)                (45 นาที) 

1. ครูทบทวนลักษณะการแตงเพลงพ้ืนบาน โดยอาจหยิบยกตัวอยางมา 1 ชนิด  

2. ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันแตงเพลงพ้ืนบานตามชนิดท่ีนักเรียนไดศึกษามา โดยกําหนดเนื้อหา

ของเพลงเปนพืชศึกษา หรือพืชสนใจ กลุมละ 1 ชนิด ตามท่ีนักเรียนสนใจ ซ่ึงนักเรียนสามารถนําผลงาน   

คําประพันธของตนเอง หรือของนักเรียนระดับชั้นอ่ืน ๆ ท่ีถูกจัดแสดงไวในหองสวนพฤกษศาสตรมาเปนแนว

ในการปรับสัมผัส เพ่ิมคํา (บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน) 

3. ครูตรวจสอบเนื้อรองของนักเรียน ใหคําแนะนํา รวมกันปรับใหถูกตอง เพ่ือนําไปขับรอง  

4. ครูแจงใหนักเรียนแตละกลุมทราบวา ข้ันตอนของการฝกรองเพลงพ้ืนบาน จะใหเรียนรูใน

รายวิชาศิลปะ (ดนตรี) ซ่ึงแตละกลุมตองนําเนื้อรองท่ีตนเองรวมกันแตงข้ึนไปฝกรองใหถูกตองตามทํานอง

ของเพลง โดยจะมีครู ท่ีสอนวิชาดนตรีเปนผูสอน และแนะนําวิธีการขับรอง หรือหากนักเรียนมี          

ปราชญชาวบานท่ีสามารถรองเพลงของกลุมตนได นักเรียนสามารถฝกเพ่ิมเติมกับปราชญเหลานั้นเพ่ิมเติม       

(บูรณาการกลุมสาระศิลปะ ตัวช้ีวัดท่ี ศ 2.1 ม.4-6/5) 

 

ช่ัวโมงท่ี 3  

กิจกรรมเตรียมความพรอม (Warm Up)       (5 นาที) 

นักเรียนเลนตอคํา โดยมีกติกาวาท่ีพยางคแรกของคําใหมจะตองคลองจองกับคําของเพ่ือน เชน 

เธอนารัก - ปกหัวใจ - ใหฉันชอบ – มอบดอกไม – ใสแจกัน จบครบทุกคน 

ข้ันท่ี 3 : การฝก (Practice) (ตอ)       (40 นาที) 
นักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอเพลงพ้ืนบานของตนเอง โดยเลาถึงประวัติความเปนมาคราว ๆ 

จากนั้นขับรองเพลงของกลุมตนเอง จัดสรรเวลากลุมละไมเกิน 8 นาที (ครูวิชาดนตรี เขาชมดวย) 

ข้ันท่ี 4 : การสรุป (Summary)                   (8 นาที) 
 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปคุณคาและประโยชนของการขับรองเพลงพ้ืนบาน โดยมีแนวคําถาม 

เชน 

  - นักเรียนคิดวาเพลงพ้ืนบานสมควรไดรับการอนุรักษหรือไม 

  - เพลงพ้ืนบานมีคุณคาอยางไร 

    เปนตน 

ข้ันท่ี 5 : การประยุกตใช (Apply)                   (2 นาที) 
 ครูแจงใหนักเรียนใหบันทึกวิดีโอเพลงพ้ืนบานของตนเพ่ือเผยแพรผลงาน  

 
 
 
ส่ือและแหลงการเรียนรู 
     ส่ือ 
 1. วิดีทัศนเรื่อง “รวมเพลงพ้ืนบาน จําอวดหนามาน” จากรายการคุณพระชวย 

 2. สไลดประกอบการสอน เรื่อง เพลงพ้ืนบาน 

 3. ใบความรูเรื่องเพลงพ้ืนบาน 
 4. บัตรขอความ (ตัวบทกลอนหัวเดียว) 
 5. ผลงานคําประพันธ (พฤกษาวรรณศิลป) 
     แหลงเรียนรู  
 1. หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 2. หองสมุด 
 3. หองสืบคน (resource) 
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การวัดผลประเมินผล 
 

การวัดผลประเมินผลดาน วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑการผาน 
1. ดานความรูความเขาใจ
อธิบายลักษณะของเพลง
พ้ืนบานท่ีศึกษาได (K) 

ตรวจโนตสรุป 
 
 
 

แบบประเมินผลงาน
นักเรียน ชนิด Scoring 
Rubrics รายการประเมิน  
3 รายการ 3 ระดับ
คุณภาพ 

ผานเกณฑ         
รอยละ 80 ข้ึนไป 

2. ดานทักษะกระบวนการ 
แตงและขับรองเพลงพ้ืนบาน

ได (P) 

ประเมินผลงานนักเรียน แบบประเมินผลงาน
นักเรียน ชนิด Scoring 
Rubrics รายการประเมิน  
5 รายการ 3 ระดับ
คุณภาพ 

ผานเกณฑ         
รอยละ 80 ข้ึนไป 

3. ดานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 
มีวินัยในตนเอง มีความสนใจ
ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน 
และรักความเปนไทย (A) 

การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ชนิด 

Scoring Rubrics 
รายการประเมิน 4 
รายการ 3 ระดับคุณภาพ 

ผานเกณฑ            
รอยละ 80 ข้ึนไป 

 
 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 
 นักเรียนสามารถสืบคนความเปนมาของเพลงพ้ืนบาน ลักษณะการแตง จนไดผังของเพลงพ้ืนบาน 
จากนั้นสามารถนําผลงานคําประพันธท่ีมีอยู มาสรางสรรคปรับใหอยูในฉัทนลักษณตามรูปแบบของเพลง
พ้ืนบาน หรืออาจใสทํานองเพลงพ้ืนบานเขาไปไดเนื้อหาเดิม นอกจากนี้ยังสามารถขับรองเพลงพ้ืนบานได
ตามทํานองของแตละบทเพลง 
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การวัดผลประเมินผล 
 

การวัดผลประเมินผลดาน วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑการผาน 
1. ดานความรูความเขาใจ
อธิบายลักษณะของเพลง
พ้ืนบานท่ีศึกษาได (K) 

ตรวจโนตสรุป 
 
 
 

แบบประเมินผลงาน
นักเรียน ชนิด Scoring 
Rubrics รายการประเมิน  
3 รายการ 3 ระดับ
คุณภาพ 

ผานเกณฑ         
รอยละ 80 ข้ึนไป 

2. ดานทักษะกระบวนการ 
แตงและขับรองเพลงพ้ืนบาน

ได (P) 

ประเมินผลงานนักเรียน แบบประเมินผลงาน
นักเรียน ชนิด Scoring 
Rubrics รายการประเมิน  
5 รายการ 3 ระดับ
คุณภาพ 

ผานเกณฑ         
รอยละ 80 ข้ึนไป 

3. ดานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 
มีวินัยในตนเอง มีความสนใจ
ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน 
และรักความเปนไทย (A) 

การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ชนิด 

Scoring Rubrics 
รายการประเมิน 4 
รายการ 3 ระดับคุณภาพ 

ผานเกณฑ            
รอยละ 80 ข้ึนไป 

 
 
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 
 นักเรียนสามารถสืบคนความเปนมาของเพลงพ้ืนบาน ลักษณะการแตง จนไดผังของเพลงพ้ืนบาน 
จากนั้นสามารถนําผลงานคําประพันธท่ีมีอยู มาสรางสรรคปรับใหอยูในฉัทนลักษณตามรูปแบบของเพลง
พ้ืนบาน หรืออาจใสทํานองเพลงพ้ืนบานเขาไปไดเนื้อหาเดิม นอกจากนี้ยังสามารถขับรองเพลงพ้ืนบานได
ตามทํานองของแตละบทเพลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

 

ตัวอยางใบความรู 
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ตัวอยางใบงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงาน/ช้ินงานของผูเรียน พรอมภาพประกอบการเรียนรู 
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ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 – 2 กิจกรรมการเรียนรูแตงเพลงพ้ืนบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 – 4 การเรียนขับรองเพลงพ้ืนบาน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 – 6 การนําเสนอเพลงพ้ืนบาน 
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ภาพท่ี 3 – 4 การเรียนขับรองเพลงพ้ืนบาน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 – 6 การนําเสนอเพลงพ้ืนบาน 

สรุปผลและประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการ 

 จากการบูรณาการการเรียนรูในองคประกอบท่ี 4 ลําดับการเรียนรูท่ี 6.3 ดวยการบูรณาการองค

ความรูจากกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือใหเกิดองคความรูท่ีชัดเจน เกิดผลดังนี้ 

๑. ผูเรียนมีทักษะการรวบรวมผล การเรียนรู วิเคราะห และเรียบเรียงสาระในรายงานผลรูปแบบ

ตาง ๆ เกิดการเรียนรูเชิงลึกจากการลงมือปฏิบัติ เกิดองคความรูจากประสบการณตรง และเกิดทักษะ 

ความรูในเชิงพฤกษศาสตร  

๒. เกิดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู ในรูปแบบของการบูรณาการการเรียนรูขามกลุม

สาระวิชา เพ่ือใหเกิดการถายทอดองคความรูท่ีสมบูรณแบบ อาทิ ลําดับการเรียนรูท่ี 6.3 การรายงานผล

การเรียนรูรูปแบบศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยรับผิดชอบในการสอนแตงคําประพันธ                 

และนําคําประพันธมาปรับใหอยูรูปแบบฉันทลักษณเพลงพ้ืนบาน  สงตอใหกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

จัดการเรียนการสอนขับรองเพลงพ้ืนบานตามจังหวะของเพลงพ้ืนบานแตละชนิด  

๓. เกิดพ้ืนท่ีในการแลกเปลี่ยน และถายทอดภูมิปญญาศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน จากการประสาน

ความรวมมือของคนในชุมชน จากปราชญชาวบานท่ีมีความรูความสามารถมารวมกันจัดการเรียนรู  

ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการ องคประกอบท่ี 4 ลําดับการเรียนรู ท่ี 6.3 เรียนรูวิธีการ     

รายงานผลแบบศิลปะ เกิดเปนนวัตกรรมการจัด การเรียนรูของครูผูสอนจากการบูรณาการกลุมสาระ     

การเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการแตงคําประพันธ    

สามารถดัดแปลงและขับรองเพลงพ้ืนบาน ผูเรียนไดรูจักพันธุไมในลักษณะทางพฤกษศาสตร เกิดทักษะ   

การคนพบแนวคิดและองคความรูดวยตนเองผานกระบวนการเรียนรูเชิงรุก (active learning) นอกจากนี้

การแลกเปลี่ยนเรียนรูกอใหเกิดคุณธรรม จริธรรมในการทํางานรวมกัน เชน การเคารพ และใหเกียรติผูอ่ืน 

ความเอ้ืออาทร ความรับผิดชอบ อีกท้ังกอเกิดองคความรูดานภูมิปญญา เชน การแตงคําประพันธ          

และการขับรองเพลงพ้ืนบาน  นอกจากนี้การดําเนินการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนยังสงผลตอโรงเรียน 

ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ เชน เปนแหลงวิทยาการเรียนรูเก่ียวกับพืชพรรณในทองถ่ิน เกิดเปนพ้ืนท่ี

แลกเปลี่ยนขอมู] พ้ืนท่ีในการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม เกิดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และเปน

สวนหนึ่งของการอนุรักษพันธุกรรมพืชในทองถ่ิน 
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    เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 
การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

 

 

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

การบริหารและการจัดการ 

 
ผูนําเสนอ 

1. นางสาวจันทรจิรา พิทักษ  
            ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา 

2. นายนรบดี สุวรรณโมสิ  ศุภมัสดุวรกุล 
      ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
 

โรงเรียนเทศบาล 2 บานสะเดา  
ตําบลสะเดา   อําเภอสะเดา   จังหวัดสงขลา 

 

นําเสนอ วันที่ 22 เดือน กันยายน 2565   

หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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            ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา 

2. นายนรบดี สุวรรณโมสิ  ศุภมัสดุวรกุล 
      ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
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เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

จันทรจิรา  พิทักษ1, นรบดี สวุรรณโมสิ  ศุภมัสดุวรกุล1  
 

1 โรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา  ตําบลสะเดา  อาํเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120  

 

บทคัดยอ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริ

บางประการเก่ียวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2536 ซ่ึงมีใจความ

ดังนี้  "การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความ

งดงาม ความนาสนใจ และเกิดความปติท่ีจะทําการ ศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอนการ

อบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิด

ความเครียด ซ่ึงจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว"  ใหไว ณ อาคารท่ีประทับในสํานักชลประทาน เขต 1 

จังหวัดเชียงใหม  โดยโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงมีสายพระเนตรกวางและยาวไกล ทรงเห็นความสําคัญของการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชและทรงอนุรักษตนยางนา ในป พุทธศักราช ๒๕๐๓ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ จึงได

เริ่มตนข้ึนราวปพุทธศักราช 2535 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสถาบันตาง ๆ ท่ีมีหนาท่ีในการศึกษาพืชพรรณตาง ๆ 

และบุคคลท่ีสนใจไดมีโอกาสปฏิบัติงานท่ีศึกษาพืช พรรณตาง ๆ ท่ีมีอยูจํานวนมากในประเทศไทย ทําการศึกษา

ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร รวบรวมเปน หลักฐานไวเพ่ือเปนสื่อในระหวางสถาบันตาง ๆ บุคคลตาง ๆ ท่ีทํา 

การศึกษา ใหสามารถรวมใชฐานขอมูลเดียวกัน โรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา สังกัดเทศบาลเมืองสะเดา 

อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไดตระหนักถึงความสําคัญของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จึงไดสมัครเขารวม

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ โดยไดรวมเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน ลําดับสมาชิก 7-90120-003 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2559   เพ่ือสนองพระราชดําริในงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)  เปนฐานการ

เรียนรูในวิทยาการตางๆ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  พัฒนาบุคลากรใหมีความรอบรู เชี่ยวชาญ มีการจัดการ

ท่ีสมดุล มีงานท่ีสมบูรณและถายทอดได  และสืบสานการอนุรักษ พัฒนาความรู ภูมิปญญา สรางจิตสํานึกใน

การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากร  

โดยไดดําเนินการบูรณาการ 2 สวน กลาวคือ การบูรณาการองคประกอบของงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 5 องคประกอบ  ไดแก องคประกอบท่ี 1  การจัดทําปายชื่อพรรณไม   องคประกอบท่ี 2  การจัดทํา
ปายชื่อพรรณไม  องคประกอบท่ี 3  การศึกษาขอมูลดานตาง ๆ องคประกอบท่ี 4  การรายงานผลการเรียนรู   
องคประกอบท่ี 5  การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา  และการบูรณาการพืชศึกษา (มะเขือพวง) ซ่ึงไดศึกษา 
ใน 4 ดาน ประกอบดวย 1) ลักษณะทางพฤกษศาสตร ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด  2) ลักษณะทาง
นิเวศวิทยา 3) การขยายพันธุการปลูก การดูแลรักษา การเจริญเติบโต และ 4) การนําไปใชประโยชน  โดยจัด
ใหมีการบูรณาการ ตั้งแตระดับประถมศึกษาปท่ี 1-ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใน 8 กลุมสาระการเรียนรู  บูรณา
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การระดับปฐมวัย  ตั้งแตระดับอนุบาล 1-3  ใน 6 กิจกรรมหลัก ประกอบดวย กิจกรรมเสริมประสบการณ 
กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเกมการศึกษา และกิจกรรมเสรี 
รวมท้ังจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในชั่วโมงกลุมสนใจ   และการจัดกิจกรรมคละชั้น  โดยใหนักเรียนตั้งแตระดับ
ประถมศึกษาปท่ี 1-ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 รวมเปนกลุมและชวยกันศึกษาขอมูลพรรณไมกลุมละ 1 ตน 

    จากการดําเนินงานดานการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สงผลให โรงเรียนเทศบาล ๒ 
บานสะเดา สามารถเขารับการประเมินระดับปายสนองพระราชดําริในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เม่ือวันท่ี 
3 กุมภาพันธ 2564 ผานการประเมินระดับปายสนองพระราชดําริในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนประจําป 
2564 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2564  ทําใหโรงเรียนไดเปนฐานการเรียนรูในวิทยาการตางๆ เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม อาทิ การวาดภาพทางพฤกษศาสตร การทําตัวอยางพรรณไม  การบันทึกขอมูลพรรณไม ก.7-003 
ภาษาไทย อังกฤษ จีน และมาลายู  เปนแหลงศึกษาขอมูลพรรณไม จํานวน 44 ชนิด  การประดิษฐ
เครื่องประดับดวยดินไทย การเพนทลายภาชนะ เสื้อผา เครื่องใช การทําชามะเขือพวง  ยาหมองมะเขือพวง ยา
อมขับเสมหะมะเขือพวง แชมพูกําจัดเหามะเขือพวง การแสดงมโนราห  และการทําวาวควาย  เปนตน บุคลากร
มีความรอบรู เชี่ยวชาญ มีการจัดการท่ีสมดุล มีงานท่ีสมบูรณและถายทอดได  อีกท้ังไดสืบสานการอนุรักษ 
พัฒนาความรู ภูมิปญญา สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรสงผลใหโรงเรียนสามารถบริหาร
จัดการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางมีประสิทธิภาพ สภาพแวดลอมท่ัวไปของโรงเรียน มีความ
สะอาด เปนระเบียบ รมรื่น นาอยู  มีบรรยากาศของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  บุคลากรและผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ดีเปนท่ียอมรับ กลาวคือ โรงเรียนไดรับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับเหรียญ
ทองแดงของคุรุสภา ประจําปการศึกษา 2564 เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนและรีสอรทแหงการเรียนรูบนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
ครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะไดรับรางวัลชมเชยระดับภาคใต งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ินระดับ
ภาคใต ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จากการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เรื่อง การวาดภาพ
ทางพฤกษศาสตร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป (ระดับเหรียญทอง)  นักเรียนไดรับรางวัล
เหรียญทองการประกวดโครงงานในงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ินระดับภาคใต ของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ไดแก โครงานคณิตศาสตร เรื่อง ถอดรหัสพรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษา โครงงานสังคมศึกษา เรื่อง 
ลูกประคบสมุนไพร ผลิตภัณฑภูมิปญญาจากพืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โครงงานภาษาไทย เรื่อง 
เรียงรอยถอยคําลํานําสวนพฤกษ  โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง Sip pea eggplant tea under the  solar 
energy และรางวัลเหรียญเงินโครงานวิทยาศาสตร เรื่อง แรกนาพฤกษาศาสตร ความหลากหลายบนปลายรวง  
โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง Tari Pea Eggplant อีกท้ัง โรงเรียนยังเปนแหลงศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนใหกับหนวยงานตางๆ ไดแก กศน.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา รร.เทศบาลตําบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 
รร.เทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) เทศบาลนครสงขลา จ.สงขลา และชมรมผูบริหารโรงเรียน อ.สะเดา จ.สงขลา 
รวมท้ังผูบริหารสถานศึกษาและครูไดเปนวิทยากรนําเสนอแนวทางการการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนใหกับหนวยงานตางๆ อาทิ ศูนยแมขาย อพ.สธ. ม.สงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา  สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดยะลา  และ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลาเขต 3  กศน.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา และ 
รร.เทศบาลตําบลปริก อ.สะเดา  จ.สงขลา เปนตน 
 
คําสําคัญ : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน,  
ติดตอผูนําเสนอ : นางสาวจันทรจิรา  พิทักษ  โทรศัพท 0897338263 อีเมล janjira8263@gmail.com 

นายนรบดี สุวรรณโมสิ ศภุมัสดุวรกุล โทรศัพท 0887530194 อีเมล narabordee_suv@ts5.ac.th 
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การระดับปฐมวัย  ตั้งแตระดับอนุบาล 1-3  ใน 6 กิจกรรมหลัก ประกอบดวย กิจกรรมเสริมประสบการณ 
กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเกมการศึกษา และกิจกรรมเสรี 
รวมท้ังจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในชั่วโมงกลุมสนใจ   และการจัดกิจกรรมคละชั้น  โดยใหนักเรียนตั้งแตระดับ
ประถมศึกษาปท่ี 1-ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 รวมเปนกลุมและชวยกันศึกษาขอมูลพรรณไมกลุมละ 1 ตน 

    จากการดําเนินงานดานการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สงผลให โรงเรียนเทศบาล ๒ 
บานสะเดา สามารถเขารับการประเมินระดับปายสนองพระราชดําริในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เม่ือวันท่ี 
3 กุมภาพันธ 2564 ผานการประเมินระดับปายสนองพระราชดําริในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนประจําป 
2564 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2564  ทําใหโรงเรียนไดเปนฐานการเรียนรูในวิทยาการตางๆ เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม อาทิ การวาดภาพทางพฤกษศาสตร การทําตัวอยางพรรณไม  การบันทึกขอมูลพรรณไม ก.7-003 
ภาษาไทย อังกฤษ จีน และมาลายู  เปนแหลงศึกษาขอมูลพรรณไม จํานวน 44 ชนิด  การประดิษฐ
เครื่องประดับดวยดินไทย การเพนทลายภาชนะ เสื้อผา เครื่องใช การทําชามะเขือพวง  ยาหมองมะเขือพวง ยา
อมขับเสมหะมะเขือพวง แชมพูกําจัดเหามะเขือพวง การแสดงมโนราห  และการทําวาวควาย  เปนตน บุคลากร
มีความรอบรู เชี่ยวชาญ มีการจัดการท่ีสมดุล มีงานท่ีสมบูรณและถายทอดได  อีกท้ังไดสืบสานการอนุรักษ 
พัฒนาความรู ภูมิปญญา สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรสงผลใหโรงเรียนสามารถบริหาร
จัดการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางมีประสิทธิภาพ สภาพแวดลอมท่ัวไปของโรงเรียน มีความ
สะอาด เปนระเบียบ รมรื่น นาอยู  มีบรรยากาศของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  บุคลากรและผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ดีเปนท่ียอมรับ กลาวคือ โรงเรียนไดรับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับเหรียญ
ทองแดงของคุรุสภา ประจําปการศึกษา 2564 เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนและรีสอรทแหงการเรียนรูบนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
ครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะไดรับรางวัลชมเชยระดับภาคใต งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ินระดับ
ภาคใต ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จากการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เรื่อง การวาดภาพ
ทางพฤกษศาสตร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป (ระดับเหรียญทอง)  นักเรียนไดรับรางวัล
เหรียญทองการประกวดโครงงานในงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ินระดับภาคใต ของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ไดแก โครงานคณิตศาสตร เรื่อง ถอดรหัสพรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษา โครงงานสังคมศึกษา เรื่อง 
ลูกประคบสมุนไพร ผลิตภัณฑภูมิปญญาจากพืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โครงงานภาษาไทย เรื่อง 
เรียงรอยถอยคําลํานําสวนพฤกษ  โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง Sip pea eggplant tea under the  solar 
energy และรางวัลเหรียญเงินโครงานวิทยาศาสตร เรื่อง แรกนาพฤกษาศาสตร ความหลากหลายบนปลายรวง  
โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง Tari Pea Eggplant อีกท้ัง โรงเรียนยังเปนแหลงศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนใหกับหนวยงานตางๆ ไดแก กศน.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา รร.เทศบาลตําบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 
รร.เทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) เทศบาลนครสงขลา จ.สงขลา และชมรมผูบริหารโรงเรียน อ.สะเดา จ.สงขลา 
รวมท้ังผูบริหารสถานศึกษาและครูไดเปนวิทยากรนําเสนอแนวทางการการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนใหกับหนวยงานตางๆ อาทิ ศูนยแมขาย อพ.สธ. ม.สงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา  สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดยะลา  และ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลาเขต 3  กศน.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา และ 
รร.เทศบาลตําบลปริก อ.สะเดา  จ.สงขลา เปนตน 
 
คําสําคัญ : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน,  
ติดตอผูนําเสนอ : นางสาวจันทรจิรา  พิทักษ  โทรศัพท 0897338263 อีเมล janjira8263@gmail.com 
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บทนํา  

พระราชดําริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี 

พระราชดําริบางประการเก่ียวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2536 ซ่ึงมี

ใจความดังนี้  "การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการปลกูฝงใหเด็กเห็น

ความงดงาม ความนาสนใจ และเกิดความปติท่ีจะทําการ ศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอน

การอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิด

ความเครียด ซ่ึงจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว"  ใหไว ณ อาคารท่ีประทับในสํานักชลประทาน เขต 1 

จังหวัดเชียงใหม   

ท่ีมาความสําคัญ  
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ไดเริ่มตนข้ึนราวปพุทธศักราช 2535 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสถาบัน

ตาง ๆ ท่ีมีหนาท่ีในการศึกษาพืชพรรณตาง ๆ และบุคคลท่ีสนใจไดมีโอกาสปฏิบัติงานท่ีศึกษาพืช พรรณตาง ๆ 

ท่ีมีอยูจํานวนมากในประเทศไทย ทําการศึกษาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร รวบรวมเปน หลักฐานไวเพ่ือเปนสื่อ

ในระหวางสถาบันตาง ๆ บุคคลตาง ๆ ท่ีทํา การศึกษา ใหสามารถรวมใชฐานขอมูล เดียวกัน เพ่ือใหการศึกษา

ไมซํ้าซอน สามารถท่ีจะดําเนินการอันเปนประโยชนในทางวิชาการได และความเปนมาของโครงการนั้น สืบ

เนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงมีสายพระ

เนตรกวางและยาวไกล ทรงเห็นความสําคัญของการอนุรักษพันธุกรรมพืช ทรงเริ่มดําเนินงานพัฒนาและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยในป พุทธศักราช ๒๕๐๓ ทรงอนุรักษตนยางนา 

จากนั้นเปนตนมา ทรงมีพระราชดําริใหดําเนินการสํารวจ รวบรวม ปลูก ดูแลรักษาพรรณพืชตาง ๆ ท่ี หายาก

และ กําลังจะหมดไป โดยในป พุทธศักราช 2504 ทรงใหนําพรรณไมจากภูมิภาคตาง ๆ มาปลูกไวในสวน

จิตรลดา เพ่ือเปนแหลงศึกษาตอมาในเดือนมิถุนายน ปพุทธศักราช ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยาม บรมราชกุมารี ไดทรงสืบทอดพระราชปณิธานตอโดยมีพระราชดําริกับ   นายแกวขวัญ วัชโรทัย 

เลขาธิการพระราชวัง ใหดําเนินการอนุรักษพืชพรรณของประเทศ ใหโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ฝาย

วิชาการ เปนผูดําเนินการจัดตั้งธนาคารพืชพรรณข้ึนในป พุทธศักราช 2536 โดยรับทุนสนับสนุนจากสํานักงาน

กรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) และเปนหนวยงานข้ึนตรงกับ

เลขาธิการพระราชวัง ต้ังแตป พุทธศักราช 2539 สําหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชท่ีเปนเมล็ดและเนื้อเยื่อ และ

สนับสนุนงบประมาณดําเนินงานทุกกิจกรรมของโครงการ   โดยโครงการการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดําเนินงานสนองพระราชดําริจัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เพ่ือเปนสื่อใน

การสรางจิตสํานึกดานอนุรักษพันธุกรรมพืชใหเยาวชนไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคาประโยชน ความ

สวยงาม อันกอใหเกิดความคิดท่ีจะอนุรักษพืชพรรณตอไป ซ่ึงสามารถดําเนินการสวนพฤกษศาสตรในพ้ืนท่ีของ

โรงเรียน โดยมีองคประกอบเปนสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ใชในวัตถุประสงคดังกลาว อีกท้ังใชในการศึกษา

และเปนประโยชนตอเนื่องในการเรียนการสอนวิชา ตาง ๆ    โดยสวนพฤกษศาสตร คือ แหลงท่ีรวบรวมพันธุ

พืชชนิดตางๆ ท่ีมีชีวิต  จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถ่ินอาศัยเดิม  มีหองสวนพฤกษศาสตร  สถานท่ี
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เก็บรวบรวมตัวอยางพรรณไมรักษาสภาพ  อาจเปนตัวอยางแหงหรือตัวอยางดอง  หรือเก็บรักษาดวยวิธีอ่ืน ๆ  

พันธุพืชท่ีทําการรวบรวมไวนั้นจะเปนแหลงขอมูลและการเผยแพรความรูเก่ียวกับพันธุไม  นอกจากนี้สามารถใช

เปนแหลงพักผอนหยอนใจซ่ึงสามารถดําเนินการสวนพฤกษศาสตรในพ้ืนท่ีของโรงเรียน  โดยมีองคประกอบ

ดังกลาว  เปนสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใชในวัตถุประสงคดังกลาว  อีกท้ังใชในการศึกษาและเปนประโยชนใน

การสอนวิชาตาง ๆ  สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  จึงเปนการดําเนินงานท่ีอิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร” 

โดยมีการรวบรวมพันธุไมท่ีมีชีวิต มีแหลงขอมูลพรรณไม มีการศึกษาตอเนื่อง มีการเก็บตัวอยางพรรณไมแหง 

พรรณไมดอง มีการรวบรวมพันธุไมทองถ่ินเขามาปลูกรวบรวมไวในโรงเรียน และภูมิปญญาทองถ่ิน มีการบันทึก

รายงานและขอมูล รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินเก่ียวกับพันธุไม มีมุมสําหรับศึกษาคนควาและมีการนําไปใช

ประโยชนเปนสื่อการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ เปนการดําเนินการใหสอดคลอง กับสภาพทองถ่ิน ไมฝน

ธรรมชาติ และเปนไปตามความสนใจและความพรอมของโรงเรียน ดําเนินการ โดยความสมัครใจ ไมใหเกิด

ความเครียด  และงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน คือ งานการเรียนรูพืชพรรณและสรรพสิ่งโดยรอบ ตามแนว

ปรัชญาการสรางนักอนุรักษเรียนรู ตามแนวทางเกิดบรรยากาศจากผลการดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน คือ ก็คือทุกสิ่งทุกอยางท่ีมีอยูในโรงเรียนท่ีใชเพ่ือการเรียนรูโดยมี พืช เปน

ปจจัยหลัก ชีวภาพตาง ๆ เปนปจจัยรอง ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนกายภาพเปนปจจัยเสริม ทรัพยากรอ่ืนๆ เปน

ปจจัยประกอบ ดวยพระราชดําริฯ และพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน

เรื่องของแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และหลักการ แนวคิดของงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนดังกลาวขางตน  โรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา สังกัดเทศบาลเมืองสะเดา อําเภอสะเดา 

จังหวัดสงขลา ไดตระหนักถึงความสําคัญของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จึงไดสมัครเขารวมโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดังกลาว โดยไดเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ลําดับสมาชิก 7-90120-003 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2559   และไดดําเนินงานดานการสํารวจและการจัดทําฐาน

ทรัพยากรทองถ่ินรวมกับเทศบาลเมืองสะเดา มาต้ังแตปการศึกษา 2559 และในปการศึกษา 2562  ไดเริ่ม

ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยมีการจัดการเรียนรูใหนักเรียนตระหนักถึงการหวงแหน และการ

อนุรักษทรัพยากร การนําไปใชประโยชนจากพรรณไม มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูตาม

ศักยภาพของตนในทุกระดับชั้นและสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน โดยโรงเรียนไดดําเนินการจัด

กิจกรรมการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใน 5 องคประกอบ ดังนี้ องคประกอบท่ี 1 การ

จัดทําปายชื่อพรรณไม  องคประกอบท่ี 2  การจัดทําปายชื่อพรรณไม  องคประกอบท่ี 3  การศึกษาขอมูลดาน

ตาง ๆ องคประกอบท่ี 4  การรายงานผลการเรียนรู  องคประกอบท่ี 5  การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา  

ซ่ึงไดมีการวิเคราะหสูตรและจัดทําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ท้ัง 5 

องคประกอบดังกลาวท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในทุกระดับชั้น รวมท้ังกลุมปฐมวัย 

โดยไดคัดเลือก “มะเขือพวง” เปนพืชศึกษาของโรงเรียน เปนไมพุมยืนตนขามป วงศไมมะเขือ SOLANACEAE) 

มีชื่อวิทยาศาสตรคือ Solanum torvum Sw. ลําตนเปนทรงพุมสูงถึงกวา 1 เมตร ข้ึนไปถึง 2 เมตร ทางภาค

กลางเรียกวา มะเขือพวง ภาคเหนือ เรียกวา มะแควงกุลา  ภาคอีสาน เรียกวา หมากแขง หรือมะเขือละคร เขือ

นอย เขือพวง  ลูกแวง  สวนทางภาคใต  เรียก  เขือเทศและมะแวงชาง ดวยเหตุท่ีมะเขือพวงเปนพืชท่ีปลูกงาย 
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เก็บรวบรวมตัวอยางพรรณไมรักษาสภาพ  อาจเปนตัวอยางแหงหรือตัวอยางดอง  หรือเก็บรักษาดวยวิธีอ่ืน ๆ  

พันธุพืชท่ีทําการรวบรวมไวนั้นจะเปนแหลงขอมูลและการเผยแพรความรูเก่ียวกับพันธุไม  นอกจากนี้สามารถใช

เปนแหลงพักผอนหยอนใจซ่ึงสามารถดําเนินการสวนพฤกษศาสตรในพ้ืนท่ีของโรงเรียน  โดยมีองคประกอบ

ดังกลาว  เปนสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใชในวัตถุประสงคดังกลาว  อีกท้ังใชในการศึกษาและเปนประโยชนใน

การสอนวิชาตาง ๆ  สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  จึงเปนการดําเนินงานท่ีอิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร” 

โดยมีการรวบรวมพันธุไมท่ีมีชีวิต มีแหลงขอมูลพรรณไม มีการศึกษาตอเนื่อง มีการเก็บตัวอยางพรรณไมแหง 

พรรณไมดอง มีการรวบรวมพันธุไมทองถ่ินเขามาปลูกรวบรวมไวในโรงเรียน และภูมิปญญาทองถ่ิน มีการบันทึก

รายงานและขอมูล รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินเก่ียวกับพันธุไม มีมุมสําหรับศึกษาคนควาและมีการนําไปใช

ประโยชนเปนสื่อการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ เปนการดําเนินการใหสอดคลอง กับสภาพทองถ่ิน ไมฝน

ธรรมชาติ และเปนไปตามความสนใจและความพรอมของโรงเรียน ดําเนินการ โดยความสมัครใจ ไมใหเกิด

ความเครียด  และงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน คือ งานการเรียนรูพืชพรรณและสรรพสิ่งโดยรอบ ตามแนว

ปรัชญาการสรางนักอนุรักษเรียนรู ตามแนวทางเกิดบรรยากาศจากผลการดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน คือ ก็คือทุกสิ่งทุกอยางท่ีมีอยูในโรงเรียนท่ีใชเพ่ือการเรียนรูโดยมี พืช เปน

ปจจัยหลัก ชีวภาพตาง ๆ เปนปจจัยรอง ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนกายภาพเปนปจจัยเสริม ทรัพยากรอ่ืนๆ เปน

ปจจัยประกอบ ดวยพระราชดําริฯ และพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน

เรื่องของแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และหลักการ แนวคิดของงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนดังกลาวขางตน  โรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา สังกัดเทศบาลเมืองสะเดา อําเภอสะเดา 

จังหวัดสงขลา ไดตระหนักถึงความสําคัญของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จึงไดสมัครเขารวมโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดังกลาว โดยไดเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ลําดับสมาชิก 7-90120-003 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2559   และไดดําเนินงานดานการสํารวจและการจัดทําฐาน

ทรัพยากรทองถ่ินรวมกับเทศบาลเมืองสะเดา มาต้ังแตปการศึกษา 2559 และในปการศึกษา 2562  ไดเริ่ม

ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยมีการจัดการเรียนรูใหนักเรียนตระหนักถึงการหวงแหน และการ

อนุรักษทรัพยากร การนําไปใชประโยชนจากพรรณไม มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูตาม

ศักยภาพของตนในทุกระดับชั้นและสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน โดยโรงเรียนไดดําเนินการจัด

กิจกรรมการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใน 5 องคประกอบ ดังนี้ องคประกอบท่ี 1 การ

จัดทําปายชื่อพรรณไม  องคประกอบท่ี 2  การจัดทําปายชื่อพรรณไม  องคประกอบท่ี 3  การศึกษาขอมูลดาน

ตาง ๆ องคประกอบท่ี 4  การรายงานผลการเรียนรู  องคประกอบท่ี 5  การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา  

ซ่ึงไดมีการวิเคราะหสูตรและจัดทําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ท้ัง 5 

องคประกอบดังกลาวท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในทุกระดับชั้น รวมท้ังกลุมปฐมวัย 

โดยไดคัดเลือก “มะเขือพวง” เปนพืชศึกษาของโรงเรียน เปนไมพุมยืนตนขามป วงศไมมะเขือ SOLANACEAE) 

มีชื่อวิทยาศาสตรคือ Solanum torvum Sw. ลําตนเปนทรงพุมสูงถึงกวา 1 เมตร ข้ึนไปถึง 2 เมตร ทางภาค

กลางเรียกวา มะเขือพวง ภาคเหนือ เรียกวา มะแควงกุลา  ภาคอีสาน เรียกวา หมากแขง หรือมะเขือละคร เขือ

นอย เขือพวง  ลูกแวง  สวนทางภาคใต  เรียก  เขือเทศและมะแวงชาง ดวยเหตุท่ีมะเขือพวงเปนพืชท่ีปลูกงาย 

 

 

สามารถเติบโตไดดีในดินทุกชนิด มีความทนตอสภาพความแหงแลงไดดี  และเปนพืชท่ีมีความตานทาน  โรคสูง 

และมีสรรพคุณเปนพืชสมุนไพรสําคัญในการรักษาโรค เชน ตานโรคมะเร็ง รักษาระดับน้ําตาลในเลือด และ

ขอรับการประเมินระดับปายสนองพระราชดําริในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ประจําป 2564 เม่ือวันท่ี 3 

กุมภาพันธ 2564  

 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือสนองพระราชดําริในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือเปนฐานการเรียนรูในวิทยาการตางๆ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรอบรู เชี่ยวชาญ มีการจัดการท่ีสมดุล มีงานท่ีสมบูรณและถายทอดได 
4. เพ่ือสืบสานการอนุรักษ พัฒนาความรู ภูมิปญญา สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากร 
 
ขอบเขตการศึกษา  
  1. ประชากร ไดแก นักเรียนระดับปฐมวัย - มัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา  

ปการศึกษา 2562-2563  
   2. ระยะเวลาในการศึกษา ปการศึกษา 2562-2563 
   3. การบูรณาการ 2 สวน ดังนี้ 
      3.1  องคประกอบของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 5 องคประกอบ  ไดแก 
องคประกอบท่ี 1  การจัดทําปายชื่อพรรณไม   
องคประกอบท่ี 2  การจัดทําปายชื่อพรรณไม   
องคประกอบท่ี 3  การศึกษาขอมูลดานตาง ๆ  
องคประกอบท่ี 4  การรายงานผลการเรียนรู   
องคประกอบท่ี 5  การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา   
      3.2  พืชศึกษา คือ มะเขือพวง  ดําเนินการศึกษา 4 ดาน  ไดแก 
1) ลักษณะทางพฤกษศาสตร ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด  
2) ลักษณะทางนิเวศวิทยา  
3) การขยายพันธุการปลูก การดูแลรักษา การเจริญเติบโต 
4) การนําไปใชประโยชน  
   

4. พ้ืนท่ีศึกษา ภายในเขตพ้ืนท่ีบริเวณโรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา เทศบาลเมืองสะเดา 
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จํานวน 7 พ้ืนท่ี โดยในปการศึกษา 2562 -2563  ได ทําการศึกษา 
พรรณไม 44 ชนิด 118 ตน ในพ้ืนท่ีศึกษาท่ี 1 และพ้ืนท่ีศึกษาอ่ืนๆ ท่ีมีพืชศึกษา (มะเขือพวง) ประกอบดวย 
ในพ้ืนท่ีศึกษาท่ี 3-6 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
1. โรงเรียนไดรวมสนองพระราชดําริในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 
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2. โรงเรียนมีฐานการเรียนรูในวิทยาการตางๆ ท่ีเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหนักเรียน ครู บุคลากร
และชุมชน 

3. บุคลากรใหมีความรอบรู เชี่ยวชาญ มีการจัดการท่ีสมดุล มีงานท่ีสมบูรณและถายทอดได 
4. นักเรียนไดสืบสานการอนุรักษ พัฒนาความรู ภูมิปญญา สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากร 
 
จากผลการบรูณาการ ใน  5 องคประกอบ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน และพืชศึกษา (มะเขือพวง)  

ใน 8 กลุมสาระการเรียนรูและระดับปฐมวัย  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมคละชั้น  ทําใหนักเรียนได รูจัก
คิด วิเคราะห เกิดจินตนาการ มีสุนทรีภาพ มีความคิดสรางสรรค ไดสัมผัสกับพรรณไม รูจักรูปลักษณและ
ประโยชนของพรรณไมตางๆ ในโรงเรียน ไดรูจักสวนประกอบตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกของพืชศึกษา 
(มะเขือพวง)  นอกจากนี้นักเรียนยังไดรูจักการทํางานรวมกันเปนกลุมทําใหนักเรียนไดปรึกษาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ซ่ึงการทํางานเปนกลุมสามารถฝกคุณธรรม จริยธรรม ในการทํางานรวมกัน เชน การมีน้ําใจเอ้ือ
เฟอ เผื่อแผ มีประชาธิปไตยในการอยูรวมกัน การเปนผูนําผูตาม ยอมรับเสียงสวนใหญ แตเคารพเสยีงสวนนอย 
เกิดความรักสามัคคีในการอยูรวมกัน ดานภูมิปญญา  นักเรียนไดรูจักการวิธีศึกษาขอมูลพรรณไมโดยใชภูมิ
ปญญาชาวบานแบบไมตองใชเครื่องมือ เชน ในองคประกอบท่ี 1 นักเรียนไดรูจักการหาความสูงของตนไมเพ่ือ
จัดทําผังแสดงตําแหนงพรรณไมหรือการหาพิกัดตําแหนงพรรณไม ในองคประกอบท่ี 2 นักเรียนไดรูจักการหา
ทิศทางของลม การทดสอบหาคาของดินและแสง ในองคประกอบท่ี 3 นักเรียนไดศึกษาการจัดเก็บขอมูล
พ้ืนบานจากการสอบถามจากภูมิปญญาในทองถ่ิน และในองคประกอบท่ี 4-5  นักเรียนไดเรียนรูวิธีการรายงาน
และการเผยแพรผลการเรียนรูดวยศิลปะพ้ืนบาน เชน การขับบทมโนราห การขับรองเพลงอัลนาเซต รวมท้ังใน
การบูรณาการพืชศึกษา (มะเขือพวง) ยังชวยใหนักเรียนรูจักประโยชนของสวนตางๆ ของ มะเขือพวง ในสวน
ของ ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด ชวยใหนักเรียนสามารถนําคุณคาและประโยชนของมะเขือพวงในสวน
ตางๆ ไปพัฒนาตอยอดภูมิปญญาของชุมชนทองถ่ิน โดยใชกระบวนการสะเต็มศึกษาใหเกิดประโยชนท่ี
หลากหลายมากยิ่งข้ึน ไดแก ชามะเขือพวง ยาหมองมะเขือพวง ยาอมขับเสมหะมะเขือพวง แชมพูกําจัดเหา
มะเขือพวง เปนตน อีกท้ังนักเรียนไดเรียนรูการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนแบบโครงงานในกลุม
สาระการเรียนรูตางๆ  อาทิ โครงานภาษาไทย เรื่อง  เรียงรอยถอยคําลํานําสวนพฤกษ   โครงานคณิตศาสตร 
เรื่อง ถอดรหัสพรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษา โครงานวิทยาศาสตร เรื่อง แรกนาพฤกษาศาสตร ความหลากหลายบน
ปลายรวง โครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง แรกนาพฤกษาศาสตร ความหลากหลายบนปลายรวง  โครงงานสังคม
ศึกษา เรื่อง ลูกประคบสมุนไพร ผลิตภัณฑภูมิปญญา จากพืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โครงงาน
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Tari Pea Eggplant  และ Sip pea eggplant tea under the  solar energy  นอกจากนี้
ยังสงผลใหครูไดพัฒนาสมรรถนะดานการออกแบบการจัดการเรียนรู บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โดยไดพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนทุกระดับชั้น อาทิ ในระดับปฐมวัย 
เรื่อง สวนประกอบของตนกระเจี๊ยบแดง  อันดับท่ี และ รูจักตนไม  ระดับประถม เรื่อง My school garden 
การเขียนเรียงความ และ Botanical Plants in my school  ระดับ มัธยมศึกษา เรื่อง สานภาพวาดทาง
พฤกษศาสตรสูงานสื่อผสมพฤกษศิลป  เซลลและสวนประกอบของเซลล และพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของปริซึม  
รวมท้ังมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในทุกระดับชั้น อาทิ ผลงาน เรื่อง 
สานภาพวาดทางพฤกษศาสตรสูงานสื่อผสมพฤกษศิลป  การวัดความสูงตนไมโดยใชไคลโนมิเตอร  Botanical 
Plants in my school และ วงลอนาฏยลีลา ภาษาทามะเขือพวง  ถอดรหัสพิกัดพรรณไมหรรษา  Circle lives  
ตนไมแสนรัก  Tiktok นาฏยลีลา ภาษาทามะเขือพวง  การใช METAVERSE บูรณาการสวนพฤกษศาสตร

 

 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 543

2. โรงเรียนมีฐานการเรียนรูในวิทยาการตางๆ ท่ีเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหนักเรียน ครู บุคลากร
และชุมชน 

3. บุคลากรใหมีความรอบรู เชี่ยวชาญ มีการจัดการท่ีสมดุล มีงานท่ีสมบูรณและถายทอดได 
4. นักเรียนไดสืบสานการอนุรักษ พัฒนาความรู ภูมิปญญา สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากร 
 
จากผลการบรูณาการ ใน  5 องคประกอบ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน และพืชศึกษา (มะเขือพวง)  

ใน 8 กลุมสาระการเรียนรูและระดับปฐมวัย  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมคละชั้น  ทําใหนักเรียนได รูจัก
คิด วิเคราะห เกิดจินตนาการ มีสุนทรีภาพ มีความคิดสรางสรรค ไดสัมผัสกับพรรณไม รูจักรูปลักษณและ
ประโยชนของพรรณไมตางๆ ในโรงเรียน ไดรูจักสวนประกอบตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกของพืชศึกษา 
(มะเขือพวง)  นอกจากนี้นักเรียนยังไดรูจักการทํางานรวมกันเปนกลุมทําใหนักเรียนไดปรึกษาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ซ่ึงการทํางานเปนกลุมสามารถฝกคุณธรรม จริยธรรม ในการทํางานรวมกัน เชน การมีน้ําใจเอ้ือ
เฟอ เผื่อแผ มีประชาธิปไตยในการอยูรวมกัน การเปนผูนําผูตาม ยอมรับเสียงสวนใหญ แตเคารพเสยีงสวนนอย 
เกิดความรักสามัคคีในการอยูรวมกัน ดานภูมิปญญา  นักเรียนไดรูจักการวิธีศึกษาขอมูลพรรณไมโดยใชภูมิ
ปญญาชาวบานแบบไมตองใชเครื่องมือ เชน ในองคประกอบท่ี 1 นักเรียนไดรูจักการหาความสูงของตนไมเพ่ือ
จัดทําผังแสดงตําแหนงพรรณไมหรือการหาพิกัดตําแหนงพรรณไม ในองคประกอบท่ี 2 นักเรียนไดรูจักการหา
ทิศทางของลม การทดสอบหาคาของดินและแสง ในองคประกอบท่ี 3 นักเรียนไดศึกษาการจัดเก็บขอมูล
พ้ืนบานจากการสอบถามจากภูมิปญญาในทองถ่ิน และในองคประกอบท่ี 4-5  นักเรียนไดเรียนรูวิธีการรายงาน
และการเผยแพรผลการเรียนรูดวยศิลปะพ้ืนบาน เชน การขับบทมโนราห การขับรองเพลงอัลนาเซต รวมท้ังใน
การบูรณาการพืชศึกษา (มะเขือพวง) ยังชวยใหนักเรียนรูจักประโยชนของสวนตางๆ ของ มะเขือพวง ในสวน
ของ ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด ชวยใหนักเรียนสามารถนําคุณคาและประโยชนของมะเขือพวงในสวน
ตางๆ ไปพัฒนาตอยอดภูมิปญญาของชุมชนทองถ่ิน โดยใชกระบวนการสะเต็มศึกษาใหเกิดประโยชนท่ี
หลากหลายมากยิ่งข้ึน ไดแก ชามะเขือพวง ยาหมองมะเขือพวง ยาอมขับเสมหะมะเขือพวง แชมพูกําจัดเหา
มะเขือพวง เปนตน อีกท้ังนักเรียนไดเรียนรูการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนแบบโครงงานในกลุม
สาระการเรียนรูตางๆ  อาทิ โครงานภาษาไทย เรื่อง  เรียงรอยถอยคําลํานําสวนพฤกษ   โครงานคณิตศาสตร 
เรื่อง ถอดรหัสพรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษา โครงานวิทยาศาสตร เรื่อง แรกนาพฤกษาศาสตร ความหลากหลายบน
ปลายรวง โครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง แรกนาพฤกษาศาสตร ความหลากหลายบนปลายรวง  โครงงานสังคม
ศึกษา เรื่อง ลูกประคบสมุนไพร ผลิตภัณฑภูมิปญญา จากพืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โครงงาน
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Tari Pea Eggplant  และ Sip pea eggplant tea under the  solar energy  นอกจากนี้
ยังสงผลใหครูไดพัฒนาสมรรถนะดานการออกแบบการจัดการเรียนรู บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โดยไดพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนทุกระดับชั้น อาทิ ในระดับปฐมวัย 
เรื่อง สวนประกอบของตนกระเจี๊ยบแดง  อันดับท่ี และ รูจักตนไม  ระดับประถม เรื่อง My school garden 
การเขียนเรียงความ และ Botanical Plants in my school  ระดับ มัธยมศึกษา เรื่อง สานภาพวาดทาง
พฤกษศาสตรสูงานสื่อผสมพฤกษศิลป  เซลลและสวนประกอบของเซลล และพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของปริซึม  
รวมท้ังมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในทุกระดับชั้น อาทิ ผลงาน เรื่อง 
สานภาพวาดทางพฤกษศาสตรสูงานสื่อผสมพฤกษศิลป  การวัดความสูงตนไมโดยใชไคลโนมิเตอร  Botanical 
Plants in my school และ วงลอนาฏยลีลา ภาษาทามะเขือพวง  ถอดรหัสพิกัดพรรณไมหรรษา  Circle lives  
ตนไมแสนรัก  Tiktok นาฏยลีลา ภาษาทามะเขือพวง  การใช METAVERSE บูรณาการสวนพฤกษศาสตร

 

 

โรงเรียน Program Microsoft Power Point เรื่อง การหาพ้ืนท่ีศึกษา  ชุดการเรียนรู My school garden  
การศึกษาขอมูลพรรณไมโดยใชเอกสาร ก.7-003 ในรูปแบบ Google sites  Program Microsoft Power 
Point เรื่อง การทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ  สงผลใหครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ไดรับรางวัลชมเชยระดับ
ภาคใตการประกวดสื่อ นวัตกรรม การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เรื่อง การวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป ระดับเหรียญทอง ในงานประชาสัมพันธการจัด
การศึกษาทองถ่ินของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ท้ังนี้จากการพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรูและสื่อ นวัตกรรมบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สงผลใหครูสามารถพัฒนาผลงานวิชาการ
จากกิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพครู PLC เพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ อาทิ 
การเสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะห นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1 เรื่อง การใชกลองจุลทรรศน โดยใชกิจกรรม
การเรียนรูเชิงรุก  (Active  Learning)  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใช
กิจกรรมเปนฐาน (Activity-Based Learning) เรื่อง โครงสรางพ้ืนฐานของเซลล  การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหดวยกระบวนการเรียนออนไลนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชการสอนแบบ Active  Learning 
เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวยกระบวนการเรียนออนไลน นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 โดยใชการสอนแบบ 5Es (The  5Es  of  lnguiry  Based  Learning) เรื่อง สิ่งมีชีวิตกลุม
พืชและกลุมสัตว  การพัฒนาทักษะการคิดเปนระบบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ในการเรียนออนไลน โดย
การเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนรูบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL)  เรื่อง My school garden  
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ดวยกระบวนการเรียนออนไลน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โดยใชการ
สอนแบบ BBL เรื่อง การเขียนสะกดคําเก่ียวกับพรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษาท่ี  การพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค
ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากการสรางงานสื่อผสมบนฐานการวาดภาพทางพฤกษศาสตร งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปนตน   

จากความพยายามพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนขางตน 
สงผลใหโรงเรียนไดรับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับประเทศของคุรุสภา ในระดับเหรียญทองแดง 
เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและรีสอรทแหงการเรียนรูบนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห จากผลการดําเนินงานในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของโรงเรียนสงผลใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถเสนอ
ผลงานวิชาการเพ่ือเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญไดตามเกณฑสมรรถนะ ผูอํานวยการ เชี่ยวชาญ โดย
ไดจัดทําผลงานวิชาการเพ่ือเสนอ 2 เรื่อง ไดแก  การประเมินโครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยใช
การประเมินรูปแบบซิปป (CIPP Evaluation Model) และ การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยใช
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  โรงเรียนเทศบาล ๒ บาน นอกจากการบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนจะสงผลตอนักเรียน ครู ผูบริหาร และโรงเรียนมากมายดังกลาวขางตนแลว การ
ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนยังสงผลตอชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ กลาวคือ ชุมชนไดใชแหลงเรียนรู
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในการศึกษาขอมูลพรรณไมท่ีมีในทองถ่ิน หนวยงานสถาบันการศึกษาท่ีเปนสมาชิก
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและท่ีมีความสนใจในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนไดมีแหลงศึกษาดู
งาน อาทิ กศน.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา รร.เทศบาลตําบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา รร.เทศบาล 5 (วัดหัวปอม
นอก) เทศบาลนครสงขลา จ.สงขลา และชมรมผูบริหารโรงเรียน อ.สะเดา จ.สงขลา เปนตน อีกท้ังครูและ
ผูบริหารของโรงเรียนไดมีโอกาสเปนวิทยากรนําเสนอแนวทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใน
รูปแบบออนไลนแกหนวยงานตางๆ ไดแก ศูนยแมขาย อพ.สธ. ม.สงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา  
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลาเขต 3 เปนตน นอกจากประโยชนท่ีกอ
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เกิดในเชิงวิชาการท่ีมีตอนักเรียน ครู ผูบริหาร รวมท้ังชุมชนและทองถ่ินแลว ประโยชนท่ีล้ําคายิ่งในการบูรณา
การงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนท่ีมีตอตัวบุคคล คือ การไดพัฒนาสมรรถนะของตน ใหไดฝกวิธีการคิด วิธีการ
เรียนรู วิธีการคนควาหาคําตอบและวิธีการทํางานบนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนเปนผูท่ีรูคิด รู
ทํา รูจํา รูจริง และรูบอก คือสามารถถายทอดได รวมท้ังสามารถหลอหลอมจิตวิญญาณของบุคคลใหเปนผูท่ีมี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีความมุงม่ัน มีความอุตสาหะ รับผิดชอบ อดทน มีความเพียรพยายามในการเอาชนะ
ปญหาอุปสรรค รูจักแกปญหา แกสถานการณ กอเกิดเปนความรักความสามัคคี เสียสละ ชวยเหลือแบงปน มี
ความเอ้ืออาทร การมีประชาธิปไตยในการอยูรวมกัน รูจักการเปนผูนํา ผูตามท่ีดี ยอมรับเสียงสวนใหญแตตอง
เคารพเสียงสวนนอยโดยยึดหลักความถูกตองเพ่ือใหงานสําเร็จ โดยการรวมมือ รวมใจ รวมคิด รวมปฏิบัติ เพ่ือ
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สรุปผล ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ  
สรุปผลการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
1. การสนองพระราชดําริในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 
    การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สงผลให โรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา สามารถเขา

รับการประเมินระดับปายสนองพระราชดําริในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในปการศึกษา 2563 ไดรับการ
ตรวจเยี่ยมจากเจาหนาท่ีในสวนพระองค โครงการ อพ.สธ. เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2564 ผานการประเมินระดับ
ปายสนองพระราชดํารใินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนประจําป 2564 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2564 และเขารับ
พระราชทานปายสนองพระราชดําริในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในวันท่ี 19 กันยายน 2565 

2. การเปนฐานการเรียนรูในวิทยาการตางๆ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเปนฐานการเรียนรู 
1. การวาดภาพทางพฤกษศาสตร 
2. การทําตัวอยางพรรณไม 

    3. การประดิษฐเครื่องประดับดวยดินไทย 
    4. การเพนทลายภาชนะ เสื้อผา กระเปา หมวก รองเทา หนากากผา 
    5. ชามะเขือพวง  
    6. ยาหมองมะเขือพวง  
    7. ยาอมขับเสมหะมะเขือพวง  
    8. แชมพูกําจัดเหามะเขือพวง 
    9. การแสดงมโนราห 
    10. การทําวาวควาย 
    11. การบันทึกขอมูลพรรณไม ก.7-003 ภาษาไทย อังกฤษ จีน และมาลาย ู
    12. เปนแหลงศึกษาขอมูลพรรณไม จํานวน 44 ชนิด 
3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรอบรู เชี่ยวชาญ มีการจัดการท่ีสมดุล มีงานท่ีสมบูรณและถายทอดได 
   3.1 ผู อํานวยการสถานศึกษาและครูเปนวิทยากรนําเสนอแนวทางการการดําเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนใหกับหนวยงานตางๆ รวม 11 คน 
   3.2 ผูบริหารสถานศึกษาและครูพัฒนาผลงานวิชาการดานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

         1. การประเมินโครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยใชการประเมินรูปแบบซิปป (CIPP 
Evaluation Model) โรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา สังกัดเทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 

        2. การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน 
รวม  โรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา สังกัดเทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา  
         3. รูปแบบการจดัการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและรีสอรทแหงการเรียนรู
บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
         4. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป 
         5. สื่อนวัตกรรม เรื่อง สานภาพวาดทางพฤกษศาสตรสูงานสื่อผสมพฤกษศิลป 
         7. ตําราวาดภาพ “มะเขือพวง” 

        8. การเสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะห นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1 เรื่อง การใชกลอง 
จุลทรรศน โดยใชกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก  (Active  Learning   ) 
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        9. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชกิจกรรมเปนฐาน  
(Activity-Based Learning) เรื่อง โครงสรางพ้ืนฐานของเซลล  

        10. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวยกระบวนการเรียนออนไลนนักเรียนชั้นประถมศึกษาป 
ท่ี 6 โดยใชการสอนแบบ Active  Learning เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ 

        11. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวยกระบวนการเรียนออนไลน นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี 4 โดยใชการสอนแบบ 5Es (The  5Es  of  lnguiry  Based  Learning) เรื่อง สิ่งมีชีวิตกลุมพืชและกลุม
สัตว 
                   12. การพัฒนาทักษะการคิดเปนระบบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ในการเรียนออนไลน 
โดยการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนรูบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) เรื่อง My school 
garden 

         13. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ดวยกระบวนการเรียนออนไลน นักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปท่ี 3 โดยใชการสอนแบบ BBL เรื่อง การเขียนสะกดคําเก่ียวกับพรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษา 

         14. การพัฒนาทักษะดานความคิดสรางสรรคของผูเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากการ 
สรางงานสื่อผสมบนฐานการวาดภาพทางพฤกษศาสตร งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. การสืบสานการอนุรักษ พัฒนาความรู ภูมิปญญา สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากร 
    4.1 การพัฒนาผลงานทางวิชาการใหเปนท่ียอมรับ ไดแก 

          1. รูปแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและรีสอรทแหงการ
เรียนรูบนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ไดรับรางวัลหนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรมระดับเหรียญทองแดงของคุรุสภา ประจําปการศึกษา 2564  
          2.  การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป ไดรับรางวัลเหรียญทอง ชมเชยระดับภาคใต งานมหกรรมการจัด
การศึกษาทองถ่ินระดับภาคใต ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
          3. รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ินระดับภาคใต 
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดแก โครงานคณิตศาสตร เรื่อง ถอดรหัสพรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษา โครงงาน
สังคมศึกษา ลูกประคบสมุนไพร ผลิตภัณฑภูมิปญญา จากพืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โครงงาน
ภาษาไทย เรื่อง เรียงรอยถอยคําลํานําสวนพฤกษ  โครงงานภาษาอังกฤษ Sip pea eggplant tea under the  
solar energy และรางวัลเหรียญเงินโครงานวิทยาศาสตร เรื่อง แรกนาพฤกษาศาสตร ความหลากหลายบน
ปลายรวง  โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง Tari Pea Eggplant   
     4.2 การสืบสานศิลปะพ้ืนบาน ไดแก การแสดงโนรา การขับบทโนรา การขับรองเพลงอัลนาเซต 
และการทําวาวควาย การแตงมะเขือพวงเพลง 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน มาลายู) ดวยทํานองเพลงพ้ืนบาน
ภาคใต “ตารีกีปส” การแตงและขับรองคําประพันธพรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษา 44 ชนิด 

    4.3 การพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑของชุมชนได 4 ชนิด ประกอบดวย ชามะเขือพวง ยาหมองมะเขือ
พวง ยาอมขับเสมหะมะเขือพวง และแชมพูกําจัดเหามะเขือพวง 

    4.4 การเปนแหลงศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และเปนวิทยากรในการนําเสนอแนว
ทางการการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใหกับหนวยงานตางๆ ไดแก กศน.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 
รร.เทศบาลตําบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา รร.เทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) เทศบาลนครสงขลา จ.สงขลา และ
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        9. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชกิจกรรมเปนฐาน  
(Activity-Based Learning) เรื่อง โครงสรางพ้ืนฐานของเซลล  

        10. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวยกระบวนการเรียนออนไลนนักเรียนชั้นประถมศึกษาป 
ท่ี 6 โดยใชการสอนแบบ Active  Learning เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ 

        11. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวยกระบวนการเรียนออนไลน นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี 4 โดยใชการสอนแบบ 5Es (The  5Es  of  lnguiry  Based  Learning) เรื่อง สิ่งมีชีวิตกลุมพืชและกลุม
สัตว 
                   12. การพัฒนาทักษะการคิดเปนระบบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ในการเรียนออนไลน 
โดยการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนรูบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) เรื่อง My school 
garden 

         13. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ดวยกระบวนการเรียนออนไลน นักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปท่ี 3 โดยใชการสอนแบบ BBL เรื่อง การเขียนสะกดคําเก่ียวกับพรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษา 

         14. การพัฒนาทักษะดานความคิดสรางสรรคของผูเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากการ 
สรางงานสื่อผสมบนฐานการวาดภาพทางพฤกษศาสตร งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. การสืบสานการอนุรักษ พัฒนาความรู ภูมิปญญา สรางจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากร 
    4.1 การพัฒนาผลงานทางวิชาการใหเปนท่ียอมรับ ไดแก 

          1. รูปแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและรีสอรทแหงการ
เรียนรูบนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ไดรับรางวัลหนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรมระดับเหรียญทองแดงของคุรุสภา ประจําปการศึกษา 2564  
          2.  การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป ไดรับรางวัลเหรียญทอง ชมเชยระดับภาคใต งานมหกรรมการจัด
การศึกษาทองถ่ินระดับภาคใต ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
          3. รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ินระดับภาคใต 
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดแก โครงานคณิตศาสตร เรื่อง ถอดรหัสพรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษา โครงงาน
สังคมศึกษา ลูกประคบสมุนไพร ผลิตภัณฑภูมิปญญา จากพืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โครงงาน
ภาษาไทย เรื่อง เรียงรอยถอยคําลํานําสวนพฤกษ  โครงงานภาษาอังกฤษ Sip pea eggplant tea under the  
solar energy และรางวัลเหรียญเงินโครงานวิทยาศาสตร เรื่อง แรกนาพฤกษาศาสตร ความหลากหลายบน
ปลายรวง  โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง Tari Pea Eggplant   
     4.2 การสืบสานศิลปะพ้ืนบาน ไดแก การแสดงโนรา การขับบทโนรา การขับรองเพลงอัลนาเซต 
และการทําวาวควาย การแตงมะเขือพวงเพลง 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน มาลายู) ดวยทํานองเพลงพ้ืนบาน
ภาคใต “ตารีกีปส” การแตงและขับรองคําประพันธพรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษา 44 ชนิด 

    4.3 การพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑของชุมชนได 4 ชนิด ประกอบดวย ชามะเขือพวง ยาหมองมะเขือ
พวง ยาอมขับเสมหะมะเขือพวง และแชมพูกําจัดเหามะเขือพวง 

    4.4 การเปนแหลงศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และเปนวิทยากรในการนําเสนอแนว
ทางการการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใหกับหนวยงานตางๆ ไดแก กศน.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 
รร.เทศบาลตําบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา รร.เทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) เทศบาลนครสงขลา จ.สงขลา และ

 

 

ชมรมผูบริหารโรงเรียน อ.สะเดา จ.สงขลา ศูนยแมขาย อพ.สธ. ม.สงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา  
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลาเขต 3 

ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
1. โรงเรียนสามารถบริหารจัดการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   1) ครูและบุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูงข้ึน 
   2) ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
2. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมท่ัวไปของโรงเรียน มีความสะอาด เปนระเบียบ รมรื่น นาอยู 
   1) โรงเรียนมีพ้ืนท่ีสีเขียว มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีสะอาด เปนระเบียบ รมรื่น นาอยู 
   2) โรงเรียนมีแหลงเรยีนรูงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและฐานการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. โรงเรียนมีบรรยากาศของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
   1) มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา 
       1. นักเรียน ครู ไดลงพ้ืนท่ีศึกษา ไดสัมผัสในสิ่งท่ีไมเคยไดสัมผัส ไดรูจริงในสิ่งท่ีไมเคยไดรูจริง เกิดความ
เบิกบานใจ มีชีวิตชีวา จากการไดสัมผัสความพริ้วไหว สัมผัสคุณคาจากสิ่งท่ีไมมีคา เกิดจินตนาการ เกิดแรง
บันดาลใจในการสรางสรรคผลงานท่ีเปนประโยชนทางกายและคุณคาทางใจ 
       2. นักเรียน ครไูดรวมกันศึกษาขอมูลพรรณไม ไดสัมผัส คลุกคลีจนเห็นคุณของพรรณไม เห็นความ
แตกตาง และความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีเก้ือหนุน สรรพสัตว สรรพชีวิตท่ีอาศัยพ่ึงพากัน เกิดความรัก ความ
เมตตา เห็นคุณคา จนเกิดความหวงแหนและรวมกันอนุรักษทรัพยากรท่ีมีจากสิ่งใกลตัวในโรงเรียน 
       3. นักเรียนไดนําลักษณะทางพฤกษศาสตรของพรรณไมท่ีศึกษามาวาดภาพ ทําสื่อผสม นําไปแตงเปนคํา
ประพันธ แตงเปนเพลงและบรรเลงดนตรีประกอบ เกิดสุนทรียภาพและความคิดสรางสรรค เกิดความเบิกบาน 
ความงดงามและความออนโยนในจติใจ 
    2) มีบรรยากาศของการเรียนรู 
        1. นักเรียนไดรูจักลักษณะทางพฤกษศาสตร ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด ลักษณะทางนิเวศวิทยา  
การขยายพันธุการปลูก การดูแลรักษา การเจริญเติบโต  การนําไปใชประโยชน  ของพืชศึกษา (มะเขือพวง) 
        2. นักเรียนไดนําลักษณะทางพฤกษศาสตรของพรรณไมท่ีศึกษามาวาดภาพ ทําสื่อผสม ตอยอดจากความ
งามสูประโยชนการใชสอย เชน การเพนทลายภาชนะ เสื้อผา กระเปา หมวก รองเทา หนากากผา เปนตน 
        3. นักเรียนนําประโยชนของพืชศึกษา (มะเขือพวง) ไปพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑของชุมชน ไดแก ชา
มะเขือพวง ยาหมองมะเขือพวง ยาอมขับเสมหะมะเขือพวง และแชมพูกําจัดเหามะเขือพวง 
        4. นักเรียน ครู และบุคลากร ไดพัฒนาทักษะการคิด การทํางานรวมกัน รูศักยภาพของทรัพยากรท่ีมี รู
จินตนาการ และรูประโยชน สามารถนําองคความรูและจินตนาการไปสรางแรงบันดาลใจในการพัฒนา
นวัตกรรมใหมๆ ท้ังดานวิทยาศาสตร ตรรกศาสตร ภาษาศาสตร ศิลปะและภูมิปญญา ท่ีมีความสัมพันธระหวาง
ปจจัยบนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประหยัดสุดแตประโยชนสูงสุด  
        5. นักเรียน คร ูและผูบริหารไดพัฒนาสมรรถนะ ทักษะการเขียน การพูด การนําเสนอ พัฒนาบุคลิกภาพ
ใหมีความสงาแหงกายและความงามแหงจิต มีความละเมียดละมุนในความคิดและจินตนาการจนสามารถ
ถายทอดองคความรูเพ่ือเผยแพรเปนแบบอยางได  
        6. ครูไดพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูและสื่อ นวัตกรรม ท่ีบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
สามารถนําไปสูการพัฒนาผลงานวิชาการเพ่ือเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได 
     3) มีแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสม 
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        1. พ้ืนท่ีศึกษาของโรงเรียน 7 พ้ืนท่ี 
        2. พรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษา จํานวน 44 ชนิด 
        3. แปลงพืชศึกษา (มะเขือพวง) 
        4. หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
        5. หองพิเศษ หองวิทยาศาสตร หองสมุด หองคอมพิวเตอร หองสื่อการเรียนรู หอง Smart Learning 
        6. เว็บไซดโรงเรียนและเว็บไซด อพ.สธ. 
3.3 บุคลากรและผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

ในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสงผลใหบุคลากรและผูเรียนมีความมุงม่ัน มีความอุตสาหะ 
รับผิดชอบ อดทน มีความเพียรพยายามในการเอาชนะปญหาอุปสรรค รูจักแกปญหา แกสถานการณ กอเกิด
เปนความรักความสามัคคี เสียสละ ชวยเหลือแบงปน มีความเอ้ืออาทร การมีประชาธิปไตยในการอยูรวมกัน 
รูจักการเปนผูนํา ผูตามท่ีดี ยอมรับเสียงสวนใหญแตตองเคารพเสียงสวนนอย  โดยยึดหลักความถูกตองเพ่ือให
งานสําเร็จ โดยการรวมมือ รวมใจ รวมคิด รวมปฏิบัติ ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ การมีความรับผิดชอบ หมายถึง การรูหนาท่ี มีวินัย ตรง
ตอเวลา มีความเปนเลิศ กลาหาญ และซ่ือตรง อันเปนพ้ืนฐานท่ีชวยใหการทํางานท่ีไดรับมอบหมายประสบ
ความสําเร็จ รวมท้ังการท่ีนักเรียน ครูไดรวมกันศึกษาขอมูลพรรณไม ไดสัมผัส คลุกคลีจนเห็นคุณของพรรณไม 
เห็นความแตกตางและความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีเก้ือหนุน สรรพสัตว สรรพชีวิตท่ีอาศัยพ่ึงพากัน จนเกิดเปน
ความรัก ความเมตตา มีความเอ้ืออาทร เก้ือหนุน การุณ ไมมีจิตท่ีคิดทําลาย ทําราย สรรพสิ่งรอบขางท้ังสิ่งท่ีมี
ชีวิตและไมมีชีวิต ซ่ึงเปนฐานจิตใจท่ีดีงามท่ีจะชวยใหเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมและพลเมืองท่ีดีของประเทศ 
3.4 บุคลากร และผูเรียน ดีเปนท่ียอมรับ 
     1) โรงเรียนไดรับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับเหรียญทองแดงของคุรุสภา ประจําปการศึกษา 
2564 รูปแบบการจดัการเรยีนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและรีสอรทแหงการเรียนรูบนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
      2) ครูกลุมสาระศิลปะไดรับรางวัลชมเชยระดับภาคใต งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ินระดับภาคใต 
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เรื่อง การวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป ระดับเหรียญทอง 
      3) นักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ินระดับ
ภาคใต ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดแก โครงานคณิตศาสตร เรื่อง ถอดรหัสพรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษา 
โครงงานสังคมศึกษา ลูกประคบสมุนไพร ผลิตภัณฑภูมิปญญา จากพืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
โครงงานภาษาไทย เรื่อง เรียงรอยถอยคําลํานําสวนพฤกษ  โครงงานภาษาอังกฤษ Sip pea eggplant tea 
under the  solar energy และรางวัลเหรียญเงินโครงานวิทยาศาสตร เรื่อง แรกนาพฤกษาศาสตร ความ
หลากหลายบนปลายรวง  โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง Tari Pea Eggplant   
      4) โรงเรียนเปนแหลงศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใหกับหนวยงานตางๆ ไดแก กศน.นาทวี อ.นา
ทวี จ.สงขลา รร.เทศบาลตําบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา รร.เทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) เทศบาลนครสงขลา จ.
สงขลา และชมรมผูบริหารโรงเรียน อ.สะเดา จ.สงขลา  
      5) ผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนวิทยากรนําเสนอแนวทางการการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ใหกับหนวยงานตางๆ อาทิ ศูนยแมขาย อพ.สธ. ม.สงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา  สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดยะลา  และ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลาเขต 3 กศน.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา และ รร.เทศบาล
ตําบลปริก อ.สะเดา  จ.สงขลา เปนตน 
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        1. พ้ืนท่ีศึกษาของโรงเรียน 7 พ้ืนท่ี 
        2. พรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษา จํานวน 44 ชนิด 
        3. แปลงพืชศึกษา (มะเขือพวง) 
        4. หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
        5. หองพิเศษ หองวิทยาศาสตร หองสมุด หองคอมพิวเตอร หองสื่อการเรียนรู หอง Smart Learning 
        6. เว็บไซดโรงเรียนและเว็บไซด อพ.สธ. 
3.3 บุคลากรและผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

ในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสงผลใหบุคลากรและผูเรียนมีความมุงม่ัน มีความอุตสาหะ 
รับผิดชอบ อดทน มีความเพียรพยายามในการเอาชนะปญหาอุปสรรค รูจักแกปญหา แกสถานการณ กอเกิด
เปนความรักความสามัคคี เสียสละ ชวยเหลือแบงปน มีความเอ้ืออาทร การมีประชาธิปไตยในการอยูรวมกัน 
รูจักการเปนผูนํา ผูตามท่ีดี ยอมรับเสียงสวนใหญแตตองเคารพเสียงสวนนอย  โดยยึดหลักความถูกตองเพ่ือให
งานสําเร็จ โดยการรวมมือ รวมใจ รวมคิด รวมปฏิบัติ ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ การมีความรับผิดชอบ หมายถึง การรูหนาท่ี มีวินัย ตรง
ตอเวลา มีความเปนเลิศ กลาหาญ และซ่ือตรง อันเปนพ้ืนฐานท่ีชวยใหการทํางานท่ีไดรับมอบหมายประสบ
ความสําเร็จ รวมท้ังการท่ีนักเรียน ครูไดรวมกันศึกษาขอมูลพรรณไม ไดสัมผัส คลุกคลีจนเห็นคุณของพรรณไม 
เห็นความแตกตางและความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีเก้ือหนุน สรรพสัตว สรรพชีวิตท่ีอาศัยพ่ึงพากัน จนเกิดเปน
ความรัก ความเมตตา มีความเอ้ืออาทร เก้ือหนุน การุณ ไมมีจิตท่ีคิดทําลาย ทําราย สรรพสิ่งรอบขางท้ังสิ่งท่ีมี
ชีวิตและไมมีชีวิต ซ่ึงเปนฐานจิตใจท่ีดีงามท่ีจะชวยใหเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมและพลเมืองท่ีดีของประเทศ 
3.4 บุคลากร และผูเรียน ดีเปนท่ียอมรับ 
     1) โรงเรียนไดรับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับเหรียญทองแดงของคุรุสภา ประจําปการศึกษา 
2564 รูปแบบการจดัการเรยีนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและรีสอรทแหงการเรียนรูบนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
      2) ครูกลุมสาระศิลปะไดรับรางวัลชมเชยระดับภาคใต งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ินระดับภาคใต 
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เรื่อง การวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป ระดับเหรียญทอง 
      3) นักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ินระดับ
ภาคใต ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดแก โครงานคณิตศาสตร เรื่อง ถอดรหัสพรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษา 
โครงงานสังคมศึกษา ลูกประคบสมุนไพร ผลิตภัณฑภูมิปญญา จากพืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
โครงงานภาษาไทย เรื่อง เรียงรอยถอยคําลํานําสวนพฤกษ  โครงงานภาษาอังกฤษ Sip pea eggplant tea 
under the  solar energy และรางวัลเหรียญเงินโครงานวิทยาศาสตร เรื่อง แรกนาพฤกษาศาสตร ความ
หลากหลายบนปลายรวง  โครงงานภาษาอังกฤษ เรื่อง Tari Pea Eggplant   
      4) โรงเรียนเปนแหลงศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใหกับหนวยงานตางๆ ไดแก กศน.นาทวี อ.นา
ทวี จ.สงขลา รร.เทศบาลตําบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา รร.เทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) เทศบาลนครสงขลา จ.
สงขลา และชมรมผูบริหารโรงเรียน อ.สะเดา จ.สงขลา  
      5) ผูบริหารสถานศึกษาและครูเปนวิทยากรนําเสนอแนวทางการการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ใหกับหนวยงานตางๆ อาทิ ศูนยแมขาย อพ.สธ. ม.สงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา  สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดยะลา  และ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลาเขต 3 กศน.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา และ รร.เทศบาล
ตําบลปริก อ.สะเดา  จ.สงขลา เปนตน 
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                                นางแจมจันทร  หอมระหัส 
                                  ตําแหนง ครูชํานาญการ 

 
 
 

ช่ือสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 
ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภ ู

นําเสนอ วันที่ 22 เดือน กันยายน 2565 

 

หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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แจมจันทร  หอมระหัส 
 

1 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภ ู 

 

บทคัดยอ 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง  สนองงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สองงาน ๑๔ ป เห็น

คุณคาและประโยชนจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน กอเกิดเปนวิทยาการ ภูมิปญญา 

คุณธรรมและจริยธรรมสงผลสูประโยชนแทแกมหาชน โดยการจัดการเรียนรูใชสิ่งแวดลอมดานชีวภาพ กายภาพ

ในวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู โดยใชพืชเปนปจจัยหลัก โดยเฉพาะคลา ท่ีเปนไมลมลุกท่ีอาศัยอยูในน้ําและบนบก 

ปจจุบันใชเปนงานหัตถกรรมท่ีเกิดจากภูมิปญญาทองถ่ินมาสรางสรรคเปนผลงานเครื่องใชสอยในชีวิตประจําวัน

ดวยยเหตุนี้งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองจึงนําคลาและพืชในโรงเรียนมาบรูณา

การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนนักศึกษา โดยมีจุดประสงค 1) เพ่ือใหผูเรียนสามารถสรางองคความรู

ทางดานพฤกษศาสตรและเกิดทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยก

รรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  วิชาโปรแกรมกราฟก รหัสวิชา 20204-2007 หนวยท่ี 4 เรื่องการเลือกพ้ืนท่ี 

รูจักเชื่อมโยงความรูจากสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจวิชาเพ่ือสรางผลงานบูรณาการตามความชอบและความถนัด

ของตน 2) เพ่ือใหผูเรียนใกลชิดกับพืชพรรณในโรงเรียนผานการใชพืชเปนสื่อการเรียนรู สงผลใหผูเรียนไดเห็น

ประโยชนของพืชพรรณเหลานั้น นําไปสูการอนุรักษและดูแลรักษาตอไป 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนาท่ีโดยตรงในการจัดการศึกษาวิชาชีพ เพ่ือพัฒนา

กําลังคนระดับก่ึงฝมือ ระดับฝมือและระดับผูชํานาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ(ระดับเทคนิค) ใหสอดคลองกับ

ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม สามารถ เปนผูปฏิบัติงาน หัวหนา

งานหรือเปนผูประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ ได โดยเนนการแก ปญหา สรางองคความรูในอาชีพ มี

บุคลิกภาพ คุณธรรมและเจตคติท่ีดี  ของการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ของหลักสูตรสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดเปดสอนหลายประเภทวิชา หลายสาขางาน ตามความตองการของวิทยาลัยท่ี

เปด วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  3 ประเภทวิชา 9 สาขางาน คือประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานชางยนต สาขางานชาง

ไฟฟากําลัง สาขางานชางเชื่อมโลหะ สาขางานชางกลโรงงาน สาขางานชางอิเล็กทรอนิกส ประเภทวิชาพาณิช

ยกรรม  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางานการบัญชี สาขางานโลจีสติกส ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

สาขางานการโรงแรม แตละสาขามีรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมและความสนใจของ

ผูเรียนโดยมีกลุมเปาหมายเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  วิชาโปรแกรมกราฟก รหัสวิชา 20204-2007 หนวยท่ี 4 เรื่องการเลือกพ้ืนท่ี มี
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การบูรณาการกิจกรรมการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงขามสาขาวิชาในกลุม คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคม มี

การเปลี่ยนบรรยากาศการจัดการเรียนในหองเรยีนเปนการศึกษาแหลงเรยีนรูนอกหองเรียน  

และใหอิสระกับนักเรียนในการสรางสรรคชิ้นงาน ทําใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะในหลาย ๆ ดานไปพรอม ๆ กัน 

การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา นําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบูรณาการสูการเรียนการสอน เปน

ประโยชนตอผูเรียนและครูในสถานศึกษา1.) รายวิชาท่ีบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในองคประกอบ

ท่ี 1 องคประกอบ ท่ี 2 องคประกอบท่ี 3 องคประกอบท่ี 4 และพืชศึกษา 2.) รายวชิาท่ีบูรณาการงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน  1 แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการอยางนอย 1 หนวยการเรียนรู 3.) แผนการจัดการ

เรียนรูตองแสดง สวนปก (ชื่อวิชา รหัสวิชา หลักสูตรท่ีใชสอน ชื่อครูผูสอน ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานท่ี

สอน ภาคเรียนท่ี ชื่อสถานศึกษา) สวนแผน (แสดงรายวิชา หนวยการเรียนรู  สมรรถนะ  ชั้นปท่ีสอน) แผนตอง

แสดงใบความรู ข้ันตอนการสอน ใบงาน ชิ้นงาน ใหสอดคลององคประกอบและลําดับการเรียนรูของงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 4.) ครูผูสอนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สูแผนการจัดการเรียนรูอยางนอย 

1 รายวิชา ตอ 1 ภาคเรยีน เปนประโยชนตอผูเรียนในการเรียนรูเก่ียวกับการศึกษาแบบศึกษาพรรณไมใน

โรงเรียน นําขอมูลมาคัดแยกสาระและจัดใหเปนหมวดหมู ตลอดจนเทคนิควิธีการทางคอมพิวเตอรในออกแบบ

ใบงาน ทําใหผูเรียนรูจักเชื่อมโยงความรูจากตางกลุมสาระเพ่ือสรางผลงานบูรณาการตามความถนัดของตน นํา

ประสบการณจากการเรียนรูบูรณาการไปประยุกตใชในดานการเรียน และการทํางานในอนาคต สรางความ

ตระหนักใหผูเรียนเห็นคุณคาของพรรณไม ธรรมชาติ รวมมือกันอนุรักษพันธุกรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน  
 

คําสําคัญ : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา,นําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
             บูรณาการสูการเรียนการสอน 
ติดตอผูนําเสนอ : นางแจมจันทร  หอมระหัส โทร 0933241964  อีเมลล jamjan.h@ovec.moe.go.th 
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การเปลี่ยนบรรยากาศการจัดการเรียนในหองเรยีนเปนการศึกษาแหลงเรยีนรูนอกหองเรียน  

และใหอิสระกับนักเรียนในการสรางสรรคชิ้นงาน ทําใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะในหลาย ๆ ดานไปพรอม ๆ กัน 

การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา นําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบูรณาการสูการเรียนการสอน เปน

ประโยชนตอผูเรียนและครูในสถานศึกษา1.) รายวิชาท่ีบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในองคประกอบ

ท่ี 1 องคประกอบ ท่ี 2 องคประกอบท่ี 3 องคประกอบท่ี 4 และพืชศึกษา 2.) รายวชิาท่ีบูรณาการงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน  1 แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการอยางนอย 1 หนวยการเรียนรู 3.) แผนการจัดการ

เรียนรูตองแสดง สวนปก (ชื่อวิชา รหัสวิชา หลักสูตรท่ีใชสอน ชื่อครูผูสอน ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานท่ี

สอน ภาคเรียนท่ี ชื่อสถานศึกษา) สวนแผน (แสดงรายวิชา หนวยการเรียนรู  สมรรถนะ  ชั้นปท่ีสอน) แผนตอง

แสดงใบความรู ข้ันตอนการสอน ใบงาน ชิ้นงาน ใหสอดคลององคประกอบและลําดับการเรียนรูของงานสวน
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1 รายวิชา ตอ 1 ภาคเรยีน เปนประโยชนตอผูเรียนในการเรียนรูเก่ียวกับการศึกษาแบบศึกษาพรรณไมใน

โรงเรียน นําขอมูลมาคัดแยกสาระและจัดใหเปนหมวดหมู ตลอดจนเทคนิควิธีการทางคอมพิวเตอรในออกแบบ

ใบงาน ทําใหผูเรียนรูจักเชื่อมโยงความรูจากตางกลุมสาระเพ่ือสรางผลงานบูรณาการตามความถนัดของตน นํา

ประสบการณจากการเรียนรูบูรณาการไปประยุกตใชในดานการเรียน และการทํางานในอนาคต สรางความ

ตระหนักใหผูเรียนเห็นคุณคาของพรรณไม ธรรมชาติ รวมมือกันอนุรักษพันธุกรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน  
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บทนํา 

จากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เก่ียวกับการอนุรักษ 
พันธุกรรมพืช ความวา “การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการปลูกฝง 
ใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจ และเกิดความปติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใช 
วิธีการสอนการอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทํา 
ใหเด็กเกิดความเครียด ซ่ึงจะเปนผลเสียแกประเทศไทยในระยะยาว”  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ไดเล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรู แมวาความหลากหลายของพืช

พรรณในโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง จะมีจํานวนนอยเนื่องจากพ้ืนสวนใหญเปนดินลูกรัง แหงแลง

แตจาการสํารวจทําใหพบวา พืชพรรณใน บริเวณวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองมีความสําคัญและมีประโยชนใน

ดานหัตถศิลปสรางรายไดสรางอาชีพใหกับชุมชนในทองถ่ิน สามารถแปรรูปเปน ผลิตภัณฑได โดยเฉพาะคลา

เปนพืชศึกษาของวิทยาลัย ในปจจุบันจะพบเห็นไดนอยจึง เปนพืชท่ีควรอนุรักษและศึกษาขอมูลทาง

พฤกษศาสตร ดังนั้นการนําไปใชประโยชนทางการศึกษา นําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบูรณาการสูการเรียนการ

สอน ของพืชศึกษาจึงมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูทางดานพฤกษศาสตรและเกิด

ทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ  วชิาโปรแกรมกราฟก รหัสวิชา 20204-2007 หนวยท่ี 4 เรื่องการเลือกพ้ืนท่ี รูจักเชื่อมโยงความรูจาก

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจวิชาเพ่ือสรางผลงานบูรณาการตามความชอบและความถนัดของตน 2) เพ่ือใหผูเรียน

ใกลชิดกับพืชพรรณในโรงเรียนผานการใชพืชเปนสื่อการเรียนรู สงผลใหผูเรียนไดเห็นประโยชนของพืชพรรณ

เหลานั้น นําไปสูการอนุรักษและดูแลรักษาตอไป 

จากการเรียนรูดวยวิธีบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยใชลําดับการเรียนรูใน องคประกอบ
ท่ี 1 ลําดับการเรียนรูท่ี 3 ตั้งชือ่สอบถามชื่อและศึกษาขอมูลพ้ืนบาน น.1 ลําดับท่ี 7 การบันทึกภาพและภาพวาด
ทางพฤกษศาสตร  องคประกอบท่ี 3 การศึกษาแบบศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.7-003) 
องคประกอบท่ี 4 ลําดับการเรียนรูท่ี 1 รวบรวมผลการเรียนรู ลําดับท่ี 2 การคัดแยกสาระและจัดใหเปน
หมวดหมู ลําดับท่ี 3 สรุปและเรียบเรียง ลําดับท่ี 5 กําหนดรูปแบบการเขียนรายงาน ลําดับท่ี 6  เรียนรูวิธีการ
รายงานผล 6.1) หนังสือเลมเล็ก ลําดับท่ี 7 กําหนดวิธีการรายงานผล และสุดทายองคประกอบท่ี 5 การนํามาใช
ประโยชนทางการศึกษา นําองคความรูท่ีเปนวิทยากร เผยแพรใหเกิดองคความรูใหม ลําดับท่ี 1 การนําสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนบูรณาการสูการเรียนการสอน 1.1)การทําหลักสูตรและการเรียนเขียนแผนการสอนให
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 1.2) การจัดเก็บผลการเรียนรู เปน
วิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนรู ท่ีครูสามารถประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จากการบูรณาการกลุมสมรรถนะแกนกลางการเรียนรูคณิตศาสตรในการกําหนดมาตรสวน การยอสวนการ
ขยายสวนของภาพวาดเสมือนจริงทําให นักเรียนเรียนรูไดอยางเขาใจ ผานการลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังไดฝก
ทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณทาง วิทยาศาสตรในการศึกษาโครงสรางภายนอกและภายในของพืช รวมท้ัง
ยังไดบูรณาการสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจในการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของสวนประกอบตางๆ ของพืช 
โดยใช พรรณไมท่ีสนใจในโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู นอกจากนี้ยังเปนการฝกใหผูเรียนไดรูจักการวางแผน การ
แกปญหา การทํางานเปนทีม การแลกเปลี่ยนและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน นอกจากนี้ การดําเนินงานสวน
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พฤกษศาสตรโรงเรียนยังสงผลตอโรงเรียนและชุมชนอ่ืนๆ เชน การเขามาศึกษา ดูงาน การบูรณาการความรูใน
การศึกษาขอมูลดานตางๆ ของพรรณไมซ่ึงเปนขอมูลท่ีสําคัญในนําสูการประดิษฐคิดคนผลิตภัณฑสิ่งประดิษฐ
อาชีวศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร นวัตกรรมท่ีสามารถสรางรายไดใหกับโรงเรียนและชุมชน สนับสนุนใหเกิดการ
เล็งเห็นถึง ความสําคัญและคุณประโยชนของพืชพรรณในโรงเรียนและทองถ่ิน กอใหเกิดความรูสึกหวนแหน 
เห็นคุณคา ของการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณเหลานั้นไวตอไป 
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พฤกษศาสตรโรงเรียนยังสงผลตอโรงเรียนและชุมชนอ่ืนๆ เชน การเขามาศึกษา ดูงาน การบูรณาการความรูใน
การศึกษาขอมูลดานตางๆ ของพรรณไมซ่ึงเปนขอมูลท่ีสําคัญในนําสูการประดิษฐคิดคนผลิตภัณฑสิ่งประดิษฐ
อาชีวศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร นวัตกรรมท่ีสามารถสรางรายไดใหกับโรงเรียนและชุมชน สนับสนุนใหเกิดการ
เล็งเห็นถึง ความสําคัญและคุณประโยชนของพืชพรรณในโรงเรียนและทองถ่ิน กอใหเกิดความรูสึกหวนแหน 
เห็นคุณคา ของการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณเหลานั้นไวตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบูรณาการ : 
การวิเคราะหความสอดคลอง 

ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการการนําไปใชประโยชนทางการศึกษา   นําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
บูรณาการสูการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  วิชาโปรแกรมกราฟก รหัสวิชา 20204-2007 หนวยท่ี 4 เรื่องการเลือกพ้ืนท่ี 
สามารถวิเคราะหความ สอดคลองตามหลักสูตรแกนของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 ตารางวิเคราะหความสอดคลองลําดับการเรียนรูงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
กับหลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับการเขียนแผนการสอนวิชาโปรแกรมกราฟก รหัสวิชา 
20204-2007 

 

ตารางวิเคราะหความสอดคลองลําดับการเรียนรูงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
กับหลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

องคประกอบ 
/ลําดับการเรียนรู 

ประเภท
วิชา/
หมวด
วิชา 

สาขาวิชา
/กลุมวิชา 

สาขางาน รายวิชา 
หนวยการ

เรียนรู 
 

สมรรถนะ 
ระดับ
ชั้น 

ภาค
เรียน 
ท่ี 1 

ภาค
เรียน
ท่ี 2 

ครูผู
สอน 

 

องคประกอบท่ี 1 การจัดทําปายชื่อพรรณไม 

7. บันทึกภาพหรือ
วาดภาพทาง
พฤกษศาสตร 

พาณิช
ยกรรม 

 

คอมพิวเต
อรธุรกิจ 

คอมพิวเต
อรธุรกิจ 

โปรแกรม
กราฟก 

การใช
เครื่องมือ 
Selectio
n 

1. ใชเครื่องมือ
ออกแบบดวย
โปรแกรม Adobe 
Photoshopได 
2. บันทึกไฟลภาพ 
ไดอยางถูกตอง 

ปวช.2 

 

   

11. ทํารางปายช่ือ
พรรณไมสมบูรณ 

 

   โปรแกรม
กราฟก 

การสราง
กรอบ
ขอความ 

สรางแกไขและ
ตกแตงภาพโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป
กราฟกได 

ปวช.2    

องคประกอบท่ี 3  การศึกษาขอมูลดานตางๆ 

1. การศึกษาพรรณ

ไมในสวน

พฤกษศาสตร

โรงเรียน  (ก.7-

003) ครบตาม

ทะเบียนพรรณไม 

   1.1)  การมีสวน
รวมของผูศึกษา 

ทุก
ประเภท 

ทุก
สาขาวิชา 

 

ทุกสาขา

งาน 

 

กิจกรรม
ชมรม
วิชาชีพ 

 

บูรณาการ
งานสวน
พฤกษศาส
ตร
โรงเรียน 

 

ปฏิบัติเก่ียว
การศึกษาพรรณไม
ตามแบบ ก.7-003 
ในพ้ืนท่ีศึกษา 

 

ปวช.2    
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องคประกอบ 
/ลําดับการเรียนรู 

ประเภท
วิชา/
หมวด
วิชา 

สาขาวิชา
/กลุมวิชา 

สาขางาน รายวิชา 
หนวยการ

เรียนรู 
 

สมรรถนะ 
ระดับ
ชั้น 

ภาค
เรียน 
ท่ี 1 

ภาค
เรียน
ท่ี 2 

ครูผู
สอน 

 

1.2)  การศึกษา
ขอมูลพ้ืนบาน 

    

 1.3)  การศึกษา
ขอมูลพรรณไม 

   

1.4)  การสรุป
ลักษณะและขอมลู
พรรณไม 

   

1.5)  การสืบคน
ขอมูลพฤกษศาสตร 

   

 1.6)  การบันทึก
ขอมูลเพ่ิมเติม 

   

1.7)  การตรวจสอบ
ผลงานเปนระยะ 

จากหัวขอ 1.1) – 1.6)  ทุกประเภทวิชา ใหประเมินสมรรถนะของผูเรียน เปนเจตคติ 

1.8) ความเปน
ระเบียบความตั้งใจ 

จากหัวขอ 1.1) – 1.6)  ทุกประเภทวิชา ใหประเมินสมรรถนะของผูเรียน เปนเจตคติ 

องคประกอบท่ี 4  การรายงานผลการเรียนรู 

1. รวบรวมผลการ
เรียนรู 
 

พาณิช
ยกรรม 

คอมพิวเต
อรธุรกิจ 

คอมพิวเต
อรธุรกิจ 

โปรแกรม
กราฟก 

เทคนิค
การ
ตกแตง
ภาพ 

สรางแกไข และ
ตกแตงภาพโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป
กราฟกได 

ปวช.2    

2. คัดแยก
สาระสําคัญและ
จัดเปนหมวดหมู 
  

  2.1) วิเคราะห
เรียบเรียงสาระ 
  2.2) จัดระเบียบ
ขอมูลสาระแตละ
ดาน 
  2.3) จัดลําดบั
สาระหรือกลุมสาระ 

พาณิช
ยกรรม 

คอมพิวเต
อรธุรกิจ 

คอมพิวเต
อรธุรกิจ 

โปรแกรม
กราฟก 

เทคนิค
การ
ตกแตง
ภาพ 

สรางแกไข และ
ตกแตงภาพโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป
กราฟกได 

ปวช.    

3. สรุปและเรยีบ
เรียง 
 

พาณิช
ยกรรม 

คอมพิวเต
อรธุรกิจ 

คอมพิวเต
อรธุรกิจ 

โปรแกรม
กราฟก 

เทคนิค
การ
ตกแตง
ภาพ 

สรางแกไข และ
ตกแตงภาพโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป
กราฟกได 

ปวช.    
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องคประกอบ 
/ลําดับการเรียนรู 

ประเภท
วิชา/
หมวด
วิชา 

สาขาวิชา
/กลุมวิชา 

สาขางาน รายวิชา 
หนวยการ

เรียนรู 
 

สมรรถนะ 
ระดับ
ชั้น 

ภาค
เรียน 
ท่ี 1 

ภาค
เรียน
ท่ี 2 

ครูผู
สอน 

 

1.2)  การศึกษา
ขอมูลพ้ืนบาน 

    

 1.3)  การศึกษา
ขอมูลพรรณไม 

   

1.4)  การสรุป
ลักษณะและขอมลู
พรรณไม 

   

1.5)  การสืบคน
ขอมูลพฤกษศาสตร 

   

 1.6)  การบันทึก
ขอมูลเพ่ิมเติม 

   

1.7)  การตรวจสอบ
ผลงานเปนระยะ 

จากหัวขอ 1.1) – 1.6)  ทุกประเภทวิชา ใหประเมินสมรรถนะของผูเรียน เปนเจตคติ 

1.8) ความเปน
ระเบียบความตั้งใจ 

จากหัวขอ 1.1) – 1.6)  ทุกประเภทวิชา ใหประเมินสมรรถนะของผูเรียน เปนเจตคติ 

องคประกอบท่ี 4  การรายงานผลการเรียนรู 

1. รวบรวมผลการ
เรียนรู 
 

พาณิช
ยกรรม 

คอมพิวเต
อรธุรกิจ 

คอมพิวเต
อรธุรกิจ 

โปรแกรม
กราฟก 

เทคนิค
การ
ตกแตง
ภาพ 

สรางแกไข และ
ตกแตงภาพโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป
กราฟกได 

ปวช.2    

2. คัดแยก
สาระสําคัญและ
จัดเปนหมวดหมู 
  

  2.1) วิเคราะห
เรียบเรียงสาระ 
  2.2) จัดระเบียบ
ขอมูลสาระแตละ
ดาน 
  2.3) จัดลําดบั
สาระหรือกลุมสาระ 

พาณิช
ยกรรม 

คอมพิวเต
อรธุรกิจ 

คอมพิวเต
อรธุรกิจ 

โปรแกรม
กราฟก 

เทคนิค
การ
ตกแตง
ภาพ 

สรางแกไข และ
ตกแตงภาพโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป
กราฟกได 

ปวช.    

3. สรุปและเรยีบ
เรียง 
 

พาณิช
ยกรรม 

คอมพิวเต
อรธุรกิจ 

คอมพิวเต
อรธุรกิจ 

โปรแกรม
กราฟก 

เทคนิค
การ
ตกแตง
ภาพ 

สรางแกไข และ
ตกแตงภาพโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป
กราฟกได 

ปวช.    

องคประกอบ 
/ลําดับการเรียนรู 

ประเภท
วิชา/
หมวด
วิชา 

สาขาวิชา
/กลุมวิชา 

สาขางาน รายวิชา 
หนวยการ

เรียนรู 
 

สมรรถนะ 
ระดับ
ชั้น 

ภาค
เรียน 
ท่ี 1 

ภาค
เรียน
ท่ี 2 

ครูผู
สอน 

 

4. เรียนรูรูปแบบ
การเขียนรายงาน 
  4.1) แบบวิชาการ     
  4.2) แบบบูรณา
การ 

ทุก
ประเภท
วิชา 

ทุก
สาขาวิชา 

ทุกสาขา
งาน 

สิ่งประดิษฐ
นวัตกรรม
อาชีวศึกษา 

สรางและ
ออกแบบ
ช้ินงาน
สิ่งประดิษ
ฐ 

สรางและออกแบบ
ช้ินงาน บูรณาการ
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนได 

ปวช. 

 

   

6.เรียนรูวิธีการ
รายงานผล  6.1) 
เอกสาร เชน 
หนังสือเลมเล็ก แผน
พับ E-book  

พาณิช
ยกรรม 

คอมพิวเต
อรธุรกิจ 

คอมพิวเต
อรธุรกิจ 

โปรแกรม
กราฟก 

มุมมอง
ภาพและ
การ
ตกแตง
ภาพ
ดวยเล
เยอร 

สรางสมุดเลมเล็ก
และตกแตงภาพดวย
โปรแกรมกราฟกได 

ปวช.    

7. กําหนดวิธีการ
รายงานผล 

รายวิชาท่ีบูรณาการในองคประกอบท่ี 1 องคประกอบท่ี 2 องคประกอบท่ี 3   
และพืชศึกษา 

ปวช.    

องคประกอบท่ี 5   การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา 

1. นําสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนบูรณาการสู
การเรยีนการสอน      
  1.1) จัดทํา
หลักสตูรและการ
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรูให
สอดคลองกับ
หลักสตูร 
  1.2) จัดเก็บผลการ
เรียนรู 

ทุก
ประเภท
วิชา 

ทุก
สาขาวิชา 

ทุกสาขา
งาน 

1. รายวิชาท่ีบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 
ในองคประกอบท่ี 1 องคประกอบ ท่ี 2 
องคประกอบท่ี 3 องคประกอบท่ี 4 และพืชศึกษา 
2. รายวิชาท่ีบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน  1  
แผนการจดัการเรียนรูบูรณาการอยางนอย 1 
หนวยการเรียนรู 
3. แผนการจัดการเรียนรูตองแสดง สวนปก (ช่ือ
วิชา รหัสวิชา หลักสตูรท่ีใชสอน ช่ือครูผูสอน 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานท่ีสอน ภาคเรยีน
ท่ี ช่ือสถานศึกษา) สวนแผน (แสดงรายวิชา หนวย
การเรยีนรู  สมรรถนะ  ช้ันปท่ีสอน) แผนตอง
แสดงใบความรู ข้ันตอนการสอน ใบงาน ช้ินงาน 
ใหสอดคลององคประกอบและลําดับการเรียนรู
ของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
4. ครูผูสอนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน สูแผนการจัดการเรียนรูอยางนอย 1 
รายวิชา ตอ 1 ภาคเรยีน 
 

ปวช. 
ปวส. 
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แผนการจัดการการเรียนรู 
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แผนการจัดการการเรียนรู 

 
 

 
 

รหัสและชื่อวิชา 20204-2007    วิชา โปรแกรมกราฟก 
หนวยกิต (ท-ป-น)...... 2-2-3.................เวลาเรียนตอภาคเรียน...........72............ชั่วโมง 

 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือให 
1.เขาใจเก่ียวกับหลักการ ประเภทและคุณลักษณะของภาพกราฟก 
2 สามารถสราง แกไข และตกแตงภาพโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟก 
3 สามารถประยุกตใชโปรแกรมกราฟกในงานอาชีพ 
4 มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการ ประเภทและคุณลักษณะของ ภาพกราฟก 
2.สรางแกไข และตกแตงภาพโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟก 
3.ประยุกตใชโปรแกรมกราฟกในงานอาชีพ 
 

 
คําอธิบายรายวิชา 

  ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ ประเภทและคุณลักษณะของภาพกราฟก หลักการของ
ภาพกราฟกแบบ Vector และ Bitmap การสราง แกไขและตกแตงภาพกราฟกดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
กราฟก และการประยุกตใชโปรแกรมกราฟกในงานอาชีพ 
 

 
 

 

ลักษณะรายวิชา 
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ตารางวิเคราะหความสําคัญของเนื้อหาและวัตถุประสงค 

รหัสวิชา  20204-2007 ช่ือวิชา  โปรแกรมกราฟก 
จํานวนช่ัวโมงการเรียนรู 4 ช่ัวโมง / สัปดาห 

แผนจัดการเรียนรู 18 สัปดาหตอภาคเรียน  รวมจํานวน   72  ช่ัวโมง      3  หนวยกิต 
                   
  

 

ตารางวิเคราะหหลักสูตร 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ/ 
กลุมรหัส 20001 – 2001  

 

 พุทธิพิสัย  

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

 

จิต
พิส

ัย 
 

รว
ม 

ลํา
ดับ

คว
าม

สํา
คัญ

 

จํา
นว

นช
ั่วโ

มง
 

คว
าม

รู 

คว
าม

เข
าใ

จ 

กา
รน

ําไ
ปใ

ช 

กา
รว

ิเค
รา

ะห
 

กา
รส

ังเ
คร

าะ
ห 

กา
รป

ระ
เมิ

น 

1.ทฤษฎีคอมพิวเตอรกราฟก 1 1 - - - - 1 1 4 7 4 
2.หลักการทํางานและการแสดงผลของภาพ
คอมพิวเตอรกราฟก 

1 1 1 - - - 1 1 5 6 4 

3.สวนประกอบโปรแกรมและการใช
โปรแกรม 
สรางภาพกราฟกแบบ Raster 

1 1 2 - - - 4 2 10 2 8 

4.การใชโปรแกรมสรางภาพกราฟกแบบ 
Vector 

1 
1 

1 1 - - 2 2 8 4 4 

5.ชั้นรูปภาพ (Layer) 1 1 2 - - - 4 2 10 2 8 
6.การปรับแตงรูปภาพและการใชคําสั่ง 
Filter 

1 
1 

2 1 1 - 4 2 12 1 8 

7.การเลือก (Selection) 1 1 1 1 - - 2 1 7 5 8 
8.การใชเครื่องมือในการแกไขหรือซอมแซม
รูปภาพ 

1 
1 

1 1 - - 2 1 7 5 4 

9.การจัดการขอความกับรูปภาพ 1 1 1 1 1 - 2 2 9 3 4 
10.การสรางภาพเคลื่อนไหว (Animation) 1 1 1 1 1 - 2 2 9 3 4 
11.รูปภาพกราฟกแบบสามมิต ิ 1 1 1 1 - - 2 2 8 4 4 
12.ทักษะการใชโปรแกรมภาพกราฟก 1 1 2 1 1 - 4 2 12 1 8 

สอบปลายภาคเรียน           4 
รวม 12 12 14 8 4 - 30 20 100  72 

ลําดับความสําคัญ 3 3 2 4 5 - 1 1    

ตารางวิเคราะหความสําคัญของเนื้อหาและวัตถุประสงค 

 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 
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ตารางวิเคราะหความสําคัญของเนื้อหาและวัตถุประสงค 

รหัสวิชา  20204-2007 ช่ือวิชา  โปรแกรมกราฟก 
จํานวนช่ัวโมงการเรียนรู 4 ช่ัวโมง / สัปดาห 

แผนจัดการเรียนรู 18 สัปดาหตอภาคเรียน  รวมจํานวน   72  ช่ัวโมง      3  หนวยกิต 
                   
  

 

ตารางวิเคราะหหลักสูตร 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ/ 
กลุมรหัส 20001 – 2001  

 

 พุทธิพิสัย  

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

 

จิต
พิส

ัย 
 

รว
ม 

ลํา
ดับ

คว
าม

สํา
คัญ

 

จํา
นว

นช
ั่วโ

มง
 

คว
าม

รู 

คว
าม

เข
าใ

จ 

กา
รน

ําไ
ปใ

ช 

กา
รว

ิเค
รา

ะห
 

กา
รส

ังเ
คร

าะ
ห 

กา
รป

ระ
เมิ

น 

1.ทฤษฎีคอมพิวเตอรกราฟก 1 1 - - - - 1 1 4 7 4 
2.หลักการทํางานและการแสดงผลของภาพ
คอมพิวเตอรกราฟก 

1 1 1 - - - 1 1 5 6 4 

3.สวนประกอบโปรแกรมและการใช
โปรแกรม 
สรางภาพกราฟกแบบ Raster 

1 1 2 - - - 4 2 10 2 8 

4.การใชโปรแกรมสรางภาพกราฟกแบบ 
Vector 

1 
1 

1 1 - - 2 2 8 4 4 

5.ชั้นรูปภาพ (Layer) 1 1 2 - - - 4 2 10 2 8 
6.การปรับแตงรูปภาพและการใชคําสั่ง 
Filter 

1 
1 

2 1 1 - 4 2 12 1 8 

7.การเลือก (Selection) 1 1 1 1 - - 2 1 7 5 8 
8.การใชเครื่องมือในการแกไขหรือซอมแซม
รูปภาพ 

1 
1 

1 1 - - 2 1 7 5 4 

9.การจัดการขอความกับรูปภาพ 1 1 1 1 1 - 2 2 9 3 4 
10.การสรางภาพเคลื่อนไหว (Animation) 1 1 1 1 1 - 2 2 9 3 4 
11.รูปภาพกราฟกแบบสามมิต ิ 1 1 1 1 - - 2 2 8 4 4 
12.ทักษะการใชโปรแกรมภาพกราฟก 1 1 2 1 1 - 4 2 12 1 8 

สอบปลายภาคเรียน           4 
รวม 12 12 14 8 4 - 30 20 100  72 

ลําดับความสําคัญ 3 3 2 4 5 - 1 1    

ตารางวิเคราะหความสําคัญของเนื้อหาและวัตถุประสงค 

 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 

 
 

รหัสวิชา  20204-2007 ช่ือวิชา  โปรแกรมกราฟก 
จํานวนช่ัวโมงการเรียนรู 4 ช่ัวโมง / สัปดาห 

แผนจัดการเรียนรู 18 สัปดาหตอภาคเรียน  รวมจํานวน   72  ช่ัวโมง      3  หนวยกิต 
 

หนวย 
ท่ี 

ช่ือหนวย/สาระสําคัญ 
สัปดาห

ท่ี 
ช่ัวโมง 

ท่ี 
จุดประสงคการเรียนรู 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

คานิยม และ
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 
- ปฐมนเิทศ 

1.จุดประสงครายวิชา 
สมรรถนะรายวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 
2. แนวทางวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนรู 

  

1.บอกจุดประสงครายวิชา 
สมรรถนะรายวิชา และ
คําอธิบายรายวิชาตาม
หลักสูตรฯ ได 
2.บอกแนวทางวัดผลและ
การประเมินผลการเรยีนรู
ได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความมีมนุษย
สัมพันธ 
ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ 

1 ทฤษฎีคอมพิวเตอรกราฟก 
1.ความหมายของ
คอมพิวเตอรกราฟก 
2.การออกแบบ (Design) 
3.ประเภทของโปรแกรม
สําหรับงานกราฟก 
4.คุณคาของงานกราฟก 
5.การประยุกตใชคอมพิวเตอร
กราฟกในงานดานตางๆ และ
โปรแกรมท่ีเก่ียวของ 

1 1-4 1.อธิบายความหมายของ
คอมพิวเตอรกราฟกได 
2.ออกแบบ (Design) ได 
3.บอกประเภทของ
โปรแกรมสําหรบังาน
กราฟกได 
4.บอกคุณคาของงาน
กราฟกได 
5.ประยุกตใชคอมพิวเตอร
กราฟกในงานดานตางๆ 
และโปรแกรมท่ีเก่ียวของได 

กําหนดการสอน 
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หนวย 
ท่ี 

ช่ือหนวย/สาระสําคัญ 
สัปดาห

ท่ี 
ช่ัวโมง 

ท่ี 
จุดประสงคการเรียนรู 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

คานิยม และ
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 
2 หลักการทํางานและการ

แสดงผลของภาพ
คอมพิวเตอรกราฟก 
1.ประเภทของภาพกราฟก 
2.ระบบสี (Color Model) 
3.ชนิดของไฟลรูปภาพ 
4.ความละเอียดรูปภาพ 
(Resolution) 
5.การจัดเตรียมรูปภาพเพ่ือ
นํามาใชงาน 
6.การติดตั้งโปรแกรม Adobe 
Photo Shop CS4 
7.การปรับรุนโปรแกรมผาน
อินเทอรเน็ต 

2 5-8  
1.บอกประเภทของ
ภาพกราฟกได 
2.อธิบายระบบสี (Color 
Model) ได 
3.บอกชนิดของไฟลรูปภาพ
ได 
4.อธิบายความละเอียด
รูปภาพ (Resolution) ได 
5.จัดเตรียมรูปภาพเพ่ือ
นํามาใชงานได 
6.ติดตั้งโปรแกรม Adobe 
Photo Shop CS4 ได 
7.ปรับรุนโปรแกรมผาน
อินเทอรเน็ตได 

ความเชื่อม่ันใน
ตนเอง 
ความสนใจใฝรู 
ความรักสามัคคี 
ความกตัญู
กตเวที 

3 สวนประกอบโปรแกรมและ
การใชโปรแกรมสราง
ภาพกราฟกแบบ Raster 
1.ความรูเก่ียวกับโปรแกรม 
Adobe Photo Shop CS4 
2.การสรางรูปภาพใหม 
3.สวนประกอบของโปรแกรม 

3 9-12  
1.อธิบายความรูเก่ียวกับ
โปรแกรม Adobe Photo 
Shop CS4 ได 
2.อธิบายการสรางรูปภาพ
ใหมได 
3.บอกสวนประกอบของ
โปรแกรมได 
4.สรางรูปภาพโดยใช
เครื่องมือ Brush ได 
5.บันทึกรูปภาพเพ่ือนําไปใช
งานได 
6 เปดรูปภาพได 
7.ปดรูปภาพได 
8.ออกจากโปรแกรมได 
9.ประยุกตการสรางรูปภาพ
จาก 
บทเรียนได 

 
 
 
 
ความมีมนุษย
สัมพันธ 
ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ 
ความเชื่อม่ันใน
ตนเอง 
ความสนใจใฝรู 
ความรักสามัคคี 
ความกตัญู
กตเวที 

4.การสรางรูปภาพโดยใช
เครื่องมือ Brush 
5.การบันทึกรูปภาพเพ่ือ
นําไปใชงาน 
6.การเปดรูปภาพเพ่ือนํามาใช 
7.การปดรูปภาพเพ่ือนําไปใช
งาน 
8.การออกจากโปรแกรม 
9.ประยุกตการสรางรูปภาพ
จากบทเรียน 

4 13-16 
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หนวย 
ท่ี 

ช่ือหนวย/สาระสําคัญ 
สัปดาห

ท่ี 
ช่ัวโมง 

ท่ี 
จุดประสงคการเรียนรู 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

คานิยม และ
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 
2 หลักการทํางานและการ

แสดงผลของภาพ
คอมพิวเตอรกราฟก 
1.ประเภทของภาพกราฟก 
2.ระบบสี (Color Model) 
3.ชนิดของไฟลรูปภาพ 
4.ความละเอียดรูปภาพ 
(Resolution) 
5.การจัดเตรียมรูปภาพเพ่ือ
นํามาใชงาน 
6.การติดตั้งโปรแกรม Adobe 
Photo Shop CS4 
7.การปรับรุนโปรแกรมผาน
อินเทอรเน็ต 

2 5-8  
1.บอกประเภทของ
ภาพกราฟกได 
2.อธิบายระบบสี (Color 
Model) ได 
3.บอกชนิดของไฟลรูปภาพ
ได 
4.อธิบายความละเอียด
รูปภาพ (Resolution) ได 
5.จัดเตรียมรูปภาพเพ่ือ
นํามาใชงานได 
6.ติดตั้งโปรแกรม Adobe 
Photo Shop CS4 ได 
7.ปรับรุนโปรแกรมผาน
อินเทอรเน็ตได 

ความเชื่อม่ันใน
ตนเอง 
ความสนใจใฝรู 
ความรักสามัคคี 
ความกตัญู
กตเวที 

3 สวนประกอบโปรแกรมและ
การใชโปรแกรมสราง
ภาพกราฟกแบบ Raster 
1.ความรูเก่ียวกับโปรแกรม 
Adobe Photo Shop CS4 
2.การสรางรูปภาพใหม 
3.สวนประกอบของโปรแกรม 

3 9-12  
1.อธิบายความรูเก่ียวกับ
โปรแกรม Adobe Photo 
Shop CS4 ได 
2.อธิบายการสรางรูปภาพ
ใหมได 
3.บอกสวนประกอบของ
โปรแกรมได 
4.สรางรูปภาพโดยใช
เครื่องมือ Brush ได 
5.บันทึกรูปภาพเพ่ือนําไปใช
งานได 
6 เปดรูปภาพได 
7.ปดรูปภาพได 
8.ออกจากโปรแกรมได 
9.ประยุกตการสรางรูปภาพ
จาก 
บทเรียนได 

 
 
 
 
ความมีมนุษย
สัมพันธ 
ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ 
ความเชื่อม่ันใน
ตนเอง 
ความสนใจใฝรู 
ความรักสามัคคี 
ความกตัญู
กตเวที 

4.การสรางรูปภาพโดยใช
เครื่องมือ Brush 
5.การบันทึกรูปภาพเพ่ือ
นําไปใชงาน 
6.การเปดรูปภาพเพ่ือนํามาใช 
7.การปดรูปภาพเพ่ือนําไปใช
งาน 
8.การออกจากโปรแกรม 
9.ประยุกตการสรางรูปภาพ
จากบทเรียน 

4 13-16 

หนวย 
ท่ี 

ช่ือหนวย/สาระสําคัญ 
สัปดาห

ท่ี 
ช่ัวโมง 

ท่ี 
จุดประสงคการเรียนรู 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

คานิยม และ
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 
4 การใชโปรแกรมสราง

ภาพกราฟกแบบ Vector 
1.รูปภาพแบบ Vector 
2.ความแตกตางระหวาง
กราฟกแบบ Raster กับ 
Vector 
3.การใชเครื่องมือสรางรูป
ภาพกราฟกแบบ Vector 
(Pen Tool) 
4.การใชเครื่องมือสรางรูป
ภาพกราฟกแบบ Vector 
(Shape Tool) 
5.การยายรูปทรงโดยใช
เครื่องมือ Move 
6.การปรับขนาดรูปทรงโดยใช
คําสั่ง Free Transform 

5 17-20  
1.อธิบายรูปภาพแบบ 
Vector 
2.บอกความแตกตาง
ระหวางกราฟกแบบ Raster 
กับ Vector ได 
3.ใชเครื่องมือสรางรูป
ภาพกราฟกแบบ Vector 
(Pen Tool) ได 
4.ใชเครื่องมือสรางรูป
ภาพกราฟกแบบ Vector 
(Shape Tool) ได 
5.ยายรูปทรงโดยใช
เครื่องมือ Move ได 
6.ปรับขนาดรูปทรงโดยใช
คําสั่ง Free Transform ได 

5 ช้ันรูปภาพ (Layer) 
1.ความหมายและลักษณะการ
ทํางานแบบเลเยอร 
2.สวนประกอบของชั้น
รูปภาพ 
3.การจัดการชั้นรูปภาพ 
4.ลักษณะของชั้นรูปภาพใน
รูปแบบตางๆ 

6 21-24  
1.อธิบายความหมายและ
ลักษณะการทํางานแบบเล
เยอรได 
2.บอกสวนประกอบของชั้น
รูปภาพได 
3.จัดการชั้นรูปภาพได  
4.อธิบายลักษณะของชั้น
รูปภาพในรูปแบบตางๆ ได 
5.กําหนดแบบของชั้น
รูปภาพได 
6.ใชคําสั่ง Blending 
Modes ได 

5.การกําหนดแบบของชั้น
รูปภาพ 
6.การใชคําสั่ง Blending 
Modes 

7 25-28 
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หนวย 
ท่ี 

ช่ือหนวย/สาระสําคัญ 
สัปดาห

ท่ี 
ช่ัวโมง 

ท่ี 
จุดประสงคการเรียนรู 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

คานิยม และ
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 
6 การปรับแตงรูปภาพและการ

ใช 
คําส่ัง Filter 
1.รูปภาพกราฟกแบบสองมิติ 
2.การปรับแตงรปูภาพ 

8 29-32  
1.อธิบายรูปภาพกราฟก
แบบสองมิติได 
2.ปรับแตงรูปภาพได 
3.ใชคําสั่ง Filter ได 
4.ใชคําสั่ง Liquify เพ่ือปรับ
รูปทรงรูปภาพได 

ความมีมนุษย
สัมพันธ 
ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ 
ความเชื่อม่ันใน
ตนเอง 
ความสนใจใฝรู 
ความรักสามัคคี 
ความกตัญู
กตเวที 

3.การใชคําสั่ง Filter  
4.การใชคําสั่ง Liquify เพ่ือ
ปรับรูปทรงรูปภาพ 

9 33-36 

7 การเลือก (Selection) 
1.การใชเครื่องมือในการเลือก 
2.การใชเมนูในการเลือก
รูปภาพ 
3.ออกแบบชิ้นงานหนังสือเลม
เล็ก 

11 37-44 1.อธิบายและใชเครื่องมือใน
การเลือกได 
2.อธิบายและใชเมนูในการ
เลือกรูปภาพได 
3.อธิบายออกแบบชิ้นงาน
หนังสือเลมเล็ก 

8 การใชเครื่องมือในการแกไข
หรือซอมแซมรูปภาพ 
1.เครื่องมือท่ีใชในการ
ซอมแซมรูปภาพ 
2.เครื่องมือท่ีใชในการคัดลอก 
3.เครื่องมือท่ีใชในการลบ
รูปภาพ 
4.เครื่องมือท่ีใชในการปรับ
ความคมชัดของภาพ 
5.เครื่องมือท่ีใชในการระบาย
ภาพ  
6.เครื่องมือท่ีใชในการ
ยอนกลับการระบายภาพ 
7.เครื่องมือท่ีใชในการใสสี
รูปภาพ 
8.เครื่องมือท่ีใชในปรับแสงสี
รูปภาพ 

12 45-46 1.ประยุกตใชเครื่องมือท่ีใช
ในการซอมแซมรูปภาพ 
2.ประยุกตใชเครื่องมือท่ีใช
ในการคัดลอก 
3.ประยุกตใชเครื่องมือท่ีใช
ในการลบรูปภาพ 
4.ประยุกตใชเครื่องมือท่ีใช
ในการปรับความคมชัดของ
ภาพ  
5.ประยุกตใชเครื่องมือท่ีใช
ในการระบายภาพ 
6.ประยุกตใชเครื่องมือท่ีใช
ในการยอนกลับการระบาย
ภาพ  
7.ประยุกตใชเครื่องมือท่ีใช
ในการใสสีรูปภาพ 
8.ประยุกตใชเครื่องมือท่ีใช
ในการปรับแสงสรีปูภาพ 
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หนวย 
ท่ี 

ช่ือหนวย/สาระสําคัญ 
สัปดาห

ท่ี 
ช่ัวโมง 

ท่ี 
จุดประสงคการเรียนรู 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

คานิยม และ
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 
6 การปรับแตงรูปภาพและการ

ใช 
คําส่ัง Filter 
1.รูปภาพกราฟกแบบสองมิติ 
2.การปรับแตงรูปภาพ 

8 29-32  
1.อธิบายรูปภาพกราฟก
แบบสองมิติได 
2.ปรับแตงรูปภาพได 
3.ใชคําสั่ง Filter ได 
4.ใชคําสั่ง Liquify เพ่ือปรับ
รูปทรงรูปภาพได 

ความมีมนุษย
สัมพันธ 
ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ 
ความเชื่อม่ันใน
ตนเอง 
ความสนใจใฝรู 
ความรักสามัคคี 
ความกตัญู
กตเวที 

3.การใชคําสั่ง Filter  
4.การใชคําสั่ง Liquify เพ่ือ
ปรับรูปทรงรูปภาพ 

9 33-36 

7 การเลือก (Selection) 
1.การใชเครื่องมือในการเลือก 
2.การใชเมนูในการเลือก
รูปภาพ 
3.ออกแบบชิ้นงานหนังสือเลม
เล็ก 

11 37-44 1.อธิบายและใชเครื่องมือใน
การเลือกได 
2.อธิบายและใชเมนูในการ
เลือกรูปภาพได 
3.อธิบายออกแบบชิ้นงาน
หนังสือเลมเล็ก 

8 การใชเครื่องมือในการแกไข
หรือซอมแซมรูปภาพ 
1.เครื่องมือท่ีใชในการ
ซอมแซมรูปภาพ 
2.เครื่องมือท่ีใชในการคัดลอก 
3.เครื่องมือท่ีใชในการลบ
รูปภาพ 
4.เครื่องมือท่ีใชในการปรับ
ความคมชัดของภาพ 
5.เครื่องมือท่ีใชในการระบาย
ภาพ  
6.เครื่องมือท่ีใชในการ
ยอนกลับการระบายภาพ 
7.เครื่องมือท่ีใชในการใสสี
รูปภาพ 
8.เครื่องมือท่ีใชในปรับแสงสี
รูปภาพ 

12 45-46 1.ประยุกตใชเครื่องมือท่ีใช
ในการซอมแซมรูปภาพ 
2.ประยุกตใชเครื่องมือท่ีใช
ในการคัดลอก 
3.ประยุกตใชเครื่องมือท่ีใช
ในการลบรูปภาพ 
4.ประยุกตใชเครื่องมือท่ีใช
ในการปรับความคมชัดของ
ภาพ  
5.ประยุกตใชเครื่องมือท่ีใช
ในการระบายภาพ 
6.ประยุกตใชเครื่องมือท่ีใช
ในการยอนกลับการระบาย
ภาพ  
7.ประยุกตใชเครื่องมือท่ีใช
ในการใสสีรูปภาพ 
8.ประยุกตใชเครื่องมือท่ีใช
ในการปรับแสงสรีปูภาพ 

หนวย 
ท่ี 

ช่ือหนวย/สาระสําคัญ 
สัปดาห

ท่ี 
ช่ัวโมง 

ท่ี 
จุดประสงคการเรียนรู 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

คานิยม และ
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 
9 การจัดการขอความกับ

รูปภาพ 
1.ขอความกับรูปภาพ 
2.การใสขอความในรูปภาพ 
3.วิธีแกไขสระลอยหรือจมใน 
Adobe Photoshop CS 
4.การใชคําสั่ง Warp Text  
5.การกําหนดรูปแบบใหกับ
ขอความ 
6.การใชคําสั่ง Blanding 
Option 

13 47-51 1.อธิบายขอความกับ
รูปภาพได 
2.ใสขอความในรูปภาพได 
3.บอกวิธแีกไขสระลอยหรือ
จมใน Adobe Photoshop 
CS ได 
4.ใชคําสั่ง Warp Text ได 
5.กําหนดรูปแบบใหกับ
ขอความได 
6.ใชคําสั่ง Blanding 
Option ได 

10 การสรางภาพเคล่ือนไหว 
(Animation) 
1.ความหมายของ
ภาพเคลื่อนไหว 
2. ลักษณะของ
ภาพเคลื่อนไหว 
3. หนาตาง Animation 
4.การสรางภาพเคลื่อนไหว
ดวย Layer 
5.การลดขนาดของภาพและ
สรางขอความดุกดิ๊ก 
6. การเพ่ิมพ้ืนท่ีวางจาก
รูปภาพเพ่ือทําขอความ
กะพริบ 

14 52-54 1.อธิบายความหมายของ
ภาพเคลื่อนไหวได 
2.อธิบายลักษณะของ
ภาพเคลื่อนไหวได  
3.อธิบายหนาตาง 
Animation ได 
4.สรางภาพเคลื่อนไหวดวย 
Layer ได 
5.ลดขนาดของภาพและ
สรางขอความ 
ดุกดิ๊กได 
6.เพ่ิมพ้ืนท่ีวางจากรูปภาพ
เพ่ือทําขอความกะพริบได 

ความมีมนุษย
สัมพันธ 
ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ 
ความเชื่อม่ันใน
ตนเอง 
ความสนใจใฝรู 
ความรักสามัคคี 
ความกตัญู
กตเวที 
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หนวย 
ท่ี 

ช่ือหนวย/สาระสําคัญ 
สัปดาห

ท่ี 
ช่ัวโมง 

ท่ี 
จุดประสงคการเรียนรู 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

คานิยม และ
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 
11 รูปภาพกราฟกแบบสามมิติ 

1.ภาพกราฟกแบบสามมิติ 
(3D)  
2.ความหมายและประเภท
ของ Texture  
3.การเรียกใชหนาตาง 3D  
4.การสรางภาพกราฟกแบบ
สามมิติ โดยใชเลเยอร 
5.การสรางภาพกราฟกแบบ
สามมิติ โดยใชรูปภาพ 
6.การใชเครื่องมือจัดการ
รูปภาพแบบ 
3 มิติ 
7.การประยุกตนําภาพสามมิติ
ไปใชรวมกับภาพสองมิติ 

15 55-58  
1.อธิบายภาพกราฟกแบบ
สามมิติ (3D) ได 
2.อธิบายการเรียกใช
หนาตาง 3D ได  
3.สรางภาพกราฟกแบบสาม
มิติ โดยใชเลเยอรได 
4.สรางภาพกราฟกแบบสาม
มิติโดยใชรูปภาพได 
5.ใชเครื่องมือจัดการรูปภาพ
แบบสามมิติได 
6.ประยุกตนําภาพสามมิติไป
ใชรวมกับภาพสองมิติได 

12 ทักษะการใชโปรแกรม
ภาพกราฟก 
1.การทําภาพขาวดํา 
2.การทําภาพโทนสีน้ําตาล 
(Sepia) 
3.การทําขอความสามมิติ 
4.การทําขอความสามมิติจาก 
Texture 

16 60-64  
1.ทําภาพขาวดําได 
2.ทําภาพโทนสีน้ําตาล 
(Sepia) ได 
3.ทําขอความสามมิติได 
4.ทําขอความสามมิติจาก 
Texture ได 
5.ปรับแสงสีรูปภาพใหดู
สวยงามได 
6.ปรับภาพคนใหดูสวยงาม
ได 
7.ทํารูปสีในรูปขาวดําได 
8.สรางภาพจากตัวหนังสือ
ได 

5.การปรับแสงสีรูปภาพใหดู
สวยงาม 
6.การปรับภาพคนใหดู
สวยงาม 
7.การทํารูปสีในรูปขาวดํา 
8.การสรางภาพจาก
ตัวหนังสือ 

17 65-68 

 
- 
 

 
สอบปลายภาคเรียน 

 
18 

 
69-72 
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 แผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี     7 

ช่ือวิชา   โปรแกรมกราฟก  สอนสัปดาหท่ี 11 
ช่ือหนวย การสรางขอบเขตพ้ืนท่ี (Selection)  
            และการจัดการไฟล 

สอนครั้งท่ี 37-44 

ช่ือเรื่อง  การสรางขอบเขตพ้ืนท่ี (Selection) และการจัดการ  
           ไฟล 

จํานวนชั่วโมง 8 

สาระการเรียนรู 
1. ความหมายของการ Selection 
2. การใชปุมเครื่องมือ Selection เลือกภาพ 
3. การตัดตอภาพบางสวน 
4. การยอภาพ 
5. การขยายภาพ 
6. การหมุนภาพ 
7. การบิดภาพ 
 

สาระสําคัญ 
              ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความหมายของ Selection การใชเครื่องมือ Selection เลือกภาพ การยอ – 
ขยายภาพ การหมุนภาพ การบิดภาพ 
 
สมรรถนะท่ีพึงประสงค  (ความรู และ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ)  ความรู 

1. อธิบายความหมายของ Selection ได 
2. ใชปุมเครื่องมือ Selection เลอืกภาพได 
3. สามารถตัดภาพบางสวนได 
4. สามารถ ยอ – ขยายภาพ บิดภาพ ใสขอความ ได 
5. สามารถออกแบบตกแตงหนังสือเลมเล็กได 
 

คุณธรรม  
1. นักศึกษามีความรับผิดชอบตรงตอเวลา 
2. นักศึกษามีความซ่ือสัตย 
3. นักศึกษามีความรักสามัคคีในหมูคณะ 
4. นักศึกษาอดทนในการทํางานมีความกระตือรือรน สนใจใฝรู 
5. นักศึกษามีความออนนอมถอมตน ชวยเหลือผูอ่ืน 
6. นักศึกษาบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในองคประกอบท่ี 4 
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ความหมายของการSelection  

 การ Selection ใน Photoshop หากตองการปรับแตงภาพ แตไมไดเลือกพ้ืนท่ีอยางเจาะจงก็หมายความวา 

กําลังปรับแตงภาพท้ังภาพ ซ่ึงในความเปนจริง ภาพบางภาพตองการปรับแตงเฉพาะบางจุดเทานั้น  

             ดังนั้นการ Selection นับวาเปนเรื่องจําเปน กลาวไดวาครึ่งหนึ่งของการตกแตงภาพคือการ Selection  

เพราะวาถาทําการ Selection ไดดี การปรับแตงภาพก็จะทําไดโดยงายดวย การ Selection มีหลายรูปแบบแตจะใช

รูปแบบไหนนั้น ข้ึนกับความเหมาะสมในการใชงานและความถนัดของแตละผูใชงาน 

การใชงานเครื่องมือวัดตําแหนงตาง ๆ 

 กอนใชงาน Selection สิ่งท่ีจําเปนตองรู คือ การใชงานเครื่องมือวัดตาง ๆ ไดแก Ruler  Guide และ Grid 

เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการจัดวางงาน 

แถบไมบรรทัด Ruler 

 แสดงไมบรรทัดดานบนและดานซายของหนาตางรูปภาพ ใชบอกตําแหนงของตัวชี้เมาสบน ภาพ  ถาหนาตาง

ภาพไมมีแถบไมบรรทัด คลกิเมนู  View   คลิกรายการ  Rulers  จะปรากฎไม บรรทัด ดานบนและดานซายของ

รูปภาพ  

จุดพิกัดเริ่มตน (0,0) 
เพ่ือประโยชนในการวัดระยะทาง 
ทุกครั้งท่ีเปดไฟลภาพ ตําแหนง 
เริ่มตนพิกัด (0,0) จะถูกกําหนด 
ไวอยูมุมบนซายเสมอ 

 

ตัวอยางการตั้งจุดพิกัดใหม  

1. คลิกจุดพิกัดเริ่มตนคางไว ลากจากตําแหนงเริ่มตน ลง 
        มาตําแหนงกลางภาพ  หรือตําแหนง 5 บนไมบรรทัด ปลอยเมาส 
2.    สังเกตจุดพิกัดเริ่มตน  (0,0) จะอยูกลางภาพ  

 

 

 

 
การเปล่ียนหนวยวัด 
 สามารถเปลี่ยนหนวยวัดไมบรรทัดได 3 วิธี  คือ 

1. คลิกเมนู Edit --> Preferences--> Units & Rulers   หรือ 

ใบความรู้ 
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2. ดับเบิ้ลคลิกบนแถบไมบรรทัด จะปรากฎหนาตาง Preferences  หรือ 

3. คลิกขวาแถบไมบรรทัด จะปรากฎเมนูของหนวยวัด ใหเลือกหนวยวัดท่ีตองการ 

 

 
 
 
 
 

การใชงาน Guide 

 Guide เปนเสนตรงสีฟา ท่ีลากจากไมบรรทัดดานบนและดานซาย เพ่ือใชเปนเสนแนวสําหรับ 

วาด หรือ วางรูปภาพ และเสนเหลานี้จะไมถูกพิมพออกทางเครื่องพิมพ 
 

การแสดงและซอนเสน Guide 

1.   คลิกเมนู View  คลิกรายการ  Show -->Guides  มีเครื่องหมาย �จะแสดงเสน Guide หรือ 

              2. คลิกเมนู View  คลิกรายการ  Show -->Guides  ไมมีเครื่องหมาย �จะซอนเสน Guide 

การสรางเสน Guide 

              1.  คลิกเมาสไมบรรทัดดานบนคางไว  ลากวางตําแหนงท่ีตองการ รูปภาพจะมีเสนสีฟาแนวนอน 
              2.  คลิกเมาสไมบรรทัดดานซายคางไว  ลากวางตําแหนงท่ีตองการ รูปภาพจะมีเสนสีฟาแนวตั้ง 
 
 
 
   3. กดปุม Alt คางไวในขณะสรางเสน Guide ผลลัพธท่ีไดคือ ถาลากเสน Guide แนวตั้ง จะเปลี่ยนเปน   เสน 
Guide แนวนอน  ถาลากเสน Guide แนวนอน จะเปลี่ยนเปนเสน Guide แนวตั้ง 
 

 

 

การลบเสน Guide 

  1. คลิกเมนู  View   คลกิรายการ  Clear Guides  
  2. เสน Guide จะถูกลบท้ังหมด  หรือ 
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  3. คลิกปุม  2   Move Tool  

  4. คลิกเมาสท่ีเสน Guide คางไว ลากกลับไปวางดานบน หรือ ดานซายของไมบรรทัดตามเดิม 

การยึดตําแหนงเสน Guide ดวยคําส่ัง Lock Guide 

  1. คลิกเมน ู View  คลิกรายการ Lock Guides จะล็อกตําแหนงเสน Guide ไมใหมีการเคลื่อนยาย 

  2. คลิกเมน ู View  คลิกรายการ Lock Guides  จะยกเลิกการล็อกเสน Guide 

การใชงาน Grid 

                Grid คือ การอางอิงตําแหนงโดยใชจุดพิกัด โดยแตละจุดเกิดจากเสนแนวตั้งและแนวนอน มาตัดกัน 

สามารถใหโปรแกรมแสดงเสน Grid ไดโดยเลือกคําสั่ง View-->Show-->Grid 

 

 

 

 
 
 
 

การกําหนดรูปแบบของ Guide และ Grid 

        1. คลิกเมนู Edit  คลิกรายการ Preferences คลิกรายการ Guides , Grid & Slices... 

        2. จะปรากฎหนาตาง Preference 

 

 

 

 

 

        3. คลิกเมนู Edit  คลิกรายการ Preferences คลิกรายการ Guides , Grid & Slices... 

        4. จะปรากฎหนาตาง Preferences 

        5.  คลิกเลือกลักษณะของเสน สี  ระยะหางของ Guides และ Grid 

        6. คลิกปุม OK 

การใชงาน Snap 

 Snap เปนคําสั่งท่ีชวยสรางความแมนยําใหในการ Selection, Crop ภาพ, การ Slice, การวาด 
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ภาพ และการจัดเรียงวัตถุตาง ๆ โดยยึดแนวของ เสน Guide, เสนของการแบง Slice ขอบของหนา 

เอกสารและเสน Grid เปนหลัก 

การเรียกใช/ยกเลิก Snap 

          1.  คลิกเมนู View -->Snap     การเรียกใช Snap 

          2.  คลิกเมนู View -->Snap     ยกเลิกการใช Snap 

การเลือกใช Snap ในลักษณะตาง ๆ 

          1. คลิกเมนู View --> Snap to --> Guide    การใช Snap ยึดเสนแนวเสน Guide 

          2. คลิกเมนู View --> Snap to --> Grid   การใช Snap ยึดแนวเสน Grid 

          3. คลิกเมนู View --> Snap to --> Slice  การใช Snap ยึดแนวเสนแบงพ้ืนท่ี  Slice 

          4. คลิกเมนู View --> Snap to --> Document Bounds  การใช Snap โดยยึดแนวขอบของเอกสาร 

          5. คลิกเมนู View --> Snap to --> All การใช Snap ไดในทุกลักษณะ 

          6. คลิกเมนู  View --> Snap to --> None ยกเลิกการใช Snap ในทุกลักษณะ 

การใช Extras 

 ในโปรแกรม Photoshop จะมีสิ่งตางๆ ชวยในการเลือกพ้ืนท่ีภาพสําหรับตกแตงภาพ การเคลื่อนยายภาพ 
และการแกไขภาพ ซ่ึงไดแก  เสน Guide , เสน Grid , เสน Path สวนท่ีแสดงขอบเขตของการเลือกพ้ืนท่ี ขอบเขตของ
การ Slice ขอบเขตของขอความ และสวนท่ีเปนโนตเตือนความจํา สิ่งตาง ๆ เหลานี้ จะแสดงใหเห็นเฉพาะในขณะท่ีทํา
การตกแตงภาพอยูเทานั้น จะไมมีผลตอภาพท่ีพิมพออกแสดงทางเครื่องพิมพแตอยาง 

ใด เรียกสิ่งตาง ๆ เหลานี้วา “ Extras “ 

 สามารถสั่งใหซอนหรือแสดง Extras ท่ีเก่ียวกับงานท่ีกําลังทําอยูท้ังหมดไดดวยคําสั่ง  เมน ูView --> Extras 
และเม่ือตองการกลับมาใช Extras ใหเรียกใชคําสั่ง View --> Extras อีกครั้ง 

การแสดงหรือซอน Extras 

1.เลือกคําสั่ง View -->Extras ซอนการแสดง Extras 
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การใชปุมเครื่องมือ Selection เลือกภาพ 

ปุม 1    Rectangular  Marquee  Tool   เลือกแบบส่ีเหล่ียม  / วงกลม 
1. เปรูปภาพบนจอภาพ เชน  Ducky.tif 

2. คลิปุม           คางไว จะปรากฎปุมเครื่องมือรูปแบบตาง ๆ 

3. คลิกเลือกรูปแบบสี่เหลี่ยม             เปนการเลือกวัตถุใหมีเสนประลอมรอบแบบสี่เหลี่ยม 

4. คลิกลอมรอบสวนของภาพท่ีตองการเลือกใหมีเสนประวิ่งแบบสี่เหลี่ยม  

5.  คลิกเมาส ปุม 2              

6. คลิกเมาสสวนท่ีมีเสนประคางไว  เพ่ือเคลื่อนยายรูปภาพ 

 
7. คลิก �  ชอง Style:  เพ่ือเลือกรูปแบบของ Marquee Options เชน 

  Normal    การเลือกอยางอิสระ 

       Constrained Aspect Ratio กําหนดคาตามอัตราสวนความกวาง Width: และความสงู Height: 
8. คลิกเลือก พ้ืนท่ีการเลือก
ใหมดวยปุม เครื่องมือ 
 
 
 
9.  ชอง Feather: กําหนดความฟุงเบลอขอบภาพ ระบุตัวเลขระหวาง 1-250  px 
10. ทดลองเลือกรูปภาพใหมีเสนประลอมรอบ  

11. คลิกปุม 2    
12. คลิกท่ีเสนประคางไว ยายรูปภาพ สังเกตภาพบริเวณขอบภาพจะฟุงเบลอ 
ปุม 1       แบบ 2  วงกลม / วงรี     Elliptical Marquee Tool   (M)  
1. เปดรูปภาพบนจอภาพ  

2. เลือกปุม 1 แบบวงกลม    
3. คลิกเลือกรูปภาพท่ีตองการใหมีเสนประแบบวงกลมลอมรอบ กดปุม Altขณะลากชวยใหวัตถุเปนวงกลมไดงายข้ึน 

4. คลิกเมาส ปุม 2  
5.  ลากยายไปวางตําแหนงใหมบนจอภาพ  จะไดภาพแบบวงกลม หรือ คลิกเมนู Edit  คลิก  Copy 
6.  คลิกเมนู File คลิก New ปรากฎหนาตาง New  
7.  ตั้งชื่อชอง Name: Cycle 
8.  กําหนดความกวาง Width:  344 pixels 
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9.  กําหนดความสูง Height: 348 pixels 
10. กําหนดความละเอียด Resolution : 72  
11. กําหนดโหมดสีของภาพ  Mode:  RGB Color 
12. คลิก OK  จะปรากฎหนาตางวางสีขาวบนหนาจอ 
13. คลิกเมาส ปุม 2 
14. คลิกคางไวท่ีวงกลมเสนประ แลวลากไปวางยังหนาตางวางสีขาว 
15. ผลลัพธท่ีได รูปภาพท่ีเลือกเปนแบบวงกลม  

 

 
รูปท่ี 5.2 แสดงแถบเครื่องมือ   Marquee Options bar  แบบ   

ปุม 1   แบบ   Single Row   สรางเสนแนวดิ่งตลอดขอบเขตของภาพ เพ่ิมเอฟเฟกตตาง ๆ 

1.  คลิกเมาสปุม 1 คลิกแบบ   Single Row 
2.  เลื่อนเมาสคลิกบนรูปภาพ จะปรากฎเสนประแนวนอน ความกวาง 1 พิกเซล 

ปุม 1   แบบ  Single Column   สรางเสนแนวนอนตลอดขอบเขตของภาพ เพ่ิมเอฟเฟกตตาง ๆ 

1.  คลิกเมาสปุม 1 คลิกแบบ Single Column 
2.  เลื่อนเมาสคลิกบนรูปภาพ จะปรากฎเสนประแนวดิ่ง หรือ แนวตั้ง ความกวาง 1 พิกเซล 

การตัดภาพ (Cut)  ในพ้ืนท่ีท่ีเลือก 
 หลังจากเลือกพ้ืนท่ีแลว สามารถตัดพ้ืนท่ีภาพท่ีเลือกไปแปะลงในตําแหนงอ่ืน ท้ังในไฟล 
เดียวกัน หรือตางไฟลก็ได ดวยเครื่องมือ Move Tool 

ปุม  2   Move  Tool    ใชเคล่ือนยาย ตัวอักษร / รูปภาพ 
1. คลิกปุม 1 แบบสี่เหลี่ยม/แบบวงกลม  
2. เลือกรูปภาพใหมีเสนประลอมรอบ 
3. คลิกปุม  2  Move Tool  

4. คลิกรูปภาพ ตัดรูปภาพเฉพาะสวนท่ีมีเสนประลอมรอบ ยายไปวางตําแหนงใหม 

   คลิกเครื่องหมาย �Auto Select Layer  เม่ือเลือกวัตถุจะมีผลตรงกับเลเยอรท่ีทํางานอยู 

5. คลิกปุม 1  เพ่ือยกเลิกเสนประ 

 

6.  คลิกเครื่องหมาย � Show Bounding Box   เพ่ือปรับภาพหมุนตามทิศทางท่ีตองการ 

7.  ปรากฎเสนประปรับพ้ืนท่ีการเลือกตามตองการ   หรือ 
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8.  คลิกเครื่องหมาย � Show Bounding Box   ออก  หรือ 

9. คลิกปุม 1 
10. คลิกเมาสท่ีพ้ืนท่ีบนรูปภาพ เพ่ือยกเลิกเสนประท่ีเลือก  

  

                                                                

การเลือกพ้ืนท่ีดวย Lasso Tool 

 การเลือกแบบ Lasso เปนการเลือกอีกแบบหนึ่ง ซ่ึงแตกตางจากการเลือกแบบ Marquee คือ 

-   Marquee Tool เครื่องไดกําหนดพ้ืนท่ีเลือกเปนแบบปดไวใหแลว อีกท้ังยังเปนการเลือกท่ีเปนรูป ทรง                            

เรขาคณิต ท่ีแนนอน 

-   Lasso Tool คําวา “ Lasso” หมายถึง บวงคลอง ซ่ึงหมายถึง การท่ีตองการเลือกอาณาบริเวณอิสระ จนกวาจะ

บรรจบเปนวงปดดวยตัวเราเอง 

เลือกพ้ืนท่ีอิสระดวย Lasso Tool 

 เปนคําสั่งการเลือกพ้ืนท่ีภาพ โดยสามารถเลือกไดอิสระ และมีความยืดหยุนเต็มท่ี อีกท้ังยัง 

สามารถใหความฟุงเบลอของพ้ืนท่ีท่ีเลือกไดอีก 

1.  คลิกปุม 3        คางไว จะปรากฎรปูแบบ Lasso Tool 
2.  คลิกแบบ            
3.  คลิกเมาสท่ีขอบรูปภาพคางไว ลากเสนลอมรอบรูปภาพ แลวปลอยเมาสจะปรากฎ เสนประวิ่งบริเวณท่ีเลือก 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.4  แสดงการเลือกพ้ืนท่ีภาพแบบอิสระ ดวย Lasso Tool 

 

4. กําหนดความฟุงเบลอขอบพ้ืนท่ีท่ีเลือก เชน 20 px 

5. แลวคลิกเมาสท่ีขอบรูปภาพคางไว ลากเสนลอมรอบรูปภาพ แลวปลอยเมาสจะปรากฎเสนประ 

6. เลื่อนรูปภาพท่ีเลือก ไปวางตําแหนงใหม สังเกต รูปภาพท่ีเลือกขอบจะฟุงเบลอ 

เลือกพ้ืนท่ีหลายเหล่ียมดวย    Polygonal Lasso Tool 
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  เปนการเลือกแบบขอบเสนตรง ทําใหพ้ืนท่ีท่ีเลือกเกิดเปนลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม มีวิธ ี

การใชงานคลาย ๆ กับ Lasso Tool  

1.  คลิกปุม 3  คางไว จะปรากฎรูปแบบ 

2.  คลิกแบบ           
3.  คลิกเมาสเสนขอบของรูปภาพ ลากไปตามรูปภาพ คลิกเปนชวง ๆ  ตามรูปภาพ 
4.  ปลอยเมาส จะปรากฎเสนประวิ่ง ลอมรอบรูปภาพท่ีเลือก 

 
 

 

 

รูปท่ี 5.5  แสดงการเลือกพ้ืนท่ีภาพแบบหลายเหลี่ยม ดวย Polygonal Lasso Tool 

เลือกพ้ืนท่ีอิสระดวย      Magnetic  Lasso Tool 

 เปนเครื่องมือท่ีทําใหสามารถเลือกพ้ืนท่ีอยางอิสระไดอยางรวดเร็ว เหมาะกับงานท่ีใชขอบ   

 เสนสีซับซอน  Magnetic Lasso Tool จะใหความแตกตางระหวางสีเสนท่ีเลือกกับสีของ Background 

 เปนตัวกําหนดขอบเขตการเลือก เปรียบเหมือนกับแมเหล็กท่ีดูดเขาหาสี  

1.  คลิกปุม 3  คางไว จะปรากฎรูปแบบ 

2.  คลิกแบบ  
3.  คลิกเมาสท่ีเสนขอบรูปภาพ เลื่อนไปตามเสนขอบของรูปภาพ คลิกตําแหนงใดจะปรากฎจุด  Handle  ลอมรอบ  
เม่ือลอมรอบเสนจนบรรจบกันแลว ใหดับเบิ้ลคลิก 
4.  จะปรากฎเสนประวิ่งลอมรอบรูปภาพ   ตามบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเลือกตามตองการ        
 

 

 

 

Tool Options bar ของ Magnetic Lasso Options 

 

    Feather          : ความฟุงเบลอขอบสูงสุด 250 
    Width            : ความกวางของการเดินเสนสูงสุด  40 
    Frequency     : ความถ่ีตัวเลขมากจะไมละเอียด สูงสุด 100 
    Edge Contrast: ความหยาบขอบเขตท่ีเสนเดินตามภาพสูงสุด 100% 

การใช      Magic Wand Tool 
 คําสั่ง Magic Wand Tool เปนการเลือก Selection โดยอาศัยคาสี โปรแกรมจะเลือกเฉพาะสี 
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ท่ีมีความคลายกับตําแหนงท่ีคลิกเมาส มาก ๆ เทานั้น ทําใหไมตองลากเสนขอบของพ้ืนท่ีท่ีตองการ 

เลือกเหมือนอยางท่ีผานมา ใน Magic Wand สามารถเลือกพ้ืนท่ีท่ีตองการไดโดยการคลิกเมาสเทานั้น 

จุดประสงคโดยท่ัวไปของการใช Magic Wand Tool คือ การใชเลือกบริเวณท่ีมีสีใกลเคียงกัน 

1. คลิกปุม  
2. คลิกเมาสท่ีรูปภาพบริเวณท่ีตองการเลือก จะปรากฎเสนประลอมรอบ 

 

 

3. กําหนดคาตาง ๆ ใน   Magic Wand Options bar 

 
Tolerance: ใสคาไดตั้งแต 0-255 พิกเซล 

Anti-aliased   คลิกเครื่องหมาย  �  ใหขอบพ้ืนท่ีท่ีเลือกเรียบ ไมขรุขระ 

Contiguous เลือกบริเวณสีท่ีใกลเคียงกันไดเฉพาะกลุมพิกเซลท่ีไดคลิกเมาสเลือกเทานั้น 

Use All Layers คลิกเครื่องหมาย   � หมายถึงมองทุกเลเยอรเปนเลเยอรเดียวกัน 

4. กําหนดคา Tolerance = 80   

5. คลิกปุม  

6. คลิกท่ีรูปภาพ จะปรากฎเสนประลอมรอบเฉพาะ 

    สวนท่ีตองการเลือก       

การจัดการกับพ้ืนท่ีท่ีเลือก 
 สามารถเปลี่ยนจากพ้ืนท่ีไมถูกเลือกในภาพเปนพ้ืนท่ีท่ีถูกเลือก และพ้ืนท่ีท่ีถูกเลือกกลาย 

เปนพ้ืนท่ีท่ีไมถูกเลือกไดโดยการเลือกจากเมนู  Select --> Inverse 

1. คลิก        เลือกพ้ืนหลังรูปภาพใหมีเสนประลอมรอบท้ังกรอบและรูปภาพ 

2. คลิกเมนู Select --> Inverse 

3. จะปรากฎพ้ืนท่ีเลือกใหมเฉพาะรูปภาพ 

 

 

 

 

ตีกรอบพ้ืนท่ีท่ีเลือก Stroke 
1. คลิกเมนู Edit --> Stroke            
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2. ปรากฎหนาตาง    Stroke 

3. กําหนดขนาด สี และตําแหนงเสนขอบ 

4. คลิกปุม OK                                                       รูปท่ี 5.6 แสดงการตีกรอบพ้ืนท่ีท่ีเลือกดวย Stroke 

 

การตัดภาพบางสวนดวย Crop Tool 

1.  เปดรูปภาพบนจอภาพ 

2. คลิกปุม  5    
3.  ลากเสนประบนรูปภาพเฉพาะสวนท่ีตองการเลือก  
     จะปรากฎจุด Handle 
4. กด Enter  จะไดรูปภาพเฉพาะสวนท่ีเลือกไว 
5.  กําหนดคาตาง ๆ ใน Tool Options bar กําหนดคาความกวาง ความสูงและความละเอียด 

 
6. ลากเสนประบนรูปภาพเฉพาะสวนท่ีตองการ 

7. จะปรากฎจุด Handle บริเวณท่ีเลือก 

8. กําหนดคาตัวเลือกของการตัดภาพใน  

    Tool Options bar 

 
                 Cropped Area: เลือกผลลัพธของภาพท่ีตัด 

                 Delete: ตัดเอาภาพท่ีเลือกพ้ืนท่ีไว โดยลบสวนท่ีไมตองการท้ิงไว 

                 Hide: ตัดภาพท่ีเลือกพ้ืนท่ีไว ซอนสวนท่ีไมตองการไว เพ่ือเลื่อนเปลี่ยนภาพในตําแหนงอ่ืนแทนได 

                 Shield Color: เลือกเติมสีลงบริเวณภายนอกพ้ืนท่ีภาพท่ีจะตัดภาพ 

                 Opacity: คาความโปรงแสงของสีท่ีจะเติมลงในบริเวณภายนอกพ้ืนท่ีภาพท่ีจะตัด 

                 Perspective: ปรับพ้ืนท่ีการตัดใหไดภาพท่ีมีมิติ 

การยอ-ขยาย หมุนภาพ และบิดภาพ 
การยอ-ขยายภาพดวยคําส่ัง Free Transform 
1. เปดรูปภาพ Ducky.tif บนจอภาพ 
2. คลิกเมนู Select --> All จะปรากฎเสนประวิ่งลอมรอบภาพท้ังหมด 
3. คลิกเมนู Edit --> Free Transform  หรือ กดแปน Ctrl + T 
4. ปรากฎเสนประวิ่งมีจุด Handle สี่เหลี่ยมโปรง 
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5. เลื่อนเมาสวางจุด Handle ดานลางขวา ใหมีลูกศร 2 หัว 
6. คลิกคางไวลากทแยงข้ึนดานซาย จะยอขนาดรูปภาพ

 

7. ปรับรูปภาพตําแหนงตาง ๆ ท่ีตองการ เชน    ตัวชี้เมาสเปลี่ยนเปนรูป     คลิกเมาสและลากหมุนปรับ 

    พ้ืนท่ีท่ีเลือก 
8. กดแปน Enter  เพ่ือยกเลิกการใช Free Transform 

การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีเลือกดวย Transform ในรูปแบบตาง ๆ 

สามารถปรับพ้ืนท่ีท่ีเลือกในรูปแบบตาง ๆ ดวยวิธีการ ดังนี้ คือ 

1. คลิกเมนู Edit --> Transform--> ...ปรากฎรูปแบบตาง ๆ โดยแตละรูปแบบมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Again  กลับสูรูปแบบเดิมกอนหนานี้ 1 ข้ัน 

 - Scale  ขยายแบบ Scale ตามแนวตั้ง แนวนอน และแนวทแยง 

 - Rotate   หมุนพ้ืนท่ีท่ีเลือก 

 - Skew  บิดเกลียวพ้ืนท่ีเลือก 

 -  Distort  การบิดเบื้อนใหภาพเพ้ียนจากความจริง 

 - Perspective  ปรับรูปแบบของภาพ /ตัวอักษร แบบมีมิติ แบบมีความกวาง มีความยาว และ                                                        
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                                         มีความลึก 

 

 - Rotate  1800    หมุน 180  องศา 

 - Rotate  900  CW    หมุน 90  องศา ตามเข็มนาฬิกา 

 - Rotate  1800 CCW        หมุน 180  องศา ทวนเข็มนาฬิกา 

 - Flip Horizontal  กลับจากซายเปนขวา จากขวา เปนซาย 

 -  Flip Vertical                กลับจากบนเปนลาง จากลางเปนบน 

2. เปดรูปภาพบนหนาจอภาพ 

3. คลิกปุม 1  เลือกรูปภาพเฉพาะสวนท่ีตองการเลือกใหมีเสนประ 

4. คลิกเมนู Edit --> Transform --> Scale  จะปรากฎ Scale ปรับขยายตาม 

   แนวตั้ง แนวนอน และ แนวทแยง         

5. คลิกเมนู Edit --> Transform --> Rotate  หมุนพ้ืนท่ีเลือก 

6. คลิกเมนู Edit --> Transform --> Skew บิดเกลียวพ้ืนท่ีเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

7. คลิกเมนู Edit --> Transform --> Distort     การบิดเบือนพ้ืนท่ีเลือก ทําใหผิดเพ้ียน จากความจริง 

8. คลิกเมนู Edit --> Transform --> Prespective  ปรับรูปแบบของภาพ / ตัวอักษร แบบมีมิติ  แบบมีความกวาง    

   มีความยาว และมีความลึก 

9. คลิกเมนู Edit --> Transform --> Rotate 1800  หมุน  180 องศา 
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10. คลิกเมน ูEdit --> Transform --> Rotate  900  CW  หมุน 90 องศา ตามเข็มนาฬิกา 

 

 

 

 

 

11. คลิกเมนู Edit --> Transform --> Rotate 900  CCW หมุน 90 องศา ทวนเข็มนาฬิกา 

12. คลิกเมนู Edit --> Transform --> Flip Horizontal  กลับจากซายเปนขวา เหมือนสองกระจกเงา 

 

 

 

 

 

 

Tool Options bar คําส่ัง 

 

Transform 
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              เปนรูปแบบหนึ่งของการเลือก โดยใชสีเพ่ือแยกความ

แตกตางระหวางพ้ืนท่ีท่ีถูกเลือกและพ้ืนท่ีท่ีไมถูกเลือก บริเวณท่ีมีสีแดงเปนเหมือนการใสหนากาก หามไมใหทําการ
ปรับแตงภาพ บริเวณนั้นใชมากในกรณีท่ีพ้ืนท่ีท่ีเลือกเปนพ้ืนท่ีอิสระ ไมมีรูปทรงท่ีแนนอน ทําใหใช Marquee Tool 
ไมได สามารถใชงาน Quick Mask Mode ไดดวยวิธีการดังนี้ คือ 

1. เลือกพ้ืนท่ีภาพท่ีตองการใหมีเสนประลอมรอบ 

2. คลิกเมนู Edit --> Cut 

3. เปดรูปภาพดอกไมบนหนาจอภาพ 

 

 

 

 

 

  Quick 4. ดับเบิ้ลคลิกปุม 
Mask Mode จะปรากฎหนาตางกําหนดรูปแบบ Quick Mask Options 

5.  ความหมายการกําหนดรายละเอียด Quick Mask Mode  

 - Color Indicates:  เปนการกําหนดใหมีการใสสีบริเวณใด 

 - Masked Areas : เปนการใสสีบริเวณท่ีถูก Mask 

 - Selected Area : เปนการใสสีบริเวณท่ีถูกเลือก  เชน คลิกใหมีจุดสี
ดํา - Color เปนการกําหนดสีท่ีใชเปนตัวแสดงพ้ืนท่ี Selection   เชน 
เลือกสีแดง 

 - Opacity: เปนการกําหนดเปอรเซนตความเขมของสีท่ีเลือก   เชน 
50 % 
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6. คลิกปุม OK 

7. คลิกปุม  8   ระบายสีภายในรูปดอกไมใหรอบดอกไม 

8. คลิกกลับมาปุม     Edit in Standard Mode จะปรากฏเสนประลอมรอบ 

    บริเวณท่ีระบายสี 

9. กดปุม Ctrl + Shift + V  

10. จะปรากฎรูปภาพภายในบริเวณรูปดอกไมใหยอขนาดรูปภาพตามตองการ   

 

การใช Extracting แยกภาพออกจากพ้ืนหลัง 
               เปนเครื่องมือ Selection แบบใหม ท่ีเพ่ิมเขามาใน Photoshop ตั้งแตเวอรชัน 6.0 ใชสําหรับ แยกภาพ
วัตถุออกจากพ้ืน Background โดยเฉพาะอยางยิ่งวัตถุท่ีมีขอบไมเรียบ มีรายละเอียดบริเวณ ขอบมาก ไม 

สามารถตัดขอบดวยเครื่องมือ Selection ท่ัวไปได ตัวอยางเชน ภาพท่ีเปนขนสัตว หรือ เสนผม เปนตน และเม่ือทํา
การ Selection เสร็จสิ้นแลว ภาพในสวนท่ีเปนพ้ืนหลังท่ีไมตองการนั้นจะ ถูกลบออกไปเปนพ้ืนท่ีท่ีโปรงแสงแทน 

วิธีการใช Extracting  

1. เปดรูปภาพ Car.jpg  บนจอภาพ 

 

 2. คลิกเมนู Filter --> Extract 

 

 

 

3. ปรากฎหนาตาง  Extract 

 

 

 

4. กําหนด Brush Size:  15  ขนาดหัวพูกันของเครื่องมือ 

5. กําหนด Hightlight:  Green   เลือกสีท่ีตองการแสดงเวลาลากเสนลอมรอบท่ีภาพ 

6. กําหนด Fill:  Blue   กําหนดสีท่ีเทอยูบนภาพ เพ่ือ Mask ภาพ 

7. คลิกเครื่องหมาย�Smart Highlighting กําหนดใหขอบของเสนท่ีเลือกคมชัดข้ึน 

8. คลิกปุม  Edge  hightlighter         ลากเมาสลอมรอบรูปใหมีเสนสีเขียว   
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9.  คลิกปุม    เทสีลงในพ้ืนท่ีภาพท่ีตองการ Mask          

10. คลิกปุม Preview  เพ่ือดูผลลัพธของพ้ืนท่ีท่ี Selection ไว 

11. รอสักครู จะปรากฎภาพท่ีพ้ืนหลังถูกลบ 

12. คลิกปุม   ใชลบสีพ้ืนหลังท่ีติดอยูกับภาพ 

 13. คลิกปุม ใชตกแตงขอบภาพใหดูเรียบ และคมชัดข้ึน                 

14. คลิกปุม OK 

15. จะปรากฎผลลพัธของการ Selection ภาพดวยคําสั่ง Extract 
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ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
1. ผูสอนอธิบายเนื้อหารายวิชาและหลักเกณฑการประเมินผล วิธีเรียน แหลงคนควา   
2. ผูสอนกลาวถึงความหมายของการ Selection  
3. ผูสอนกลาวถึงพรรณไมในวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 
4. ครูผูสอนเช็คชื่อนักศึกษา 
ข้ันสอน 
กิจกรรมผูสอน 
1. เสนอแนะวิธีเรียน และแหลงคนควาเก่ียวกับการใชโปรแกรม Adobe Photoshop 
2. แนะนํารูปแบบการเรียนการสอน และแจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในสัปดาหนี้ 
3. ครูอธิบายความหมายของการ Selection การยอ – ขยายภาพ การหมุนภาพ การบิดภาพ การตัดภาพ 
4. ครูผูสอนสาธิตวิธีการปฏิบัติการตกแตงภาพโดยการตัดภาพ การเลือกภาพใหผูเรียนดูกอนแลวใหนักเรียนลง

มือปฏิบัติตาม (เลือกตัดตอภาพตัวอยางพรรณไมในวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง) 
5. แจงนักเรยีนในการสอบเก็บคะแนน ใหออกแบบหนังสือเลมเล็กโดยการใชโปรแกรมกราฟกออกครูใหนักเรียน

เลือกศึกษาพรรณไมตามท่ีตัวเองสนใจคนละ 1 ชนิด เพ่ือจะหาขอมูลมารวบรวมทําหนังสือเลมเล็กเพ่ือ
ประชาสัมพันธงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

กิจกรรมผูเรียน 
1.    ใหผูเรียนชวยกันตอบคําถามเก่ียว ความหมายของการ Selection 
2. ใหผูเรียนอานศึกษาเรื่องการใชปุมเครื่องมือ  Selection  
3. สุมบางคนใหเลาถึงพรรณไมท่ีตัวเองศึกษา 
4. ศึกษาเรื่อง การยอ – ขยายภาพ การตัดภาพ การยอภาพ การหมุนภาพ เพ่ือนํามาสรางหนังสือเล็มเล็กงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนตามใบงาน 
5. ปฏิบัติตามใบงาน  
6. ชวยกันสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน 
ข้ันสรุปและการประยุกต 
7. ผูสอนสรุปผลการศึกษาขอมูลพรรณไม และตรวจสอบชิ้นงานและประเมินผล 
8. ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผล 
9. นําผลงานสงผูสอน 

 
งานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรม. 
       1.   การทําใบงานท่ี   7  เรื่องการทําหนังสือเลมเล็กงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ปฏิบัติตามข้ันตอนเองเม่ือมี
ขอสงสัยใหซักถามครู 

2. การบรรยายหนาชั้นเก่ียวกับเรื่อง Selection การยอ – ขยายภาพ การหมุนภาพ การบิดภาพ การตัดภาพ 
3. ครูผูสอนสาธิตวิธีการปฏิบัติการตกแตงภาพโดยการตัดภาพ การเลือกภาพการ Selection การยอ – ขยาย

ภาพ การหมุนภาพ การบิดภาพ การตัดภาพ  
4. แบบฝกหัดหนวยท่ี 7   
5. ชวยกันสรุปเนื้อหาบทเรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
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ส่ือการเรียนการสอน 
1. อ.มนัสชัย กีรติผจญและคณะ การใชโปรแกรมกราฟก  กรุงเทพฯ : บริษัท สํานักพิมพเอมพันธ จํากัด, 2562 

2.   โปรแกรม Adobe Photoshopโปรแกรมกราฟก แผน CD สอนเก่ียวกับการตกแตงภาพกราฟก 
   3.   แผนตัวอยางการตกแตงภาพ 

5.  ใบงาน แบบฝกหัด  กิจกรรมกลุม 
        6.   แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
        7.   แบบประเมินการทํางานเปนกลุม 
 
การประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม / เดี่ยว 
3. การถามตอบระหวางเรียน 
4. สังเกตและประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
เครื่องมือวัดผล 
1. แบบฝกหัดหนวยท่ี 7 ใบงานท่ี 7 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม / เดี่ยว 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยผูสอน-ผูเรียนรวมกันประเมิน 
เกณฑการประเมินผล 
1. การถาม-ตอบ ไมมีเกณฑผาน เก็บคะแนนไวเปรียบเทียบกับคะแนนท่ีไดจากการทดสอบหลังจากเรียนจบใน

บทนี้แลว 
2. เก็บผลงานจากใบงานไวเปนหลักฐาน เพ่ือใหเปนคะแนนเก็บสวนหนึ่งในปลายภาค 
3. แบบฝกหัดหนวยท่ี 7 เกณฑการผาน คือ ทําถูกตองไมต่ํากวาครึ่ง 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค คะแนนข้ึนอยูกับการประเมินตาม

สภาพจริง 
 

เกณฑการประเมินผล 
วัดผลสัมฤทธิ์จากแบบทดสอบและใบงานมีเกณฑดังนี้ 

            ชวงคะแนน   ระดับผลการเรียน   ความหมาย 
 80 - 100    4   ผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 75 – 79     3.5   ผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 70 - 74     3   ผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 65 - 69     2.5   ผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 
 60 - 64     2   ผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 55 - 59     1.5   ผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 50 - 54     1   ผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 

0 - 49    0   ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑข้ันต่ํา 
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การบูรณาการเช่ือมโยง 
สาระการเรียนรู การบูรณาการ กิจกรรม 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ 
ความหมายของ Selection เลือก
ภาพ การยอ – ขยายภาพ การหมุน
ภาพการบิดภาพตัดตอ  
1.อธิบายและใชเครื่องมือในการ
เลือกได 
2.อธิบายและใชเมนูในการเลือก
รูปภาพได 
3.อธิบายออกแบบชิ้นงานหนังสือ
เลมเล็ก โดยใชโปรแกรม Adobe 
photoshop cs6 

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน องคประกอบ
ท่ี 1 องคประกอบท่ี 3 และองคประกอบท่ี 4 รวบรวม
ผลการเรยีนรูจากองคประกอบท่ี 3 ในการทําแบบศึกษ
ษพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.7-003) 
การคัดแยกสาระใหเปนหมวดหมู เรียนรูรูปแบบการ
รายงานผล 6.1)หนังสือเลมเล็ก สามารถตกแตงชื้นงาน
ภาพออกมาถูกตองสวยงาม มีความรักในพืชพรรณ 
วิเคราะห เรียบเรียงสาระ ของพืชแตละชนิดออกเปน
สวนๆ จากนั้นเรียบเรียงสามารถนําความรูท่ีใชใหเกิด
ประโยชน สรางหนังสือเลมเล็กเพ่ือใชประชาสัมพันธ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สามารถตกแตงชิ้นงาน
ไดดวยตัวเองเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง 

-การทําหนังสือเลม
เล็ก  
-ตอบคําถาม
ระหวางครูกับ
นักเรียน  
-ทําแบบฝกหัด  
-ทําใบงาน 
-ศึกษาพรรณไม 
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เรื่องการทําหนังสือเลมเล็ก งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 

      คาํส่ัง    ใหนักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งตอไปนี้ 

ใหเลือกพรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษา ท่ีตัวเองสนใจมา 1 ชนิด 

1. รวบรวมผลการเรยีนรู 
2. ใหศึกษาวิเคราะห เรียบเรียงสาระ ของพืชแตละชนิดออกเปนสวนๆ จากนั้นเรียบเรียงใหเหมาะสม 
3. นําขอมูลท่ีไดมาจัดทําเปนหนังสือเลมเล็ก โดยออกแบบ วาดภาพหรอืศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร

และปริ้นจัดทํารูปเลมใหสวยงาม 
* ขอมูลพรรณไม 42 ชนิด เลอืกไดคนละ 1 ชนิดเทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การใหคะแนน 

ความสวยงาม   (3) ความคิดสรางสรรค   (4) ความรับผิดชอบ    (3) รวมคะแนน     (10)         

 

 

 

 

 

 

  

ใบงานท่ี 7 

ออกแบบจัดทํารูปเลม อยางนอย 10 

แผนข้ึนไป โดยหนาแรกเปนหนาปก  

หนาถัดไปเปนคํานํา สารบัญ เนื้อหา 

และหนาสุดทายเปนขอมูลอางอิง 
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ผลงาน/ช้ินงานของผูเรียน พรอมภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
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สรุปผล ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ  
 บันทึกหลังการสอน หนวยท่ี     7 

ช่ือวิชา   โปรแกรมกราฟก  สอนสัปดาหท่ี 11 
ช่ือหนวย การสรางขอบเขตพ้ืนท่ี (Selection)  
            และการจัดการไฟล 

สอนครั้งท่ี 37-44 

ชื่อเรื่อง  การสรางขอบเขตพ้ืนท่ี (Selection) และการ
จัดการไฟล 

จํานวนช่ัวโมง 8 

บันทึกหลังการสอน 
ผลการใชแผนการสอน 
                     พอใชแผนการสอนนี้ครูสามารจัดกระบวนการสอนลําดับกอนหลังไดดีข้ึน นักเรียนสามารถทํางาน
ในเรื่องท่ีเรียนไดดี สามารถทํางานในบทเรียนไดมีความกระตือรือรนในการเรียน 
 
วิธีการสอน  ( ) บรรยาย  ( ) สาธิต  ( ) ทดลอง,ปฏิบัติ ( ) กิจกรรมกลุม  ( ) อ่ืนๆ……………………………………………….. 
ผลการสอนของครู 
                   นักศึกษามีความรูความเขาใจในบทเรียนดี เวลาถามคําถามนักเรียน สามารถโตตอบกับครูผูสอนได 
สามารถทําใบงาน ทําแบบฝกหัด และอภิปรายเก่ียวกับเนื้อหาบทเรียนในชั้นเรียนได  
 
ผลการเรียนของนักศึกษา 
                   นักเรียนมีความรูความเขาใจในบทเรียนเรื่อง ความหมายของ Selection การใชเครื่องมือ Selection 
เลือกภาพ การยอ – ขยายภาพ การหมุนภาพ การบิดภาพและ สามารถทําหนังสือเลมเล็ก เรื่องพรรณไมในวิทยาลัย
การอาชีพศรีบุญเรืองไดสวยงามทุกคน มีความรักในพืชพรรณ วิเคราะห เรียบเรียงสาระ ของพืชแตละชนิดออกเปน
สวนๆ จากนั้นเรียบเรียงใหเหมาะสมไดดี  ขณะเรียนนักเรียนท่ีไมเขาใจจะยกมือถาม พอครูสรุปผลนักเรียนก็จะ
ชวยกันออกความคิดเห็นคิ 
ปญหาและอุปสรรค 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
                     ลงชื่อ…………………………… ครูประจําวิชา                    ลงชื่อ…………………………….หัวหนาแผนก 
                      ( นางแจมจันทร   หอมระหสั  )                              (นางแจมจันทร   หอมระหสั  ) 
    
                 ลงชื่อ………………………….หัวหนางานหลักสูตร              ลงชื่อ……………………………..รองฯฝายวิชาการ                  
                      (  นางนิตตยิา  อินถา )                                         ( นายนิติกร  ภูตะอินทร )                                                          
                                          
                                                ลงชื่อ…… ………………………..ผูอํานวยการ 
                                                   ( นายคมสัน    อรรคแสง ) 
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ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2  

บานสะเดา สังกัดเทศบาลเมืองสะเดา อําเภอสะเดา จ.สงขลา 
นําเสนอ วันที่ 22 เดือน กันยายน 2565 
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การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 647



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 648
 

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 
การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น (9 ใบงาน) 

 

อภญิญา  ดิษสุวรรณ 1, วิชัย  ดิษสุวรรณ 1  
 

1 โรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา ตําบลสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา   90120  
 

บทคัดยอ 

ตามท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดมีพระราช
กระแส “การรักทรัพยากร” คือ การรักชาติรักแผนดินรักสิ่งท่ีเปนสมบัติของตัวเรา เด็ก เยาวชน ควรไดรับการ
ปลูกฝงใหเห็นความงดงาม คุณคาและประโยชน เกิดความรักและหวงแหน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช    
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดดําเนินงานสนองพระราชดําริจัดตั้ง “งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน” เพ่ือเปน
สื่อปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษ  โรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา จัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ (9 ใบงาน)
“การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน” เพ่ือสํารวจ รวบรวมและจัดทําขอมูลฐานทรัพยากรทองถ่ิน 
เทศบาลเมืองสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเปนการจัดประสบการณการเรียนรู โดยการนําเนื้อหาใน 8 กลุมสาระ
และ 9 ใบงานท่ีมีความเก่ียวของสัมพันธมาเชื่อมโยงโดยการบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion integration) 
ใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู ความคิด ทักษะและประสบการณ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูแบบองครวมและ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ดําเนินการ 5 ข้ันตอน ไดแก การกําหนดเรื่องท่ีสอน วัตถุประสงค
การเรียนรู กําหนดเนื้อหายอย การวางแผนการสอน การปฏิบัติการสอน และการประเมิน ปรบัปรุงและพัฒนา 

ผลการศึกษา พบวา การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการนั้นเปนการจัดการเรียนรูท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานความ
สนใจของผูเรียน มีการเชื่อมโยงเนื้อหากับบริบทและสิ่งแวดลอมชุมชนทองถ่ินรอบตัวผูเรียนเหมือนสภาพจริง 
นําไปสูการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถ่ินอยางยั่งยืน โดยผานประสบการณ การสํารวจ รวบรวม และ
จัดทําขอมูลฐานทรัพยากรทองถ่ินดานกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปญญา ไดเห็นความสัมพันธของ
สาระการเรียนรูและศาสตรตาง ๆ ท่ีสงผลใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงและถายโอนความรูและเขาใจกระบวนการ
ตาง ๆ ไดอยางชัดเจนและรวดเร็ว และเกิดเปนองคความรูท่ีติดตัวผูเรียนตลอดไป ท้ังยังเปนการปลูกจิตสํานึก 
กระตุนและสงเสริมใหผูเรียนมีจิตสํานึกรักถ่ินฐานบานเกิดของตนเอง  

คําสําคัญ : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, การสาํรวจและจดัทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน,  
   การบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion integration) 

ติดตอผูนําเสนอ : นางอภิญญา  ดิษสวุรรณ   โทรศัพท  085-1200845  อีเมล    buyapinya00845@gmail.com 
                      นายวิชัย    ดิษสวุรรณ   โทรศัพท  098-0163674  อีเมล    wichai3674@gmail.com 
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บทนํา 

 ที่มาและความสําคัญ 

 สถานการณปจจุบัน ท่ัวโลกตางเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติท่ีกําลังถูกคุกคามจากสาเหตุ
หลายประการ เชน การเพ่ิมจํานวนประชากรมนุษยท่ีมีแนวโนมสูงข้ึนสงผลใหความตองการใชทรัพยากรเพ่ิม
มากข้ึนท้ังอาหาร ท่ีอยูอาศัย พลังงานและยารักษาโรค โดยเฉพาะความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีสามารถสงผลกระทบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไดอยางมากมาย รวมท้ังการคุกคามและฉกฉวย
ผลประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพตาง ๆ ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีมีความหลากหลายทาง
กายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปญญา ซ่ึงเด็ก เยาวชนตองไดรับการปลูกฝงใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษ 
เห็นคุณคาและประโยชนซ่ึงเกิดจากการเรียนรู สัมผัส เสริมสรางปญญาและปลูกฝงคุณธรรมบนฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดั่งพระราชดํารัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีวา “การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็ก
เห็นความงดงาม ความนาสนใจ และเกิดความปติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการ
สอนการอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็ก
เกิดความเครียดซ่ึงจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว”  
 ท้ังนี้ทรงสืบทอดงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของพระบาทสมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศร      
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยทรงพระราชทานใหโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา 
จัดตั้งธนาคารพืชพรรณข้ึนในป พ.ศ. 2536 และดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความ
เขาใจและการตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรตาง ๆ ท่ีมีอยูในประเทศ ซ่ึงกอใหเกิดการรวมคิด        
รวมปฏิบัติของสวนราชการ เอกชนและประชาชนอันนําประโยชนมาสูปวงชนชาวไทยโดยท่ัวหนา ตามท่ีทรง
พระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษวา “การรักในทรัพยากร คือ การรักชาติรัก
แผนดิน รักสิ่งท่ีเปนสมบัติของตัวเรา การท่ีจะใหเขารักประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ทําไดโดย
กอใหเกิดความรักความเขาใจ ถาใครไมรูจักกันเราก็ไมมีความสัมพันธไมมีความผูกพันตอกัน แตวาถาใหรูจักสิ่ง
นั้นวาคืออะไรหรือวาทํางาน ก็จะรูสึกชื้นชมและรักหวงแหนสิ่งนั้นวาเปนของตนและจะทําใหเกิดประโยชนได”  
  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ จึงไดจัดตั้ง “งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน” ข้ึนเพ่ือสนองพระราชดําริดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเด็ก เยาวชนและประชาชนชาวไทย      
รู เขาใจและเห็นความสําคัญของพันธุกรรมพืช มีระบบฐานขอมูลพันธุกรรมพืชท่ีเปนสมบัติของชาติผานการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา 
มหาวิทยาลัยในทองถ่ิน ใหนักเรียน นักศึกษาไดมีสวนรวมในการสํารวจและรวบรวมฐานขอมูลทรัพยากร
ทองถ่ินท้ังกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปญญาท่ีจะตองอนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนตอไป 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยไดเขารวมสนองพระราชดาํริฯ  โดยการกําหนด
พันธกิจการขับเคลื่อน สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมสนองพระราชดําริ ฯ ในการ
ดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถ่ินภายใตกรอบการสรางจิตสํานึก กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษทรัพยากร โดยใหมีสมาชิกฐานทรัพยากรทองถ่ินในอําเภอละหนึ่งเทศบาลเปนอยางนอย ในการ
ดําเนินการสํารวจฐานทรัพยากรทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวย 3 ฐานทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรชีวภาพ (สิ่งท่ีมีชีวิต) 

 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 650
 

ทรัพยากรกายภาพ (สิ่งท่ีไมมีชีวิต) และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา โดยเฉพาะการสงเสริมสนับสนุน
และสรางกระบวนการความรวมมือในการจัดทําฐานขอมูลและการพัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน 
เพ่ือท่ีจะรักษา อนุรักษ พัฒนาและใชประโยชนทรัพยากรทองถ่ินซ่ึงเปนมรดกของชาติไทยอยางม่ันคงและยั่งยืน 
 เทศบาลเมืองสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไดสมัครเขารวมสนองพระราชดําริฯ โดยสมัครเปน
สมาชิกงาน “ฐานทรัพยากรทองถ่ิน” ดําเนินงานใน 6 กิจกรรม ไดแก การปกปกทรัพยากรทองถ่ิน  การสํารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรทองถ่ิน การปลูกรักษาทรัพยากรทองถ่ิน การอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทองถ่ิน  
ศูนยขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน สนับสนุนในการอนุรักษและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน โดยประสานความ
รวมมือกับโรงเรียนในสังกัด จัดการเรียนรูบูรณาการ 8 กลุมสาระ ในกิจกรรมการสํารวจ เก็บรวบรวมและจัดทํา
ฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน เพ่ือใหผูเรียนเกิดความตระหนักในคุณคา ความสําคัญ รักและหวงแหนทรัพยากร
ในทองถ่ินบนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นั่นคือคนในชุมชนมีความพอประมาณ มีเหตุผล            
มีภูมิคุมกันบนเง่ือนไข "ความรู" และ "คุณธรรม"  
 โรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา สังกัดเทศบาลเมืองสะเดา รวมสนองพระราชดําริฯ โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ โดยสมัครเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรตั้งแตปการศึกษา 2559 จนถึงปจจุบัน จัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 5 องคประกอบ พืชศึกษา 3 สาระการเรียนรู       
การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน (9 ใบงาน) กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ในทุกระดับชั้นและกลุมสาระการเรียนรู  จากเหตุผลท่ีกลาวมาและโดยเฉพาะตามท่ีสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงรับสั่งใหโรงเรียนดําเนินการเก็บรวบรวมพรรณไมทองถ่ินท่ีหายากและใกล
สูญพันธุ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีคุณคาและมีโอกาสจะสูญหายไปเนื่องจากความเจริญกาวหนา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คานิยมของมนุษย การชวงชิงทรัพยากรภูมิปญญา รวมถึงการใช
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือตอบสนองกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย โรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา จึงไดบูรณาการ
การจัดการเรียนรูในกิจกรรมการ “สํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน” สําหรับใชเปนแหลงเรียนรูท่ีมีชีวิตใน
ชุมชน เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนซ่ึงเปนเยาวชนของชาติไดมีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ       
ท้ังกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถ่ิน ตลอดจนการอนุรักษ พัฒนาและใชประโยชน
ทรพัยากรเหลานั้นอยางคุมคา ม่ังคงและยั่งยืนตอไป 
 
  

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาและรวบรวมขอมูลฐานทรัพยากรทองถ่ิน เทศบาลเมืองสะเดา อําเภอสะเดา   
จังหวัดสงขลา 
 2.  เพ่ือจัดทําขอมูลฐานทรัพยากรทองถ่ิน เทศบาลเมืองสะเดา  อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 

ขอบเขตของการศึกษา 
 1.  พ้ืนท่ีศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในพ้ืนท่ีชุมชนเทศบาลเมืองสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จากชุมชน
ท้ังหมด 19 ชุมชน เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา จํานวน 8  ชุมชน  ไดแก ชุมชนทาพรุ 1 

 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 651
 

ทรัพยากรกายภาพ (สิ่งท่ีไมมีชีวิต) และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา โดยเฉพาะการสงเสริมสนับสนุน
และสรางกระบวนการความรวมมือในการจัดทําฐานขอมูลและการพัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน 
เพ่ือท่ีจะรักษา อนุรักษ พัฒนาและใชประโยชนทรัพยากรทองถ่ินซ่ึงเปนมรดกของชาติไทยอยางม่ันคงและยั่งยืน 
 เทศบาลเมืองสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไดสมัครเขารวมสนองพระราชดําริฯ โดยสมัครเปน
สมาชิกงาน “ฐานทรัพยากรทองถ่ิน” ดําเนินงานใน 6 กิจกรรม ไดแก การปกปกทรัพยากรทองถ่ิน  การสํารวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรทองถ่ิน การปลูกรักษาทรัพยากรทองถ่ิน การอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทองถ่ิน  
ศูนยขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน สนับสนุนในการอนุรักษและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน โดยประสานความ
รวมมือกับโรงเรียนในสังกัด จัดการเรียนรูบูรณาการ 8 กลุมสาระ ในกิจกรรมการสํารวจ เก็บรวบรวมและจัดทํา
ฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน เพ่ือใหผูเรียนเกิดความตระหนักในคุณคา ความสําคัญ รักและหวงแหนทรัพยากร
ในทองถ่ินบนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นั่นคือคนในชุมชนมีความพอประมาณ มีเหตุผล            
มีภูมิคุมกันบนเง่ือนไข "ความรู" และ "คุณธรรม"  
 โรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา สังกัดเทศบาลเมืองสะเดา รวมสนองพระราชดําริฯ โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ โดยสมัครเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรตั้งแตปการศึกษา 2559 จนถึงปจจุบัน จัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 5 องคประกอบ พืชศึกษา 3 สาระการเรียนรู       
การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน (9 ใบงาน) กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ในทุกระดับชั้นและกลุมสาระการเรียนรู  จากเหตุผลท่ีกลาวมาและโดยเฉพาะตามท่ีสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงรับสั่งใหโรงเรียนดําเนินการเก็บรวบรวมพรรณไมทองถ่ินท่ีหายากและใกล
สูญพันธุ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีคุณคาและมีโอกาสจะสูญหายไปเนื่องจากความเจริญกาวหนา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คานิยมของมนุษย การชวงชิงทรัพยากรภูมิปญญา รวมถึงการใช
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือตอบสนองกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย โรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา จึงไดบูรณาการ
การจัดการเรียนรูในกิจกรรมการ “สํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน” สําหรับใชเปนแหลงเรียนรูท่ีมีชีวิตใน
ชุมชน เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนซ่ึงเปนเยาวชนของชาติไดมีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ       
ท้ังกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถ่ิน ตลอดจนการอนุรักษ พัฒนาและใชประโยชน
ทรพัยากรเหลานั้นอยางคุมคา ม่ังคงและยั่งยืนตอไป 
 
  

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาและรวบรวมขอมูลฐานทรัพยากรทองถ่ิน เทศบาลเมืองสะเดา อําเภอสะเดา   
จังหวัดสงขลา 
 2.  เพ่ือจัดทําขอมูลฐานทรัพยากรทองถ่ิน เทศบาลเมืองสะเดา  อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 

ขอบเขตของการศึกษา 
 1.  พ้ืนท่ีศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในพ้ืนท่ีชุมชนเทศบาลเมืองสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จากชุมชน
ท้ังหมด 19 ชุมชน เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา จํานวน 8  ชุมชน  ไดแก ชุมชนทาพรุ 1 

 

 

ชุมชนทาพระ 2 ชุมชนบานทุง ชมุชนบานไพร ชุมชนสะพานมา ชุมชนภูธรอุทิศ  ชุมชนวังสําราญ และชุมชนนาย
เปลี่ยนอุทิศ 

2.  เนื้อหา    
   ดําเนินการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ินตามแบบใน 9 ใบงาน ดังนี้ 

ใบงานท่ี 1   การเก็บขอมูลพ้ืนฐานในทองถ่ิน 
ใบงานท่ี 2   การเก็บขอมูลการประกอบอาชีพในทองถ่ิน 
ใบงานท่ี 3   การเก็บขอมูลดานกายภาพในทองถ่ิน  
ใบงานท่ี 4   การเก็บขอมูลประวัติหมูบาน วิถีชุมชน 
ใบงานท่ี 5   การเก็บขอมูลการใชประโยชนของพืชในทองถ่ิน   
ใบงานท่ี 6   การเก็บขอมูลการใชประโยชนสัตวในทองถ่ิน  
ใบงานท่ี 7   การสํารวจเก็บขอมูลการใชประโยชนชีวภาพอ่ืนๆ  
ใบงานท่ี 8   การเก็บรวบรวมภูมิปญญาทองถ่ิน  
ใบงานท่ี 9   การรวบรวมขอมูลแหลงทรัพยากรธรรมชาติและโบราณคดี  

3. ระยะเวลาการศึกษา 
การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ินของโรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา  อําเภอสะเดา   

จังหวัดสงขลาครั้งนี้ใชเวลาในปการศึกษา 2564   เปนเวลา  1 ปการศึกษา   

 

 

 

 

ประโยชนที่ไดรับ 
1. ผลการศึกษาทําใหไดขอมูลฐานทรัพยากรทองถ่ินท้ังทางดานกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและ    

ภูมิปญญา ซ่ึงเปนขอมูลทรัพยากรทองถ่ินในดานพันธุกรรมพืชและสัตวในชุมชน ความเปนชุมชน วิถีชุมชนและ  
ภูมิปญญาชุมชนเทศบาลเมืองสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

2.  ขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชนตอผูบริหาร ผูสอน และผู ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาในการนําไป
พัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนใชเปนขอมูลของชุมชนในการดําเนินแผนการพัฒนาชุมชนตอไป 

3.  นักเรียนไดเรียนรูการทํางานเปนกลุม มีความรัก สามัคคีในหมูคณะ เสริมสรางทักษะการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะหและการแกปญหา  

4.  ฝกความเปนผูนําและผูตามท่ีดีและการมีปฏิสัมพันธทางสังคมในฐานะสมาชิกท่ีดีของชุมชน 
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การบูรณาการ : 
การวิเคราะหความสอดคลองกิจกรรมการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ินตามแบบใน 9 ใบงาน

(เรื่องและหัวขอในการจัดการเรียนรูแตละใบงาน) กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

 
แผนภาพ   แสดงผังมโนทัศนการบูรณาการ “การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ินใบงานท่ี 8”   
               กับสาระ มาตรฐาน/ตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
               พุทธศักราช 2551 
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การบูรณาการ : 
การวิเคราะหความสอดคลองกิจกรรมการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ินตามแบบใน 9 ใบงาน

(เรื่องและหัวขอในการจัดการเรียนรูแตละใบงาน) กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

 
แผนภาพ   แสดงผังมโนทัศนการบูรณาการ “การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ินใบงานท่ี 8”   
               กับสาระ มาตรฐาน/ตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
               พุทธศักราช 2551 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 

 

ภาพท่ี 3 ภาพท่ี 4 

ตาราง  แสดงการวิเคราะหความสอดคลองงาน “สํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ินใบงานท่ี 8”          
          กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระสังคมศึกษา ฯ ชั้น ม.2 

ใบงานท่ี เรื่อง/หัวขอ สาระ มาตรฐาน   ตัวช้ี/วัดระดับช้ัน 
8. การเก็บขอมูล
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

การผลิตสินคาและบริการ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สาระท่ี 3 
เศรษฐศาสตร 

ส 3.1 ม.2/3 

 
ภาพท่ี 1-4   แสดงการจัดกิจกรรมการเรียนรูและผลงานนักเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรู    
              “การผลิตสินคาและบริการในทองถ่ิน” กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 

 

               ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2   
 
 
9 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 
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หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง การผลิตสินคาฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   จํานวน  4  ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรูท่ี 6 เรื่อง การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินคาและบริการในชุมชน 

สาระการเรียนรูทองถิ่น  ภูมิปญญาทองถ่ินดานการแพทยแผนไทย   เวลาเรียน 2  ช่ัวโมง 
…………………………………………………………………………………………………… 

   1. วิเคราะหความสอดคลองงาน “การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น 9 ใบงาน”และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดฯ     
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  ใบงานท่ี 8  การเก็บขอมูลภูมิปญญาในทองถ่ิน   
  ขอมูลทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาสาขาการแพทยแผนไทย ชื่อภูมิปญญาทองถ่ิน 
“การทําลูกประคบสมุนไพร” เจาของภูมิปญญา นางจิตรา ธานีรัตน  
  วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือใหทราบขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2. เพ่ือใหทราบศักยภาพของภูมิปญญาทองถ่ิน 
   3. เพ่ือใหตระหนักถึงการสืบสาน ภูมิปญญาทองถ่ิน 
  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู 
  มาตรฐาน ส 3.1    เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช
ทรัพยากร ท่ีมีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมท้ังเขาใจหลักการของเศรษฐกิจฯ พอเพียง   เพ่ือ
การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ  
  ตัวชี้วัด  3.  เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในทองถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
  งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ซ่ึงเปนกิจกรรมในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความเขาใจ
และการตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรตาง ๆ ท่ีมีอยูในประเทศ โดยเฉพาะพืชพรรณไมทองถ่ินท่ีหายาก
และใกลสูญพันธุ รวมท้ังวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีคุณคาและมีโอกาสสูญหายไปเนื่องจากความ
เจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คานิยมของมนุษย การชวงชิงทรัพยากรภูมิปญญา รวมถึง
การใชทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือตอบสนองกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย โรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดาซ่ึงเปน
สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จึงไดบูรณาการการจัดการเรียนรูฐานขอมูลงาน “สํารวจและจัดทําฐาน
ทรัพยากรทองถ่ิน 9 ใบงาน ” ใบงานท่ี 8 การเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินสาขาการแพทยแผนไทยดานการทําลูก
ประคบสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เปนแหลงเรียนรูท่ีมี
ชีวิตในชุมชน เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนไดมีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติท้ังกายภาพ 
ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถ่ิน ตลอดจนการอนุรักษ พัฒนาและใชประโยชนทรัพยากรเหลานั้น
อยางคุมคา ม่ังคงและยั่งยืน 
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หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง การผลิตสินคาฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   จํานวน  4  ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรูท่ี 6 เรื่อง การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินคาและบริการในชุมชน 

สาระการเรียนรูทองถิ่น  ภูมิปญญาทองถ่ินดานการแพทยแผนไทย   เวลาเรียน 2  ช่ัวโมง 
…………………………………………………………………………………………………… 

   1. วิเคราะหความสอดคลองงาน “การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น 9 ใบงาน”และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดฯ     
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  ใบงานท่ี 8  การเก็บขอมูลภูมิปญญาในทองถ่ิน   
  ขอมูลทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาสาขาการแพทยแผนไทย ชื่อภูมิปญญาทองถ่ิน 
“การทําลูกประคบสมุนไพร” เจาของภูมิปญญา นางจิตรา ธานีรัตน  
  วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือใหทราบขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2. เพ่ือใหทราบศักยภาพของภูมิปญญาทองถ่ิน 
   3. เพ่ือใหตระหนักถึงการสืบสาน ภูมิปญญาทองถ่ิน 
  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู 
  มาตรฐาน ส 3.1    เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช
ทรัพยากร ท่ีมีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมท้ังเขาใจหลักการของเศรษฐกิจฯ พอเพียง   เพ่ือ
การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ  
  ตัวชี้วัด  3.  เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในทองถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
  งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ซ่ึงเปนกิจกรรมในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความเขาใจ
และการตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรตาง ๆ ท่ีมีอยูในประเทศ โดยเฉพาะพืชพรรณไมทองถ่ินท่ีหายาก
และใกลสูญพันธุ รวมท้ังวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีคุณคาและมีโอกาสสูญหายไปเนื่องจากความ
เจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คานิยมของมนุษย การชวงชิงทรัพยากรภูมิปญญา รวมถึง
การใชทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือตอบสนองกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย โรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดาซ่ึงเปน
สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จึงไดบูรณาการการจัดการเรียนรูฐานขอมูลงาน “สํารวจและจัดทําฐาน
ทรัพยากรทองถ่ิน 9 ใบงาน ” ใบงานท่ี 8 การเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินสาขาการแพทยแผนไทยดานการทําลูก
ประคบสมุนไพร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เปนแหลงเรียนรูท่ีมี
ชีวิตในชุมชน เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนไดมีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติท้ังกายภาพ 
ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถ่ิน ตลอดจนการอนุรักษ พัฒนาและใชประโยชนทรัพยากรเหลานั้น
อยางคุมคา ม่ังคงและยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 3. จุดประสงคการเรียนรู 

  ความรู  (K)   
 นําเสนอแนวทางการใชองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินสาขาการแพทยแผนไทยดานการทําลูก
ประคบสมุนไพรจากฐานขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน ใบงานท่ี 8 การเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือการผลิต
สินคาและบริการบนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 
  ทักษะ  (P)  
 จัดทําผลิตภัณฑลูกประคบสมุนไพรเพ่ือการบําบดัรักษาอาการเจ็บปวยจากการดําเนินชีวิตประจําวัน
และการประกอบอาชีพ โดยครูภูมิปญญาทองถ่ินจากฐานขอมูลใบงานท่ี 8  
  คุณลักษณะ (A)  
 มีความมุงม่ันในการเรียนรูและแสดงใหเห็นถึงความสนใจในการศึกษาขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินสาขา
แพทยแผนไทยดานการทําลูกประคบสมุนไพร โดยครูภูมิปญญาทองถ่ินจากฐานขอมูลใบงานท่ี 8  

 4. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
   1. มีวินัย    
   2. ใฝเรียนรู    
   3.    มุงม่ันในการทํางาน 

 5. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
   1. ความสามารถในการสื่อสาร 
   2. ความสามารถในการคิด 
    2.1   ทักษะการวิเคราะห    
    2.2   ทักษะการประยุกตใชความรู 
   3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
 6. สาระการเรียนรู 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง การสํารวจแล ะจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น 
ส 3.1  ม.2/3 ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการผลิตสินคาและ
บริการในทองถ่ิน 

ใบงานท่ี 8 การเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 
(สาขาการแพทยแผนไทยดานการทําลูก
ประคบสมุนไพร) 

 7. การบูรณาการ   
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (หลัก 3 หวง 2 เง่ือนไข) 
   ความพอประมาณ 
 การประยุกตใชองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินสาขาการแพทยแผนไทยเพ่ือการผลิตสินคาและ
บริการ (ลูกประคบสมุนไพร) บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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   การมีเหตุผล 
 การมีสวนรวมในการสืบสานและอนุรักษองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินสาขาการแพทยแผนไทย
เพ่ือการผลิตสินคาและบริการ (ลูกประคบสมุนไพร) บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  
   การมีภูมิคุมกัน 
 ลดรายจาย เพ่ิมรายในการรักษาสุขภาพ โดยใชฐานขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   เง่ือนไขความรู 
 การเชื่อมโยงองคความรูและภูมิปญญาสาขาการแพทยแผนไทยดานการทําลูกประคบสมุนไพร    
เพ่ือการผลิตสินคาและบริการดวยความรอบคอบและระมัดระวัง 
   เง่ือนไขคุณธรรม 
 มีหลักคิดและการปฏิบัติท่ียึดหลักคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต ความอดทน พากเพียร และใช
สติปญญาในการดําเนินชีวิต 

 8. กิจกรรมการเรียนรู  
 ช่ัวโมงท่ี 1 
  ข้ันนํา 
  8.1 นําเขาสูบทเรียนโดยการตั้งประเด็น “องคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินดานตาง ๆ” จากท่ี
นักเรียนลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนท่ีรับผิดชอบในใบงานท่ี 8 ดังนี้ 
   1) การเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนมีสาขาใดบาง ใครเปนเจาของภูมิปญญา 
   2) ภูมิปญญาท่ีเก็บขอมูลในอยูชุมชนไหน เปนภมิูปญญาสาขา/ดานใด 
   3) ภูมิปญญาดังกลาวมีจุดเดน และรายละเอียดอยางไรบาง ฯลฯ 
 โดยใหนักเรียนรวมกันนําเสนอ อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมจนนําไปสูขอสรุปลักษณะเดน
และรายละเอียดของภูมิปญญา 
  8.2 แจงจุดประสงคการเรียนรูกอนการเรียน แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการมีสวนรวม
ของนักเรียน ภาระงาน/ใบงาน การวัดประเมินและเกณฑการผานเกณฑประเมิน 
  ข้ันจัดกิจกรรม 
  8.3 แบงกลุมนักเรียน กลุมละ 5-6 คน ศึกษาใบความรูและทําใบงาน เรื่อง “ภูมิปญญาทองถ่ิน
ดานการทําลูกประคบสมุนไพร”และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณสําหรับการทําลูกประคบสมุนไพรในคาบเรียนตอไป   
  8.4 นักเรียนทํากิจกรรมกลุมตามท่ีไดรับมอบหมาย  
  8.5 แตละกลุมรวมซักถาม นําเสนอ และอภิปรายความรูท่ีสืบคนไดเพ่ิมเติม และบันทึกความรูลง
สมุดใหเรียบรอย 
   ช่ัวโมงท่ี 2 
  8.6   นักเรียนแตละกลุมรวมกันจัดทําลูกประคบสมุนไพรผลิตภัณฑจากภูมิปญญา โดยมี        
ครูภูมิปญญา นางจิตรา ธานีรัตน จากศูนยการแพทยแผนไทย โรงพยาบาลสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
คอยใหคําแนะนําปรึกษาการฝกทําและทดลองใชลูกประคบสมุนไพร โดยใชเวลาในคาบเรียนและนอกเวลา
เรียนเพ่ิมเติม 
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   การมีเหตุผล 
 การมีสวนรวมในการสืบสานและอนุรักษองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินสาขาการแพทยแผนไทย
เพ่ือการผลิตสินคาและบริการ (ลูกประคบสมุนไพร) บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  
   การมีภูมิคุมกัน 
 ลดรายจาย เพ่ิมรายในการรักษาสุขภาพ โดยใชฐานขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   เง่ือนไขความรู 
 การเชื่อมโยงองคความรูและภูมิปญญาสาขาการแพทยแผนไทยดานการทําลูกประคบสมุนไพร    
เพ่ือการผลิตสินคาและบริการดวยความรอบคอบและระมัดระวัง 
   เง่ือนไขคุณธรรม 
 มีหลักคิดและการปฏิบัติท่ียึดหลักคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต ความอดทน พากเพียร และใช
สติปญญาในการดําเนินชีวิต 

 8. กิจกรรมการเรียนรู  
 ช่ัวโมงท่ี 1 
  ข้ันนํา 
  8.1 นําเขาสูบทเรียนโดยการตั้งประเด็น “องคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินดานตาง ๆ” จากท่ี
นักเรียนลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนท่ีรับผิดชอบในใบงานท่ี 8 ดังนี้ 
   1) การเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนมีสาขาใดบาง ใครเปนเจาของภูมิปญญา 
   2) ภูมิปญญาท่ีเก็บขอมูลในอยูชุมชนไหน เปนภมิูปญญาสาขา/ดานใด 
   3) ภูมิปญญาดังกลาวมีจุดเดน และรายละเอียดอยางไรบาง ฯลฯ 
 โดยใหนักเรียนรวมกันนําเสนอ อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมจนนําไปสูขอสรุปลักษณะเดน
และรายละเอียดของภูมิปญญา 
  8.2 แจงจุดประสงคการเรียนรูกอนการเรียน แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการมีสวนรวม
ของนักเรียน ภาระงาน/ใบงาน การวัดประเมินและเกณฑการผานเกณฑประเมิน 
  ข้ันจัดกิจกรรม 
  8.3 แบงกลุมนักเรียน กลุมละ 5-6 คน ศึกษาใบความรูและทําใบงาน เรื่อง “ภูมิปญญาทองถ่ิน
ดานการทําลูกประคบสมุนไพร”และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณสําหรับการทําลูกประคบสมุนไพรในคาบเรียนตอไป   
  8.4 นักเรียนทํากิจกรรมกลุมตามท่ีไดรับมอบหมาย  
  8.5 แตละกลุมรวมซักถาม นําเสนอ และอภิปรายความรูท่ีสืบคนไดเพ่ิมเติม และบันทึกความรูลง
สมุดใหเรียบรอย 
   ช่ัวโมงท่ี 2 
  8.6   นักเรียนแตละกลุมรวมกันจัดทําลูกประคบสมุนไพรผลิตภัณฑจากภูมิปญญา โดยมี        
ครูภูมิปญญา นางจิตรา ธานีรัตน จากศูนยการแพทยแผนไทย โรงพยาบาลสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
คอยใหคําแนะนําปรึกษาการฝกทําและทดลองใชลูกประคบสมุนไพร โดยใชเวลาในคาบเรียนและนอกเวลา
เรียนเพ่ิมเติม 
 
 

 

 

   
ข้ันสรุป 
  8.11 นักเรียนรวมสะทอนคิดผลท่ีไดรับ ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม  
  8.12 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 9. ส่ือ/แหลงการเรียนรู  
  9.1 แบบศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.7-003) 
   9.2 แหลงเรียนรู “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา” 
  9.3 การสํารวจและจําทําฐานภูมิปญญาทองถ่ิน ใบงานท่ี 8 การเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 
  9.4 หองสื่อการเรียนรู/หองคอมพิวเตอร/หองสมุด 

 10.   ภูมิปญญาทองถิ่น 
  10.1 ครูภูมิปญญาทองถ่ินสาขาการแพทยแผนไทยดานการทําลูกประคบสมุนไพร 
นางจิตรา ธานีรัตน 
  10.2 ศูนยการแพทยแผนไทย โรงเรียนพยาบาลสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 
 11.   การวัดและประเมินผล 

ดาน จุดประสงค เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ 
พุทธิพิสัย 

(K)   
นําเสนอแนวทางการใช        องค
ความรูและภูมิปญญาทองถ่ินสาขา
การแพทยแผนไทยดานการทําลูก
ประคบสมุนไพรจากฐานขอมูลภูมิ
ปญญาทองถ่ิน     ใบงานท่ี 8 การ
เก็บขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือการ
ผลิตสินคาและบริการบนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 

ใบความรู/ใบงาน :  
เรื่อง “ภูมิปญญาดานการทํา
ลูกประคบสมุนไพร” 

การตรวจใบงาน ผานเกณฑ
รอยละ 80 

ทักษะพิสัย 
(P)   

จัดทําผลติภัณฑลูกประคบสมุนไพร
เพ่ือการบําบัดรักษาอาการเจ็บปวย
จากการดําเนินชีวติประจําวนัและ
การประกอบอาชีพ โดยครูภูมิปญญา
ทองถ่ินจากฐานขอมูลใบงานท่ี 8 

แบบตรวจสอบผลงาน การตรวจ
ผลงานกลุม 

ผานเกณฑ
ระดับดี 

จิตพิสัย 
(A)   

มีความมุงม่ันในการเรียนรูและแสดง
ใหเห็นถึงความสนใจในการศึกษา
ขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินสาขาแพทย
แผนไทยดานการทําลูกประคบ
สมุนไพร โดยครูภูมิปญญาทองถ่ิน
จากฐานขอมูลใบงานท่ี 8  

 

แบบบันทึกรายการ การตรวจสอบ
รายการ 

ผานเกณฑ
ระดับดี 
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แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน (สาระสังคมศึกษาฯ ม.2) 
เรื่อง การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินคาและบริการในชุมชนบูรณาการ 
งานสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน (9 ใบงาน) ใบงานท่ี 8 การเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน  

(ภูมิปญญาทองถ่ินสาขาการแพทยแผนไทย) การทําลูกประคบสมุนไพร  เวลา  10  นาที 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
คําส่ัง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด แลวทําเครื่องหมายกากบาท (x) ในกระดาษคําตอบ 

1. ขอใดหมายถึง ลูกประคบ 
ก.  การใชสมุนไพรมาหอดวยใบไม 
ข.  การใชสมุนไพรมาหอดวยผาเปนลูก 
ค.  การใชสมุนไพรมาบดแลวปนเปนลูก 
ง.  การใชสมุนไพรมาตําแลวปนเปนลูก 

2. ขอใดไมใชสวนผสมของลูกประคบ 
ก.  ผิวมะกรูด 
ข.  ใบตะไคร 
ค.  ใบสมปอย 
ง.   ใบมะขาม 

3. ขอใดคือสรรพคุณของ เหงาไพล 
ก.  แกลมวิงเวียน 
ข.  แกอาการคันตามรางกาย 
ค.  แกปวดเม่ือย ลดการอักเสบ 
ง.  ชวยพาตัวยาซึมผานผิวหนงัไดสะดวกข้ึน 

4. สวนผสมของลูกประคบในขอใดท่ีมีสรรพคุณ แตงกลิ่น บํารุงหัวใจ แกหวัด 
ก.  พิมเสน 
ข.  การบูร 
ค.  ตะไคร 
ง.  เกลือแกง 

5. วิธีการทําลูกประคบเราควร ใชเวลาในการนึ่งก่ีนาที 
ก.  10-15  นาที 
ข.  15-20  นาที 
ค.  20-25  นาที 
ง.   25-30  นาที 

6. เพราะเหตุใดถึงตองนําลูกประคบไปนึ่งใหรอน 
ก.  เพ่ือใหกลิ่นจากน้ํามันหอมระเหย 
ข.  เพ่ือชวยใหตัวยาซึมผานผิวหนังไดดีข้ึน 
ค.  เพ่ือชวยกระตุนการไหลเวียนของโลหิตดีข้ึน 
ง.  ถูกทุกขอ 
 

 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 660
 

 
 

7. ขอใดคือวิธีทดลองความรอนของลูกประคบ 
ก. แตะท่ีทองแขนของผูประคบกอน 
ข. แตะหลังมือของผูประคบกอน 
ค. แตะหลังมือของผูถูกประคบกอน 
ง. ถูกท้ังขอ ก และ ข 

8. ขอใดคือประโยชนของการประคบ 
ก.  บรรเทาอาการปวดเม่ือย 
ข.  ลดอาการเกร็งของกลามเนื้อ 
ค.  ชวยเพ่ิมการไหลเวียนของเลือด 
ง.  ถูกทุกขอ 

9. ขอใดไมใชขอควรระวังในการใชลูกประคบ 
ก.  หามใชลูกประคบท่ีรอนเกินไป 
ข.  ควรระวังเปนพิเศษในผูปวยเบาหวาน 
ค.  หลังจากประคบสมุนไพรแลว ไมควรอาบน้ํา 
ง.  ไมควรใชลูกประคบสมุนไพรในกรณีท่ีมีแผลการอักเสบ 

10. ขอใดคือวิธีเก็บรักษาลูกประคบ 
ก.  ควรเก็บลูกประคบไวในตูเย็น จะทําใหเก็บไดนานข้ึน 
ข.  ถาลูกประคบแหง กอนใชควรพรมดวยน้ําหรือเหลาขาว 
ค.  ลูกประคบสมุนไพรท่ีทําในแตละครั้ง สามารถเก็บไวใชซํ้าได 3-5 วัน 
ง.  ถูกทุกขอ 
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7. ขอใดคือวิธีทดลองความรอนของลูกประคบ 
ก. แตะท่ีทองแขนของผูประคบกอน 
ข. แตะหลังมือของผูประคบกอน 
ค. แตะหลังมือของผูถูกประคบกอน 
ง. ถูกท้ังขอ ก และ ข 

8. ขอใดคือประโยชนของการประคบ 
ก.  บรรเทาอาการปวดเม่ือย 
ข.  ลดอาการเกร็งของกลามเนื้อ 
ค.  ชวยเพ่ิมการไหลเวียนของเลือด 
ง.  ถูกทุกขอ 

9. ขอใดไมใชขอควรระวังในการใชลูกประคบ 
ก.  หามใชลูกประคบท่ีรอนเกินไป 
ข.  ควรระวังเปนพิเศษในผูปวยเบาหวาน 
ค.  หลังจากประคบสมุนไพรแลว ไมควรอาบน้ํา 
ง.  ไมควรใชลูกประคบสมุนไพรในกรณีท่ีมีแผลการอักเสบ 

10. ขอใดคือวิธีเก็บรักษาลูกประคบ 
ก.  ควรเก็บลูกประคบไวในตูเย็น จะทําใหเก็บไดนานข้ึน 
ข.  ถาลูกประคบแหง กอนใชควรพรมดวยน้ําหรือเหลาขาว 
ค.  ลูกประคบสมุนไพรท่ีทําในแตละครั้ง สามารถเก็บไวใชซํ้าได 3-5 วัน 
ง.  ถูกทุกขอ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ใบความรู  
เร่ือง ภูมิปญญาทองถิ่นดานการทําลูกประคบสมุนไพร 

 1. ความหมายของลูกประคบสมุนไพร 
 (สมชาย  วงศเขียว. 2560 : 32) กลาววา ลูกประคบสมุนไพร คือ การนําสมุนไพรหลาย ๆ ชนิดมา
หอรวมกันสวนใหญจะเปนยาสมุนไพรท่ีมีนํามันหอมระเหย ซ่ึงเม่ือถูกความรอนจะระเหยออกมากลายเปนกลิ่น 
เชน ไพล ขม้ินชัน ขม้ินออย ตะไคร มะกรูด การบูร โดยเราสามารถนําเอาสมุนไพรเหลานั้นมาหั่น ยอยอยาง
หยาบ ๆ จากนั้นหอดวยผาดิบแลวนําไปผานกระบวนการความรอนดวยวิธีการนึ่งไอน้ําหรือใสไมโครเวฟ เพ่ือให
สมุนไพรละลายออกมาเปนตัวยาซึมเขาใตผิวหนังตามรางกาย ถาใชไมโครเวฟจะตองพรมน้ําใหชุมมากกวาการ
นึ่งดวยไอน้ํา สมัยโบราณจะใชเหลาขาวไปพรมดวย เพราะเหลาขาวเปนตัวนํายา (หรือกษัยยา) เปนการชวยทํา
ใหสมุนไพรละลายและซึมเขาสูผิวหนังไดดียิ่งข้ึน การนึ่งระยะแรกจะใชเวลาประมาณ 10-15 นาที หากใช
ไมโครเวฟในการอุนลูกประคบ หามพรมดวยเหลาขาวเด็ดขาดเพราะอาจทําใหเกิดอันตรายได ลูกประคบเปน
วิธีการบําบัดรักษาของแพทยแผนไทย ซ่ึงสามารถนําไปใชควบคูกับการนวดไทยโดยใชการประคบหลังการนวด
หรือประคบพรอมนวดรางกาย 

            
ท่ีมา : (สมชาย  วงศเขียว. 2560 : 50) 

ภาพท่ี 1  ลูกประคบสมุนไพร 

 2. ชนิดของลูกประคบสมุนไพร 
 ลูกประคบมี 2 ชนิด คือ ลูกประคบสมุนไพรสดและลูกประคบสมุนไพรแหง  
  2.1 ลูกประคบสมุนไพรสด  
   2.1.1 ขอดี คือ การใชสมุนไพรสดในการปรุงลูกประคบนั้นสมุนไพรจะมีน้ําอยูแลว จึงไม
จําเปนตองพรมน้ํากอนนําไปใช ไมตองตากแหง ไมตองอบฆาเชื้อ ไมตองกลัวข้ึนรา   
   2.1.2 ขอจํากัด คือ เม่ือปรุงลูกประคบเสร็จแลว ตองรีบนําไปใช ไมสามารถเก็บไวไดนานใน
อุณหภูมิปกติตองเก็บในตูเย็นหรือภาชนะบรรจุพิเศษ  
 
  2.2 ลูกประคบสมุนไพรแหง   
   2.2.1 ขอดี คือ เก็บไวไดนาน สะดวกในการนําไปใช สามารถเตรียมสมุนไพรท่ีใชในการปรุง
ลูกประคบไดครบถวนมากข้ึน เนื่องจากสมุนไพรบางชนิดไมสามารถหาไดในทองถ่ิน ตองหามาจากแหลงอ่ืน 
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 3. ประโยชนของการประคบสมุนไพร  
  3.1 กระตุนหรือเพ่ิมการไหลเวียนของโลหิต  
  3.2 ลดอาการเกร็งของกลามเนื้อและบรรเทาอาการปวดเม่ือย  
  3.3 ลดการติดขัดของขอตอบริเวณท่ีประคบและทําใหเนื้อเยื่อพังผืดยืดตัวออก  
  3.5 ลดอาการบวมท่ีเกิดจากการอักเสบของกลามเนื้อหรือบริเวณขอตอตาง ๆ หลังจาก 24-48 
ชั่วโมงไปแลว 

 4. สมุนไพรท่ีใชทําลูกประคบและสรรพคุณ 
  4.1 ไพล  
   4.1.1 เหงา เปนยาแกทองข้ึน ทองอืดเฟอ ขับลม แกบิด ทองเดิน ขับประจําเดือนสตรี ทาแก
ฟกบวม แกผื่นคัน เปนยารักษาหืด เปนยากัน เล็บถอด ใชตมน้ําอาบหลังคลอด น้ําค้ันจากเหงารักษาอาการ
เคล็ดขัดยอก ฟกบวม 
   4.1.2 หัว ชวยขับระดู ประจําเดือนสตรี เลือดราย แกมุตกิตระดูขาว แกอาเจียน  
   4.1.3 ดอก ขับโลหิตกระจายเลือดเสีย   
   4.1.4 ตน แกธาตุพิการ แกอุจาระพิการ   
   4.1.5 ใบ แกไข ปวดเม่ือย แกครั่นเนื้อครั่นตัว แกเม่ือย 

  
  

 
 
 

ท่ีมา : (สมชาย  วงศเขียว. 2560 : 35) 
ภาพท่ี 2  พืชสมุนไพรใชทําลูกประคบ “ไพล” 

  4.2 มะกรูด  
   4.2.1 ผิวลูกมะกรูด ขับลมในลําไส ปรุงเปนยาลม ขับระดู แกปวดทอง   
   4.2.2 ใบ แกไอ แกอาเจียนเปนเลือด แกช้ําใน มีสารตานมะเร็ง   
   4.2.3 ราก แกไข แกกําเดา ถอนพิษ แกลมจุกเสียด แกพิษฝภายใน แกเสมหะ  
   4.2.4 ลูกมะกรูด นํามาดองกินเปนยาฟอกและบํารุงเลือด 

 
ท่ีมา : (สมชาย  วงศเขียว. 2560 : 36) 
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 3. ประโยชนของการประคบสมุนไพร  
  3.1 กระตุนหรือเพ่ิมการไหลเวียนของโลหิต  
  3.2 ลดอาการเกร็งของกลามเนื้อและบรรเทาอาการปวดเม่ือย  
  3.3 ลดการติดขัดของขอตอบริเวณท่ีประคบและทําใหเนื้อเยื่อพังผืดยืดตัวออก  
  3.5 ลดอาการบวมท่ีเกิดจากการอักเสบของกลามเนื้อหรือบริเวณขอตอตาง ๆ หลังจาก 24-48 
ชั่วโมงไปแลว 

 4. สมุนไพรท่ีใชทําลูกประคบและสรรพคุณ 
  4.1 ไพล  
   4.1.1 เหงา เปนยาแกทองข้ึน ทองอืดเฟอ ขับลม แกบิด ทองเดิน ขับประจําเดือนสตรี ทาแก
ฟกบวม แกผื่นคัน เปนยารักษาหืด เปนยากัน เล็บถอด ใชตมน้ําอาบหลังคลอด น้ําค้ันจากเหงารักษาอาการ
เคล็ดขัดยอก ฟกบวม 
   4.1.2 หัว ชวยขับระดู ประจําเดือนสตรี เลือดราย แกมุตกิตระดูขาว แกอาเจียน  
   4.1.3 ดอก ขับโลหิตกระจายเลือดเสีย   
   4.1.4 ตน แกธาตุพิการ แกอุจาระพิการ   
   4.1.5 ใบ แกไข ปวดเม่ือย แกครั่นเนื้อครั่นตัว แกเม่ือย 

  
  

 
 
 

ท่ีมา : (สมชาย  วงศเขียว. 2560 : 35) 
ภาพท่ี 2  พืชสมุนไพรใชทําลูกประคบ “ไพล” 

  4.2 มะกรูด  
   4.2.1 ผิวลูกมะกรูด ขับลมในลําไส ปรุงเปนยาลม ขับระดู แกปวดทอง   
   4.2.2 ใบ แกไอ แกอาเจียนเปนเลือด แกช้ําใน มีสารตานมะเร็ง   
   4.2.3 ราก แกไข แกกําเดา ถอนพิษ แกลมจุกเสียด แกพิษฝภายใน แกเสมหะ  
   4.2.4 ลูกมะกรูด นํามาดองกินเปนยาฟอกและบํารุงเลือด 

 
ท่ีมา : (สมชาย  วงศเขียว. 2560 : 36) 

 

 

ภาพท่ี 3  พืชสมุนไพรใชทําลูกประคบ “มะกรูด” 

  4.3 ตะไคร  
   4.3.1 ท้ังตน ใชเปนยารักษาโรคหืด แกปวดทอง ขับปสสาวะและแกอหิวาตกโรค หรือทําเปน
ยาทานวดก็ได และยังใชรวมกับสมุนไพร ชนิดอ่ืนรักษาโรคได เชน บํารุงธาตุ เจริญอาหาร และขับเหง่ือ  
   4.3.2 หัว เปนยารักษาเกลื้อน แกทองอืดทองเฟอ แกปสสาวะพิการ แกนิ่วบํารุงไฟธาตุ แก
อาการขัดเบา ถาใชรวมกับสมุนไพรชนิดอ่ืนจะเปนยาแกอาเจียน แกทราง ยานอนหลับลดความดันสูง แกลม
อัมพาต แกกษัยเสน และแกลมใบ ใบสด ๆ จะชวยลดความดันโลหิตสูง แกไข  
   4.3.3 ราก ใชเปนยาแกไขเหนือ ปวดทองและทองเสีย  
   4.3.4 ตน ใชเปนยาแกขับลม แกเบื่ออาหาร แกผมแตก แกโรคทางเดิน ปสสาวะ นิ่ว เปนยา
บํารุงไฟธาตุใหเจริญ แตถาเอาผสมกับสมุนไพรชนิดอ่ืนจะแกโรคหนองในและนอกจากนี้ยังใชดับกลิ่นคาวดวย 
 
 
 

 
 
 

ท่ีมา : (สมชาย  วงศเขียว. 2560 : 37) 
ภาพท่ี 4  พืชสมุนไพรใชทําลูกประคบ “ตะไคร” 

 
  4.4 ใบมะขาม  
   4.4.1 ใบออน นํามาตมเอาน้ําโขลกศีรษะ แกหวัด คัดจมูก น้ํามูกไหล สวนใบสดก็นํามาตมน้ํา
อาบหลังสตรีคลอดบุตรใชผสมกับสมุนไพรอ่ืน เนื่องจากในใบมะขามสดมีรสเปรี้ยวมีกรดหลายชนิดชวยทําให
ผิวหนา สะอาดข้ึน  
   4.4.2 ใบและดอกของมะขามนํามาตมรับประทาน น้ําชวยลดความดันโลหิตไดดี 

 
ท่ีมา : (สมชาย  วงศเขียว. 2560 : 38) 

ภาพท่ี 5  พืชสมุนไพรใชทําลูกประคบ “ใบมะขาม” 
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  4.5 ขม้ินชัน  
   เหงา  ใชรักษาโรคผิวหนัง  ผื่นคัน  โดยทําเปนผงผสมน้ํา หรือ เหงาสด  ฝนน้ําทําน้ํามันหอม
ระเหย และสาร cur cumin มีฤทธิ์ยับยั้งการ เจริญของเชื้อหนองไดดี  รักษาโรคทองอืด ทองเฟอ และแผนใน
กระเพาะอาหาร 
 
 
  

 
 
 

ท่ีมา : (สมชาย  วงศเขียว. 2560 : 39) 
ภาพท่ี 6  พืชสมุนไพรใชทําลูกประคบ “ขม้ินชัน” 

  4.6 ใบสมปอย  
   4.6.1 ใบรสเปรี้ยว ฝาดรอนเล็กนอย สรรพคุณชวยขับเสมหะ ขับระดูขาว แกบิด ฟอกโลหิต 
แกโรคตา  
   4.6.2 ดอก รสเปรี้ยว ฝาด มัน แกเสนเอ็นพิการ ใหสมบูรณ  
   4.6.3 ฝก รสเปรี้ยว เปนยาขับเสมหะ แกไอ ทําใหอาเจียน แกน้ําลายเหนียว แกโรคผิวหนัง 
ชวยขจัดรังแคและบํารุงเสนผม  
   4.6.4 เปลือกรสขมเปรี้ยว เผ็ดปรา ชวยใหเจริญอาหาร กัดเสมหะ แกไอ ซางเด็ก  
   4.6.5 ตนรสเปรี้ยวฝาดแกตาพิการ ราก รสขม แกไข แกทองรวง   

 
ท่ีมา : (สมชาย  วงศเขียว. 2560 : 39) 

ภาพท่ี 7 พืชสมุนไพรใชทําลูกประคบ “ใบสมปอย” 

 5. ความรูเกี่ยวกับการทําลูกประคบสมุนไพร 
 วัสดุและอุปกรณท่ีใชในการทําลูกประคบ วิธีการและข้ันตอนการทําลูกประคบ การเก็บรักษา วิธีใช
และขอควรระวังในการใช ดังนี้ 
  5.1 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ 
   วัสดุ อุปกรณ  
   5.1.1 ผาดิบสําหรับหอลูกประคบ ขนาดกวาง 35 ซม. ยาว 35 ซม.  
   5.1.2 เชือก เขียง มีด กาละมัง ครก  
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  4.5 ขม้ินชัน  
   เหงา  ใชรักษาโรคผิวหนัง  ผื่นคัน  โดยทําเปนผงผสมน้ํา หรือ เหงาสด  ฝนน้ําทําน้ํามันหอม
ระเหย และสาร cur cumin มีฤทธิ์ยับยั้งการ เจริญของเชื้อหนองไดดี  รักษาโรคทองอืด ทองเฟอ และแผนใน
กระเพาะอาหาร 
 
 
  

 
 
 

ท่ีมา : (สมชาย  วงศเขียว. 2560 : 39) 
ภาพท่ี 6  พืชสมุนไพรใชทําลูกประคบ “ขม้ินชัน” 

  4.6 ใบสมปอย  
   4.6.1 ใบรสเปรี้ยว ฝาดรอนเล็กนอย สรรพคุณชวยขับเสมหะ ขับระดูขาว แกบิด ฟอกโลหิต 
แกโรคตา  
   4.6.2 ดอก รสเปรี้ยว ฝาด มัน แกเสนเอ็นพิการ ใหสมบูรณ  
   4.6.3 ฝก รสเปรี้ยว เปนยาขับเสมหะ แกไอ ทําใหอาเจียน แกน้ําลายเหนียว แกโรคผิวหนัง 
ชวยขจัดรังแคและบํารุงเสนผม  
   4.6.4 เปลือกรสขมเปรี้ยว เผ็ดปรา ชวยใหเจริญอาหาร กัดเสมหะ แกไอ ซางเด็ก  
   4.6.5 ตนรสเปรี้ยวฝาดแกตาพิการ ราก รสขม แกไข แกทองรวง   

 
ท่ีมา : (สมชาย  วงศเขียว. 2560 : 39) 

ภาพท่ี 7 พืชสมุนไพรใชทําลูกประคบ “ใบสมปอย” 

 5. ความรูเกี่ยวกับการทําลูกประคบสมุนไพร 
 วัสดุและอุปกรณท่ีใชในการทําลูกประคบ วิธีการและข้ันตอนการทําลูกประคบ การเก็บรักษา วิธีใช
และขอควรระวังในการใช ดังนี้ 
  5.1 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ 
   วัสดุ อุปกรณ  
   5.1.1 ผาดิบสําหรับหอลูกประคบ ขนาดกวาง 35 ซม. ยาว 35 ซม.  
   5.1.2 เชือก เขียง มีด กาละมัง ครก  

 

 

 
ท่ีมา : (สมชาย  วงศเขียว. 2560 : 57) 

ภาพท่ี 8  วัสดุและอุปกรณในการทําลูกประคบ 

  สมุนไพรท่ีใชทําลูกประคบ (ลูกประคบสมุนไพรสด)  
   5.1.3 ไพล 1,000 กรัม  
   5.1.4 ผิวมะกรูด 400 กรัม  
   5.1.5 ตะไคร 200 กรัม  
   5.1.6 ใบมะขาม 400 กรัม  
   5.1.7 ขม้ินชัน 200 กรัม  
   5.1.8 ใบสมปอย 200 กรัม  
   5.1.9 เกลือ 2 ชอนโตะ  
   5.1.10  การบูร 4 ชอนโตะ  
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ท่ีมา ; (สมชาย  วงศเขียว. 2560 : 55-56) 
ภาพท่ี 9  พืชสมุนไพรใชทําลูกประคบ 

  5.2 วิธีการ ข้ันตอนการทําลูกประคบสมุนไพร 
   5.2.1 วิธีการเตรียมสมุนไพร (นําสมุนไพรท้ังหมดมาทําความสะอาด ลางเศษดินท่ีติดมากับ
สมุนไพรออกใหหมด พักไวใหสะเด็ดน้ํา) 
    5.2.1.1   หั่นหัวไพล ขม้ินชันใหเปนลูกเตา ตะไครซอยใหละเอียด มะกรูดปอกเอาแต
เปลือก นําไปโขลกกับครกพอหยาบๆ  
    5.2.1.2 ใบมะขาม ใบสมปอยเด็ดออกจากกานใหเปนใบ นําไปผสมกับสมุนไพรขอ 
2.1.1 เสร็จแลวใหใสเกลือ การบูรคลุกเคลาใหเปนเนื้อเดียว แตอยาใหแฉะเปนน้ํา  
    5.2.1.3 แบงตัวยาท่ีคลุกเคลาเรียบรอยแลวใสผาดิบหอเปนลูกทรงกลมน้ําหนัก 120 
กรัม เสร็จแลวรัดดวยเชือกใหแนน 
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ท่ีมา ; (สมชาย  วงศเขียว. 2560 : 55-56) 
ภาพท่ี 9  พืชสมุนไพรใชทําลูกประคบ 

  5.2 วิธีการ ข้ันตอนการทําลูกประคบสมุนไพร 
   5.2.1 วิธีการเตรียมสมุนไพร (นําสมุนไพรท้ังหมดมาทําความสะอาด ลางเศษดินท่ีติดมากับ
สมุนไพรออกใหหมด พักไวใหสะเด็ดน้ํา) 
    5.2.1.1   หั่นหัวไพล ขม้ินชันใหเปนลูกเตา ตะไครซอยใหละเอียด มะกรูดปอกเอาแต
เปลือก นําไปโขลกกับครกพอหยาบๆ  
    5.2.1.2 ใบมะขาม ใบสมปอยเด็ดออกจากกานใหเปนใบ นําไปผสมกับสมุนไพรขอ 
2.1.1 เสร็จแลวใหใสเกลือ การบูรคลุกเคลาใหเปนเนื้อเดียว แตอยาใหแฉะเปนน้ํา  
    5.2.1.3 แบงตัวยาท่ีคลุกเคลาเรียบรอยแลวใสผาดิบหอเปนลูกทรงกลมน้ําหนัก 120 
กรัม เสร็จแลวรัดดวยเชือกใหแนน 

 

 

  5.3 การเก็บรักษาลูกประคบสมุนไพร  
   5.3.1 ลูกประคบสมุนไพรท่ีทําในแตละครั้ง สามารถเก็บไวใชซํ้าได 3-5 วัน  
   5.3.2 ควรเก็บลูกประคบไวในตูเย็น จะทําใหเก็บไดนานข้ึน (ควรเช็ดลูกประคบดวย ถามีกลิ่น
บูดหรือเหม็นเปรี้ยวไมควรเก็บไว)  
   5.3.3 ถาลูกประคบแหง กอนใชควรพรมดวยน้ําหรือเหลาขาว  
   5.3.4 ถาลูกประคบท่ีใชไมมีสีเหลืองหรือสีเหลืองออนลงแสดงวายาท่ีใชจืดแลว (คุณภาพ
นอยลง) จะใชไมไดผลควรเปลี่ยนลูกประคบใหม  
  5.4 วิธีการใชลูกประคบสมุนไพร  
   5.4.1 นําหมอนึ่งใสน้ําแลวตั้งท้ิงไวใหเดือด และนําลูกประคบวางบนชั้นนึ่งท้ิงไวประมาณ 10 
– 15 นาที แลวจึงนํามาใช  
   5.4.2 จัดทาคนไขใหเหมาะสม เชน นอนหงาย นั่ง นอนตะแคง ข้ึนอยูกับตําแหนงท่ีจะทําการ
ประคบสมุนไพร  
   5.4.3 นําลูกประคบซ่ึงรอนไดท่ีแลว ประคบบริเวณท่ีตองการประคบ (กอนใชตองทดสอบ
ความรอนของลูกประคบดวยการนําลูกประคบแตะบริเวณทองแขน หรือหลังมือของผูประคบกอน)  
   5.4.4 ในการวางลูกประคบบนผิวหนังคนไขโดยตรงในชวงแรก ๆ ท่ีลูกประคบกําลังรอน โดย
ตองทําดวยความเร็ว อยาวางแชนาน ๆ เพ่ือปองกันผิวหนัง ถูกลวก ไหม พอง จากความรอน  
   5.4.5 เม่ือลูกประคบคลายความรอนลง ใหเปลี่ยนลูกประคบสลับกับลูกท่ีนึ่งไว ในหมอนึ่ง 
(นําลูกประคบเดิมไปนึ่งตอใหรอนเพ่ือรอการใชสลับกัน) ทําซํ้าตั้งแตข้ันตอนแรกจนถึงข้ันตอนสุดทายจนกวา
อาการจะดีข้ึน 
  5.5 ขอควรระวังในการใชลูกประคบสมุนไพร  
   5.5.1 หามใชลูกประคบท่ีรอนเกินไป โดยเฉพาะกับบริเวณผิวหนังออน ๆ หรือบริเวณท่ีเคย
เปนแผลมากอน  
   5.5.2 ควรระวังเปนพิเศษในผูปวยเบาหวาน อัมพาต เด็ก และผูสูงอายุ เนื่องจากกลุมบุคคล
ดังกลาว ความรูสึกตอบสนองตอความรอนชา อาจจะทําใหผิวหนังไหมพองไดงาย  
   5.5.3 ไมควรใชลูกประคบสมุนไพรในกรณีท่ีมีแผลการอักเสบ (ปวด บวม แดง รอน) ในชวง 
24 ชั่วโมงแรก อาจจะทําใหบวมมากข้ึน 
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เร่ือง ภูมิปญญาทองถิ่นดานการทําลูกประคบสมุนไพร 

คําส่ัง  ใหนักเรียนเติมขอความในชองวางใหไดใจความสมบูรณมากท่ีสุด 

ชนิด สวนท่ีใช สรรพคุณ 
1...................... 
 
 

................. เปนยาแกทองอืด ทองเฟอ ขับลม บิด ทองเดิน ขับ
ประจําเดือนสตรี ทาแกฟกบวม เคล็ดยอก และผื่นคัน  

2. มะกรูด ผิว ...................................................................................... 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
...................................................................................... 

3. ............ ................. ...................................................................................... 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
...................................................................................... 

4. ใบมะขาม ใบออน นํามาตมเอาน้ําโขลกศีรษะแกหวัด คัดจมูก น้ํามูกไหล 
รสเปรี้ยวมีกรดหลายชนิดชวยทําใหผิวหนาสะอาด 

5...................  ................. ...................................................................................... 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
...................................................................................... 

6....................  ใบ ใบรสเปรี้ยวฝาดรอนเล็กนอย ฟอกโลหิต     แกเสนเอ็น
พิการ  

7. มะเขือพวง ราก ลําตน
และผล 

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

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

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

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

 

ใบงานสังคมศึกษา ฯ ช้ัน ม.2 
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คําส่ัง  ใหนักเรียนเติมขอความในชองวางใหไดใจความสมบูรณมากท่ีสุด 

ชนิด สวนท่ีใช สรรพคุณ 
1...................... 
 
 

................. เปนยาแกทองอืด ทองเฟอ ขับลม บิด ทองเดิน ขับ
ประจําเดือนสตรี ทาแกฟกบวม เคล็ดยอก และผื่นคัน  

2. มะกรูด ผิว ...................................................................................... 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
...................................................................................... 

3. ............ ................. ...................................................................................... 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
...................................................................................... 

4. ใบมะขาม ใบออน นํามาตมเอาน้ําโขลกศีรษะแกหวัด คัดจมูก น้ํามูกไหล 
รสเปรี้ยวมีกรดหลายชนิดชวยทําใหผิวหนาสะอาด 

5...................  ................. ...................................................................................... 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
...................................................................................... 

6....................  ใบ ใบรสเปรี้ยวฝาดรอนเล็กนอย ฟอกโลหิต     แกเสนเอ็น
พิการ  

7. มะเขือพวง ราก ลําตน
และผล 

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

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

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

...................................................................................... 
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เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

 

เร่ือง เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น (9 ใบงาน) 

 

ผูนําเสนอ 

ธัญธิตา สทุธิกุลบตุร 

 
 

ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนบานแมตะมาน จังหวัดเชียงใหม 
ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

นําเสนอ วันที่ 22 เดือน กันยายน 2565 

 

หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบรีุ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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คุณคาและประโยชนที่ไดจากการบูรณาการสูการเรียนการสอน 

“ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 
งานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น   
โรงเรียนบานแมตะมาน จังหวัดเชียงใหม” 

 

ธัญธิตา สุทธิกุลบุตร1 
 

1 โรงเรียนบานแมตะมาน ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 50150 

บทคัดยอ 

   ปจจุบันโรงเรียนบานแมตะมาน จังหวัดเชียงใหม เปดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยไดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย นํางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
และการสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถ่ิน บูรณาการสูกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ โดยมีแผนการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูในแตละรายวิชา การ
สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถ่ิน ใชกระบวนการสรางจิตสํานึกในโรงเรียนเชื่อมโยงการพัฒนา
ฐานขอมูลสูงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน  ทําใหนักเรียนนําความรูมาประยุกตใชเพ่ือใหเกิดประโยชนท้ังตอ
ตนเอง และสังคม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและทองถ่ิน ใหเกิดความรู
ทรัพยากร เห็นความหลากหลาย โดยมีการบูรณาการใบงานท่ี 8 การเก็บขอมูลภูมิปญญาในทองถ่ิน โดย
บูรณาการเขาสูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

จากการจัดการเรียนรูสรุปคุณคาและประโยชนท่ีเกิดข้ึนได 4 สวน ไดแก 1) คุณคาและประโยชนท่ี
เกิดกับนักเรียน แบงเปน 3 ดาน คือดานวิชาการ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิปญญา     2) คุณคา
และประโยชนท่ีเกิดกับครูผูสอน คือการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
การยอมรับในความคิดเห็นของนักเรียน 3) คุณคาและประโยชนท่ีเกิดกับสังคม คือการเผยแพรความรูท่ี
เกิดข้ึนออกสูชุมชนเพ่ือการประยุกตใช และ 4) คุณคาและประโยชนท่ีเกิดกับสิ่งแวดลอม คือการอนุรักษ
ทรัพยากรท่ีเสี่ยงตอการสูญพันธุดวยวิธีการท่ีเหมาะสม  
คําสําคัญ : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, งานฐานทรัพยากรทองถ่ิน 

 
ติดตอผูนําเสนอ นางธัญธิตา สุทธิกุลบุตร (E – mail thanthita 12033 @gmail.com) 
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คุณคาและประโยชนที่ไดจากการบูรณาการสูการเรียนการสอน 

“ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 
งานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น   
โรงเรียนบานแมตะมาน จังหวัดเชียงใหม” 

 

ธัญธิตา สุทธิกุลบุตร1 
 

1 โรงเรียนบานแมตะมาน ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 50150 

บทคัดยอ 

   ปจจุบันโรงเรียนบานแมตะมาน จังหวัดเชียงใหม เปดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยไดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย นํางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
และการสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถ่ิน บูรณาการสูกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ โดยมีแผนการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูในแตละรายวิชา การ
สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถ่ิน ใชกระบวนการสรางจิตสํานึกในโรงเรียนเชื่อมโยงการพัฒนา
ฐานขอมูลสูงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน  ทําใหนักเรียนนําความรูมาประยุกตใชเพ่ือใหเกิดประโยชนท้ังตอ
ตนเอง และสังคม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและทองถ่ิน ใหเกิดความรู
ทรัพยากร เห็นความหลากหลาย โดยมีการบูรณาการใบงานท่ี 8 การเก็บขอมูลภูมิปญญาในทองถ่ิน โดย
บูรณาการเขาสูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

จากการจัดการเรียนรูสรุปคุณคาและประโยชนท่ีเกิดข้ึนได 4 สวน ไดแก 1) คุณคาและประโยชนท่ี
เกิดกับนักเรียน แบงเปน 3 ดาน คือดานวิชาการ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิปญญา     2) คุณคา
และประโยชนท่ีเกิดกับครูผูสอน คือการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
การยอมรับในความคิดเห็นของนักเรียน 3) คุณคาและประโยชนท่ีเกิดกับสังคม คือการเผยแพรความรูท่ี
เกิดข้ึนออกสูชุมชนเพ่ือการประยุกตใช และ 4) คุณคาและประโยชนท่ีเกิดกับสิ่งแวดลอม คือการอนุรักษ
ทรัพยากรท่ีเสี่ยงตอการสูญพันธุดวยวิธีการท่ีเหมาะสม  
คําสําคัญ : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, งานฐานทรัพยากรทองถ่ิน 

 
ติดตอผูนําเสนอ นางธัญธิตา สุทธิกุลบุตร (E – mail thanthita 12033 @gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนํา 
 ตามท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระราชดําริบางประการเก่ียวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืชวา “การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจและเกิดความปติท่ีจะ
ทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไม
อนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเองและทําใหเด็กเกิดความเครียด ซ่ึงจะเปนผลเสียตอประเทศ
ระยะยาว” วันท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2536 อาคารท่ีประทับ ในสํานักงานชลประทาน เขต 1 ถนนทุงโฮเต็ล 
จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562) “โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ไดเริ่มตนข้ึนราวป พ.ศ. 2535 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสถาบันตาง ๆ ท่ีมีหนาท่ีใน
การศึกษาพืชพรรณตาง ๆ และบุคคลท่ีสนใจไดมีโอกาสปฏิบัติงานท่ีศึกษาพืชพรรณตาง ๆ ท่ีมีอยูจํานวน
มากในประเทศไทย ไดศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดรวบรวมเปนหลักฐานไวและเพ่ือเปนสื่อในระหวาง
สถาบันตาง ๆ บุคคลตาง ๆ ท่ีทําการศึกษาใหสามารถรวมใชฐานขอมูลเดียวกัน เพ่ือใหการศึกษาไมซํ้าซอน 
สามารถท่ีจะดําเนินการไปกาวหนาเปนประโยชนในทางวิชาการได สวนโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
นั้น ก็เปนงานท่ีสืบเนื่องตอจากงานอนุรักษพันธุกรรมพืช เพ่ิงจะไดเดินทางไปเยี่ยมดูโรงเรียนท้ังในระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศ ไดเห็นวาโรงเรียนบางแหงนั้นมีภูมิทัศนท่ีรมรื่น มี
พืชพันธุหลายชนิด ในวิชาเรียนของผูเรียนท่ีจริงตั้งแตเปนเด็กเล็ก ๆ ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม มัธยม ทางครู
อาจารยก็มักจะสอนใหผูเรียนศึกษาถึงโลกของเรา เรื่องของธรรมชาติ ฉะนั้นการท่ีศึกษาของใกลตัวไดแก 
พืชพรรณท่ีมีอยูในธรรมชาตินั้น ก็เปนสิ่งท่ีงาย ไมเสียคาใชจายสูง และมีประโยชนเพ่ิมประสบการณแก
ผูเรียนในดานตาง ๆ ได จึงเห็นวางานท่ีคนในระดับท่ีเปนผูใหญไดทําไดศึกษาในพืชพรรณตาง ๆ แมแตเด็ก
ระดับเล็กก็นาจะไดประโยชนดวย โรงเรียนบางแหงก็ตั้งอยูในท่ีทุกรกันดาร แตก็ยังมีพืชพรรณตาง ๆ ข้ึนอยู 
ท่ีคนอ่ืน ๆ นอกพ้ืนท่ีจะเขาไปศึกษาไดยาก ท้ังผูเรียนและผูปกครอง ก็อาจจะมีความรูนั้นมากกวาคนอ่ืน ๆ 
ผูเรียนก็อาจจะเรียนจากผูปกครองของผูเรียน เปนเรื่องของภูมิประเทศทองถ่ินวาพืชชนิดนี้คืออะไร แลวก็
ไดศึกษาเปรียบเทียบกับวิทยาการสมัยใหมท่ีครูบาอาจารยสั่งสอน หรือมีปรากฏในหนังสือ นอกจากนั้น
การศึกษาเรื่องพืชพรรณ นาจะเปนประโยชนตอผูเรียนในแงตาง ๆ ได คนท่ีศึกษาเรื่องพืชนั้นก็ไดรับ
ความสุขความสบายใจ มีความคิดในดานสุนทรีย ดานศิลปะในแงตาง ๆ อาจจะศึกษาหรือใชเปนอุปกรณ
การศึกษาในหมวดวิชาตาง ๆ ท้ังในเรื่องของวิทยาศาสตรและมนุษยศาสตร ซ่ึงครูและผูเรียนโรงเรียนได
นํามาปฏิบัติ แตละโรงเรียนก็มีความคิดแตกตางกันไป หรือวาบางอยางก็เหมือนกัน บางอยางก็แตกตางกัน 
ก็เปนเรื่องดี ถาทุกโรงเรียนสามารถท่ีจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการเสนอผลงานหรือวานําผลงานมา
บันทึกลงในสื่อตาง ๆ ท่ีจะสามารถนํามาแลกเปลี่ยนกันได จึงเห็นวาในการจัดงานในลักษณะนี้นาจะเปน
ประโยชนตอผูเรียนท่ีเขารวมโครงการ และผูเรียนในโรงเรียนอ่ืน ๆ ท่ียังไมไดเขารวมโครงการ ขอแสดง
ความยินดีดวยกับโรงเรียนท่ีไดรับรางวัล และโรงเรียนท่ีสามารถรักษามาตรฐานของสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนเอาไวได พวกท่ีรักษามาตรฐานไวไมได ก็ไมตองเสียอกเสียใจไป เพราะการท่ีจะจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ใหเปนไปตามมาตรฐานก็ไมใชของท่ีงาย และโรงเรียนท่ีอยูในลักษณะตาง ๆ ก็อาจจะไมสามารถท่ีจะปฏิบัติ
ในดานนี้ไดอยางเต็มท่ีทุกแหง ก็ถามีความพยายามก็ขอใหพยายามตอไป แตวาถามีกิจกรรมในดานอ่ืนท่ี
เรงดวนกวา ทําไมได ก็ไมตองเสียใจท่ีไมไดรางวัล หวังวาการศึกษาเทาท่ีปฏิบัติมาก็จะปฏิบัติตอไปใน
อนาคต มีประโยชน ในการท่ีจะไดเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการท่ีผูเรียนจะตองศึกษาตอไปในระดับสูง หรือวา
เพ่ิมพูนความรูตาง ๆ ในดานวิชาชีพ ซ่ึงผูเรียนก็อาจจะนําไปประกอบอาชีพไดตอไป ยกตัวอยางเชน มี
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ผูเรียนบางโรงเรียนท่ีศึกษาในดานของการเขียนภาพทางวิทยาศาสตร นั่นก็จะใชเปนอาชีพในอนาคตเปนตน 
หวังวาทุกคนคงไดรับประโยชนในการมารวมประชุมในครั้งนี้ ท้ังครู ผูเรียน และผูเก่ียวของมีความสุขสวัสดี
ท่ัว กัน” วัน ท่ี  12 ตุลาคม พ.ศ.  2543 ณ หองประชุมสุธรรมอารี กุล อาคารสารนิ เทศ 50 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562) 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนจัดตั้ง
ข้ึนเพ่ือสนองพระราชดําริดังกลาวขางตน มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และ
ทรัพยากร ท้ังนี้ เพ่ือใหโรงเรียนใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนสื่อในการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชแกนักเรียน ตลอดจนเสริมสรางความตระหนักในคุณคาความสําคัญ และประโยชนของ
ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปญญาของชาติ รูจักหวงแหน อนุรักษ พัฒนา และใช
ประโยชนอยางยั่งยืน สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนการดาํเนินงานโดยอิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร” 
กลาวคือ การรวบรวมพันธุไมท่ีมีชีวิต เปนแหลงขอมูลพันธุไม มีการศึกษาตอเนื่อง มีการเก็บตัวอยาง พรรณ
ไมแหง พรรณไมดอง มีการรวบรวมพันธุไมทองถ่ินเขาปลูกไวในโรงเรียน มีการบันทึกรายงานและขอมูล
เก่ียวกับผูทรงภูมิปญญาดานพรรณไมในชุมชน และมีมุมสําหรับศึกษาคนควาและมีการนําไปใชประโยชน
เปนสื่อการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ เปนการดําเนินการใหสอดคลองกับบริบทและสภาพทองถ่ินไมฝน
ธรรมชาติ เปนไปตามความสมัครใจ ความสนใจ ความพรอมของโรงเรียน การจัดการเรียนรูบนพ้ืนฐานของ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนนั้น มุงใหผูบริหาร ครู อาจารยในสถานศึกษาปฏิบัติงานเปนทีมแบบสรางเสริม
เติมเต็มกันและกัน นําทุกสิ่งทุกอยางท่ีมีอยูในโรงเรียนมาใชเพ่ือจัดการเรียนรูแกนักเรียน โดยมีพืชเปน
ปจจัยหลัก ชีวภาพอ่ืนเปนปจจัยรอง กายภาพเปนปจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณเปนปจจัยประกอบ 
ขณะเดียวกันคณะครูยังไดวิเคราะหสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 วิเคราะหสาระการเรียนรูและองคประกอบของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เพ่ือจัดทํา
หลักสูตรบูรณาการและแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือนําไปใชจัดการเรียนการสอนตามปกติ ในการจัดการ
เรียนรูและเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู ใหนักเรียนไดเรียนรูใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคา 
ประโยชนความสวยงามของพืชพรรณเหลานั้น ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหนักเรียนเกิดความคิดท่ีจะ
อนุรักษพืชพรรณตอไปในอนาคต (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562) 

การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน เพ่ือปลูกฝง สรางใหเด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกในการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช และทรัพยากรธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรมชาติและภูมิปญญาไทย โดยสํารวจ บันทึก

รวบรวมขอมูลฐานทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปญญา เปนการเรียนรู

ท่ีใหผูเรียนตระหนัก เห็นคุณประโยชนเพ่ือท่ีจะอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง 

 โรงเรียนบานแมตะมาน ไดนําลําดับการเรียนรูของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบูรณาการเรียน

การสอน สูสาระการเรียนรูตาง ๆ โดยมีแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ ท่ีใชเปนเครื่องมือประกอบการ

สอนในแตละรายวิชา โดยรายวิชาท่ีโดดเดน และทําใหนักเรียนเขาใจ และมีความสุขในการเรียนรูเปนอยาง

มาก คือ การบูรณาการกิจกรรมท่ี ๗ กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช องคประกอบท่ี ๕ 

การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา ลําดับการเรียนรูท่ี ๑ การนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบูรณาการสูการ

เรียนการสอน และกิจกรรมท่ี ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช การศึกษาฐานทรัพยากร

ทองถ่ิน (๙ ใบงาน)  
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ผูเรียนบางโรงเรียนท่ีศึกษาในดานของการเขียนภาพทางวิทยาศาสตร นั่นก็จะใชเปนอาชีพในอนาคตเปนตน 
หวังวาทุกคนคงไดรับประโยชนในการมารวมประชุมในครั้งนี้ ท้ังครู ผูเรียน และผูเก่ียวของมีความสุขสวัสดี
ท่ัว กัน” วัน ท่ี  12 ตุลาคม พ.ศ.  2543 ณ หองประชุมสุธรรมอารี กุล อาคารสารนิ เทศ 50 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562) 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนจัดตั้ง
ข้ึนเพ่ือสนองพระราชดําริดังกลาวขางตน มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และ
ทรัพยากร ท้ังนี้ เพ่ือใหโรงเรียนใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนสื่อในการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชแกนักเรียน ตลอดจนเสริมสรางความตระหนักในคุณคาความสําคัญ และประโยชนของ
ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปญญาของชาติ รูจักหวงแหน อนุรักษ พัฒนา และใช
ประโยชนอยางยั่งยืน สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนการดาํเนินงานโดยอิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร” 
กลาวคือ การรวบรวมพันธุไมท่ีมีชีวิต เปนแหลงขอมูลพันธุไม มีการศึกษาตอเนื่อง มีการเก็บตัวอยาง พรรณ
ไมแหง พรรณไมดอง มีการรวบรวมพันธุไมทองถ่ินเขาปลูกไวในโรงเรียน มีการบันทึกรายงานและขอมูล
เก่ียวกับผูทรงภูมิปญญาดานพรรณไมในชุมชน และมีมุมสําหรับศึกษาคนควาและมีการนําไปใชประโยชน
เปนสื่อการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ เปนการดําเนินการใหสอดคลองกับบริบทและสภาพทองถ่ินไมฝน
ธรรมชาติ เปนไปตามความสมัครใจ ความสนใจ ความพรอมของโรงเรียน การจัดการเรียนรูบนพ้ืนฐานของ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนนั้น มุงใหผูบริหาร ครู อาจารยในสถานศึกษาปฏิบัติงานเปนทีมแบบสรางเสริม
เติมเต็มกันและกัน นําทุกสิ่งทุกอยางท่ีมีอยูในโรงเรียนมาใชเพ่ือจัดการเรียนรูแกนักเรียน โดยมีพืชเปน
ปจจัยหลัก ชีวภาพอ่ืนเปนปจจัยรอง กายภาพเปนปจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณเปนปจจัยประกอบ 
ขณะเดียวกันคณะครูยังไดวิเคราะหสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 วิเคราะหสาระการเรียนรูและองคประกอบของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เพ่ือจัดทํา
หลักสูตรบูรณาการและแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือนําไปใชจัดการเรียนการสอนตามปกติ ในการจัดการ
เรียนรูและเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู ใหนักเรียนไดเรียนรูใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคา 
ประโยชนความสวยงามของพืชพรรณเหลานั้น ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหนักเรียนเกิดความคิดท่ีจะ
อนุรักษพืชพรรณตอไปในอนาคต (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562) 

การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน เพ่ือปลูกฝง สรางใหเด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกในการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช และทรัพยากรธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรมชาติและภูมิปญญาไทย โดยสํารวจ บันทึก

รวบรวมขอมูลฐานทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปญญา เปนการเรียนรู

ท่ีใหผูเรียนตระหนัก เห็นคุณประโยชนเพ่ือท่ีจะอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง 

 โรงเรียนบานแมตะมาน ไดนําลําดับการเรียนรูของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบูรณาการเรียน

การสอน สูสาระการเรียนรูตาง ๆ โดยมีแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ ท่ีใชเปนเครื่องมือประกอบการ

สอนในแตละรายวิชา โดยรายวิชาท่ีโดดเดน และทําใหนักเรียนเขาใจ และมีความสุขในการเรียนรูเปนอยาง

มาก คือ การบูรณาการกิจกรรมท่ี ๗ กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช องคประกอบท่ี ๕ 

การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา ลําดับการเรียนรูท่ี ๑ การนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบูรณาการสูการ

เรียนการสอน และกิจกรรมท่ี ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช การศึกษาฐานทรัพยากร

ทองถ่ิน (๙ ใบงาน)  

 
การบูรณาการ :  
การวิเคราะหความสอดคลอง 

หลักการ  

รูทรัพยากร เห็นความหลาย รูระบบฐาน  

สาระสําคัญ  

การสํารวจเก็บรวบรวมและจัดทาฐานทรัพยากรทองถ่ิน เปนการเก็บรวบรวมขอมูลทางดาน
กายภาพ ชีวภาพ รวมท้ังวัฒนธรรมและภูมิปญญา ของแตละทองถ่ิน ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน วิเคราะหจัดทา
เปนระบบ ฐานขอมูล  

ดวยโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตองทราบในเรื่องขอมูล ทาง
กายภาพ ขอมูลชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือนําขอมูลนั้นไป พัฒนา
ตอยอด นอกจากนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยงานท่ีทํางานใกลชิดกับสถานศึกษาท่ีอยูใน
พ้ืนท่ี สามารถประสานกับชุมชน และโรงเรียน เพ่ือมาเปนกําลังในการรวมสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากร
ทองถ่ินระดับ ตําบล หรือ เทศบาล เกิดการสรางจิตสํานึกในการรักทองถ่ินใหกับนักเรียนและประชาชนใน
ทองถ่ินนั้น ๆ เพราะสถานศึกษาก็มีหลักสูตร แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    ป พ.ศ.2551 ซ่ึงบงชี้ วาใน
สาระวิทยาศาสตร นักเรียนจะตองทราบในเรื่อง ทรัพยากรในทองถ่ิน และการใชทรัพยากรในทองถ่ิน นั่น
คือจะตองมีภูมิปญญามากํากับการใชประโยชน เชน พืชผักพ้ืนเมือง พืชสมุนไพร และยังสามารถบูรณาการ
ไปยังกลุมสาระสังคมสิ่งแวดลอม เม่ือมีการทํางานรวม ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะไดขอมูล
ทรัพยากรท่ีเปนปจจุบันในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินนั้นอยางมีความรูถูกตอง บนฐานขอมูลท่ีมีการสํารวจ
จริง  รวมถึงหากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดข้ึนทะเบียนทรัพยากรทองถ่ินตามรูปแบบการทําทะเบียน
ทรัพยากร ตาง ๆ ของ อพ.สธ. ใหกับทองถ่ินของตนเอง เพ่ือนําไปสูการยืนยันสิทธิ์ในการเปนเจาของ
ทรัพยากร นําไปสู การเปนหลักฐานในการข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี ทางภูมิศาสตร (Geographical Indication) 
GI และการข้ึนทะเบียน อ่ืน ๆ ตอไป และเปนการยืนยันสิทธิ์ความเปนเจาของทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือ
เตรียมพรอมสําหรับการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรนั้น ๆ ท่ีมีอยูในทองถ่ิน ตามพิธี
สารนาโงยา (Nagoya protocol)  เปนเหตุปจจัยใหงานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถ่ินเปนงานท่ี
จําเปนตองสงเสริมพัฒนาใหดําเนินการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
 ดังนั้น โรงเรียนบานแมตะมาน จึงไดวิเคราะหความสอดคลองของงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน เพ่ือ
บูรณาการงานฐานทรัพยากรทองถ่ินเขาสูการดําเนินงานของ ใหเหมาะสมกับโครงสรางของหนวยงาน 
ธรรมชาติงานของแตละสวนแตละฝาย  มิใชเปนการดําเนินงานของงานหนึ่งงานใดแตฝายเดียวเทานั้น  
เพ่ือใหเกิดการสนองพระราชดําริท้ังหนวยงาน ชุมชน และโรงเรียน  จากนั้นจึงทําเปนแผนบูรณาการงาน
ฐานทรัพยากรทองถ่ิน ไดดําเนินการวิเคราะหความสอดคลองโดย  ผูบริหารโรงเรียน คณะครูผูสอน 
โรงเรียนบานแมตะมาน ไดวิเคราะหมาตรฐาน ตัวชี้วัด หลักสูตรโรงเรียนบานแมตะมาน พุทธศักราช  
๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนกรอบในการวางแผนและ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี
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กระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด โครงสรางเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑการวัด
ประเมินผลใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู กําหนดทิศทางในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการ
สอนในแตละระดับตามความพรอมและจุดเนน พรอมจัดการเรียนการสอนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนท่ีเนนการสรางจิตสํานึกดานอนุรักษพันธุกรรมพืช ใหนักเรียนไดมีความเขาใจ เห็นความสําคัญของ
พืชพรรณ เกิดความรัก หวงแหนและรูจักการนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน ดั่งพระราชทานพระราชกระแส
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีไดพระราชทานไววา “การรักทรัพยากร คือ การ
รักชาติ รักแผนดิน” และมุงเนนเนนการอานออกเขียนได โดยมีกรอบแกนกลางเปนแนวทางท่ีชัดเจนเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายไทยแลนด ๔.๐ มีความพรอมในการกาวสูสังคมคุณภาพ มีความรูอยางแทจริง และมี
ทักษะในศตวรรษท่ี ๒1 วิสัยทัศนของหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานแมตะมาน 
พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕๖๐) มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยท่ีมีสมบูรณ มีความสมดุลท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม 
และสติปญญา พัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู ผูเรียนมีทักษะชีวิต รวมสรางจิตสํานึกความเปนพลเมืองดี ยึด
หลักศาสตรพระราชา พัฒนาครูสูมืออาชีพสูระดับสากล โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา
ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ มีวิสัยทัศนโรงเรียนหลักสูตรโรงเรียนบานแมตะ
มาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูตามหลักสูตร มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง บนวิถีงานสวน 

     
 
จากผลการเรียนรูดวยวิธีบูรณาการงานฐานทรัพยากรทองถ่ินโดยการบูรณาการสาระการ เปน

วิธีการและเทคนิคการเรียนรูท่ีครูสามารถประยุกตใชในการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ วิเคราะหความ
สอดคลองกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน รหัสวิชา ส 23101 รายวิชาสังคมศึกษา 1 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ดังตาราง 

 
ตาราง วิเคราะหความสอดคลองกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
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กระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด โครงสรางเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑการวัด
ประเมินผลใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู กําหนดทิศทางในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการ
สอนในแตละระดับตามความพรอมและจุดเนน พรอมจัดการเรียนการสอนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนท่ีเนนการสรางจิตสํานึกดานอนุรักษพันธุกรรมพืช ใหนักเรียนไดมีความเขาใจ เห็นความสําคัญของ
พืชพรรณ เกิดความรัก หวงแหนและรูจักการนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน ดั่งพระราชทานพระราชกระแส
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีไดพระราชทานไววา “การรักทรัพยากร คือ การ
รักชาติ รักแผนดิน” และมุงเนนเนนการอานออกเขียนได โดยมีกรอบแกนกลางเปนแนวทางท่ีชัดเจนเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายไทยแลนด ๔.๐ มีความพรอมในการกาวสูสังคมคุณภาพ มีความรูอยางแทจริง และมี
ทักษะในศตวรรษท่ี ๒1 วิสัยทัศนของหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานแมตะมาน 
พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕๖๐) มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยท่ีมีสมบูรณ มีความสมดุลท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม 
และสติปญญา พัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู ผูเรียนมีทักษะชีวิต รวมสรางจิตสํานึกความเปนพลเมืองดี ยึด
หลักศาสตรพระราชา พัฒนาครูสูมืออาชีพสูระดับสากล โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา
ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ มีวิสัยทัศนโรงเรียนหลักสูตรโรงเรียนบานแมตะ
มาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูตามหลักสูตร มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง บนวิถีงานสวน 

     
 
จากผลการเรียนรูดวยวิธีบูรณาการงานฐานทรัพยากรทองถ่ินโดยการบูรณาการสาระการ เปน

วิธีการและเทคนิคการเรียนรูท่ีครูสามารถประยุกตใชในการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ วิเคราะหความ
สอดคลองกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน รหัสวิชา ส 23101 รายวิชาสังคมศึกษา 1 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ดังตาราง 

 
ตาราง วิเคราะหความสอดคลองกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู ใบความรู ใบงาน 
 

แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รายวิชา สังคมศึกษา 5         รหัสวิชา ส 23101                        ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 3 
หนวยการเรียนรูท่ี  3    เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล           เวลา   4  ช่ัวโมง                               
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1  เรื่อง ความสําคัญของวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย เวลา 2  ช่ัวโมง                                                                
ภาคเรียนท่ี 2                      ปการศึกษา  2563 
ผูสอน นายจีราวุธ  รักรวม 

1. มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดี  มีคานิยมท่ีดีงามและธํารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลก
อยางสันติสุข 

2. ตัวช้ีวัด    

ม.3/3 อนุรักษวัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม 
 
3. วิเคราะหผลการเรียนรู                                                                                                                                                                
   1. ดานความรู 
 1).  เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  วิเคราะหนํา
ความรูมาประยุกต  ทํากิจกรรมเพ่ือเกิดทักษะในการรวบรวมขอมูล และทักษะกระบวนการกลุม    
   2. ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค (ตามท่ีกําหนดในหลักสูตรอิงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.
2551) 
         1).  เพ่ือใหนักเรียนไดสัมผัส  ใกลชิด  และเกิดความรักตอพืชพรรณ  มีจิตสํานึกเห็นคุณคา
ประโยชนของพืชพรรณไมไมคิดทําลายและมีแนวคิดท่ีจะอนุรักษสืบตอไป 
 2).  เพ่ือใหนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก  มีความรับผิดชอบ  มีความซ่ือตรง   
มีความอดทน  มีความเพียร  มีความสามัคคี  มีความเอ้ืออาทร เก้ือหนุน มีความเมตตา กรุณา การดูแล 
และ รักษาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน วัสดุอุปกรณ  
 3).  เพ่ือใหนักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค ไดแก  มีวินัย ใฝเรียนรู  มุงม่ันในการทํางาน รักความ
เปนไทย   

3. ดานทักษะ 
1)  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการอนุรักษ และใชประโยชนของพืชในทองถ่ินได 
2)  สามารถรวบรวมขอมูล วิเคราะหคุณคาของเพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะในการรวบรวมขอมูล  
3)  เพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะในการวางแผนการทํางานและเกิดความรับผิดชอบ 
4)   เพ่ือใหนักเรียนเกิดมนุษยสัมพันธและมีทักษะกระบวนการกลุม 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 676

     4. ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน (ตามท่ีกําหนดในหลักสูตรอิงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.
2551) 
           1. ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคิด  
1) ทักษะการวิเคราะห 

  2) ทักษะการจัดระเบียบ      
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
 
 

4. วิเคราะหความสอดคลองกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   
ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ม.3 อนุรักษวฒันธรรมไทย

และเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลท่ี
เหมาะสม 

1) ความสําคัญของ
วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญา
ไทย และวัฒนธรรมสากล 

ฐานทรัพยากรทองถิ่น ใบงานท่ี 8 
การเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญา
ทองถ่ิน เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภูมิ
ปญญาทองถ่ินสาขาตาง ๆ เชน สาขา
เกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมและ
หัตถกรรม สาขาการแพทยแผนไทย 
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  สาขากองทุนและ
ธุรกิจชุมชน  สาขาสวัสดิการ  สาขา
ศิลปกรรม  สาขาการจัดการองคกร  
สาขาภาษาและวรรณกรรม  สาขา
ศาสนาและประเพณี 

  2) การอนุรักษวัฒนธรรมไทย
และภูมิปญญาไทยท่ี
เหมาะสม 

 

  3) การเลือกรับวัฒนธรรม
สากลท่ีเหมาะสม 

 

 

5. สาระสําคัญ ( องคความรู) 
วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาไทยมีความสําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิตของชาวไทย ดังนั้นทุกคนจึง

ตองรวมมือกันอนุรักษดวยวิธีการท่ีเหมาะสม     
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีวัตถุประสงคใหเยาวชนไดมีโอกาสใกลชิดกับพืชพรรณ
ไม  ไดเรียนรูถึงพืชทองถ่ินของตน  ชวยกันดูแลไมใหสูญพันธุ  ซ่ึงจะกอใหเกิดจิตสํานึกในการท่ีจะอนุรักษ
สืบไป  การดําเนินงานประกอบดวย  5  องคประกอบ และ 3 สาระการเรยีนรู 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 677

     4. ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน (ตามท่ีกําหนดในหลักสูตรอิงมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.
2551) 
           1. ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคิด  
1) ทักษะการวิเคราะห 

  2) ทักษะการจัดระเบียบ      
3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
 
 

4. วิเคราะหความสอดคลองกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   
ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ม.3 อนุรักษวฒันธรรมไทย

และเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลท่ี
เหมาะสม 

1) ความสําคัญของ
วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญา
ไทย และวัฒนธรรมสากล 

ฐานทรัพยากรทองถิ่น ใบงานท่ี 8 
การเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญา
ทองถ่ิน เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภูมิ
ปญญาทองถ่ินสาขาตาง ๆ เชน สาขา
เกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมและ
หัตถกรรม สาขาการแพทยแผนไทย 
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  สาขากองทุนและ
ธุรกิจชุมชน  สาขาสวัสดิการ  สาขา
ศิลปกรรม  สาขาการจัดการองคกร  
สาขาภาษาและวรรณกรรม  สาขา
ศาสนาและประเพณี 

  2) การอนุรักษวัฒนธรรมไทย
และภูมิปญญาไทยท่ี
เหมาะสม 

 

  3) การเลือกรับวัฒนธรรม
สากลท่ีเหมาะสม 

 

 

5. สาระสําคัญ ( องคความรู) 
วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาไทยมีความสําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิตของชาวไทย ดังนั้นทุกคนจึง

ตองรวมมือกันอนุรักษดวยวิธีการท่ีเหมาะสม     
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีวัตถุประสงคใหเยาวชนไดมีโอกาสใกลชิดกับพืชพรรณ
ไม  ไดเรียนรูถึงพืชทองถ่ินของตน  ชวยกันดูแลไมใหสูญพันธุ  ซ่ึงจะกอใหเกิดจิตสํานึกในการท่ีจะอนุรักษ
สืบไป  การดําเนินงานประกอบดวย  5  องคประกอบ และ 3 สาระการเรยีนรู 

 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน : ฐานทรัพยากรทองถิ่น 
 ใบงานท่ี 8 ขอมูลภูมิปญญาในทองถิ่น 
 การเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินสาขาตาง ๆ เชน 
สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม สาขาการแพทยแผนไทย สาขาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน  สาขาสวัสดิการ  สาขาศิลปกรรม  สาขาการ
จัดการองคกร  สาขาภาษาและวรรณกรรม  สาขาศาสนาและประเพณี 
6. กระบวนการจัดการเรียนรู                   
สาระการเรยีนรู 
 1. สาระเรียนรูแกนกลาง  
  1) ความสําคัญของวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย และวัฒนธรรมสากล 
  2) การอนุรักษวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาไทยท่ีเหมาะสม 
  3) การเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม  
 2. สาระการเรียนรูทองถ่ิน    
 งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
  ฐานทรัพยากรทองถ่ิน  ใบงานท่ี 8 ขอมูลภูมิปญญาในทองถ่ิน 
7. กิจกรรมการเรียนรู 
ช่ัวโมงท่ี 1-2 
ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
          1.  นักเรียนสวดมนตบูชาพระรัตนตรัย  ทําสมาธิ  และแผเมตตากอนเรียน   5 นาที 
 2.  ครูแจงจุดประสงคการเรยีนรู 
ข้ันท่ี 1   กระตุนความสนใจ (Engage) 

1.  ครูใหนักเรียนดูภาพวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทยท่ีแสดงถึงการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทย และใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีกําหนด 

 2.  ครูอธิบายเชื่อมโยงความคิดของนักเรียนใหเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
ข้ันท่ี 2   สํารวจคนหา (Explore) 

1.  นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3 คน ตามความสมัครใจ ใหแตละกลุมรวมกันศึกษาขอมูลความรู
เก่ียวกับความสําคัญของวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การจําแนกวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
จากหนังสือเรียน หนังสือคนควาเพ่ิมเติม หองสมุด หรือแหลงขอมูลสารสนเทศ 

ข้ันท่ี 3   อธิบายความรู (Explain) 
1.  นักเรียนแตละกลุมนําความรูท่ีไดจากการศึกษามาเปนพ้ืนฐานในการทําใบงานท่ี 3.1 เรื่อง 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
2.  ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบในใบงานท่ี 3.1 และรวมกันสรุปประเด็นสําคัญเก่ียวกับ
ความหมาย  ความสําคัญ ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
3.  นักเรียนแตละกลุมนําความรูท่ีไดจากการศึกษามาเปนพ้ืนฐานในการทําใบงานท่ี 8  เรื่อง การ
เก็บขอมูลภูมิปญญาในทองถ่ิน 

ข้ันท่ี 4   ขยายความเขาใจ (Expand) 
1. นักเรียนนําความรูท่ีไดศึกษามาเปนพ้ืนฐานในการวิเคราะหความสําคัญของวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาไทยประเภทตาง ๆ 
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ข้ันท่ี 5   ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1.  ครูใหนักเรียนชวยกันตอบคําถามเก่ียวกับความสําคัญของวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

 2.  ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมนําเสนอใบงานท่ี 8 เรื่อง การเก็บขอมูลภูมิปญญาในทองถ่ิน 
ท่ีไปเก็บขอมูลในชุมชนในชั่วโมงตอไป 

8. ส่ือ/อุปกรณ/แหลงเรียนรู 
        1.  สื่ออุปกรณ 

1.1  หนังสือเรียน หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม ม.3 
 1.2  หนังสือคนควาเพ่ิมเติม 
 -   ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร.(2542). สังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ. 
   1.3  เอกสารประกอบการสอน 
 1.4  บัตรภาพ 
 1.5  ใบงานท่ี 3.1 เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  

1.6  ใบงานท่ี 8 เรื่อง การเก็บขอมูลภูมิปญญาในทองถ่ิน 
2.  แหลงเรียนรู 

2.1  สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โรงเรียนบานแมตะมาน 
2.2  หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนบานแมตะมาน 
2.3  แหลงขอมูลสารสนเทศ 

9. กระบวนการวัดผลประเมินผล 
 9.1 วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ตรวจใบงาน 
2. สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
3. สังเกตความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงม่ันในการทํางาน 

 9.2 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
                 1. แบบตรวจผลงาน    

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 
 9.3 เกณฑการประเมินผล 
                1. รอยละ 60 ผานเกณฑ 

2. ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 
3. ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 
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กิจกรรมเสนอแนะ 
          ในการทํากิจกรรมแตละข้ันตอนครูควรดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดทุกกลุม  และใหความชวยเหลือ
ตลอดจนใหขอเสนอแนะถานักเรียนเกิดปญหา 
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วิทยากรจากชุมชนบานสบกาย บรรยายเร่ือง การตอแพไมไผ 

วิทยากรจากชุมชนบานสบกาย บรรยายเร่ือง ประโยชนของการตอแพไมไผ 

ภาพกิจกรรม 
ใบงานท่ี 8 การเก็บขอมูลภูมิปญญาในทองถิ่น 
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วิทยากรจากชุมชนบานสบกาย บรรยายเร่ือง การตอแพไมไผ 

วิทยากรจากชุมชนบานสบกาย บรรยายเร่ือง ประโยชนของการตอแพไมไผ 

ภาพกิจกรรม 
ใบงานท่ี 8 การเก็บขอมูลภูมิปญญาในทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรจากชุมชนบานสบกาย บรรยายเร่ือง การถอเรือยาง 

วิทยากรจากชุมชนบานสบกาย บรรยายเร่ือง การถอเรือยาง 
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วิทยากรจากชุมชนบานสบกาย บรรยายเร่ือง การปลูกขาวดอย 

วิทยากรจากชุมชนบานสบกาย บรรยายเร่ือง การปลูกขาวดอย 
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วิทยากรจากชุมชนบานสบกาย บรรยายเร่ือง การปลูกองุน 

วิทยากรจากชุมชนบานสบกาย บรรยายเร่ือง การปลูกองุน 
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การรวบรวมขอมลู เร่ือง การเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 

การสรุปขอมูลใบงานท่ี 8 เร่ือง การเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 
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สรุปผลประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ  
สรุปผล  ไดดําเนินการสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถ่ิน จํานวน 1 หมูบาน ในแตละ

ปงบประมาณ  ไดทะเบียนทรัพยากรในชุมชน จํานวน 6 ทะเบียน และรายงานการสํารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรทองถ่ิน จํานวน 1 เลม  โดยสามารถดําเนินการสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถ่ินอยางม่ีสวน
รวม ท้ัง ชุมชน โรงเรียน อบต.ก้ืดชาง  และหนวยงานราชการในพ้ืนเท่ี เชน อุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
สํานักงานประมงอําเภอแมแตง เปนตน  เกิดการเรียนรูนอกหองเรียนของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
บานแมตะมาน   

ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการงานสํารวจเก็บรวบรวมฐานทรัพยากรทองถ่ิน เกิดการสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบานแมตะมาน พบวาการสงเสริมใหเด็ก
นักเรียนไดสัมผัสในสิ่งท่ีไมเคยสัมผัส ไดรู ในสิ่งท่ีไมเคยไดรูจริง การไดเรียนรูนอกหองเรียน โดยการสํารวจ
ทรัพยากรทองถ่ินในชุมชนของตน ไดนําเสนอผลงานจากการทําดวยตนเอง ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ เกิด
ความตระหนักถึงประโยชนของการอนุรักษทรัพยากร ไดรูจักชุมชนของตน จึงเกิดความรักและหวงแหนใน
ทองถ่ินของตนอยางยั่งยืน แตการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน และโรงเรียน จะบูรณาการทํางาน
ตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ รวมกันไดนั้น จําเปนตองกาวขามปญหา
อุปสรรคบางประการ จนกระท่ังมีการเปดใจวางแผนบูรณาการทํางานรวมกัน ชวยเหลือเก้ือกูลกัน นําไปสู
ความสําเร็จในการสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถ่ิน ไดจํานวน 6 หมูบาน จากท้ังหมด 8 หมูบาน มี
ความเบิกบานใจในการรวมสํารวจทรัพยากรทองถ่ิน เปนมีฐานขอมูล ใชในการพัฒนาอยางเหมาะสม 
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การดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน พุทธศักราช 2560. เว็ปไซดโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 

โรงเรียนบานแมตะมาน (2564).สวนพฤษศาสตรโรงเรียน.เว็ปไซดhttps://botanicalgardenschoolblog.wordpress.com/. 
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สรุปผลประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ  
สรุปผล  ไดดําเนินการสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถ่ิน จํานวน 1 หมูบาน ในแตละ

ปงบประมาณ  ไดทะเบียนทรัพยากรในชุมชน จํานวน 6 ทะเบียน และรายงานการสํารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรทองถ่ิน จํานวน 1 เลม  โดยสามารถดําเนินการสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถ่ินอยางม่ีสวน
รวม ท้ัง ชุมชน โรงเรียน อบต.ก้ืดชาง  และหนวยงานราชการในพ้ืนเท่ี เชน อุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
สํานักงานประมงอําเภอแมแตง เปนตน  เกิดการเรียนรูนอกหองเรียนของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
บานแมตะมาน   

ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการงานสํารวจเก็บรวบรวมฐานทรัพยากรทองถ่ิน เกิดการสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบานแมตะมาน พบวาการสงเสริมใหเด็ก
นักเรียนไดสัมผัสในสิ่งท่ีไมเคยสัมผัส ไดรู ในสิ่งท่ีไมเคยไดรูจริง การไดเรียนรูนอกหองเรียน โดยการสํารวจ
ทรัพยากรทองถ่ินในชุมชนของตน ไดนําเสนอผลงานจากการทําดวยตนเอง ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ เกิด
ความตระหนักถึงประโยชนของการอนุรักษทรัพยากร ไดรูจักชุมชนของตน จึงเกิดความรักและหวงแหนใน
ทองถ่ินของตนอยางยั่งยืน แตการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน และโรงเรียน จะบูรณาการทํางาน
ตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ รวมกันไดนั้น จําเปนตองกาวขามปญหา
อุปสรรคบางประการ จนกระท่ังมีการเปดใจวางแผนบูรณาการทํางานรวมกัน ชวยเหลือเก้ือกูลกัน นําไปสู
ความสําเร็จในการสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถ่ิน ไดจํานวน 6 หมูบาน จากท้ังหมด 8 หมูบาน มี
ความเบิกบานใจในการรวมสํารวจทรัพยากรทองถ่ิน เปนมีฐานขอมูล ใชในการพัฒนาอยางเหมาะสม 

 
เอกสารอางอิง 
โครงการอนรุักษพันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) (2560). งานท่ี 2 งานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถ่ิน. คูมือ

การดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน พุทธศักราช 2560. เว็ปไซดโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 

โรงเรียนบานแมตะมาน (2564).สวนพฤษศาสตรโรงเรียน.เว็ปไซดhttps://botanicalgardenschoolblog.wordpress.com/. 
 

 
 
 
 
 
 

     เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

สาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต 

 
ผูนําเสนอ 

นางประสานทอง   จันทมณี 
ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา 

 

นางสาวแสงระว ี  สังขรัตน 
ตําแหนง ครู 

  
 
 

ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนวัดเขากลอย 
ตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

นําเสนอ วันที่ 22 เดือน กันยายน 2565   

หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช 
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เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

สาระการเรียนรูที่ 1  : ธรรมชาติแหงชีวิต 
 

แสงระวี สังขรัตน  
 

1 โรงเรียนอนุรักษพันธุพืชวิทยา ตําบลไทยบุรี อาํเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160  

 

บทคัดยอ 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
มาตรา 25 ไดกําหนดไววา รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก 
หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ศูนยกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอ่ืนอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
แสดงใหเห็นวาแหลงเรียนรูมีความสําคัญซ่ึงเกิดข้ึนได ตามธรรมชาติและการจัดสรางข้ึน ท่ีมีความสัมพันธกับ
การเรียนรูของผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)  สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนอีกหนึ่งแหลงเรียนรูท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ท่ีสามารถเปนแหลงเรียนรู ท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากธรรมชาติรอบตัวผูเรียนเอง 
โรงเรียนวัดเขากลอย เห็นความสําคัญของการจัดแหลงเรียนรูสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนข้ึน จึงไดสมัครเขา
รวมโครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนตั้งแตป  พ.ศ. ๒๕๕๙ และไดดําเนินกิจกรรมของโครงการการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ในกิจกรรมท่ี ๗ กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช ท้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางจิตสํานึกใหผูเรียนและบุคคลท่ัวไปใหเขาถึงความสําคัญและ
ประโยชนของพันธุกรรมพืช  ใหรูจักหวงแหน รูจักการนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน ซ่ึงมีความสําคัญตอการ
จัดการอนุรักษและใชทรัพยากรของประเทศ  

การบูรณาการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยใชสวนพฤกษศาสตรจัดเปนสื่อ แหลงเรียนรู
และมีการรวบรวมพรรณไมท่ีมีชีวิต  เก็บพรรณไมแหง  พรรณไมดอง  มีหองสมุดสําหรับคนควา มีการศึกษา
ตอเนื่อง  รวมท้ังใหโรงเรียนเปนท่ีรวบรวมพรรณไมทองถ่ินท่ีหายากใกลสูญพันธ  และสงเสริมใหนักเรียนได
เรียนรูความเปนไทย  วิถีไทย  ภูมิปญญาไทย  เรียนรูความเปนชุมชน  วิถีชุมชน  ภูมิปญญาชุมชน  โดยรอบ
โรงเรียน  และเรียนรูความเปนมาของโรงเรียน  วิถีโรงเรียน  ภูมิปญญาของโรงเรียน  เพ่ือเปนท่ีรวมภูมิปญญา
ทองถ่ิน  และสรางสรรคสิ่งใหม  วิถีใหม โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใตการดําเนินงานบูรณาการ
แผนการจัดการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรูใหสอดคลอง ๕  องคประกอบ และ 3 สาระการเรียนรู ของงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิตเปนหนึ่งในสาระการเรียนรูท่ีจัดการเรียนรูให
ผูเรียน โดยการใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู เพ่ือศึกษาธรรมชาติของพืช สัมผัสเรียนรูวงจร
ชวีิตของชีวภาพ โดยศึกษาดานรูปลักษณ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานรูปลักษณ ศึกษาดาน
คุณสมบัติ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานคุณสมบัติ ศึกษาดานพฤติกรรม ไดขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานพฤติกรรม เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกตาง รูปลักษณกับ
รูปกายตน คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน พฤติกรรมกับจิต อารมณ และพฤติกรรมของตน สรุปองคความรูท่ี
ไดจากการศึกษาธรรมชาติแหงชีวิต และสรุปแนวทางเพ่ือนําไปสูการประยุกตใชในการดําเนินชีวิต   
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เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

สาระการเรียนรูที่ 1  : ธรรมชาติแหงชีวิต 
 

แสงระวี สังขรัตน  
 

1 โรงเรียนอนุรักษพันธุพืชวิทยา ตําบลไทยบุรี อาํเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160  

 

บทคัดยอ 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
มาตรา 25 ไดกําหนดไววา รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก 
หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ศูนยกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอ่ืนอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
แสดงใหเห็นวาแหลงเรียนรูมีความสําคัญซ่ึงเกิดข้ึนได ตามธรรมชาติและการจัดสรางข้ึน ท่ีมีความสัมพันธกับ
การเรียนรูของผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)  สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนอีกหนึ่งแหลงเรียนรูท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ท่ีสามารถเปนแหลงเรียนรู ท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากธรรมชาติรอบตัวผูเรียนเอง 
โรงเรียนวัดเขากลอย เห็นความสําคัญของการจัดแหลงเรียนรูสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนข้ึน จึงไดสมัครเขา
รวมโครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนตั้งแตป  พ.ศ. ๒๕๕๙ และไดดําเนินกิจกรรมของโครงการการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ในกิจกรรมท่ี ๗ กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช ท้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางจิตสํานึกใหผูเรียนและบุคคลท่ัวไปใหเขาถึงความสําคัญและ
ประโยชนของพันธุกรรมพืช  ใหรูจักหวงแหน รูจักการนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน ซ่ึงมีความสําคัญตอการ
จัดการอนุรักษและใชทรัพยากรของประเทศ  

การบูรณาการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยใชสวนพฤกษศาสตรจัดเปนสื่อ แหลงเรียนรู
และมีการรวบรวมพรรณไมท่ีมีชีวิต  เก็บพรรณไมแหง  พรรณไมดอง  มีหองสมุดสําหรับคนควา มีการศึกษา
ตอเนื่อง  รวมท้ังใหโรงเรียนเปนท่ีรวบรวมพรรณไมทองถ่ินท่ีหายากใกลสูญพันธ  และสงเสริมใหนักเรียนได
เรียนรูความเปนไทย  วิถีไทย  ภูมิปญญาไทย  เรียนรูความเปนชุมชน  วิถีชุมชน  ภูมิปญญาชุมชน  โดยรอบ
โรงเรียน  และเรียนรูความเปนมาของโรงเรียน  วิถีโรงเรียน  ภูมิปญญาของโรงเรียน  เพ่ือเปนท่ีรวมภูมิปญญา
ทองถ่ิน  และสรางสรรคสิ่งใหม  วิถีใหม โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใตการดําเนินงานบูรณาการ
แผนการจัดการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรูใหสอดคลอง ๕  องคประกอบ และ 3 สาระการเรียนรู ของงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิตเปนหนึ่งในสาระการเรียนรูท่ีจัดการเรียนรูให
ผูเรียน โดยการใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู เพ่ือศึกษาธรรมชาติของพืช สัมผัสเรียนรูวงจร
ชวีิตของชีวภาพ โดยศึกษาดานรูปลักษณ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานรูปลักษณ ศึกษาดาน
คุณสมบัติ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานคุณสมบัติ ศึกษาดานพฤติกรรม ไดขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานพฤติกรรม เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกตาง รูปลักษณกับ
รูปกายตน คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน พฤติกรรมกับจิต อารมณ และพฤติกรรมของตน สรุปองคความรูท่ี
ไดจากการศึกษาธรรมชาติแหงชีวิต และสรุปแนวทางเพ่ือนําไปสูการประยุกตใชในการดําเนินชีวิต   

 จากการศึกษาสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต ผูเรียนไดศึกษาและสัมผัสเรียนรูวงจรชีวิตของ
ชีวภาพ โดยศึกษาดานรูปลักษณของตําลึงในสวนประกอบของ ราก ลําตน ใบ ดอก ผลและเมล็ด ดานคุณสมบัติ 
และดานพฤติกรรมของตําลึงในสวนประกอบของ ราก ลําตน ใบ ดอก ผล ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความ
แตกตางดานรูปลักษณ ดานคุณสมบัติ และดานพฤติกรรม จากนั้นเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความ
แตกตางรูปลักษณตําลึงกับรูปกายตน คุณสมบัติตําลึงกับสมรรถภาพของตน และพฤติกรรมตําลึงกับจิต อารมณ 
และพฤติกรรมของตน สรุปองคความรู และสรุปแนวทาง เพ่ือนําไปสูการประยุกตใชในการดําเนินชีวิต พบวา   
สงผลตอผูเรียนไดรับประโยชนหลากหลายดาน ดานวิชาการนักเรียนเกิดการเรียนรูตามสมรรถนะผูเรียน เกิด
ทักษะการสื่อสารระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับเพ่ือน เกิดการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เชน การ
วางแผนการปฏบิัติงาน การออกแบบตารางบันทึก นําเทคโนโลยีมาใชไดอยางเปนประโยชน สามารถแกปญหา
ระหวางการเรียนรูตามสาถานการณไดดี นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  ดานคุณธรรมนักเรียนเรียนรูและ
ไดฝกความอดทน ความขยันหม่ันเพียร การอยูรวมกันอยางเอ้ืออาทรตอกัน เมตตา กรุณา ตอสัตว และสิ่งตาง 
ๆ ความรับผิดชอบ โดยฝกใหดูแลตนไม การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ความมีเหตุ มีผล  

 
คําสําคัญ : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, สาระการเรียนรูท่ี 1, ธรรมชาติแหงชีวิต  
ติดตอผูนําเสนอ : ช่ือ นางสาวแสงระวี  สกุล สังขรตัน โทรศัพท 0822907641 อีเมล mamaiwlorree660@gmail.com 

 

 

บทนํา 

จากพระราชดําริบางประการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความวา            
“การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม 
ความนาสนใจ และเกิดความปติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมท่ีให
เกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียดซ่ึงจะ
เปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว” ใหไว ณ วันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ ณ อาคารท่ีประทับในสํานักงาน
ชลประทาน เขต ๑ จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนท่ีมาของการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนวัดเขากลอย ไดสมัครเขารวมโครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนตั้งแตป  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และไดดําเนินกิจกรรมของโครงการการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ในกิจกรรมท่ี  ๗  
กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช  เปนกิจกรรมสรางจิตสํานึกใหเยาวชน  บุคคลท่ัวไปให
เขาถึงความสําคัญและประโยชนของพันธุกรรมพืช  ใหรูจักหวงแหน  รูจักการนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืนซ่ึงมี
ความสําคัญตอการจัดการอนุรักษและใชทรัพยากรของประเทศ ซ่ึงพระราชทานพระราชดําริใหดําเนินการกับ
เยาวชน โดยการฝกอบรมใหเห็นประโยชนความงดงามเกิดความปติท่ีจะทําการอนุรักษแทนท่ีจะสอนใหอนุรักษ  
ดําเนินงานใหสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนท่ีรวบรวมพรรณไมท่ีมีชีวิต  เก็บพรรณไมแหง  พรรณไมดอง  มี
หองสมุดสําหรับคนควา มีการศึกษาตอเนื่อง  รวมท้ังใหโรงเรียนเปนท่ีรวบรวมพรรณไมทองถ่ินท่ีหายากใกลสูญ
พันธ  และสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูความเปนไทย  วิถีไทย  ภูมิปญญาไทย  เรียนรูความเปนชุมชน  วิถีชุมชน  
ภูมิปญญาชุมชน  โดยรอบโรงเรียน  และเรียนรูความเปนมาของโรงเรียน  วิถีโรงเรียน  ภูมิปญญาของโรงเรียน  
เพ่ือเปนท่ีรวมภูมิปญญาทองถ่ิน  และสรางสรรคสิ่งใหม  วิถีใหมโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต
การดําเนินงาน  ๕  องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โดยการใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหง
เรียนรูเพ่ือศึกษาธรรมชาติของพืช  โดยเฉพาะตําลึง ซ่ึงเปนพืชศึกษาของโรงเรียน 
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ผลการเรียนรูดวยวิธีบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยใชสาระการเรียนรูท่ี 1 ธรรมชาติ
แหงชีวิต เปนวิธีการและเทคนิคการเรียนรูท่ีครูสามารถประยุกตใชในการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวย
การบูรณาการใหสอดคลองกับ 8 กลุมสาระการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดองคความรูดานวิชาการ ไดแก เรื่อง
พฤกษศาสตร ชีววิทยา ความสัมพันธระหวางปจจัย สรีรวิทยา เกษตร วิทยาศาสตร ภาษา สังคมศึกษา ศิลปะ 
ดานภูมิปญญา การสรางองคความรูข้ึนใหม การจัดการชีวิต เขาใจชีวิต รูจักประยุกตใช ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม ซ่ึงสอดคลองกับสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีตองเกิดข้ึนกับผูเรียน ท้ังนี้งานสวน
พฤกษศาสตร ซ่ึงเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียนแลว สามารถเอ้ือตอการเรียนรูและเปนแหลงเรียนรูใหกับโรงเรียน
อ่ืนๆ ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีสนใจดวย 
 

การบูรณาการ : การวิเคราะหความสอดคลอง 
วิเคราะหความสอดคลองสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิตกับหลักสูตรแกนกลาง  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ผลการเรียนรูดวยวิธีบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยใชสาระการเรียนรูท่ี 1 ธรรมชาติ
แหงชีวิต เปนวิธีการและเทคนิคการเรียนรูท่ีครูสามารถประยุกตใชในการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวย
การบูรณาการใหสอดคลองกับ 8 กลุมสาระการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดองคความรูดานวิชาการ ไดแก เรื่อง
พฤกษศาสตร ชีววิทยา ความสัมพันธระหวางปจจัย สรีรวิทยา เกษตร วิทยาศาสตร ภาษา สังคมศึกษา ศิลปะ 
ดานภูมิปญญา การสรางองคความรูข้ึนใหม การจัดการชีวิต เขาใจชีวิต รูจักประยุกตใช ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม ซ่ึงสอดคลองกับสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีตองเกิดข้ึนกับผูเรียน ท้ังนี้งานสวน
พฤกษศาสตร ซ่ึงเปนแหลงเรียนรูในโรงเรียนแลว สามารถเอ้ือตอการเรียนรูและเปนแหลงเรียนรูใหกับโรงเรียน
อ่ืนๆ ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีสนใจดวย 
 

การบูรณาการ : การวิเคราะหความสอดคลอง 
วิเคราะหความสอดคลองสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิตกับหลักสูตรแกนกลาง  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

  

แผนการจัดการการเรียนรู ใบความรู ใบงาน 
 

แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การเปรียบเทียบเปรียบเทียบการเปล่ียนของชีวภาพกับชีวิตตน/คน 
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ใบความรู เรื่อง การเปรียบเทียบเปรียบเทียบการเปล่ียนของชีวภาพกับชีวิตตน/คน 
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ใบความรู เรื่อง การเปรียบเทียบเปรียบเทียบการเปล่ียนของชีวภาพกับชีวิตตน/คน 
 

 
 

 

ใบงาน การเปรียบเทียบเปรียบเทียบการเปล่ียนของชีวภาพกับชีวิตตน/คน 
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ผลงาน/ช้ินงานของผูเรียน พรอมภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
 

ตัวอยาง ผลงานนักเรียน  
เรื่อง เปรียบเทียบขอมูลการเปล่ียนแปลงของชีวภาพ กับ ชีวิตตน/คน 
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ผลงาน/ช้ินงานของผูเรียน พรอมภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
 

ตัวอยาง ผลงานนักเรียน  
เรื่อง เปรียบเทียบขอมูลการเปล่ียนแปลงของชีวภาพ กับ ชีวิตตน/คน 

 

                
 

 

ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
 

               
 

ภาพท่ี 1-2 กิจกรรมการศึกษาการเปรียบเทียบรูปลทางพฤกษศาสตรของผูเรียน 
 

สรุปผล ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ  
สรุปผลความรูท่ีไดจากการศึกษาธรรมชาติแหงชีวิต 1. สัมผัสเรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพ ปจจัยศึกษา

ดานรูปลักษณ รากตําลึงมีสีน้ําตาลออน เม่ือระยะแกเต็มท่ีจะเปนสีน้ําตาลเขา รูปรางเปนเสนหยัก รูป

ทรงกระบอก ขนาดเสนรอบวงกวางประมาณ 10 มิลลิเมตรถึง 10 เซนติเมตร ความยาว 10-15 เซนติเมตร 

ผิวขรุขระ เนื้อขางนอกแข็งขางในนุม ลําตน สีระยะแรกเปนสีเขียวออน เขียวเขม และสีเขียวอมเทา รูปรางเปน

เสนตรงเปนขอๆ ตรงรอยตอ มีมือเกาะยื่นออกไป รูปทรงกระบอกขนาดเสนรอบวงกวางเริ่มตั้งแต 10 

มิลลิเมตร ถึง 10 เซนติเมตร ความยาวเริ่มท่ี 10 เซนติเมตร เม่ือระยะแกตัว 10-20 มิลลิเมตร ชวงตอแตละ

ขอ 10-15 เซนติเมตร เนื้อแข็งเหนียว กดแลวเปนรอยเล็บ เนื้อแข็งไมมาก เม่ือหักจะขาด  ใบ สีเขียวออนไป

จนถึงสีเขียวเขม ดานหนาสีจะเขมกวาดานหลัง รูปรางคลายรูปหัวใจมี 5 เหลี่ยม ขนาดยาว 1 เซนติเมตร ถึง

กวาง 1 เซนติเมตร ผิวเรียบ ขรุขระเล็กนอยตามเสน ดานหนาผิวมัน ดานหลังผิวดาน เนื้อนิ่ม ผล สีเขียวมี

ลายเสนตามยาวสีขาว เม่ือสุกแลวจะมีสีแดงลายเสนจะหายไป รูปรางเปนวงรี คลายแตงกวา รูปทรงกระบอก 

ขนาดเสนรอบวงกวาง 10 – 12 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 2.5 – 8 เซนติเมตร ผิวเรียบมัน เนื้อเปลือก

คอนขางแข็ง แตเนื้อในนิ่ม เมล็ด สีเขียวออนไปจนถึงสีเหลืองออน รูปรางวงรี รูปทรงรี ขนาดเสนรอบวง 20 

มิลลิเมตร ถึง 40 มิลลิเมตร ความยาว 40 มิลลิเมตร – 50 มิลลิเมตร ดอก สีขาว ตรงกลางดอกสีเหลืองออนๆ 

รูปราง 5 แฉก เหมือนระฆัง รูปทรงกรวย ขนาด 2 – 3 เซนติเมตร ความกวาง 2-3 เซนติเมตร ผิวเรียบเนียน 

เนื้อนิ่ม ปจจัยศึกษาดานคุณสมบัติ ราก คุณสมบัติกลิ่นเหมือนถ่ัวลิสงดิบ รสชาติเฝอน และเหนียว  ลําตน 

คุณสมบัติกลิ่นเหม็นเขียว รสชาติฝาดเล็กนอยและเหนียว  ใบ คุณสมบัติกลิ่นเหม็นเขียวมาก รสชาติเหม็นเขียว

มาก รสชาติฝาดเหมือนใบชมพู ขาดงาย ผล คุณสมบัติกลิ่นหอม รสชาติจืด เปราะบาง ขาดงาย ดอก คุณสบัติ

ผลออนกลิ่นหอมเหมือนแตงกวา รสชาติเขียวฝาด ขมเล็กนอย แข็ง ผลสีแดงกลิ่นเหมือนมะละกอสุก รสชาติ

เปรี้ยวๆ เมล็ด คุณสมบัติ ไมมีกลิ่น รสชาติเปรี้ยวๆ ผลการศึกษาดานพฤติกรรม ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและ

ความแตกตางดานพฤติกรรม  การศึกษาพฤติกรรมของรากตําลึงเม่ือปลูกในกระถาง เม่ือระยะรากออนจะมีราก



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 702

เล็กนอยลง เม่ือโตเต็มท่ีรากแกวหดตัว ไมยื่นยาว มีรากฝอยกระจายเล็กนอยและเม่ือระยะแกเต็มท่ีรากจะ

กระจุกเขาหากัน การศึกษาพฤติกรรมของลําตนตําลึงเม่ือปกไมไว เม่ือระยะตนออนยังไมมีมือเกาะ เม่ืออายุมาก

ข้ึนเริ่มมีมือเกาะจากลําตน เลื้อยเกาะไมท่ีปกไวและเกาะสูงข้ึนตามทิศทางของแสง การศึกษาพฤติกรรมของใบ

ตําลึงเม่ืออยูใกลการเผาไหมของไฟ เม่ือระยะใบออนจะมวนตัวเร็วและไหมเกือบหมดท้ังใบแตเม่ืออายุใบมาก

ข้ึนจะมีการเผาไหมชาลงตามลําดับ การศึกษาพฤติกรรมของดอกตําลึงเม่ือมีการฉีดน้ํา ดอกตําลึงมีการดูดน้ํา 

ดอกสดชื่นมากในระยะโตเต็มท่ีและไมมีการดูดน้ําในระยะเหี่ยวและรวงโรย การศึกษาพฤติกรรมของผลตําลึง

เม่ือมีลมมากระทบ ระยะท่ี 1 ผลออนมากมีการแกวงไปมาตามทิศทางลมและแกวงเร็ว และมีการแกวงเล็กนอย

ตามลําดับเม่ือผลใหญข้ึนในระยะตอไป 2. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกตาง รูปลักษณกับรูป

กายตน รูปลักษณขององคประกอบท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแตละระยะของการเจริญเติบโตของตําลึง ทําใหเราเขา

ชีวิตรับรับรูถึงความไมเท่ียงแทของรางกายมนุษย ไมแตกตางจากตําลึงท่ีไดศึกษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ

รางกายจากวัยทารกท่ีสดใสบริสุทธิ์มีอวัยวะครบทุกสวนเขาสูวัยเด็กท่ีอวัยวะเติบโตแข็งแรงข้ึน เคลื่อนไหวไปมา

ได กอนเขาสูวัยรุน วัยท่ีมีการเจริญเติบโต มีอวัยวะครบสมบูรณและทํางานไดอยางคลองแคลว จากนั้นเขาสูวัย

ผูใหญท่ีมีอวัยวะเจริญเติบโตเต็มท่ี สามารถทํางานหนักไดและเขาสูวัยชราในท่ีสุดผิวหนังเริ่มเหี่ยว รางกายเริ่ม

เสื่อมสภาพลง ซ่ึงเปนธรรมดาของสิ่งมีชีวิต เปรียบเทียบคุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน ระยะท่ี 1 เริ่มมีราก

เล็กๆและแตกหนอ เปรียบไดกับวัยทารกไมสามารถชวยเหลือตนเองได ตองอาศัยการเลี้ยงดูจากบุคคลอ่ืน 

ระยะท่ี 2 เริ่มมีลําตนและแตกใบออนเปรียบไดกับวัยเด็กมีพัฒนาการของรางกายอยางรวดเร็ว สามารถทํางาน

เก่ียวกับการชวยเหลือตนเองได ระยะท่ี 3 มีรากสีเขม มีใบ ดอก ผลและเมล็ด เปรียบไดกับ วัยรุนมีพัฒนาการ

ทางรางกายสมบูรณ สามารถทํางานงายๆไดอยางคลองแคลว ระยะท่ี 4 เริ่มเหี่ยวแหง มีใบ ดอก ผล นอยลง

เปรียบไดกับวัยผูใหญ พัฒนาการเจริญเติบโตเต็มท่ี สามารถทํางานหนักไดอยางเต็มศักยภาพ ระยะท่ี 5 เริ่ม

แหงเหี่ยว ไมมีดอก ไมมีผล และบางสวนแหงตาย เปรียบไดกับวัยชรา พัฒนาการดานตาง ๆ จะลดลง ไมควร

ทํางานหนักเกินไป เชน ยกของหนักๆ และควรดูแลสุขภาพใหมากข้ึน เปรียบเทียบพฤติกรรมกับสมรรถภาพ

ของตน เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางพฤติกรรมกับจิต อารมณ และพฤติกรรมของตนวัย

ทารก อายุ แรกเกิด-1 ป รับและรูสึกออนไหวกับสิ่งท่ีมากระทบจิตใจไดอยางรวดเร็ว แสดงออกโดยการรองไห 

ยิ้มแยม หัวเราะทันที วัยเด็ก อายุ 1-12 ป รับและรูสึกออนไหวกับสิ่งท่ีมากระทบจิตใจไดอยางงายสามารถ

เขาใจ ควบคุมอารมณ และแยกแยะความรูสึกท่ีมากระทบได วัยรุน อายุ 13-20 ปรับและรูสึกออนไหวกับสิ่ง

ท่ีมากระทบจิตใจ เริ่มเขาใจและสามารถควบคุมใหตนแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับสิ่งท่ีมากระทบ วัย

ผูใหญ อายุ 21-60 ป รับรูกับทุกความรูสึกทุกสิ่งท่ีมากระทบจิตใจ มีความเขาใจและสามารถควบคุมใหตน

แสดงออกทางอารมณไดเหมาะสม อีกท้ังรูจักการวางเฉยกับบางอยางท่ีมากระทบจิตใจได วัยชรา อายุ 60 ป 

ข้ึนไป เขาใจในอารมณความรูสึกท่ีเกิดข้ึนและแสดงออกไดเหมาะสมกับสถานการณ นําผลท่ีไดจากการศึกษามา 

3. สรุปเปนองคความรู และ 4. สรุปแนวทางเพ่ือนําไปสูการประยุกตใชในชีวิตประจําวันในการดําเนินชีวิต ทํา

ใหนักเรียนเขาใจตนเองและผูอ่ืน ในการใชชีวิตประจําวัน เขาใจสภาพรางกาย อวัยวะท่ีตางกันแตละชวงวัย ทํา

ใหความสามรถในการทํากิจกรรมไดแตกตางกัน และเกิดการเรียนรูในการจัดการกับพฤติกกรรม จิต อารมณ

ของตนเองท่ีตางกัน ทุกชีวิตมีการเกิด แก เจ็บ ตาย เปนเรื่องธรรมดา ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการแตละ



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 703

เล็กนอยลง เม่ือโตเต็มท่ีรากแกวหดตัว ไมยื่นยาว มีรากฝอยกระจายเล็กนอยและเม่ือระยะแกเต็มท่ีรากจะ

กระจุกเขาหากัน การศึกษาพฤติกรรมของลําตนตําลึงเม่ือปกไมไว เม่ือระยะตนออนยังไมมีมือเกาะ เม่ืออายุมาก

ข้ึนเริ่มมีมือเกาะจากลําตน เลื้อยเกาะไมท่ีปกไวและเกาะสูงข้ึนตามทิศทางของแสง การศึกษาพฤติกรรมของใบ

ตําลึงเม่ืออยูใกลการเผาไหมของไฟ เม่ือระยะใบออนจะมวนตัวเร็วและไหมเกือบหมดท้ังใบแตเม่ืออายุใบมาก

ข้ึนจะมีการเผาไหมชาลงตามลําดับ การศึกษาพฤติกรรมของดอกตําลึงเม่ือมีการฉีดน้ํา ดอกตําลึงมีการดูดน้ํา 

ดอกสดชื่นมากในระยะโตเต็มท่ีและไมมีการดูดน้ําในระยะเหี่ยวและรวงโรย การศึกษาพฤติกรรมของผลตําลึง

เม่ือมีลมมากระทบ ระยะท่ี 1 ผลออนมากมีการแกวงไปมาตามทิศทางลมและแกวงเร็ว และมีการแกวงเล็กนอย

ตามลําดับเม่ือผลใหญข้ึนในระยะตอไป 2. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกตาง รูปลักษณกับรูป

กายตน รูปลักษณขององคประกอบท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแตละระยะของการเจริญเติบโตของตําลึง ทําใหเราเขา

ชีวิตรับรับรูถึงความไมเท่ียงแทของรางกายมนุษย ไมแตกตางจากตําลึงท่ีไดศึกษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ

รางกายจากวัยทารกท่ีสดใสบริสุทธิ์มีอวัยวะครบทุกสวนเขาสูวัยเด็กท่ีอวัยวะเติบโตแข็งแรงข้ึน เคลื่อนไหวไปมา

ได กอนเขาสูวัยรุน วัยท่ีมีการเจริญเติบโต มีอวัยวะครบสมบูรณและทํางานไดอยางคลองแคลว จากนั้นเขาสูวัย

ผูใหญท่ีมีอวัยวะเจริญเติบโตเต็มท่ี สามารถทํางานหนักไดและเขาสูวัยชราในท่ีสุดผิวหนังเริ่มเหี่ยว รางกายเริ่ม

เสื่อมสภาพลง ซ่ึงเปนธรรมดาของสิ่งมีชีวิต เปรียบเทียบคุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน ระยะท่ี 1 เริ่มมีราก

เล็กๆและแตกหนอ เปรียบไดกับวัยทารกไมสามารถชวยเหลือตนเองได ตองอาศัยการเลี้ยงดูจากบุคคลอ่ืน 

ระยะท่ี 2 เริ่มมีลําตนและแตกใบออนเปรียบไดกับวัยเด็กมีพัฒนาการของรางกายอยางรวดเร็ว สามารถทํางาน

เก่ียวกับการชวยเหลือตนเองได ระยะท่ี 3 มีรากสีเขม มีใบ ดอก ผลและเมล็ด เปรียบไดกับ วัยรุนมีพัฒนาการ

ทางรางกายสมบูรณ สามารถทํางานงายๆไดอยางคลองแคลว ระยะท่ี 4 เริ่มเหี่ยวแหง มีใบ ดอก ผล นอยลง

เปรียบไดกับวัยผูใหญ พัฒนาการเจริญเติบโตเต็มท่ี สามารถทํางานหนักไดอยางเต็มศักยภาพ ระยะท่ี 5 เริ่ม

แหงเหี่ยว ไมมีดอก ไมมีผล และบางสวนแหงตาย เปรียบไดกับวัยชรา พัฒนาการดานตาง ๆ จะลดลง ไมควร

ทํางานหนักเกินไป เชน ยกของหนักๆ และควรดูแลสุขภาพใหมากข้ึน เปรียบเทียบพฤติกรรมกับสมรรถภาพ

ของตน เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางพฤติกรรมกับจิต อารมณ และพฤติกรรมของตนวัย

ทารก อายุ แรกเกิด-1 ป รับและรูสึกออนไหวกับสิ่งท่ีมากระทบจิตใจไดอยางรวดเร็ว แสดงออกโดยการรองไห 

ยิ้มแยม หัวเราะทันที วัยเด็ก อายุ 1-12 ป รับและรูสึกออนไหวกับสิ่งท่ีมากระทบจิตใจไดอยางงายสามารถ

เขาใจ ควบคุมอารมณ และแยกแยะความรูสึกท่ีมากระทบได วัยรุน อายุ 13-20 ปรับและรูสึกออนไหวกับสิ่ง

ท่ีมากระทบจิตใจ เริ่มเขาใจและสามารถควบคุมใหตนแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับสิ่งท่ีมากระทบ วัย

ผูใหญ อายุ 21-60 ป รับรูกับทุกความรูสึกทุกสิ่งท่ีมากระทบจิตใจ มีความเขาใจและสามารถควบคุมใหตน

แสดงออกทางอารมณไดเหมาะสม อีกท้ังรูจักการวางเฉยกับบางอยางท่ีมากระทบจิตใจได วัยชรา อายุ 60 ป 

ข้ึนไป เขาใจในอารมณความรูสึกท่ีเกิดข้ึนและแสดงออกไดเหมาะสมกับสถานการณ นําผลท่ีไดจากการศึกษามา 

3. สรุปเปนองคความรู และ 4. สรุปแนวทางเพ่ือนําไปสูการประยุกตใชในชีวิตประจําวันในการดําเนินชีวิต ทํา

ใหนักเรียนเขาใจตนเองและผูอ่ืน ในการใชชีวิตประจําวัน เขาใจสภาพรางกาย อวัยวะท่ีตางกันแตละชวงวัย ทํา

ใหความสามรถในการทํากิจกรรมไดแตกตางกัน และเกิดการเรียนรูในการจัดการกับพฤติกกรรม จิต อารมณ

ของตนเองท่ีตางกัน ทุกชีวิตมีการเกิด แก เจ็บ ตาย เปนเรื่องธรรมดา ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการแตละ

ชวงวัยในขณะท่ีเรามีชีวิตอยูควรดูแลเอาใจใสตนเอง และระมัดระวัง เพ่ือใหรางกายสามารถใชงานไดดี และให

ความเมตตาและเขาใจผูอ่ืนมากข้ึน ใชชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุข  

ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับกิจกรรมการเรียนการสอน ดาน
วิชาการกับ 8 กลุมสาระการเรียนรู นักเรียนเกิดองคความรูเรื่อง พฤกษศาสตร เชน ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ 
ขอมูลลักษณะพรรณไม ชีววิทยา เชน วงจรชีวิต นิเวศวิทยา  เชน  ขอมูลถ่ินอาศัย ดิน น้ํา ลม แสงแดด 
ความสัมพันธระหวางปจจัย สรีรวิทยา เชน การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ  การเจริญเติบโต การคายน้ํา การ
สังเคราะหแสง เกษตร เชน การปลูก การดูแลรักษา วิทยาศาสตร เชน การสังเกต การบันทึก การเปรียบเทียบ 
ภาษา เชน การเขียนบรรยายการเขียนเรียงความ สังคม เชน พฤติกรรมการตอบสนองและแสดงออก ศิลปะ 
เชน การวาดภาพ การถายภาพ ดานภูมิปญญา การสรางองคความรูข้ึนใหม การจัดการชีวิต เขาใจชีวิต รูจัก
ประยุกตใช ดานคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย ความซ่ือตรง ในการศึกษาและ
รายงานผลท่ีถูกตองเปนจริง ความมีระเบียบความรอบคอบ ละเอียด ถ่ีถวน ในการปฏิบัติงาน ความอดทนตอ
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน เชน อดทนตอความรอนของแสงแดด รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา คิดถึง
ความรูสึกของคนอ่ืนเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีตองเกิดข้ึนกับผูเรียน  
 

เอกสารอางอิง 
โรงเรียนวัดเขากลอย. (2563). รายงานผลการศึกษาธรรมชาติแหงชีวิตตําลึง. โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: สงขลา 
 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 704การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 704

 
 
 
 
 

เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

 
เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

สาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต 
 
 

ผูนําเสนอ 
1.  นางสาวอินทิรา  ปนตา ตําแหนง ครูผูชวย 
2.  นางธัญธิตา   สุทธิกลุบุตรตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ 

 
 

ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนบานแมตะมาน 
ตําบลกื้ดชาง  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

นําเสนอ วันที่ 22 เดือน กันยายน 2565 
 

หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบรีุ อําเภอทาศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 705

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 
สาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต 

นางสาวอินทิรา  ปนตา1 , นางธัญธิตา สุทธิกุลบุตร1 
1โรงเรียนบานแมตะมาน ตําบลก้ืดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 50150 

 

บทคัดยอ 
 สาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต ยึดหลักการ รูการเปลี่ยนแปลง รูความแตกตาง รูชีวิต มีขอบขาย
ครอบคลุมการเรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานรูปลักษณ 
คุณสมบัติและพฤติกรรมของชีวภาพแลว เปรียบเทียบตนเองและผูอ่ืนกับชีวภาพรอบกาย เพ่ือประยุกตในการใช
การดําเนินชีวิต  

การวิเคราะหความสอดคลองมาตรฐาน ตัวชี้วัดในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มาตรฐานและตัวชี้วัด ว 1.2 ม.1/5 อธิบายกระบวนการแพรและออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ และ
ยกตัวอยาง การแพรและออสโมซิสในชีวิตประจําวัน สอดคลองกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สาระการ
เรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต ลําดับการเรียนรูท่ี 1 สัมผัสเรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพ และลําดับการเรียนรูท่ี 2 
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกตาง บูรณาการรวมกันใน รายวิชาพ้ืนฐาน รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๑ 
รายวิชาวิทยาศาสตร 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง สวนประกอบของพืช 2 ใชเวลา 3 ชั่วโมง จํานวน 1 แผน 4 ใบงาน 

ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการ สาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต การจัดการเรียนรูเริ่มตนจากการ
ใหนักเรียนสัมผัสเรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพท่ีศึกษาเพ่ือใหไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดาน
รูปลักษณ ดานคุณสมบัติ ดานพฤติกรรม จากนั้นนํามาเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงความแตกตางดาน
รูปลักษณะกับรูปกาย ดานคุณสมบัติ กับมรณภาพ และดานพฤติกรรมกับจิต อารมณและพฤติกรรมของ
นักเรียน แลวสรุปองคความรูท่ีไดจากการศึกษาธรรมชาติแหงชีวิตและสรุปแนวทางเพ่ือนําไปสูการประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิต โดยลําดับการเรียนรูท่ี 1 สัมผัสเรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพ เพ่ือรูวงจรชีวิตของชีวภาพ 
เรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพ ในดานรูปลักษณ คุณสมบัติและพฤติกรรม ลําดับการเรียนรูท่ี 2 เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงและความแตกตาง เพ่ือรูการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางระหวางพืชกับตน/คน 
โดยนําผลการเรียนรูการเปลี่ยนแปลงดานรูปลักษณ คุณสมบัติและพฤติกรรม มาสรุปผลในแตละระยะการ
เจริญเติบโต เรียนรูการเปลี่ยนแปลงของคนในเรื่องของรูปกายตน/คน สมรรถภาพจิต อารมณ พฤติกรรมของ
ตน/คน เปรียบเทียบกับรูปลักษณของพืช เรียนรูสมรรถภาพของตน/คน เปรียบเทียบกับคุณสมบัติของพืช และ
เรียนรูจิต อารมณและพฤติกรรมของตน/คน เปรียบเทียบกับพฤติกรรมของพืช ผานการทํางานรวมกันเปนกลุม
ทําใหนักเรียนไดปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทํางานกลุมสามารถฝกคุณธรรม จริยธรรม ตอการ
ทํางานรวมกันได มีน้ําใจเอ้ือเฟอ ชวยเหลือกัน 
คําสําคัญ : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, สาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต 
ตอตอผูนําเสนอ : นางสาวอินทิรา  ปนตา โทรศัพท 090 973 9770 อีเมล kanoon_intira@hotmail.com 

 นางธัญธิตา สุทธิกุลบุตร โทรศัพท 082 8884063 อีเมล thanthita12033@gmail.com 
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บทนํา 
 ตามท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระราชดําริบางประการเก่ียวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืชวา “การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจและเกิดความปติท่ีจะ
ทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษ
แลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเองและทําใหเด็กเกิดความเครียด ซ่ึงจะเปนผลเสียตอประเทศระยะยาว” 
วันท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2536 อาคารท่ีประทับ ในสํานักงานชลประทาน เขต 1 ถนนทุงโฮเต็ล จังหวัด
เชียงใหม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562) “โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ไดเริ่มตนข้ึนราวป พ.ศ. 2535 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสถาบันตาง ๆ ท่ีมีหนาท่ีในการศึกษาพืช
พรรณตาง ๆ และบุคคลท่ีสนใจไดมีโอกาสปฏิบัติงานท่ีศึกษาพืชพรรณตาง ๆ ท่ีมีอยูจํานวนมากในประเทศไทย 
ไดศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดรวบรวมเปนหลักฐานไวและเพ่ือเปนสื่อในระหวางสถาบันตาง ๆ บุคคลตาง 
ๆ ท่ีทําการศึกษาใหสามารถรวมใชฐานขอมูลเดียวกัน เพ่ือใหการศึกษาไมซํ้าซอน สามารถท่ีจะดําเนินการไป
กาวหนาเปนประโยชนในทางวิชาการได สวนโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนนั้น ก็เปนงานท่ีสืบเนื่องตอจาก
งานอนุรักษพันธุกรรมพืช เพ่ิงจะไดเดินทางไปเยี่ยมดูโรงเรียนท้ังในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในภาค
ตาง ๆ ท่ัวประเทศ ไดเห็นวาโรงเรียนบางแหงนั้นมีภูมิทัศนท่ีรมรื่น มีพืชพันธุหลายชนิด ในวิชาเรียนของผูเรียน
ท่ีจริงตั้งแตเปนเด็กเล็ก ๆ ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม มัธยม ทางครูอาจารยก็มักจะสอนใหผูเรียนศึกษาถึงโลกของ
เรา เรื่องของธรรมชาติ ฉะนั้นการท่ีศึกษาของใกลตัวไดแก พืชพรรณท่ีมีอยูในธรรมชาตินั้น ก็เปนสิ่งท่ีงาย ไม
เสียคาใชจายสูง และมีประโยชนเพ่ิมประสบการณแกผูเรียนในดานตาง ๆ ได จึงเห็นวางานท่ีคนในระดับท่ีเปน
ผูใหญไดทําไดศึกษาในพืชพรรณตาง ๆ แมแตเด็กระดับเล็กก็นาจะไดประโยชนดวย โรงเรียนบางแหงก็ตั้งอยูใน
ท่ีทุกรกันดาร แตก็ยังมีพืชพรรณตาง ๆ ข้ึนอยู ท่ีคนอ่ืน ๆ นอกพ้ืนท่ีจะเขาไปศึกษาไดยาก ท้ังผูเรียนและ
ผูปกครอง ก็อาจจะมีความรูนั้นมากกวาคนอ่ืน ๆ ผูเรียนก็อาจจะเรียนจากผูปกครองของผูเรียน เปนเรื่องของ
ภูมิประเทศทองถ่ินวาพืชชนิดนี้คืออะไร แลวก็ไดศึกษาเปรียบเทียบกับวิทยาการสมัยใหมท่ีครูบาอาจารยสั่งสอน 
หรือมีปรากฏในหนังสือ นอกจากนั้นการศึกษาเรื่องพืชพรรณ นาจะเปนประโยชนตอผูเรียนในแงตาง ๆ ได คนท่ี
ศึกษาเรื่องพืชนั้นก็ไดรับความสุขความสบายใจ มีความคิดในดานสุนทรีย ดานศิลปะในแงตาง ๆ อาจจะศึกษา
หรือใชเปนอุปกรณการศึกษาในหมวดวิชาตาง ๆ ท้ังในเรื่องของวิทยาศาสตรและมนุษยศาสตร ซ่ึงครูและผูเรียน
โรงเรียนไดนํามาปฏิบัติ แตละโรงเรียนก็มีความคิดแตกตางกันไป หรือวาบางอยางก็เหมือนกัน บางอยางก็
แตกตางกัน ก็เปนเรื่องดี ถาทุกโรงเรียนสามารถท่ีจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการเสนอผลงานหรือวานํา
ผลงานมาบันทึกลงในสื่อตาง ๆ ท่ีจะสามารถนํามาแลกเปลี่ยนกันได จึงเห็นวาในการจัดงานในลักษณะนี้นาจะ
เปนประโยชนตอผูเรียนท่ีเขารวมโครงการ และผูเรียนในโรงเรียนอ่ืน ๆ ท่ียังไมไดเขารวมโครงการ ขอแสดง
ความยินดีดวยกับโรงเรียนท่ีไดรับรางวัล และโรงเรียนท่ีสามารถรักษามาตรฐานของสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
เอาไวได พวกท่ีรักษามาตรฐานไวไมได ก็ไมตองเสียอกเสียใจไป เพราะการท่ีจะจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตาม
มาตรฐานก็ไมใชของท่ีงาย และโรงเรียนท่ีอยูในลักษณะตาง ๆ ก็อาจจะไมสามารถท่ีจะปฏิบัติในดานนี้ไดอยาง
เต็มท่ีทุกแหง ก็ถามีความพยายามก็ขอใหพยายามตอไป แตวาถามีกิจกรรมในดานอ่ืนท่ีเรงดวนกวา ทําไมได ก็
ไมตองเสียใจท่ีไมไดรางวัล หวังวาการศึกษาเทาท่ีปฏิบัติมาก็จะปฏิบัติตอไปในอนาคต มีประโยชน ในการท่ีจะได
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เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการท่ีผูเรียนจะตองศึกษาตอไปในระดับสูง หรือวาเพ่ิมพูนความรูตาง ๆ ในดานวิชาชีพ 
ซ่ึงผูเรียนก็อาจจะนําไปประกอบอาชีพไดตอไป ยกตัวอยางเชน มีผูเรียนบางโรงเรียนท่ีศึกษาในดานของการ
เขียนภาพทางวิทยาศาสตร นั่นก็จะใชเปนอาชีพในอนาคตเปนตน หวังวาทุกคนคงไดรับประโยชนในการมารวม
ประชุมในครั้งนี้ ท้ังครู ผูเรียน และผูเก่ียวของมีความสุขสวัสดีท่ัวกัน” วันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ณ หอง
ประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2562) 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนจัดตั้งข้ึน
เพ่ือสนองพระราชดําริดังกลาวขางตน มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และ
ทรัพยากร ท้ังนี้ เพ่ือใหโรงเรียนใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนสื่อในการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชแกนักเรียน ตลอดจนเสริมสรางความตระหนักในคุณคาความสําคัญ และประโยชนของทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปญญาของชาติ รูจักหวงแหน อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนอยางยั่งยืน 
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนการดําเนินงานโดยอิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร” กลาวคือ การรวบรวม
พันธุไมท่ีมีชีวิต เปนแหลงขอมูลพันธุไม มีการศึกษาตอเนื่อง มีการเก็บตัวอยาง พรรณไมแหง พรรณไมดอง มี
การรวบรวมพันธุไมทองถ่ินเขาปลูกไวในโรงเรียน มีการบันทึกรายงานและขอมูลเก่ียวกับผูทรงภูมิปญญาดาน
พรรณไมในชุมชน และมีมุมสําหรับศึกษาคนควาและมีการนําไปใชประโยชนเปนสื่อการเรียนการสอนในวิชาตาง 
ๆ เปนการดําเนินการใหสอดคลองกับบริบทและสภาพทองถ่ินไมฝนธรรมชาติ เปนไปตามความสมัครใจ ความ
สนใจ ความพรอมของโรงเรียน การจัดการเรียนรูบนพ้ืนฐานของสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนนั้น มุงใหผูบริหาร 
ครู อาจารยในสถานศึกษาปฏิบัติงานเปนทีมแบบสรางเสริมเติมเต็มกันและกัน นําทุกสิ่งทุกอยางท่ีมีอยูใน
โรงเรียนมาใชเพ่ือจัดการเรียนรูแกนักเรียน โดยมีพืชเปนปจจัยหลัก ชีวภาพอ่ืนเปนปจจัยรอง กายภาพเปน
ปจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณเปนปจจัยประกอบ ขณะเดียวกันคณะครูยังไดวิเคราะหสาระการเรียนรู 8 กลุม
สาระของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 วิเคราะหสาระการเรียนรูและองคประกอบของงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เพ่ือจัดทําหลักสูตรบูรณาการและแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือนําไปใชจัดการเรียน
การสอนตามปกติ ในการจัดการเรียนรูและเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู ใหนักเรียนไดเรียนรูใกลชิดกับพืช
พรรณไม เห็นคุณคา ประโยชนความสวยงามของพืชพรรณเหลานั้น ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหนักเรียนเกิด
ความคิดท่ีจะอนุรักษพืชพรรณตอไปในอนาคต (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562) 

สาระการเรียนรู “ธรรมชาติแหงชีวิต”การจัดการเรียนรูนี้ยึดหลักการ “รูการเปลี่ยนแปลง รูความ
แตกตาง รูชีวิต” มีขอบขายครอบคลุมการเรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความ
แตกตางดานรูปลักษณ คุณสมบัติและพฤติกรรมของชีวภาพแลว  เปรียบเทียบตนเองและผูอ่ืนกับชีวภาพรอบ
กาย เพ่ือประยุกตในการใชการดําเนินชีวิต การจัดการเรียนรูเริ่มตนจากการใหนักเรียนสัมผัสเรียนรูวงจรชีวิต
ของชีวภาพท่ีศึกษาเพ่ือใหไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานรูปลักษณ ดานคุณสมบัติ ดาน
พฤติกรรม จากนั้นนํามาเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงความแตกตางดานรูปลักษณะกับรูปกาย ดาน
คุณสมบัติ กับมรณภาพ และดานพฤติกรรมกับจิต อารมณและพฤติกรรมของนักเรียน แลวสรุปองคความรูท่ีได
จากการศึกษาธรรมชาติแหงชีวิตและสรุปแนวทางเพ่ือนําไปสูการประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
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การบูรณาการ : สาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวติ 
การวิเคราะหความสอดคลอง 

สาระการเรียนรู “ธรรมชาติแหงชีวิต”การจัดการเรียนรูนี้ยึดหลักการ “รูการเปลี่ยนแปลง รูความ
แตกตาง รูชีวิต” มีขอบขายครอบคลุมการเรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความ
แตกตางดานรูปลักษณ คุณสมบัติและพฤติกรรมของชีวภาพแลว เปรียบเทียบตนเองและผูอ่ืนกับชีวภาพรอบ
กาย เพ่ือประยุกตในการใชการดําเนินชีวิต การจัดการเรียนรูเริ่มตนจากการใหนักเรียนสัมผัสเรียนรูวงจรชีวิต
ของชีวภาพท่ีศึกษาเพ่ือใหไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานรูปลักษณ ดานคุณสมบัติ ดาน
พฤติกรรม จากนั้นนํามาเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงความแตกตางดานรูปลักษณะกับรูปกาย ดาน
คุณสมบัติ กับมรณภาพ และดานพฤติกรรมกับจิต อารมณและพฤติกรรมของนักเรียน แลวสรุปองคความรูท่ีได
จากการศึกษาธรรมชาติแหงชีวิตและสรุปแนวทางเพ่ือนําไปสูการประยุกตใชในการดําเนินชีวิต ผูบริหาร
โรงเรียน คณะครูผูสอน โรงเรียนบานแมตะมาน ไดวิเคราะหมาตรฐาน ตัวชี้วัด หลักสูตรโรงเรียนบานแมตะมาน 
พุทธศักราช  ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนกรอบในการวางแผน
และพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี
กระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด โครงสรางเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑการวัด
ประเมินผลใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู กําหนดทิศทางในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน
ในแตละระดับตามความพรอมและจุดเนน พรอมจัดการเรียนการสอนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ท่ีเนนการสรางจิตสํานึกดานอนุรักษพันธุกรรมพืช ใหนักเรียนไดมีความเขาใจ เห็นความสําคัญของพืชพรรณ 
เกิดความรัก หวงแหนและรูจักการนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน ด่ังพระราชทานพระราชกระแสของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีไดพระราชทานไววา “การรักทรัพยากร คือ การรักชาติ รัก
แผนดิน” และมุงเนนเนนการอานออกเขียนได โดยมีกรอบแกนกลางเปนแนวทางท่ีชัดเจนเพ่ือตอบสนอง
นโยบายไทยแลนด ๔.๐ มีความพรอมในการกาวสูสังคมคุณภาพ มีความรูอยางแทจริง และมีทักษะในศตวรรษ
ท่ี ๒1 วิสัยทัศนของหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานแมตะมาน พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) มุงพัฒนา
ผูเรียนใหเปนมนุษยท่ีมีสมบูรณ มีความสมดุลท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา พัฒนาสูองคกรแหง
การเรียนรู ผูเรียนมีทักษะชีวิต รวมสรางจิตสํานึกความเปนพลเมืองดี ยึดหลักศาสตรพระราชา พัฒนาครูสูมือ
อาชีพสูระดับสากล โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ไดเต็มตามศักยภาพ มีวิสัยทัศนโรงเรียนหลักสูตรโรงเรียนบานแมตะมาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูตาม
หลักสูตร มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนวิถีงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโรงเรียนบานแมตะมานได
วิเคราะหมาตรฐาน ตัวชี้วัด บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ครบท้ัง 4 สาระ ไดแก สาระท่ี ๑ 
วิทยาศาสตรชีวภาพ สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตรกายภาพ สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ และสาระท่ี ๔ 
เทคโนโลยี ในสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต เขียนในคําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๑ 
รายวิชาวิทยาศาสตร 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ 
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ศึกษา อธิบาย ระบุปจจัย บรรยายลักษณะและหนาท่ี เลือกใช เลือกวิธีการ เปรียบเทียบรูปราง ลักษณะ และ
โครงสรางของเซลลพืชและเซลลสัตว โครงสรางภายนอกแตะสวนของพืช โครงสรางและลักษณะทาง
พฤกษศาสตร วิธีการ อุปกรณ การวัด ขนาดสวนตางๆของพืช การวาดภาพทางพฤกษศาสตร ความสัมพันธ
ระหวางรูปรางกับการทําหนาท่ีของเซลล การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบ
อวัยวะ จนเปนสิ่งมีชีวิต กระบวนการแพรและออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ และยกตัวอยางการแพรและ
ออสโมซิสในชีวิตประจําวัน การสังเคราะหดวยแสงและผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการสังเคราะหดวยแสง โดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ ความสําคัญของการสังเคราะหดวยแสงของพืชตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม ไซเล็ม
และโฟลเอ็ม การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ และไมอาศัยเพศของพืชดอก ของดอกท่ีมีสวนทําใหเกิดการถายเรณู 
รวมท้ังบรรยายการปฏิสนธิของพืชดอก การเกิดผลและเมล็ด การกระจายเมล็ด และการงอกของเมล็ด ขอมูล
พรรณไม ลักษณะวิสัย เรือนยอด ทรงพุม ถ่ินอาศัย ลําตน ใบ ดอกและสวนประกอบของดอก ผล เมล็ด 
สวนประกอบตางๆของพืช สวนประกอบตางๆของพืชศึกษา ดานรูปลักษณ(ชีววิทยา)ของชีวภาพ คุณสมบัติ 
และพฤติกรรม ในสวนของการเรียนรู การเปลี่ยนแปลงกับชีวิตตน สรุปองคความรูและนํามาประยุกตใช  ธาตุ
อาหารบางชนิดท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของพืช ปุยท่ีมีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชใน
สถานการณท่ีกําหนด ขอมูลของพ้ืนท่ีศึกษาจากผังพรรณไมเดิม การขยายพันธุพืชใหเหมาะสมกับความตองการ
ของมนุษย โดยใชความรูเก่ียวกับการสืบพันธุของพืช เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการใชประโยชน
ดานตาง ๆ สมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษท่ีได
จากการสังเกตและการทดสอบ และใชสารสนเทศท่ีไดจากแหลงขอมูลตาง ๆ รวมท้ังจัดกลุมธาตุเปนโลหะ 
อโลหะ และก่ึงโลหะ การใชธาตุโลหะ อโลหะ ก่ึงโลหะและธาตุกัมมันตรังสี ท่ีมีตอสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดลอม 
เศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธระหวางอะตอม ธาตุ และสารประกอบ โดยใชแบบจําลองและสารสนเทศ 
โครงสรางอะตอมท่ีประกอบดวยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยใชแบบจําลอง ใชกลองจุลทรรศนใช
แสงศึกษาเซลลและโครงสรางตาง ๆ ภายในเซลล เขียนแผนภาพบรรยายทิศทางการลําเลียงสารในไซเล็ม
และโฟลเอ็มของพืช ขอมูลทางพฤกษศาสตรของพืชการสืบคนขอมูล ขอมูลเพ่ิมเติมของพันธุไม กําหนดหัวขอ
เรื่องท่ีจะเรียนรูในแตละสวนของพืช ขอมูลในแตละเรื่องขององคประกอบยอยท่ีกําหนดไว โดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ รวบรวมผลการเรียนรู การสืบคนขอมูล บันทึก 
จัดกลุมขอมูล และการอภิปราย เรียนรูวิธีการรายงานผล กําหนดวิธีการรายงานผล และสรุปผลการเรียนรู 
พัฒนาทักษะการคิด สื่อสาร แกปญหา ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี เกิดสมรรถนะตามแนว PISA ใช ดูแลรักษา 
และพัฒนาแหลงเรียนรูสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน รวมกันปลูกและดูแลรักษาตนไมในโรงเรียนและชุมชนโดยใช
วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม เพ่ือให
ผูเรียนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญ คุณคาและประโยชนของพืชท่ีมีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม เห็นคุณคา 
เสนอแนะวิธีการนําความรูมาแกปญหาและนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร 
คุณธรรมจริยธรรม คานิยม ไดอยางถูกตองและเหมาะสม ดังภาพ 
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ภาพ คําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานท่ีบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต 
 
จากผลการเรียนรูดวยวิธีบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยการบูรณาการสาระการเรียนรู

ธรรมชาติแหงชีวิต เปนวิธีการและเทคนิคการเรียนรูท่ีครูสามารถประยุกตใชในการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
วิเคราะหความสอดคลองกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๑ รายวิชา
วิทยาศาสตร 1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ ดังตาราง 

 
ตาราง วิเคราะหความสอดคลองกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 
ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 
ม.1 ว 1.2 ม.1/5 

 
-   เ ซลล มี การนํ าสาร เข าสู เ ซลล  เ พ่ื อ ใช ใน
กระบวนการตาง ๆ ของเซลล และมีการขจัดสาร
บางอยางท่ีเซลลไมตองการออกนอกเซลล การนํา
สารเขาและออกจากเซลลมีหลายวิธี เชน การแพร 
เปนการเคลื่อนท่ีของสารจากบริเวณท่ีมีความ
เขมขนของสารสูงไปสูบริเวณท่ีมีความเขมขนของ
สารต่ํา สวนออสโมซิส เปนการแพรของน้ําผานเยื่อ
หุมเซลล จากดานท่ีมีความเขมขนของสารละลาย
ต่ําไปยังดานท่ีมีความเขมขนของสารละลายสูงกวา 

สาระการเรียนรูธรรมชาติ
แหงชีวิต 
-   ลําดับการเรียนรูท่ี 1 
สัมผัสเรียนรูวงจรชีวิตของ
ชีวภาพ 
-   ลําดับการเรียนรูท่ี 2 
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
และความแตกตาง 
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แผนการจัดการเรียนรู ใบความรู ใบงาน 
“ตัวอยาง” แผนการจัดการเรียนรู 

แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (รายวิชา) 
โรงเรียนบานแมตะมาน  กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รายวิชา……วิทยาศาสตร 1………… รหัสวิชา……ว 21101………………………. ระดับช้ัน……ม.1……….. 
หนวยการเรียนรูท่ี………3…….……  เรื่อง……………การดํารงชีวิตของพืช.…… เวลา………10……….ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี……2….. เรื่อง……สวนประกอบของพืช 2……………………………………………………… 
เวลา…3…ช่ัวโมง  ภาคเรียนท่ี……1…..ปการศึกษา……2563……….. ผูสอน………นายศักดิ์ชัย  มุดลาด……… 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
1. มาตรฐานการเรียนรู 
มาตรฐาน ว 1.2       เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขาและออก 

จากเซลล ความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษย
ท่ีทํางานสัมพันธกัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะ 

      ตาง ๆ ของพืชท่ีทํางานสัมพันธกัน รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 
 
2. ตัวช้ีวัด  
ว 1.2 ม.1/5 อธิบายกระบวนการแพรและออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ และยกตัวอยาง 

การแพรและออสโมซิสในชีวิตประจําวัน  
 
3. วิเคราะหผลการเรียนรู  
     3.1 ดานความรู 

1) บอกสวนประกอบและหนาท่ีของสวนประกอบของพืชได 
2) อธิบายโครงสรางภายนอก ภายในของพืชแตละสวนโดยละเอียด 

     3.2 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 รักชาติ ศาสน กษัตริย   ซ่ือสัตยสุจริต   มีวินัย  ใฝเรียนรู  

 อยูอยางพอเพียง    มุงม่ันในการทํางาน    รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ 
     3.3 ดานทักษะ 

1) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการอนุรักษ และใชประโยชนของพืชในทองถ่ินได 
2) สามารถรวบรวมขอมูล วิเคราะหคุณคาของพืชเพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะในการรวบรวมขอมูล 
3) เพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะในการวางแผนการทํางานและเกิดความรับผิดชอบ 
4) เพ่ือใหนักเรียนเกิดมนุษยสัมพันธและมีทักษะกระบวนการกลุม 

 3.4 ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

ความสามารถในการ  สื่อสาร   คิด    แกปญหา   ใชทักษะชีวิต   ใชเทคโนโลย ี
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4. วิเคราะหความสอดคลองกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ม.1 ว 1.2 ม.1/5 

 
-  เซลลมีการนําสารเขาสู เซลล เพ่ือใชใน
กระบวนการตาง ๆ ของเซลล และมีการขจัด
สารบางอยางท่ีเซลลไมตองการออกนอกเซลล 
การนําสารเขาและออกจากเซลลมีหลายวิธี 
เชน การแพร เปนการเคลื่อนท่ีของสารจาก
บริเวณท่ีมีความเขมขนของสารสูงไปสูบริเวณ
ท่ีมีความเขมขนของสารต่ํา สวนออสโมซิส 
เปนการแพรของน้ําผานเยื่อหุมเซลล จากดาน
ท่ีมีความเขมขนของสารละลายต่ําไปยังดานท่ี
มีความเขมขนของสารละลายสูงกวา 

สาระการเรียนรูธรรมชาติแหง
ชีวิต 
-   ลําดับการเรียนรูท่ี 1 สัมผัส
เรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพ 
-   ลําดับการเรียนรูท่ี 2 
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
และความแตกตาง 
 

 

5. สาระสําคัญ (องคความรู) 
พืชมีสวนประกอบตาง ๆ ดังนี้ ราก ลําตน ใบ ดอก แตละสวนมีหนาท่ีแตกตางกัน 

 หนาท่ีของสวนประกอบตาง ๆ ของพืช 
  • ดอก มีหนาท่ีเก่ียวของกับการสืบพันธุของพืช 
  • ใบ มีหนาท่ีสรางอาหารใหแกพืช 
  • ลําตน มีหนาท่ีชูก่ิงและใบใหไดรับแสงแดด  
  • ราก มีหนาท่ียึดลําตน ดูดน้ําและธาตุอาหารจากพ้ืนดินโดยใชขนราก 
 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู 
 กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการกลุม 
 
7. งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 การเรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพนั้น ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานรูปลักษณ 
คุณสมบัติและพฤติกรรม แลวนํามาเปรียบเทียบตนเองและผูอ่ืนกับชีวภาพรอบกาย เพ่ือประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู 
 ข้ันท่ี 1 สรางความสนใจ (Engagement) 

1) นักเรียนรวมกันสนทนา  ทบทวนประสบการณเดิม  โดยสังเกตตนไมขนาดเล็กท่ีมีสวนประกอบครบ เชน ตน
ตอยติ่ง ตนดาวเรือง ตนผักเสี้ยน จากนั้นรวมกันตอบคําถาม   
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2) นักเรียนแบงกลุม 4 กลุม คละเพศ และคละนักเรียนเกง ปานกลาง และออน (หรือจะแบงกลุมดวย
วิธีการตาง ๆ เพ่ิมเติมได)  โดยแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรม ทบทวนบทบาทหนาท่ีของสมาชิกในกลุมวา
ตองทําหนาท่ีอยางไรบางในการดําเนินการ ดวยกระบวนการทํางานกลุม   

3) ครูแจงวัตถุประสงคของการเรียนรู 
 

 ข้ันท่ี 2 สํารวจและคนหา (Exploration) 
4) นักเรียนแตละกลุมรวมกันสืบสอบขอมูลเก่ียวกับสวนประกอบและหนาท่ีของสวนประกอบของพืช จาก

แหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย แลวรวมกันออกแบบวิธีนําเสนอผลการสืบสอบใหนาสนใจ 
 
ข้ันท่ี 3 อธิบายและลงขอสรุป (Explanation)  
5) นักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะห อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการสืบสอบในประเด็น

ความเหมือนและความแตกตาง เพ่ือฝกฝนตนเองใหเปนผูมีความรูอยางเขาใจ 
6) นักเรียนรวมกันสรุปผลการสืบสอบและสรุปสิ่งท่ีเขาใจเปนความรูรวมกันเก่ียวกับสวนประกอบและหนาท่ี

ของสวนประกอบของพืช ใหไดประเด็นตามจุดประสงคการเรียนรู 
 
ข้ันท่ี 4 ขยายความรู (Elaboration) 
1) นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาใบความรูเก่ียวกับวงจรชีวิตของชีวภาพ และทํากิจกรรม 
2) เลือกพืชศึกษาท่ีสนใจในระยะท่ีมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี ครบทุกสวนประกอบและระบุอายุของพืช บันทึก

ผลในใบงานท่ี 1 การเรียนรูเพ่ือเขาสูธรรมชาติ หัวขอ 1.1 ความนาในใจในสวนประกอบตางๆของพืช 
3) นักเรียนสงตัวแทนแตละกลุมนําเสนอผลงานหนาหอง 
4) นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูเก่ียวกับรูปลักษณ คุณสมบัติและพฤติกรรมของพรรณไม 
5) นักเรียนแตละกลุมนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาพืชศึกษาใบงานท่ี 1.1 มาจัดกลุมในดานรูปลักษณ 

คุณสมบัติและพฤติกรรมในใบงานท่ี 1.1 หัวขอ 1.2 ฝกการวิเคราะห 
6) ฝกการวิเคราะหพืชศึกษา ดานรูปลักษณ คุณสมบัติและพฤติกรรม  บันทึกผลในใบงานท่ี 1 การเรียนรู

เพ่ือเขาสูธรรมชาติ หัวขอ 1.2 ฝกการวิเคราะห 
7) นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเก่ียวกับรูปลักษณ คุณสมบัติและพฤติกรรมของพืชศึกษาท่ีนักเรียนในแต

ละกลุมสนใจ 
8) นักเรียนแตละกลุมทําใบงานท่ี 2 การเรียนรูดานรูปลักษณ ในแตละหัวขอตอไปนี้ 

8.1)หัวขอ 2.1 การเรียนรูดานรูปลักษณ (ชีววิทยา) ของชีวภาพ 
8.2)หัวขอ 2.2 การเรียนรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงดานรูปลักษณ 
8.3)หัวขอ 2.3 การเปรียบเทียบขอมูลการเปลี่ยนแปลงของชีวภาพกับชีวิตคน 

9) นักเรียนแตละกลุมทําใบงานท่ี 3 การเรียนรูดานคุณสมบัติ ในแตละหัวขอตอไปนี้ 
9.1) หัวขอ 3.1 การเรียนรูดานคุณสมบัติของชีวภาพ 
9.2) หัวขอ 3.2 การเรียนรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงดานคุณสมบัติของชีวภาพ 
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9.3) หัวขอ 3.3 การเปรียบเทียบขอมูลการเปลี่ยนแปลงของชีวภาพกับชีวิตตน 
10) นักเรียนแตละกลุมทําใบงานท่ี 4 การเรียนรูดานพฤติกรรม 

10.1) หัวขอ 4.1 การเรียนรูดานพฤติกรรมของชีวภาพ 
10.2) หัวขอ 4.2 การเรียนรูขอมูลการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมของชีวภาพ 
10.3) หัวขอ 4.3 การเปรียบเทียบขอมูลการเปลี่ยนแปลงของชีวภาพกับชีวิตตน 

11) นักเรียนรวมกันสรุปสิ่งท่ีเขาใจเปนความรูรวมกัน  
12) นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปความรูและนําเสนอผลงานของกลุมหนาหองเรียน 
 

 ข้ันท่ี 5 ประเมิน (Evaluation) 
13) นักเรียนรวมกันคัดเลือกผลงานท่ีดีเดนจัดทําเปนนิทรรศการ หรือจัดแสดงผลงาน หรือเผยแพรในเว็บไซต 

หรือเฟซบุก (facebook) ของโรงเรียน 
14) นักเรียนตรวจสอบหรือประเมินข้ันตอนตาง ๆ ท่ีเรียนมาในวันนี้ มีจุดเดน จุดบกพรองอะไรบาง                 

มีความสงสัย ความอยากรูอยากเห็นในเรื่องใด ใหระบุ 
 
9. ส่ือ วัสดุ/อุปกรณ 

 9.1   ใบความรู เรื่อง……………………………………………………………… จํานวน……….……ใบ/ชดุ 
 9.2   ใบงานท่ี 1 เรื่อง การเรียนรูเพ่ือเขาสูธรรมชาติ             จํานวน………1……ใบ/ชุด 
   ใบงานท่ี 2 เรื่อง การเรียนรูดานรูปลักษณ              จํานวน………1……ใบ/ชุด 
 
   ใบงานท่ี 3 เรื่อง การเรียนรูดานคุณสมบัติ              จํานวน………1……ใบ/ชุด 
   ใบงานท่ี 4 เรื่อง การเรียนรูดานพฤติกรรมของชีวภาพ จํานวน……1………ใบ/ชุด 

   ใบงานท่ี 1 เรื่อง รวบรวมผลการเรียนรู(อ4ล1)    จํานวน……………ใบ/ชุด 

   ใบงานท่ี 6 เรื่อง เรียนรูวิธีการรายงานผล(อ4ล6)    จํานวน……………ใบ/ชุด 

   ใบงานท่ี 7 เรื่อง กําหนดวิธีการรายงานผล(อ4ล7)     จํานวน……………ใบ/ชุด 

   ใบงานท่ี 4 เรื่องการใชการดูแลรักษาและพัฒนาแหลงเรียนรู(อ5ล4) จํานวน………ใบ/ชุด 

 9.3  ใบกิจกรรม เรื่อง………………………………………………….………… จํานวน………...…ใบ/ชุด 

 9.4  ชิ้นงานท่ีเกิดจากนักเรียน ไดแก……………………………………………จํานวน………………ชิ้น 
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10. แหลงเรียนรู 

 10.1  หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน วัน/เดือน/ปท่ีใช…………………………………………………. 
  จํานวน……………วัน จํานวน……………ครั้ง  เวลาท้ังหมด…………..…..ชัว่โมง…………..นาที 
 

 10.2  เขตพ้ืนท่ีศึกษาท่ี…………..…. วัน/เดือน/ปท่ีใช……………………….…………………………… 
  จํานวน……………วัน จํานวน……………ครั้ง  เวลาท้ังหมด…………..…..ชัว่โมง…………..นาที 

 10.3  หองสมุด วัน/เดือน/ปท่ีใช………………………………………………….……………………………. 
  จํานวน……………วัน จํานวน……………ครั้ง  เวลาท้ังหมด…………..…..ชัว่โมง…………..นาที 

 10.4  หองคอมพิวเตอร วัน/เดือน/ปท่ีใช………………………………………………….………………… 
  จํานวน……………วัน จํานวน……………ครั้ง  เวลาท้ังหมด…………..…..ชัว่โมง…………..นาที 

 10.5  อ่ืนฯ ระบุ………………………………………………………………………………………………….……. 
 
11. วิธีการรายงานผลของนักเรียน 

  เอกสาร เชน หนังสือ แผนพับ จํานวน……………………..ชิ้นงาน  

  บรรยาย เชน การเลานิทานอภิปราย สัมมนา  จํานวน……………………..ครั้ง 

  ศิลปะ เชน พ้ืนบาน ละคร รองเพลง ภาพวาดทางพฤกษศาสตร จํานวน……………………..ครั้ง 

  นิทรรศการ จํานวน……………………..ครั้ง 
 
12. กระบวนการวัดผลประเมินผล 

วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑการประเมิน 
1. การตรวจผลงาน เกณฑการประเมินผลงานนักเรียน ผานระดับดีข้ึนไป 
2. การสังเกต แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม

รายบุคคล/รายกลุม 
ผานระดับดีข้ึนไป 

3. ประเมิน แบบประเมินคุณลักษณะ ผานระดับพอใชข้ึนไป 
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แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  
วิชา…วิทยาศาสตร ชั้น ม.1 แผนการจัดการเรียนรูท่ี…2…  เรื่อง…สวนประกอบของพืช 2….  

เวลา…3…ชั่วโมง  ภาคเรียนท่ี……1…..ปการศึกษา……2563……….. ผูสอน นายศักดิ์ชัย  มุดลาด  

ที่ ชื่อ-สกุล 
ความสนใจ 

การแสดง 
ความคิดเห็น 

การตอบคําถาม การรับฟงผูอ่ืน 
การทํางาน 

ที่รับมอบหมาย 
รวม 
20

คะแนน 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 เด็กชายกร  อินตะ                     16 
2 เด็กหญิงสาวิณี  ไพรศิริคุณ                     17 
3 เด็กหญิงอักษิพร  ณรงคชัยปญญา                     19 
4 เด็กหญิงอาจารียา  สินทรัพย                     17 
5 เด็กหญิงอังคาร  อาลี                     19 
6 เด็กชายกองธรณี  สกลุวนาลี                     16 
7 เด็กชายชินดนัย  ถนอมวิทยา                     16 
8 เด็กชายวัชรพงศ  โชติฐานนท                     17 
9 เด็กชายอภิวัฒน  ถนอมวิทยา                     17 

10 เด็กหญิงจันจิรา  อุปรีบูรณ                     17 
11 เด็กหญิงบุญฟา  แซจาง                     19 
12 เด็กหญิงวันดี  ชาติเจริญชัยกุล                     19 
13 เด็กหญิงวิไลวรรณ  ถนอมวิทยา                     19 
14 เด็กหญิงสายรุง  แซหาง                     17 

เกณฑการใหคะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ  ให 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง   ให 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนอยครั้งหรือไมเคยปฏิบัติเลย ให 1 คะแนน 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17-20 
13-16 
9-12 
5-8 

4  หมายถึง  ดีมาก 
3  หมายถึง  ดี 
2  หมายถึง  พอใช 
1  หมายถึง  ปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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ท่ี ช่ือ-สกุล 
ซ่ือสัตย
สุจริต   

 มีวินัย ใฝเรียนรู  
อยูอยาง
พอเพียง    

สรุป 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ผาน ไมผาน 
1 เด็กชายกร  อินตะ               
2 เด็กหญิงสาวิณี  ไพรศิริคุณ               
3 เด็กหญิงอักษิพร  ณรงคชัยปญญา               
4 เด็กหญิงอาจารียา  สินทรัพย               
5 เด็กหญิงอังคาร  อาลี               

6 เด็กชายกองธรณี  สกลุวนาลี               
7 เด็กชายชินดนัย  ถนอมวิทยา               
8 เด็กชายวัชรพงศ  โชติฐานนท               
9 เด็กชายอภิวัฒน  ถนอมวิทยา               

10 เด็กหญิงจันจิรา  อุปรีบูรณ               
11 เด็กหญิงบุญฟา  แซจาง               
12 เด็กหญิงวันดี  ชาติเจริญชัยกุล               
13 เด็กหญิงวิไลวรรณ  ถนอมวิทยา               
14 เด็กหญิงสายรุง  แซหาง               

 
เกณฑการประเมิน 
 ระดับ 3  หมายถึง  ดี 
 ระดับ 2  หมายถึง  พอใช 
 ระดับ 1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ผูท่ีไดคะแนนรวม ตั้งแต 80% ข้ึนไป ถือวา ผาน 
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แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเปนรายกลุม 
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ท่ี 
 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมิน 
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1 เด็กชายกร  อินตะ 3 4 4 4 3 18 
2 เด็กหญิงสาวิณี  ไพรศิริคุณ 4 4 4 3 3 18 
3 เด็กหญิงอักษิพร  ณรงคชัยปญญา 4 4 4 3 3 18 
4 เด็กหญิงอาจารียา  สินทรัพย 4 4 4 4 3 19 
5 เด็กหญิงอังคาร  อาลี 4 4 4 4 3 19 
6 เด็กชายกองธรณี  สกลุวนาลี 3 3 4 3 3 16 
7 เด็กชายชินดนัย  ถนอมวิทยา 3 3 4 3 3 16 
8 เด็กชายวัชรพงศ  โชติฐานนท 3 4 4 4 3 18 
9 เด็กชายอภิวัฒน  ถนอมวิทยา 3 4 4 3 3 17 

10 เด็กหญิงจันจิรา  อุปรีบูรณ 3 4 4 3 3 17 
11 เด็กหญิงบุญฟา  แซจาง 4 4 4 4 3 19 
12 เด็กหญิงวันดี  ชาติเจริญชัยกุล 4 4 4 4 3 19 
13 เด็กหญิงวิไลวรรณ  ถนอมวิทยา 4 4 4 4 3 19 
14 เด็กหญิงสายรุง  แซหาง 3 4 4 4 3 18 

คะแนนเฉลีย่ 17.93 
คะแนนเฉลีย่รอยละ 89.64 

 
เกณฑการประเมิน 
การสรุปผลการประเมินใหเปนระดับคุณภาพ กําหนดเกณฑไดตามความเหมาะสมหรืออาจใชเกณฑ ดังนี้ 

ชวงคะแนนรอยละ ระดับคุณภาพ 
81-100 
71-80 
51-70 
0-50 

ดีมาก 
ดี 

พอใช 
ควรปรับปรุง 
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บันทึกผลแผนการจัดการเรียนรู 
วิชา…วิทยาศาสตร ชั้น ม.1 แผนการจัดการเรียนรูท่ี…2…  เรื่อง…สวนประกอบของพืช 2….  
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ตอนท่ี 1 ผลการเรียนรู ใหครูประเมินโดยใชเครื่องหมาย ลงในหัวขอตอไปนี้ 
 

รายการประเมิน ความเหมาะสมหรือสอดคลอง แนวทางปรับปรุง หมายเหตุ 
เหมาะสม ไมเหมาะสม 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค/สาระการ
เรียนรู/ชิ้นงาน/ภาระงาน 

    

พัฒนากระบวนการ/กิจกรรมการ
เรียนรู 

    

สื่อ/นวัตกรรม/แหลงเรียนรูท่ีใช     
การประเมินผลสอดคลองกับ
ตัวชี้วัด/จุดประสงค/ชิ้นงาน 

    

เครื่องมือประเมินละเกณฑท่ีใช     
 
ตอนท่ี 2 ผลการเรียนรูของนักเรียน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด จํานวน………………14………………..คน 
     นักเรียนท่ีผานการประเมิน….…14……….คน  รอยละ…
100…… 
     นักเรียนท่ีไมผานการประเมิน……0………….คน  รอยละ………. 
 

ช่ือ-สกุล สาเหตุ แนวทางการพัฒนา 
- - - 
- - - 
- - - 
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ผลงาน/ช้ินงานของผูเรียน พรอมภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
ใบงาน 

เรื่อง การเรียนรูเพ่ือเขาสูธรรมชาติ 
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ภาพประกอบการจัดการเรียนรู 
 

 
นักเรียนกําลังศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนปลงและความแตกตางของพืชศึกษา 

 

 
นักเรียนกําลังศึกษาเปรียบเทียบการเปลีย่นปลงและความแตกตางของพืชศึกษา 
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สรุปผล ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 
 
 สรุปผล การวิเคราะหความสอดคลองมาตรฐาน ตัวชี้วัดในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มาตรฐานการเรียนรู ว 1.2 เขาใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต การลําเลียงสารเขา
และออกจากเซลล ความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของสัตวและมนุษยท่ีทํางานสัมพันธ
กัน ความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะตาง ๆ ของพืชท่ีทํางานสัมพันธกัน รวมท้ังนําความรูไปใช
ประโยชน ตัวชี้วัด ว 1.2 ม.1/5 อธิบายกระบวนการแพรและออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ และ
ยกตัวอยาง การแพรและออสโมซิสในชีวิตประจําวัน สอดคลองกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สาระการ
เรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต ลําดับการเรียนรูท่ี 1 สัมผัสเรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพ และลําดับการเรียนรูท่ี 2 
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกตาง บูรณาการรวมกันใน รายวิชาพ้ืนฐาน รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๑ 
รายวิชาวิทยาศาสตร 1 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง การดํารงชีวิตของพืช 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง สวนประกอบของพืช 2 ใชเวลา 3 ชั่วโมง จํานวน 1 แผน 4 ใบงาน 

ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการ สาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต การจัดการเรียนรูนี้ยึดหลักการ “รู
การเปลี่ยนแปลง รูความแตกตาง รูชีวิต” มีขอบขายครอบคลุมการเรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพ ไดขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานรูปลักษณ คุณสมบัติและพฤติกรรมของชีวภาพแลว เปรียบเทียบตนเองและ
ผูอ่ืนกับชีวภาพรอบกาย เพ่ือประยุกตในการใชการดําเนินชีวิต การจัดการเรียนรูเริ่มตนจากการใหนักเรียน
สัมผัสเรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพท่ีศึกษาเพ่ือใหไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานรูปลักษณ ดาน
คุณสมบัติ ดานพฤติกรรม จากนั้นนํามาเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงความแตกตางดานรูปลักษณะกับรูป
กาย ดานคุณสมบัติ กับมรณภาพ และดานพฤติกรรมกับจิต อารมณและพฤติกรรมของนักเรียน แลวสรุปองค
ความรูท่ีไดจากการศึกษาธรรมชาติแหงชีวิตและสรุปแนวทางเพ่ือนําไปสูการประยุกตใชในการดําเนินชีวิต โดย
ลําดับการเรียนรูท่ี 1 สัมผัสเรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพ เพ่ือรูวงจรชีวิตของชีวภาพ เรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพ 
ในดานรูปลักษณ คุณสมบัติและพฤติกรรม ลําดับการเรียนรูท่ี 2 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความ
แตกตาง เพ่ือรูการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางระหวางพืชกับตน/คน โดยนําผลการเรียนรู
การเปลี่ยนแปลงดานรูปลักษณ คุณสมบัติและพฤติกรรม มาสรุปผลในแตละระยะการเจริญเติบโต เรียนรูการ
เปลี่ยนแปลงของคนในเรื่องของรูปกายตน/คน สมรรถภาพจิต อารมณ พฤติกรรมของตน/คน เปรียบเทียบกับ
รูปลักษณของพืช เรียนรูสมรรถภาพของตน/คน เปรียบเทียบกับคุณสมบัติของพืช และเรียนรูจิต อารมณและ
พฤติกรรมของตน/คน เปรียบเทียบกับพฤติกรรมของพืช ผานการทํางานรวมกันเปนกลุมทําใหนักเรียนได
ปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทํางานกลุมสามารถฝกคุณธรรม จริยธรรม ตอการทํางานรวมกันได มี
น้ําใจเอ้ือเฟอ ชวยเหลือกัน 
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เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

สาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว : เรียนรูธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหวางปจจัย 

จําลองลกัษณ  ดวงประสาท1, นิชดา  กรองทอง2 

1โรงเรียนลําดวนพิทยาคม  ตําบลลําดวน  อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย  31160 

บทคัดยอ 

 ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริบางประการเก่ียวกับ

การอนุรักษพันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการ 

ปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจ และเกิดความปติท่ีจะทําการ ศึกษาและอนุรักษพืชพรรณ

ตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสียเกิดอันตราย

แกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว”จากพระราชดําริขางตนทํา

ใหเกิดแรงบันดาลใจในการสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณ โดยสนองพระราชดําริ

ในงาน “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” เพ่ือเปนสื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยใหยาวชน

ใกลชิดกับพืชพรรณ เห็นคุณคา ประโยชน ความสวยงาม อันจะกอใหเกิดความคิดท่ีจะอนุรักษพืชพรรณ

ตอไป เกิดความรัก หวงแหน และรูจักการนําไปใช ประโยชนอยางยั่งยืน ตามแนวทางพระราชดําริฯตอไป 

คือจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียน ตามแนวทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน วัตถุประสงค  

1) เพ่ือเรียนรูนิเวศวิทยา และระบบนิเวศวิทยา  2) เพ่ือเรียนรูธรรมชาติของความพันเก่ียวระหวางปจจัย  3) 

เพ่ือเขาใจดุลยภาพและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม 

 การบูรณาการ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาศาสตร5 รหัสวิชา   

ว23102 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 หนวยการเรียนรู ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต

ในระบบนิเวศ เรื่อง การถายทอดพลงังานในระบบนเิวศ  

 จากการเรียนรูดวยวิธีบูรณาการ สาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว โดยใชลําดับการเรียนรู

ลําดับท่ี 5 เรียนรูธรรมชาติของความพันเก่ียวระหวางปจจัย เปนวิธีการและเทคนิคการเรียนรูท่ีครู 

สามารถประยุกติใชในการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียนไดสัมผัสจริงกับพรรณไมท่ีสนใจ และ

ชีวภาพท่ีเขามาเก่ียวของ  ไดเรียนรู วิเคราะหความสัมพันธ สัมพันธภาพ และความผูกพัน  ทําใหนักเรียน

สามารถเขียนแผนภาพแสดงการถายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และอธิบายความสัมพันธของ

สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศได นอกจากนี้มีการทํางานรวมกัน ทําใหนักเรียนไดปรึกษาและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซ่ึงกันและกัน สามารถฝกคุณธรรม จริยธรรม ตอการทํางานรวมกันได เชน การมีน้ําใจ เอ้ือเพ่ือซ่ึง

กันและกัน นอกจากสงผลใหแก ครู และนักเรียน มากมายแลว การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนยัง

สงผลตอ โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ เชน โรงเรียนมีสวนพฤกษศาสตรเปนแหลงเรียนรูท่ีดี   ชุมชน 

ไดรวมอนุรักษทรัพยากรในทองถ่ิน เชน วานจูงนาง 
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จําลองลกัษณ  ดวงประสาท1, นิชดา  กรองทอง2 
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บทคัดยอ 

 ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริบางประการเก่ียวกับ

การอนุรักษพันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการ 

ปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจ และเกิดความปติท่ีจะทําการ ศึกษาและอนุรักษพืชพรรณ

ตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสียเกิดอันตราย

แกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียด ซ่ึงจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว”จากพระราชดําริขางตนทํา

ใหเกิดแรงบันดาลใจในการสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณ โดยสนองพระราชดําริ

ในงาน “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” เพ่ือเปนสื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยใหยาวชน

ใกลชิดกับพืชพรรณ เห็นคุณคา ประโยชน ความสวยงาม อันจะกอใหเกิดความคิดท่ีจะอนุรักษพืชพรรณ

ตอไป เกิดความรัก หวงแหน และรูจักการนําไปใช ประโยชนอยางยั่งยืน ตามแนวทางพระราชดําริฯตอไป 

คือจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียน ตามแนวทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน วัตถุประสงค  

1) เพ่ือเรียนรูนิเวศวิทยา และระบบนิเวศวิทยา  2) เพ่ือเรียนรูธรรมชาติของความพันเก่ียวระหวางปจจัย  3) 

เพ่ือเขาใจดุลยภาพและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม 

 การบูรณาการ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาศาสตร5 รหัสวิชา   

ว23102 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 หนวยการเรียนรู ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต

ในระบบนิเวศ เรื่อง การถายทอดพลงังานในระบบนเิวศ  

 จากการเรียนรูดวยวิธีบูรณาการ สาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว โดยใชลําดับการเรียนรู

ลําดับท่ี 5 เรียนรูธรรมชาติของความพันเก่ียวระหวางปจจัย เปนวิธีการและเทคนิคการเรียนรูท่ีครู 

สามารถประยุกติใชในการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียนไดสัมผัสจริงกับพรรณไมท่ีสนใจ และ

ชีวภาพท่ีเขามาเก่ียวของ  ไดเรียนรู วิเคราะหความสัมพันธ สัมพันธภาพ และความผูกพัน  ทําใหนักเรียน

สามารถเขียนแผนภาพแสดงการถายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และอธิบายความสัมพันธของ

สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศได นอกจากนี้มีการทํางานรวมกัน ทําใหนักเรียนไดปรึกษาและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซ่ึงกันและกัน สามารถฝกคุณธรรม จริยธรรม ตอการทํางานรวมกันได เชน การมีน้ําใจ เอ้ือเพ่ือซ่ึง

กันและกัน นอกจากสงผลใหแก ครู และนักเรียน มากมายแลว การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนยัง

สงผลตอ โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ เชน โรงเรียนมีสวนพฤกษศาสตรเปนแหลงเรียนรูท่ีดี   ชุมชน 

ไดรวมอนุรักษทรัพยากรในทองถ่ิน เชน วานจูงนาง 

คําสําคัญ  : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน,สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว  

ติดตอผูนําเสนอ : นางจําลองลักษณ ดวงประสาท  โทรศัพท 085-4142477 

                       อีเมล rsk.skw2553@gmail.com 

    นางนิชดา  กรองทอง  โทรศัพท 082-7535145 อีเมล krunitchada@gmail.com 
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บทนํา 

ท่ีมาและความสําคัญ 

ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริบางประการเก่ียวกับ

การอนุรักษพันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการ 

ปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจ และเกิดความปติท่ีจะทําการ ศึกษาและอนุรักษพืชพรรณ

ตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสียเกิดอันตราย

แกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียด ซ่ึงจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว”จากพระราชดําริขางตนทํา

ใหเกิดแรงบันดาลใจในการสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณ โดยสนองพระราชดําริ

ในงาน “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” เพ่ือเปนสื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยใหยาวชน

ใกลชิดกับพืชพรรณ เห็นคุณคา ประโยชน ความสวยงาม อันจะกอใหเกิดความคิดท่ีจะอนุรักษพืชพรรณ

ตอไป เกิดความรัก หวงแหน และรูจักการนําไปใช ประโยชนอยางยั่งยืน ตามแนวทางพระราชดําริฯตอไป 

คือจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียน ตามแนวทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

วัตถุประสงค   

1) เพ่ือเรียนรูนิเวศวิทยา และระบบนิเวศวิทยา   

2) เพ่ือเรียนรูธรรมชาติของความพันเก่ียวระหวางปจจัย 

 3) เพ่ือเขาใจดุลยภาพและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม 

การบูรณาการ 

 สาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว 

ขอบเขตการศึกษา 

1. หนวยการเรียนรู ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เรื่อง การถายทอดพลังงานในระบบ

นิเวศ 

2. สาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว 

  ลําดับการเรียนรูท่ี 5  เรียนรูธรรมชาติของความพันเก่ียวระหวางปจจัย  

5.1) เรียนรู วิเคราะหใหเห็นความสัมพันธและสัมพันธภาพ  

5.2) เรียนรู วิเคราะหใหเห็นความผูกพัน 
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บทนํา 

ท่ีมาและความสําคัญ 

ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริบางประการเก่ียวกับ

การอนุรักษพันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการ 

ปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจ และเกิดความปติท่ีจะทําการ ศึกษาและอนุรักษพืชพรรณ

ตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสียเกิดอันตราย

แกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียด ซ่ึงจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว”จากพระราชดําริขางตนทํา

ใหเกิดแรงบันดาลใจในการสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณ โดยสนองพระราชดําริ

ในงาน “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” เพ่ือเปนสื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยใหยาวชน

ใกลชิดกับพืชพรรณ เห็นคุณคา ประโยชน ความสวยงาม อันจะกอใหเกิดความคิดท่ีจะอนุรักษพืชพรรณ

ตอไป เกิดความรัก หวงแหน และรูจักการนําไปใช ประโยชนอยางยั่งยืน ตามแนวทางพระราชดําริฯตอไป 

คือจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียน ตามแนวทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

วัตถุประสงค   

1) เพ่ือเรียนรูนิเวศวิทยา และระบบนิเวศวิทยา   

2) เพ่ือเรียนรูธรรมชาติของความพันเก่ียวระหวางปจจัย 

 3) เพ่ือเขาใจดุลยภาพและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม 

การบูรณาการ 

 สาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว 

ขอบเขตการศึกษา 

1. หนวยการเรียนรู ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เรื่อง การถายทอดพลังงานในระบบ

นิเวศ 

2. สาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว 

  ลําดับการเรียนรูท่ี 5  เรียนรูธรรมชาติของความพันเก่ียวระหวางปจจัย  

5.1) เรียนรู วิเคราะหใหเห็นความสัมพันธและสัมพันธภาพ  

5.2) เรียนรู วิเคราะหใหเห็นความผูกพัน 

 

 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1)  ผูเรียนไดรูนิเวศวิทยา และระบบนิเวศวิทยา   

2)  ผูเรียนไดเรียนรูธรรมชาติของความพันเก่ียวระหวางปจจัย 

 3) ผูเรียนไดเขาใจดุลยภาพและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม 

การบูรณาการ : สาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 

การวิเคราะหความสอดคลอง 

การวิเคราะหความสอดคลอง หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

โรงเรียนลําดวนพิทยาคม (ฉบับปรับปรุง 2561) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยกัีบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

สาระท่ี 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ 

มาตรฐาน ว 1.1เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิต 

กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศการถายทอดพลังงาน การ

เปลี่ยนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปญหาและผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมท้ัง

นําความรูไปใชประโยชน 

ตารางวิเคราะหความสอดคลองหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

โรงเรียนลําดวนพิทยาคม (ฉบับปรับปรุง 2561) กับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

ระดับช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ม.3 3. สรางแบบจําลองใน

การอธิบายการ

ถายทอดพลังงานใน

สายใยอาหาร 

4. อธิบาย

ความสัมพันธของ

ผูผลิต ผูบริโภค และ 

ผูยอยสลาย

สารอินทรียในระบบ

นิเวศ 

- กลุมสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

แบงตามหนาท่ีไดเปน 3 กลุม 

ไดแกผูผลิต ผูบริโภค และ  

ผูยอยสลาย สารอินทรีย

สิ่งมีชีวิตท้ัง 3 กลุมนี้มีความ 

สัมพันธกัน ผูผลิตเปนสิ่งมีชีวิต

ท่ีสรางอาหารไดเอง โดย

กระบวนการสังเคราะหดวย

แสง ผูบริโภค เปนสิ่งมีชีวิตท่ี

ไมสามารถสรางอาหารไดเอง 

และตองกินผูผลิตหรือ 

สาระการเรียนรูสรรพส่ิงลวนพัน

เกี่ยว 

ลําดับการเรียนรูท่ี 5  เรียนรู

ธรรมชาติของความพันเก่ียว

ระหวางปจจัย  

    5.1) เรียนรู วิเคราะหใหเห็น

ความสัมพันธและสัมพันธภาพ  

    5.2) เรียนรู วิเคราะหใหเห็น

ความผูกพัน 
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ระดับช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

  สิ่งมีชีวิตอ่ืน เปนอาหาร เม่ือ

ผูผลิตและผูบริโภคตายลง จะ

ถูกยอยโดยผูยอยสลาย

สารอินทรียซ่ึงจะเปลี่ยน

สารอินทรียเปนสารอนินทรยี

กลับคืนสูสิ่งแวดลอม ทําใหเกิด

การหมุนเวียนสารเปนวัฏจักร 

จํานวนผูผลิตผูบริโภคและผู

ยอยสลายสารอินทรียจะตองมี

ความเหมาะสม จึงทําใหกลุม

สิ่งมีชีวิตอยูไดอยางสมดุล 

- พลังงานถูกถายทอด 

จากผูผลิตไปยังผูบริโภค 

ลําดับตาง ๆ รวมท้ังผูยอย

สลายสารอินทรีย ในรูปแบบ

สายใยอาหาร ท่ีประกอบดวย

โซอาหารหลายโซท่ีสัมพันธกัน 

ในการถายทอดพลังงานในโซ

อาหาร พลังงานท่ีถูกถายทอด

ไปจะลดลงเรื่อย ๆ ตามลําดับ

ของการบริโภค 
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ระดับช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

  สิ่งมีชีวิตอ่ืน เปนอาหาร เม่ือ

ผูผลิตและผูบริโภคตายลง จะ

ถูกยอยโดยผูยอยสลาย

สารอินทรียซ่ึงจะเปลี่ยน

สารอินทรียเปนสารอนินทรยี

กลับคืนสูสิ่งแวดลอม ทําใหเกิด

การหมุนเวียนสารเปนวัฏจักร 

จํานวนผูผลิตผูบริโภคและผู

ยอยสลายสารอินทรียจะตองมี

ความเหมาะสม จึงทําใหกลุม

สิ่งมีชีวิตอยูไดอยางสมดุล 

- พลังงานถูกถายทอด 

จากผูผลิตไปยังผูบริโภค 

ลําดับตาง ๆ รวมท้ังผูยอย

สลายสารอินทรีย ในรูปแบบ

สายใยอาหาร ท่ีประกอบดวย

โซอาหารหลายโซท่ีสัมพันธกัน 

ในการถายทอดพลังงานในโซ

อาหาร พลังงานท่ีถูกถายทอด

ไปจะลดลงเรื่อย ๆ ตามลําดับ

ของการบริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู 

รายวิชาวิทยาศาสตร5  รหัสวชิา ว 23102                  ชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 3 

หนวยการเรียนรู  ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ            

เรื่อง  การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ             เวลา   4 ชั่วโมง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ 

2.  มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ว 1.1เขาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางสิ่งไมมีชีวิต 

กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศการถายทอดพลังงาน การ

เปลี่ ยนแปลงแทน ท่ี ในระบบนิ เ วศ ความหมายของประชากร  ปญหาและผลกระทบท่ี มีต อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหา

สิ่งแวดลอม รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

 ตัวช้ีวัด 

  3. สรางแบบจําลองในการอธิบายการถายทอดพลังงานในสายใยอาหาร 

4. อธิบายความสัมพันธของผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลายสารอินทรียในระบบนเิวศ 

3. สาระสําคัญ 

 ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ ในลักษณะของการกินตอกันเปนทอดๆ เรียกวา โซอาหาร 

โดยในระบบนิเวศหนึ่งจะมีหลายโซอาหารแตละโซอาหารมีความสัมพันธกัน เรียกวา สายใยอาหาร และใน

สายใยอาหารจะประกอบดวยสิ่งมีชีวิตท่ีทําหนาท่ีเปนผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลายสารอินทรีย 

การเรียนรูธรรมชาติของความพันเก่ียวระหวางปจจัย การวิเคราะหสัมพันธภาพระหวางปจจัย เพ่ือ

เขาใจดุลยภาพและความพันเก่ียวของสรรพสิ่ง 

4. จุดประสงคการเรียนรู 

 4.1 ดานความรู 

  1. สรางแบบจําลองเพ่ืออธิบายการถายทอดพลังงานในสายใยอาหาร 

  2. อธิบายการถายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตโดยผานโซอาหารและสายใยอาหาร 

 4.2  ดานทักษะ 

   1. เขียนแผนภาพแสดงการถายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

4.3 ดานคุณลักษณะ 

       1. มุงม่ันในการทํางาน   2. ตรงตอเวลา   
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5. สาระการเรียนรู 

 5.1 ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เรื่อง การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

5.2 สาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว  

6. ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 1.  ความสามารถในการสื่อสาร :  การสนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยนคิดเห็น การติดตอสื่อสาร   

 2.  ความสามารถในการคิด  :   การใชกระบวนการคิดในการเรียนรูและการทํางาน 

 3.  ความสามารถในการแกปญหา :  การแกปญหาจากสถานการณท่ีครูกําหนดและแกปญหา           

                                                      เฉพาะหนา 

 4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต :   การนําความรูไปใชในชีวิตอยางเปนประโยชน เพ่ือความ         

                                                           ปลอดภัย 

 5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี :  การสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี  

                                                           สารสนเทศ   

7. ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค   

    7.1 คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 (ฉบับปรับปรุง 2561) 

  -  มุงม่ันในการทํางาน 

  7.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

-.  ตรงตอเวลา 

8. กิจกรรมการเรียนรู/กระบวนการเรียนรู  

 กิจกรรมนําสูการเรียน 

 1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 

2. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  

 ข้ันท่ี 1 สรางความสนใจ (Engagement) 

 1.นักเรียนทบทวนความรูเดิมเรื่อง ระบบนิเวศ วาประกอบดวยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตมากมาย 

จากนั้นรวมกันอภิปรายตอไปวา สิ่งมีชีวิตแตละชนิดในระบบนิเวศมีบทบาทอยางไร และมีความสัมพันธกัน

อยางไร เพ่ือเปนการนําเขาสูบทเรียน 

 2. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเก่ียวกับการสรางอาหารของพืช ตามท่ีไดเรียนมาแลว เพ่ือใหได

ขอสรุปวา พืชสีเขียวจัดวาเปนผูผลิต เนื่องจากสามารถสรางอาหารไดเอง สวนผูท่ีไมสามารถสรางอาหารได

เองแตตองอาศัยอาหารจากแหลงอ่ืนนั้นจะเรียกวา ผูบริโภค 
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5. สาระการเรียนรู 

 5.1 ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เรื่อง การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

5.2 สาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว  

6. ดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 1.  ความสามารถในการสื่อสาร :  การสนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยนคิดเห็น การติดตอสื่อสาร   

 2.  ความสามารถในการคิด  :   การใชกระบวนการคิดในการเรียนรูและการทํางาน 

 3.  ความสามารถในการแกปญหา :  การแกปญหาจากสถานการณท่ีครูกําหนดและแกปญหา           

                                                      เฉพาะหนา 

 4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต :   การนําความรูไปใชในชีวิตอยางเปนประโยชน เพ่ือความ         

                                                           ปลอดภัย 

 5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี :  การสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี  

                                                           สารสนเทศ   

7. ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค   

    7.1 คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 (ฉบับปรับปรุง 2561) 

  -  มุงม่ันในการทํางาน 

  7.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

-.  ตรงตอเวลา 

8. กิจกรรมการเรียนรู/กระบวนการเรียนรู  

 กิจกรรมนําสูการเรียน 

 1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 

2. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  

 ข้ันท่ี 1 สรางความสนใจ (Engagement) 

 1.นักเรียนทบทวนความรูเดิมเรื่อง ระบบนิเวศ วาประกอบดวยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตมากมาย 

จากนั้นรวมกันอภิปรายตอไปวา สิ่งมีชีวิตแตละชนิดในระบบนิเวศมีบทบาทอยางไร และมีความสัมพันธกัน

อยางไร เพ่ือเปนการนําเขาสูบทเรียน 

 2. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเก่ียวกับการสรางอาหารของพืช ตามท่ีไดเรียนมาแลว เพ่ือใหได

ขอสรุปวา พืชสีเขียวจัดวาเปนผูผลิต เนื่องจากสามารถสรางอาหารไดเอง สวนผูท่ีไมสามารถสรางอาหารได

เองแตตองอาศัยอาหารจากแหลงอ่ืนนั้นจะเรียกวา ผูบริโภค 

 

 ข้ันท่ี 2 สํารวจคนหา (Exploration) 

 1.นักเรียนศึกษาและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรม เรื่อง เรียนรูธรรมชาติของความพันเก่ียว 

โดยเลือกพืชศึกษาคือ วานจูงนาง 

 2.นักเรียนแตละกลุมบันทึกผลการทํากิจกรรม 

 ข้ันท่ี 3 อภิปรายและลงขอสรุป (Explanation) 

 1. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรม เพ่ือใหไดขอสรุปวา สัตวแตละชนิดจะกิน

อาหารตางๆ กัน บางชนิดกินพืช บางชนิดกินสัตว บางชนิดกินท้ังพืชและสัตว 

 2. นักเรียนและครูรวมกันอภิปราย เรื่อง ผูลาและเหยื่อ เพ่ือใหไดขอสรุปวา ผูลาคือ สัตวท่ีกินสัตว

อ่ืน และเหยื่อคือ สัตวท่ีถูกกิน 

 3. ใหนักเรียนแตละคนเขียนแผนภาพการกินกันเปนทอดๆ ของชีวภาพ (สัตว) ท่ีมาเก่ียวพันกับวาน

จูงนาง และครูรวมกันอภิปราย เพ่ือใหไดขอสรุปวา สิ่งท่ีนักเรียนเขียนนั้นเรียกวา หวงโซอาหาร และเม่ือมี

หวงโซอาหารหลายๆ หวงโซโยงใยกันไปเรื่อยๆ เรียกวา สายใยอาหาร และในสายใยอาหารผูท่ีทําหนาท่ียอย

สลายซากสิ่งมีชีวิตอ่ืนท่ีตายแลวเรียกวา ผูสลายสารอินทรีย 

 4. นักเรียนนําเสนอแผนภาพแสดงหวงโซอาหาร หนาชั้นเรียน 

 5. ครูใชภาพ ตัวอยางโซอาหาร และรวมกันอภิปรายเพ่ือใหไดขอสรุปวาลูกศรแทนทิศทางของการ

ถายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง จากนั้นรวมกันตอบคําถามตอไปนี้ 

  

 

 

 

 

ท่ีมาภาพ  หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร 6  หนา 88 

  

คําถาม  สิ่งมีชีวิตท่ีเปนผูเริ่มตนในโซอาหารในภาพ  คืออะไร 

  แนวคําตอบ  ตนขาว 

 คําถาม  พลังงานจะถายทอดากสิ่งมีชีวิตชนิดใดไปยังสิ่งมีชีวิตชนิดใด 

  แนวคําตอบ พลังงานจะถายทอดจากขาว ไปยังตั๊กแตน นกกระจอก และแนวตามลําดับ 

 คําถาม  ถานกกระจอกตามหมด จะมีผลอยางไรตอสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในโซอาหาร 

  แนวคําตอบ  จะมีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโซอาหาร ถานกกระจอกตามหมด จะ

ทําใหตั๊กแตนเพ่ิมจํานวนข้ึน สวนแมวจะลดจํานวนลงเพราะขาดแคลนอาหารและตายไปในท่ีสุด เม่ือจํานวน
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ตั๊กแตนเพ่ิมข้ึน ตนขาวเปนอาหารของตั๊กแตนจะลดจํานวนลง มีผลตอจํานวนของตั๊กแตน ทําใหตั๊กแตนมี

จํานวนลดลง 

 6) ผลจากการอภิปรายและตอบคําถาม นักเรียนควรสรุปไดวา โซอาหารเปนความสัมพันธระหวาง

สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศในลักษณะการกินตอกันเปนทอดๆ โดยมีการถายทอดพลังงานเกิดข้ึนดวยตามลําดับ

การกิน โซอาหารประกอบดวยผูผลิต ท่ีเปนผูเริ่มตนในโซอาหาร ซ่ึงไดแก พืช และผูบริโภค ท่ีจัดเปนลําดับ

ตางๆ   

 7) รวมกันอภิปรายความหมายของเหยื่อและผูลา ใหนักเรียนยกตัวอยางสิ่งมีชีวิตท่ีเปนผูลาและ

เหยื่อ รวมกันอภิปรายความสําคัญของผูลา ท่ีชวยควบคุมปริมาณของเหยื่อไมใหมีมากจนเกินไปในธรรมชาติ 

การลดลงของปริมาณพลังงานท่ีถายทอดไปตามโซอาหารจากผูผลิตไปยังผูบริโภค  

8) ใหนักเรียนแตละคนเขียนแผนภาพการกินกันเปนทอดๆ ของชีวภาพ (สัตว) ท่ีมาเก่ียวพันกับวาน

จูงนาง และครูรวมกันอภิปราย เพ่ือใหไดขอสรุปวา สิ่งท่ีนักเรียนเขียนนั้นเรียกวา หวงโซอาหาร และเม่ือมี

หวงโซอาหารหลายๆ หวงโซโยงใยกันไปเรื่อยๆ เรียกวา สายใยอาหาร และในสายใยอาหารผูท่ีทําหนาท่ียอย

สลายซากสิ่งมีชีวิตอ่ืนท่ีตายแลวเรียกวา ผูสลายสารอินทรีย 

9) จากนั้นใหนักเรียนศึกษาภาพ สายใยอาหาร ตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมาภาพ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร 6  หนา 90 

คําถาม จากสายใยอาหาร มีจํานวนโซอาหารเทาใด อะไรบาง 

แนวคําตอบ  แผนภาพนี้ประกอบดวย 10 โซอาหารดังนี้ 

ตนขาว        ตั๊กแตน      กบ       แมว 

ตนขาว        ตั๊กแตน           กบ            นกฮูก 

ตนขาว        ตั๊กแตน        นกกระจอก          นกฮูก 

 ตนขาว        ตั๊กแตน        นกกระจอก          แมว 

 ตนขาว        หนอน            นกกระจอก          นกฮูก 
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ตั๊กแตนเพ่ิมข้ึน ตนขาวเปนอาหารของตั๊กแตนจะลดจํานวนลง มีผลตอจํานวนของตั๊กแตน ทําใหตั๊กแตนมี

จํานวนลดลง 

 6) ผลจากการอภิปรายและตอบคําถาม นักเรียนควรสรุปไดวา โซอาหารเปนความสัมพันธระหวาง

สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศในลักษณะการกินตอกันเปนทอดๆ โดยมีการถายทอดพลังงานเกิดข้ึนดวยตามลําดับ

การกิน โซอาหารประกอบดวยผูผลิต ท่ีเปนผูเริ่มตนในโซอาหาร ซ่ึงไดแก พืช และผูบริโภค ท่ีจัดเปนลําดับ

ตางๆ   

 7) รวมกันอภิปรายความหมายของเหยื่อและผูลา ใหนักเรียนยกตัวอยางสิ่งมีชีวิตท่ีเปนผูลาและ

เหยื่อ รวมกันอภิปรายความสําคัญของผูลา ท่ีชวยควบคุมปริมาณของเหยื่อไมใหมีมากจนเกินไปในธรรมชาติ 

การลดลงของปริมาณพลังงานท่ีถายทอดไปตามโซอาหารจากผูผลิตไปยังผูบริโภค  

8) ใหนักเรียนแตละคนเขียนแผนภาพการกินกันเปนทอดๆ ของชีวภาพ (สัตว) ท่ีมาเก่ียวพันกับวาน

จูงนาง และครูรวมกันอภิปราย เพ่ือใหไดขอสรุปวา สิ่งท่ีนักเรียนเขียนนั้นเรียกวา หวงโซอาหาร และเม่ือมี

หวงโซอาหารหลายๆ หวงโซโยงใยกันไปเรื่อยๆ เรียกวา สายใยอาหาร และในสายใยอาหารผูท่ีทําหนาท่ียอย

สลายซากสิ่งมีชีวิตอ่ืนท่ีตายแลวเรียกวา ผูสลายสารอินทรีย 

9) จากนั้นใหนักเรียนศึกษาภาพ สายใยอาหาร ตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมาภาพ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร 6  หนา 90 

คําถาม จากสายใยอาหาร มีจํานวนโซอาหารเทาใด อะไรบาง 

แนวคําตอบ  แผนภาพนี้ประกอบดวย 10 โซอาหารดังนี้ 

ตนขาว        ตั๊กแตน      กบ       แมว 

ตนขาว        ตั๊กแตน           กบ            นกฮูก 

ตนขาว        ตั๊กแตน        นกกระจอก          นกฮูก 

 ตนขาว        ตั๊กแตน        นกกระจอก          แมว 

 ตนขาว        หนอน            นกกระจอก          นกฮูก 

ตนขาว        หนอน           นกกระจอก          แมว 

ตนขาว        หนู          แมว 

ตนขาว        หนู          นกฮูก 

ตนขาว         นกกระจอก       แมว 

 ตนขาว         นกกระจอก        นกฮูก 

คําถาม  สิ่งมีชีวิตเริ่มตนของสายใยอาหารนี้เปนสิ่งมีชีวิตพวกใด 

แนวคําตอบ พืช  

คําถาม  ถาไมมีตนขาวในสายใยอาหารนี้ จะสงผลตอนกกระจอกอยางไร 

แนวคําตอบ สงผลตอสิ่งมีชีวิตท้ังหมดในสายใยอาหาร เพราะสิ่งมีชีวิตท่ีเปนผูบริโภคลําดับท่ี 1 

ไดแก ต๊ักแตน นกกระจอก หนอน และหนูจะไมมีอาหารกิน และตายไป เม่ือไมมีผูบริโภคลําดับท่ี 1 

ผูบริโภคลําดับท่ี 2 ก็ไมมีแหลงอาหารและตายไปเชนกัน ซ่ึงสงผลตอผูบริโภคลําดับถัดๆ ไป 

คําถาม  ถาหนอนในสายใยอาหารนี้ลดจํานวนลง สิ่งมีชีวิตอ่ืนจะเปนอยางไร 

แนวคําตอบ ตนขาว จะมีจํานวนเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีนกกระจอกซ่ึงกินหนอนเปนอาหาร อาจมีจํานวน

ลดลง แตเนื่องจากนกกระจอกกินตั๊กแตนและตนขาวเปนอาหารแทนหอนไดนกกระจอกจึงไมไดรับ

ผลกระทบมากนัก 

คําถาม ถาตั๊กแตนมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว สิ่งมีชีวิตอ่ืนจะเปนอยางไร 

แนวคําตอบ จะทําใหตนขาวลดจํานวนลง เม่ือตั๊กแตนเพ่ิมข้ึน กบและนกกระจอกก็จะมีอาหาร

เพ่ิมข้ึน ทําใหกบและนกระจอกเพ่ิมจํานวนข้ึน ขณะเดียวกันหนอนจะลดจํานวนลง 

 10) จากแผนภาพสายใยอาหาร นักเรียนรวมกันสรุปความหมายของสายใยอาหาร และฝกการ

เขียนสายใยอาหาร โดยใชคําถามตอไปนี้ 

 คําถาม  ใหนักเรียนสรุปความหมายของสายใยอาหาร 

 แนวคําตอบ สายใยอาหาร คือแผนผังท่ีแสดงความสัมพันธซ่ึงกันและกันของสิ่งมีชีวิตในเชิงการเปน

อาหาร สายใยอาหารประกอบดวยโซอาหารหลายโซอาหารเชื่อมโยงและสัมพันธกัน 

 10) ครูและนักเรียนอภิปรายรวมกันเก่ียวกับผลดีของระบบนิเวศท่ีมีสายใยอาหารซับซอน สิ่งมีชีวิต

กินอาหารไดหลายชนิด เชน นกกระจอก (จากสายใยอาหารในภาพ 4.6) เม่ือสิ่งมีชีวิตท่ีเปนอาหารชนิดหนึ่ง

ตายไป สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นจะไมคอยไดรับผลกระทบ เนื่องจากกินสิ่งมีชีวิตอ่ืนทดแทนได สิ่งมีชีวิตนั้นก็มี

โอกาสอยูรอดไดมาก ในทางตรงขามระบบนิเวศท่ีมีสายใยอาหารไมซับซอนประกอบดวยสิ่งมีชวีิตเพียงไมก่ี

ชนิด สิ่งมีชีวิตกินอาหารไดเพียงชนิดเดียว ยอมีโอกาสอยูรอดไดนอย 

 คําถาม ในกรณีเกิดไฟไหมปา จะเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศในปาอยางไร 

 แนวคําตอบ ถาไฟไหมปากินเนื้อท่ีไมมากนัก พืชและสัตวสวนใหญอพยพและอยูรอดทําใหไมสงผล

กระทบตอสายใยอาหารในระบบนิเวศมากนัก ระบบนิเวศในปานั้นสามารถดํารงอยูได แตถาไฟไหมปากิน
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เนื้อท่ีบริเวณกวาง สัตวและพืชสวนใหญตายไป สงผลกระทบรุนแรงตอสายใยอาหารในระบบนิเวศในปานั้น 

ระบบนิเวศก็ไมสามารถดํารงอยูได 

 คําถาม ระบบนิเวศท่ีมีสายใยอาหารท่ีซับซอนกับระบบนิเวศท่ีมีสายใยอาหารไมวับซอน ระบบ

นิเวศใดจะรักษาสมดุลไดดีกวากัน เพราะเหตุใด 

 แนวคําตอบ ระบบนิเวศท่ีมีสายใยอาหารซับซอน จะรักษาสมดุลไดดีกวา เพราะระบบนิเวศท่ีมี

สายใยอาหารซับซอนจะประกอบดวยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งสามารถกินอาหารชนิดอ่ืน

ไดหลายชนิด เม่ือสิ่งมีชีวิตท่ีเปนอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งตายไป สิ่งมีชีวิตนั้นจะไมคอยไดรับผลกระทบ 

เพราะสามารถกินสิ่งมีชีวิตอ่ืนทดแทนได  

 ข้ันท่ี 4 ขยายความรู (Elaboration) 

1) นักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง บทบาทของสิ่งมีชีวิตและการถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

เพ่ิมเติม 

2) นักเรียนศึกษา การถายทอดพลังงานในสายใยอาหารเพ่ิมเติมจาก 

https://www.youtube.com/watch?v=vgDwaxck7tc 

 3) นักเรียนทําใบงาน การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ สายใยอาหาร 

 ข้ันท่ี 5 ประเมิน (Evaluation) 

 1) นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง  การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

 2)  นักเรียนทําใบงานเรื่อง การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

9. สื่อ  อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

1)  หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร 6 

2)  หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เลม 2 

3) แหลงเรียนรู สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนลําดวนพิทยาคม 

4)  ใบความรู เรื่อง การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

5)  ใบงาน เรื่อง การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

6) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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 คําถาม ระบบนิเวศท่ีมีสายใยอาหารท่ีซับซอนกับระบบนิเวศท่ีมีสายใยอาหารไมวับซอน ระบบ

นิเวศใดจะรักษาสมดุลไดดีกวากัน เพราะเหตุใด 

 แนวคําตอบ ระบบนิเวศท่ีมีสายใยอาหารซับซอน จะรักษาสมดุลไดดีกวา เพราะระบบนิเวศท่ีมี

สายใยอาหารซับซอนจะประกอบดวยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งสามารถกินอาหารชนิดอ่ืน

ไดหลายชนิด เม่ือสิ่งมีชีวิตท่ีเปนอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งตายไป สิ่งมีชีวิตนั้นจะไมคอยไดรับผลกระทบ 

เพราะสามารถกินสิ่งมีชีวิตอ่ืนทดแทนได  

 ข้ันท่ี 4 ขยายความรู (Elaboration) 

1) นักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง บทบาทของสิ่งมีชีวิตและการถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

เพ่ิมเติม 

2) นักเรียนศึกษา การถายทอดพลังงานในสายใยอาหารเพ่ิมเติมจาก 

https://www.youtube.com/watch?v=vgDwaxck7tc 

 3) นักเรียนทําใบงาน การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ สายใยอาหาร 

 ข้ันท่ี 5 ประเมิน (Evaluation) 

 1) นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง  การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

 2)  นักเรียนทําใบงานเรื่อง การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

9. สื่อ  อุปกรณ และแหลงการเรียนรู 

1)  หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร 6 

2)  หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เลม 2 

3) แหลงเรียนรู สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนลําดวนพิทยาคม 

4)  ใบความรู เรื่อง การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

5)  ใบงาน เรื่อง การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

6) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

 

 

 

 

 

10. การวัดและประเมินผล 

 

การวัดผลประเมินผล วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑการผาน 

1.ดานความรูความเขาใจ 1.วัดจากแบบทดสอบ

กอน-หลังเรียน 

 

1. แบบทดสอบกอน-

หลังเรียน จํานวน  10  

ขอ 

 

1. ตอบคําถามถูก

มากกวาหรือเทากับ 

5 ขอข้ึนไป คิดเปน 

50 % 

2.วัดจากการตอบคําถาม

ตามใบงานท่ี 18.1 

2. ใบงานท่ี 18.1 2. ตอบคําถามถูก

มากกวาหรือ เทากับ 

50%ข้ึนไป 

2. ดานทักษะกระบวนการ

3.  ดานคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค 

- ประเมินผล ใบงาน

เรื่อง การถายทอด

พลังงานในระบบนิเวศ 

- สังเกตพฤติกรรมการ

ทํางาน 

แบบประเมินผลงาน ไดคะแนนรวม  

5  ข้ึนไป 

 

บันทึกผลหลงัการจัดการเรียนรู 

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

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

............................................................................................................................................ 
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ใบความรู 

เร่ือง  การถายทอดพลังงานในในระบบนิเวศ 

พลังงานท่ีผูผลิตรับไวไดจากดวงอาทิตย และเปลี่ยนไปอยูในรูปของสารอาหารนี้จะมีการถายทอด

ไปตามลําดับข้ัน ของการกินอาหารภายในระบบนิเวศ คือ ผูบริโภคจะไดรับพลังงานจากผูผลิต โดยการกิน

ตอกันเปนทอด ๆ ในแตละลําดับข้ันของการถายทอดพลังงานนี้ พลังงานจะคอย ๆ ลดลงไปในแตละลําดับ

เรื่อย ๆ ไปเนื่องจากไดสูญเสียออกไปในรูปของความรอน การรับพลังงานจากดวงอาทิตย โดยผูผลิตเปนจุด

แรกท่ีมีความสําคัญยิ่งตอระบบนิเวศนั้น ระบบนิเวศใดรับพลังงานไวไดมากยอมแสดงใหเห็นวาระบบนิเวศ

นั้นมีความอุดมสมบูรณมาก การเคลื่อนยายหรือถายทอดพลังงานในระบบนิเวศในรูปของอาหารจากผูผลิต

ไปสูผูบริโภค และจากผูบริโภคไปสูผูบริโภคอันดับตอไปเปนลําดับข้ันมีลักษณะเปน "ลูกโซอาหาร" หรือ 

"หวงโซอาหาร" (food chain) ในสภาพธรรมชาติจริง ๆ แลว การกินกันอาจไมไดเปนไปตามลําดับท่ีแนนอน 

เชนท่ีกลาวมาเพราะผูลาชนิดหนึ่งอาจจะลาเหยื่อไดหลายชนิดและขณะเดียวกันนี ้อาจจะตกเปนเหยื่อของ 

ผูลา เนื่องจากทุก ๆ ลําดับข้ันของการถายทอดจะมีพลังงานสูญไปในรูปของความรอนประมาณ 80-90% 

ดังนั้นลําดับของการกินในลูกโซอาหารนี้จึงมีจํานวนจํากัด โดยปกติจะสิ้นสุดในลําดับสี่ถึงหาเทานั้นลูกโซ

อาหาร สายใดมีลักษณะสั้นก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพดีเทานั้นเพราะมีพลังงานรั่วไหลไปจากลูกโซไดนอย เชน

ชนิดอ่ืน ๆ อีกหลายชนิดเชนกัน การถายทอดพลังงาน จึงมีความซับซอนมากข้ึน และสัมพันธเก่ียวโยงกัน 

ไปมาในลักษณะ "ขายใยอาหาร" หรือ "สายใยอาหาร" (food web) 

หวงโซอาหาร 

  พืชและสัตวจําเปนตองไดรับพลังงานเพ่ือใชในการดํารงชีวิต  โดยพืชจะไดรับพลังงานจากแสงของ

ดวงอาทิตย  โดยใชรงควัตถุสีเขียวท่ีเรียกวา  คลอโรฟลล  (chlorophyll)  เปนตัวดูดกลืนพลังงานแสง

เพ่ือนํามาใช ในการสรางอาหาร  เชน  กลูโคส  แปง  ไขมัน  โปรตีน  เปนตน 

พืชจึ ง เปน ผู ผ ลิต  (producer)  และเปนสิ่ ง มีชี วิ ต อัน ดับแรกในการถ ายทอดพลั ง ง าน 

แบบหวงโซอาหาร สําหรับสัตวเปนสิ่งมีชีวิต ท่ีไมสามารถสราง อาหารเองได  จําเปนตองไดรับพลังงานจาก

การบริโภค สิ่งมีชีวิตอ่ืนเปนอาหาร สัตวจึงถือวาเปน ผูบริโภค (consumer)  ซ่ึงแบงออกไดเปนตน 

ผูบริโภคลําดับท่ีหนึ่ง (primary  consumer)  หมายถึง  สัตวท่ีกินผูผลิต 

ผูบริโภคลําดับท่ีสอง  (secondary  consumer )  หมายถึง  สัตวท่ีกินผูบริโภคลําดับท่ีหนึ่ง 

ผูบริโภคลําดับสูงสุด  (top  consumer)  หมายถึง  สัตว ท่ีอยูปลายสุดของหวงโซอาหาร  

ซ่ึงไมมีสิ่งมีชีวิตใด มากินตอ  อาจเรียกวา  ผูบริโภคลําดับสุดทาย 

ประเภทของหวงโซอาหาร 

1. หวงโซแบบจับกิน เปนหวงโซท่ีเริ่มตนจากพืชไปยังสัตวกินพืช และสัตวกินสัตวตามลําดับ เชน 

พืช              หนอน             นก               งู 
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ใบความรู 

เร่ือง  การถายทอดพลังงานในในระบบนิเวศ 

พลังงานท่ีผูผลิตรับไวไดจากดวงอาทิตย และเปลี่ยนไปอยูในรูปของสารอาหารนี้จะมีการถายทอด

ไปตามลําดับข้ัน ของการกินอาหารภายในระบบนิเวศ คือ ผูบริโภคจะไดรับพลังงานจากผูผลิต โดยการกิน

ตอกันเปนทอด ๆ ในแตละลําดับข้ันของการถายทอดพลังงานนี้ พลังงานจะคอย ๆ ลดลงไปในแตละลําดับ

เรื่อย ๆ ไปเนื่องจากไดสูญเสียออกไปในรูปของความรอน การรับพลังงานจากดวงอาทิตย โดยผูผลิตเปนจุด

แรกท่ีมีความสําคัญยิ่งตอระบบนิเวศนั้น ระบบนิเวศใดรับพลังงานไวไดมากยอมแสดงใหเห็นวาระบบนิเวศ

นั้นมีความอุดมสมบูรณมาก การเคลื่อนยายหรือถายทอดพลังงานในระบบนิเวศในรูปของอาหารจากผูผลิต

ไปสูผูบริโภค และจากผูบริโภคไปสูผูบริโภคอันดับตอไปเปนลําดับข้ันมีลักษณะเปน "ลูกโซอาหาร" หรือ 

"หวงโซอาหาร" (food chain) ในสภาพธรรมชาติจริง ๆ แลว การกินกันอาจไมไดเปนไปตามลําดับท่ีแนนอน 

เชนท่ีกลาวมาเพราะผูลาชนิดหนึ่งอาจจะลาเหยื่อไดหลายชนิดและขณะเดียวกันนี ้อาจจะตกเปนเหยื่อของ 

ผูลา เนื่องจากทุก ๆ ลําดับข้ันของการถายทอดจะมีพลังงานสูญไปในรูปของความรอนประมาณ 80-90% 

ดังนั้นลําดับของการกินในลูกโซอาหารนี้จึงมีจํานวนจํากัด โดยปกติจะสิ้นสุดในลําดับสี่ถึงหาเทานั้นลูกโซ

อาหาร สายใดมีลักษณะสั้นก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพดีเทานั้นเพราะมีพลังงานรั่วไหลไปจากลูกโซไดนอย เชน

ชนิดอ่ืน ๆ อีกหลายชนิดเชนกัน การถายทอดพลังงาน จึงมีความซับซอนมากข้ึน และสัมพันธเก่ียวโยงกัน 

ไปมาในลักษณะ "ขายใยอาหาร" หรือ "สายใยอาหาร" (food web) 

หวงโซอาหาร 

  พืชและสัตวจําเปนตองไดรับพลังงานเพ่ือใชในการดํารงชีวิต  โดยพืชจะไดรับพลังงานจากแสงของ

ดวงอาทิตย  โดยใชรงควัตถุสีเขียวท่ีเรียกวา  คลอโรฟลล  (chlorophyll)  เปนตัวดูดกลืนพลังงานแสง

เพ่ือนํามาใช ในการสรางอาหาร  เชน  กลูโคส  แปง  ไขมัน  โปรตีน  เปนตน 

พืชจึ ง เปน ผู ผ ลิต  (producer)  และเปนสิ่ ง มีชี วิ ต อัน ดับแรกในการถ ายทอดพลั ง ง าน 

แบบหวงโซอาหาร สําหรับสัตวเปนสิ่งมีชีวิต ท่ีไมสามารถสราง อาหารเองได  จําเปนตองไดรับพลังงานจาก

การบริโภค สิ่งมีชีวิตอ่ืนเปนอาหาร สัตวจึงถือวาเปน ผูบริโภค (consumer)  ซ่ึงแบงออกไดเปนตน 

ผูบริโภคลําดับท่ีหนึ่ง (primary  consumer)  หมายถึง  สัตวท่ีกินผูผลิต 

ผูบริโภคลําดับท่ีสอง  (secondary  consumer )  หมายถึง  สัตวท่ีกินผูบริโภคลําดับท่ีหนึ่ง 

ผูบริโภคลําดับสูงสุด  (top  consumer)  หมายถึง  สัตว ท่ีอยูปลายสุดของหวงโซอาหาร  

ซ่ึงไมมีสิ่งมีชีวิตใด มากินตอ  อาจเรียกวา  ผูบริโภคลําดับสุดทาย 

ประเภทของหวงโซอาหาร 

1. หวงโซแบบจับกิน เปนหวงโซท่ีเริ่มตนจากพืชไปยังสัตวกินพืช และสัตวกินสัตวตามลําดับ เชน 

พืช              หนอน             นก               งู 

2. หวงโซแบบเศษอินทรีย เปนหวงโซท่ีเริ่มตนจากซากอินทรีย จะถูกยอยสลายดวยผูยอยอาหาร

ซ่ึงสวนใหญเปนพวกจุลินทรีย แลวถูกกินโดยสัตว และผูลาอ่ืนๆอีกตอไป เชน 

ซากพืช             ไสเดือน               ไก              สุนัข 

3. หวงโซอาหารแบบปรสิต เปนหวงโซอาหารท่ีเริ่มตนจากผูถูกอาศัยไปยังผูอาศัยอันดับหนึ่ง แลว

ไปยังผูอาศัยลําดับตอๆไป เชน 

สุนัข            เห็บ              แบคทีเรีย    

4. หวงโซอาหารแบบผสม  เปนโซอาหารท่ีประกอบดวยโซอาหารหลายๆแบบผสมกันอยูในสาย

เดียวกัน     

สายใยอาหาร ( food web)  

  ในกลุมสิ่งมีชีวิตหนึ่งๆ หวงโซอาหารไมไดดําเนินไปอยางอิสระ แตละหวงโซอาหารอาจ 

มีความสัมพันธ กับหวงโซอ่ืนอีก โดยเปนความสัมพันธท่ีสลับซับซอน เชน สิ่งมีชีวิตหนึ่งในหวงโซอาหาร 

อาจเปนอาหาร ของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งในหวงโซอาหารอ่ืนก็ได  เราเรียกลักษณะหวงโซอาหาร

หลายๆ   หวงโซท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของกันอยางสลับซับซอนวา  สายใยอาหาร (food web) 

สายใยอาหารของกลุมสิ่งมีชีวิตใดท่ีมีความซับซอนมาก แสดงวาผูบริโภคลําดับท่ี 2 และลําดับท่ี 3 

มีทางเลือกในการกินอาหารไดหลายทางมีผลทําใหกลุมสิ่งมีชีวิตนั้นมีความม่ันคงในการดํารงชีวิตมากตามไป

ดวย  
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แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 

คําช้ีแจง  จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด 

1.  ขอใดคือผูผลิต 

 ก.  ตนไม  ข.  โรงงาน  ค.  กรรมกร  ง.  คนซ้ือของ 

2. ขอใดคือผูบริโภค 

 ก.  พืชกินสัตว  ข.  สัตวกินพืช  ค.  สัตวกินสัตว  ง.  ถูกทุกขอ 

3. ผูสลายสารอินทรียคืออะไร 

 ก.  สุนัข แมว นก    ข.  น้ํา อุณหภูมิ ไฟ 

 ค.  ความชื้น แสง ความรอน   ง.  เห็ด  รา จุลินทรีย 

4.  นกแรงกินซากสัตว นกแรงเปนอะไรตอไปนี้ 

 ก.  ผูบริโภคชนิดหนึ่ง    ข.  ผูสลายสารอินทรีย 

 ค.  ผูยอยสลายซากตาย    ง.  ผูทําลายสมดุลธรรมชาติ 

5.  ผูผลิตท่ีสําคัญท่ีสุดในมหาสมุทรคืออะไร 

 ก.  พืชดอก  ข.  สาหราย  ค.  แพลงตอนพืช ง.  แพลงตอนสัตว 

6.  ระบบนิเวศท่ีสมดุลจะมีอะไรอยูบาง  

 ก.  ผูผลิต ผูบรโิภค    ข.  ผูผลิต ผูสลายซาก 

 ค.  ผูผลิต ผูสลายสารอินทรีย   ง.  ผูผลิต ผูบริโภค ผูสลายสารอินทรีย 

7.  แหลงท่ีอยูท่ีเปนสิ่งมีชีวิต มีสิ่งมีชีวิตอ่ืนอาศัยอยู คืออะไร 

 ก.  ผูลา   ข.  เหยื่อ  ค.  ผูบริโภค  ง.  ผูถูกอาศัย 

8.  จงเรียงลําดับ โซอาหารใหถูกตอง 

 ก.  หญา ตั๊กแตน กบ งู    ข.  งู  กบ ตั๊กแตน หญา 

 ค.  หญา งู  กบ  ตั๊กแตน    ง.  งู  ตั๊กแตน หญา กบ 

9. ขอใดเรียงลําดับโวอาหารผิดตําแหนง 

 ก.  เหยี่ยว →  งู  →  หนู  →  ขาว 

 ข.  ขาว  →  แมลง →  นก →  สุนัข 

 ค.  ถ่ัวเขียว →  นกพิราบ →  แมว 

 ง.  หญา → หนอน → ลูกไก → แมว 

10.  โซอาหารนี้ คน → ยุง → แมลงมุม คนเปนผูผลิตไดหรือไม 

 ก.  ไมไดแนนอน     ข.  ไดเพราะคนเริ่มตนหวงโซ 

 ค.  คนอาจเปนผูผลิตในบางครั้ง   ง.  ผูผลิตคือผูเริ่มทํา คนก็เปนได 
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แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 

คําช้ีแจง  จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด 

1.  ขอใดคือผูผลิต 

 ก.  ตนไม  ข.  โรงงาน  ค.  กรรมกร  ง.  คนซ้ือของ 

2. ขอใดคือผูบริโภค 

 ก.  พืชกินสัตว  ข.  สัตวกินพืช  ค.  สัตวกินสัตว  ง.  ถูกทุกขอ 

3. ผูสลายสารอินทรียคืออะไร 

 ก.  สุนัข แมว นก    ข.  น้ํา อุณหภูมิ ไฟ 

 ค.  ความชื้น แสง ความรอน   ง.  เห็ด  รา จุลินทรีย 

4.  นกแรงกินซากสัตว นกแรงเปนอะไรตอไปนี้ 

 ก.  ผูบริโภคชนิดหนึ่ง    ข.  ผูสลายสารอินทรีย 

 ค.  ผูยอยสลายซากตาย    ง.  ผูทําลายสมดุลธรรมชาติ 

5.  ผูผลิตท่ีสําคัญท่ีสุดในมหาสมุทรคืออะไร 

 ก.  พืชดอก  ข.  สาหราย  ค.  แพลงตอนพืช ง.  แพลงตอนสัตว 

6.  ระบบนิเวศท่ีสมดุลจะมีอะไรอยูบาง  

 ก.  ผูผลิต ผูบรโิภค    ข.  ผูผลิต ผูสลายซาก 

 ค.  ผูผลิต ผูสลายสารอินทรีย   ง.  ผูผลิต ผูบริโภค ผูสลายสารอินทรีย 

7.  แหลงท่ีอยูท่ีเปนสิ่งมีชีวิต มีสิ่งมีชีวิตอ่ืนอาศัยอยู คืออะไร 

 ก.  ผูลา   ข.  เหยื่อ  ค.  ผูบริโภค  ง.  ผูถูกอาศัย 

8.  จงเรียงลําดับ โซอาหารใหถูกตอง 

 ก.  หญา ตั๊กแตน กบ งู    ข.  งู  กบ ตั๊กแตน หญา 

 ค.  หญา งู  กบ  ตั๊กแตน    ง.  งู  ตั๊กแตน หญา กบ 

9. ขอใดเรียงลําดับโวอาหารผิดตําแหนง 

 ก.  เหยี่ยว →  งู  →  หนู  →  ขาว 

 ข.  ขาว  →  แมลง →  นก →  สุนัข 

 ค.  ถ่ัวเขียว →  นกพิราบ →  แมว 

 ง.  หญา → หนอน → ลูกไก → แมว 

10.  โซอาหารนี้ คน → ยุง → แมลงมุม คนเปนผูผลิตไดหรือไม 

 ก.  ไมไดแนนอน     ข.  ไดเพราะคนเริ่มตนหวงโซ 

 ค.  คนอาจเปนผูผลิตในบางครั้ง   ง.  ผูผลิตคือผูเริ่มทํา คนก็เปนได 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 

คําช้ีแจง  จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด 

1.  ขอใดคือผูผลิต 

 ก.  ตนไม  ข.  โรงงาน  ค.  กรรมกร  ง.  คนซ้ือของ 

2.  ขอใดคือผูบริโภค 

 ก.  พืชกินสัตว  ข.  สัตวกินพืช  ค.  สัตวกินสัตว  ง.  ถูกทุกขอ 

3. ผูสลายสารอินทรียคืออะไร 

 ก.  สุนัข แมว นก    ข.  น้ํา อุณหภูมิ ไฟ 

 ค.  ความชื้น แสง ความรอน   ง.  เห็ด  รา จุลินทรีย 

4.  นกแรงกินซากสัตว นกแรงเปนอะไรตอไปนี้ 

 ก.  ผูบริโภคชนิดหนึ่ง    ข.  ผูสลายสารอินทรีย 

 ค.  ผูยอยสลายซากตาย    ง.  ผูทําลายสมดุลธรรมชาติ 

5.  ผูผลิตท่ีสําคัญท่ีสุดในมหาสมุทรคืออะไร 

 ก.  พืชดอก  ข.  สาหราย  ค.  แพลงตอนพืช ง.  แพลงตอนสัตว 

6.  ระบบนิเวศท่ีสมดุลจะมีอะไรอยูบาง  

 ก.  ผูผลิต ผูบรโิภค    ข.  ผูผลิต ผูสลายซาก 

 ค.  ผูผลิต ผูสลายสารอินทรีย   ง.  ผูผลิต ผูบริโภค ผูสลายสารอินทรีย 

7.  แหลงท่ีอยูท่ีเปนสิ่งมีชีวิต มีสิ่งมีชีวิตอ่ืนอาศัยอยู คืออะไร 

 ก.  ผูลา   ข.  เหยื่อ  ค.  ผูบริโภค  ง.  ผูถูกอาศัย 

8.  จงเรียงลําดับ โซอาหารใหถูกตอง 

 ก.  หญา ตั๊กแตน กบ งู    ข.  งู  กบ ตั๊กแตน หญา 

 ค.  หญา งู  กบ  ตั๊กแตน    ง.  งู  ตั๊กแตน หญา กบ 

9. ขอใดเรียงลําดับโวอาหารผิดตําแหนง 

 ก.  เหยี่ยว →  งู  →  หนู  →  ขาว 

 ข.  ขาว  →  แมลง →  นก →  สุนัข 

 ค.  ถ่ัวเขียว →  นกพิราบ →  แมว 

 ง.  หญา → หนอน → ลูกไก → แมว 

10.  โซอาหารนี้ คน → ยุง → แมลงมุม คนเปนผูผลิตไดหรือไม 

 ก.  ไมไดแนนอน     ข.  ไดเพราะคนเริ่มตนหวงโซ 

 ค.  คนอาจเปนผูผลิตในบางครั้ง   ง.  ผูผลิตคือผูเริ่มทํา คนก็เปนได 
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ชือ่..................................................................................................................ชั้น.3/..........เลขท่ี............ 

ใบงานที่ 1 เร่ือง การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

หวงโซอาหาร 

คําชี้แจง    ใหนักเรียนสรางโซอาหารท่ีประกอบดวยสิ่งมีชีวิตอยางนอย 4 ชนิด  พรอมกับวาดภาพประกอบ 
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ชือ่..................................................................................................................ชั้น.3/..........เลขท่ี............ 

ใบงานที่ 1 เร่ือง การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

หวงโซอาหาร 

คําชี้แจง    ใหนักเรียนสรางโซอาหารท่ีประกอบดวยสิ่งมีชีวิตอยางนอย 4 ชนิด  พรอมกับวาดภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่..................................................................................................................ชั้น.3/..........เลขท่ี............ 

ใบงานที่ 2 เร่ือง การถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

สายใยอาหาร 

 

คําชี้แจง   ใหนักเรียนสรางสายอาหาร ท่ีประกอบดวยสิ่งมีชีวิตอยางนอย 6 ชนิด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใหคะแนน 

ความถูกตอง  

(3) 

สวยงาม  

(3) 

มุงม่ันในการทํางาน  

(2) 

ตรงตอเวลา  

(2) 

รวมคะแนน 

(10) 
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ผลงานนักเรียน/ช้ินงานของผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1-2 ผลงานการถายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 

ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 1-2 กิจกรรมเรียนรูธรรมชาติของความพันเกี่ยว 
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ผลงานนักเรียน/ช้ินงานของผูเรียน 
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ภาพท่ี 1-2 กิจกรรมเรียนรูธรรมชาติของความพันเกี่ยว 

 

 

สรุปผล ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

สรุปผล จากการเรียนรูดวยวิธบีูรณาการ สาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว โดยใชลําดับการ

เรียนรูลําดับท่ี 5 เรียนรูธรรมชาติของความพันเก่ียวระหวางปจจัย เปนวิธีการและเทคนิคการเรียนรูท่ีครู 

สามารถประยุกติใชในการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียนไดสัมผัสจริงกับพรรณไมท่ีสนใจ และ

ชีวภาพท่ีเขามาเก่ียวของ  ไดเรียนรู วิเคราะหความสัมพันธ สัมพันธภาพ และความผูกพัน  ทําใหนักเรียน

สามารถเขียนแผนภาพแสดงการถายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และอธิบายความสัมพันธของ

สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศได  

ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการ สาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว เรียนรูธรรมชาติของความ

พันเก่ียวระหวางปจจัย  นักเรียนมีการทํางานรวมกัน ทําใหนักเรียนไดปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ซ่ึงกันและกัน สามารถฝกคุณธรรม จริยธรรม ตอการทํางานรวมกันได เชน การมีน้ําใจ เอ้ือเพ่ือซ่ึงกันและ

กัน นอกจากสงผลใหแก ครู และนักเรียนแลว การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนยังสงผลตอ 

โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ เชน โรงเรียนมีสวนพฤกษศาสตรเปนแหลงเรียนรูท่ีดี ชุมชน ไดรวม

อนุรักษทรพัยากรในทองถ่ิน เชน วานจูงนาง 

 

เอกสารอางอิง   

สสวท. (2558). หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร 6. พิมพครั้งท่ี 6. องคการคาของ 

สกสค. กรุงเทพฯ 10230 

สสวท. (2558). หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร 6. พิมพครั้งท่ี 6. องคการคาของ 

สกสค. กรุงเทพฯ 10230 

สสวท. (2563). หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เลม 2 

พิมพครั้งท่ี 2. องคการคาของ สกสค. กรุงเทพฯ 10230 

https://www.youtube.com/watch?v=vgDwaxck7tc ; การถายทอดพลังงานในสายใยอาหาร 

(วิทยาศาสตร ม. 3 เลม 2 หนวย 7 ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ) 

https://www.scimath.org/ebook-science/item/11736-3-2 คูมือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เลม 2 

http://www.rspg.or.th/botanical_school/neo_sbg/index.html คูมือการดําเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 
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เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

 
 

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

การบริหารและการจัดการ 

 
ผูนําเสนอ 

1. นางประสานทอง   จันทมณี  
    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน 

2. นางสาวสมรักษ   จันทคง 
    ตําแหนง  ครู 

 
 

ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนวัดเขากลอย 
ตําบลทาขาม  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 

 
นําเสนอ วันที่ 23 เดือน กันยายน 2565 

หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบรีุ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

 
 

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

การบริหารและการจัดการ 
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หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
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เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ดานที่ ๑ การบริหารและการจัดการ 

ประสานทอง  จันทมณี  ๑  สมรักษ  จันทค๒  

๑ โรงเรียนวัดเขากลอย ตําบลทาขาม อาํเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐ 

 

 
 
บทคัดยอ 

"การรักในทรัพยากร คือ การรักชาติ  รักแผนดิน รักสิ่งท่ีเปนสมบัติของตัวเรา  การท่ีจะใหเขารัก
ประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ทําไดโดยกอใหเกิดความรักความเขาใจ ถาใครไมรูจักกัน  เราก็ไมมี
ความสัมพันธไมมีความผูกพันตอกัน แตวาถาใหรูจักสิ่งนั้นวาคืออะไร  หรือวาทํางาน ก็จะรูสึกชื่นชมและรักหวง
แหนสิ่งนั้นวาเปนของตน และจะทําใหเกิดประโยชนได"  พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีวันท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔0 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา   
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒฿๔๒ แกไขเพ ิ่มเติม (ฉบบท ี่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท ี่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓      ในมาตรา ๔ มาตรา ๗ และมาตรา ๒๓  ไดกลาวถึงการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนในเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ  สงผลให ดานวิชาการ  ผูเรียนสามารถเรียนรูเหมาะสมกับวัย เกิดนวัตกรนอยในโรงเรียน 
เชน นักเขียน นักประดิษฐ ครูนํา พืช ชีวภาพ กายภาพ ในโรงเรียน มาเปนสื่อในการจัดการเรียนรู   โรงเรียนมี
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในทุกกลุมสาระการเรียนรู  ดานภูมิปญญา 
เกิดกระบวนการ รับ นํามาใช สรางนวัตกรรม  ถายทอด  และสืบสานตอใหคงอยูคูกับชุมชน  ดานคุณธรรม
จริยธรรม ผูเรียนมีจิตสํานึกรักและหวงแหน โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข  มีผลงานเดน  คือ  (๑) การใชภูมิปญญาพัฒนาผลิตภัณฑจักสานจากศักยภาพของตําลึง ( ชะโปง ) 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ โรงเรียนวัดเขากลอย และ  (๒) การใชภูมิปญญาพัฒนาผลิตภัณฑสารสกัดน้ํามัน
ไพล ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ โรงเรียนวัดเขากลอย   
 
คําสําคัญ : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, ดานท่ี  ๑  การบริหารจดัการ  
ติดตอผูนําเสนอ :  ช่ือ – สกุล  นางประสานทอง  จันทมณี   โทรศัพท  ๐๘๖๙๕๗๘๒๗๕  อีเมล  pst_2505@hotmail.com   
                       ช่ือ – สกุล  นางสาวสมรักษ    จนัทคง    โทรศัพท  ๐๘๔๑๕๔๔๑๔๗  อีเมล  53e143038@gmail.com 
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บทนํา  

"การรักในทรัพยากร คือ การรักชาติ รักแผนดิน รักสิ่งท่ีเปนสมบัติของตัวเรา การท่ีจะใหเขารัก
ประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ทําไดโดยกอใหเกิดความรักความเขาใจ ถาใครไมรูจักกัน เราก็ไมมี
ความสัมพันธไมมีความผูกพันตอกัน แตวาถาใหรูจักสิ่งนั้นวาคืออะไร หรือวาทํางาน ก็จะรูสึกชื่นชมและรักหวง
แหนสิ่งนั้นวาเปนของตน และจะทําใหเกิดประโยชนได" พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา    
            พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ ิ่มเติม (ฉบบท ี่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท ี่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๓      ในมาตรา ๔ “การศ ึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรู เพ ื่อความเจร ิญงอกงามของ
บ ุคคลและส ังคม โดยการถ ายทอดความรู การฝ ึก การอบรม การส ืบสานทางวัฒนธรรม การสร างสรรค 
จรรโลงความก าวหน า ทางว ิชาการ การสร างองค ความรู อ ันเก ิดจากการจ ัดสภาพแวดล อม ส ังคม การเร ียนร ู
และป ัจจ ัยเก้ือหน ุนให บุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีว ิต   และ มาตรา ๗ ในกระบวนการเร ียนรู ต องมุ ง
ปล ูกฝ ังจ ิตสำน ึกท่ีถ ูกต องเก่ียวก ับการเม ืองการปกครองในระบอบประชาธ ิปไตยอ ันม ีพระมหากษ ัตร ิย ทรง
เป ็นประม ุข รู จ ักร ักษาและส งเสร ิมส ิทธิ หน าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศ ักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเป ็นไทย รู จ ักร ักษาผลประโยชน ส วนรวมและของประเทศชาติ 
รวมท้ังส งเสร ิมศาสนา ศ ิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การก ีฬา ภ ูม ิป ัญญาท องถ่ิน ภ ูม ิป ัญญาไทย และความรู อ ัน
เป ็นสากล ตลอดจนอน ุร ักษ ทร ัพยากรธรรมชาต ิและ สิ่งแวดล อม ม ีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู จ ัก
พ ึ่งตนเอง ม ีความร ิเริ่มสร างสรรค ใฝรู และเร ียนร ูด วย ตนเองอยางตอเนื่อง  มาตรา ๒๓ การจ ัดการศ ึกษา ท้ัง
การศ ึกษาในระบบ การศ ึกษานอกระบบ และการศ ึกษา ตามอ ัธยาศ ัย ต องเน นความสำค ัญทางความรู 
ค ุณธรรม กระบวนการเร ียนรู และบ ูรณาการตามความเหมาะสม ของแตละระดับการศึกษาในเรื่อง (๑) ความรู 
เรื่องเก่ียวก ับตนเอง และความส ัมพ ันธ ของตนเองก ับส ังคม ได แก ครอบคร ัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก 
รวมถ ึงความรูเก่ียวกับประวัต ิศาสตร ความเป ็นมาของส ังคมไทยและระบบการเม ือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอ ันมีพระมหากษ ัตริยทรงเปนประม ุข (๒) ความรู และท ักษะด านว ิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
รวมท้ังความรู ความเข าใจและ ประสบการณ เรื่องการจ ัดการ การบำร ุงร ักษาและการใช ประโยชน จาก
ทร ัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล อม อยางสมดุลยั่งยืน 

โรงเรียนวัดเขากลอย ไดสมัครเขารวมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  
ปการศึกษา ๒๕๕๙  โดยการสนับสนุนขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง  
เขาอบรมพบกลุมสมาชิก อพ.สธ. ศึกษาเอกสารคูมือดําเนินการตามข้ันตอนของ อพ.สธ.   โดยเฉพาะดานท่ี 
๑ การบริหารและการจัดการ  ซึ่งเก่ียวของกับงาน  ท้ัง ๔ ฝายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขากลอยไดบรรจุ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนอยูในงานวิชาการ มีโครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติงานโครงการประจําปมาตลอดระยะเวลา ๕ ปซ่ึงการบริหารและการจัดการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ไดบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษาครูทุกคนไดวิเคราะหตัวชี้วัดของแตละกลุมสาระ
ท่ีสอดคลองกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ใบงาน มีการสอนให
นักเรียนไดปฏิบัติจริง ลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลในทองถ่ิน มีการศึกษาพันธุไมตางๆในโรงเรียนมีพืชศึกษาปแรกคือ
ตําลึง  อีก ๒ ปถัดมาคือ  ไพล จากการดําเนินงานดังกลาวโรงเรียนสามารถพัฒนางานผานการประเมินไดรับ
พระราชทานปายงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและผานการประเมินไดรับเกียรติบัตรข้ันท่ี ๑ เกียรติบัตร
แหงความมุงม่ัน        
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บทนํา  

"การรักในทรัพยากร คือ การรักชาติ รักแผนดิน รักสิ่งท่ีเปนสมบัติของตัวเรา การท่ีจะใหเขารัก
ประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ทําไดโดยกอใหเกิดความรักความเขาใจ ถาใครไมรูจักกัน เราก็ไมมี
ความสัมพันธไมมีความผูกพันตอกัน แตวาถาใหรูจักสิ่งนั้นวาคืออะไร หรือวาทํางาน ก็จะรูสึกชื่นชมและรักหวง
แหนสิ่งนั้นวาเปนของตน และจะทําใหเกิดประโยชนได" พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา    
            พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ ิ่มเติม (ฉบบท ี่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท ี่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๓      ในมาตรา ๔ “การศ ึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรู เพ ื่อความเจร ิญงอกงามของ
บ ุคคลและส ังคม โดยการถ ายทอดความรู การฝ ึก การอบรม การส ืบสานทางวัฒนธรรม การสร างสรรค 
จรรโลงความก าวหน า ทางว ิชาการ การสร างองค ความรู อ ันเก ิดจากการจ ัดสภาพแวดล อม ส ังคม การเร ียนร ู
และป ัจจ ัยเก้ือหน ุนให บุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีว ิต   และ มาตรา ๗ ในกระบวนการเร ียนรู ต องมุ ง
ปล ูกฝ ังจ ิตสำน ึกท่ีถ ูกต องเก่ียวก ับการเม ืองการปกครองในระบอบประชาธ ิปไตยอ ันม ีพระมหากษ ัตร ิย ทรง
เป ็นประม ุข รู จ ักร ักษาและส งเสร ิมส ิทธิ หน าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศ ักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเป ็นไทย รู จ ักร ักษาผลประโยชน ส วนรวมและของประเทศชาติ 
รวมท้ังส งเสร ิมศาสนา ศ ิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การก ีฬา ภ ูม ิป ัญญาท องถ่ิน ภ ูม ิป ัญญาไทย และความรู อ ัน
เป ็นสากล ตลอดจนอน ุร ักษ ทร ัพยากรธรรมชาต ิและ สิ่งแวดล อม ม ีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู จ ัก
พ ึ่งตนเอง ม ีความร ิเริ่มสร างสรรค ใฝรู และเร ียนร ูด วย ตนเองอยางตอเนื่อง  มาตรา ๒๓ การจ ัดการศ ึกษา ท้ัง
การศ ึกษาในระบบ การศ ึกษานอกระบบ และการศ ึกษา ตามอ ัธยาศ ัย ต องเน นความสำค ัญทางความรู 
ค ุณธรรม กระบวนการเร ียนรู และบ ูรณาการตามความเหมาะสม ของแตละระดับการศึกษาในเรื่อง (๑) ความรู 
เรื่องเก่ียวก ับตนเอง และความส ัมพ ันธ ของตนเองก ับส ังคม ได แก ครอบคร ัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก 
รวมถ ึงความรูเก่ียวกับประวัต ิศาสตร ความเป ็นมาของส ังคมไทยและระบบการเม ือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอ ันมีพระมหากษ ัตริยทรงเปนประม ุข (๒) ความรู และท ักษะด านว ิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
รวมท้ังความรู ความเข าใจและ ประสบการณ เรื่องการจ ัดการ การบำร ุงร ักษาและการใช ประโยชน จาก
ทร ัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล อม อยางสมดุลยั่งยืน 

โรงเรียนวัดเขากลอย ไดสมัครเขารวมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  
ปการศึกษา ๒๕๕๙  โดยการสนับสนุนขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง  
เขาอบรมพบกลุมสมาชิก อพ.สธ. ศึกษาเอกสารคูมือดําเนินการตามข้ันตอนของ อพ.สธ.   โดยเฉพาะดานท่ี 
๑ การบริหารและการจัดการ  ซ่ึงเก่ียวของกับงาน  ท้ัง ๔ ฝายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขากลอยไดบรรจุ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนอยูในงานวิชาการ มีโครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติงานโครงการประจําปมาตลอดระยะเวลา ๕ ปซ่ึงการบริหารและการจัดการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ไดบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษาครูทุกคนไดวิเคราะหตัวชี้วัดของแตละกลุมสาระ
ท่ีสอดคลองกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ใบงาน มีการสอนให
นักเรียนไดปฏิบัติจริง ลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลในทองถ่ิน มีการศึกษาพันธุไมตางๆในโรงเรียนมีพืชศึกษาปแรกคือ
ตําลึง  อีก ๒ ปถัดมาคือ  ไพล จากการดําเนินงานดังกลาวโรงเรียนสามารถพัฒนางานผานการประเมินไดรับ
พระราชทานปายงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและผานการประเมินไดรับเกียรติบัตรข้ันท่ี ๑ เกียรติบัตร
แหงความมุงม่ัน        
 

 
จากผลการดําเนินงานดังกลาวสามารถสรางประโยชนตอนักเรยีน  ครู  ผูบริหารโรงเรียน  ผูปกครอง

และชุมชน  ในหลายๆ ดานอีกท้ังยังสรางคุณคาใหกับชุมชนสงผลใหเกิดความภูมิใจ ในทองถ่ินของตนเอง
ความตระหนักท่ีจะคนหาศักยภาพของทองถ่ินมาอนุรักษใหคนรุนหลังสืบไป 

ดานวิชาการ  ผูเรียนสามารถเรียนรูเหมาะสมกับวัย เกิดนวัตกรนอยในโรงเรียน เชน นักเขียน นัก
ประดิษฐ ครูนํา พืช ชีวภาพ กายภาพ ในโรงเรียน มาเปนสื่อในการจัดการเรียนรู   โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในทุกกลุมสาระการเรียนรู ดานภูมิปญญา เกิด
กระบวนการ รับ นํามาใช สรางนวัตกรรม  ถายทอด  และสืบสานตอใหคงอยูคูกับชุมชน  ดานคุณธรรม
จริยธรรม ผูเรียนมีจิตสํานึกรักและหวงแหน โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข  มีผลงานเดนดังนี้ 

(๑) การใชภูมิปญญาพัฒนาผลิตภัณฑจักสานจากศักยภาพของตําลึง ( ชะโปง ) ชั้นประถมศึกษาปท่ี  
๔ – ๖ โรงเรียนวัดเขากลอย   จุดเดนของผลงาน คือ ใชเวลาผลิตในระยะสั้น สามารถใชใสสิ่งของได
หลากหลาย เชน ใสขวดน้ํา  ปนโต หรือเปนถุงใสสินคาของชุมชน  ท่ีมีความเหนียว ทนทาน พกพาไดสะดวก 
และชวยลดการใชถุงพลาสติกไดอีกดวย  ซ่ึงมีแรงบันดาลใจ  จากการคนพบดานรูปลักษณและศักยภาพของเถา
ตําลึงท่ีมีความเหนียวทนทาน  จึงไดนําเชือกฟางท่ีมีความเหนียวทนทานสามารถใชแทนเถาตําลึงได มาจักสาน
เปนเครื่องใช ทดแทนการใชถุงพลาสติก   

                             
 

การใชภูมิปญญาพัฒนาผลิตภัณฑจักสานจากศักยภาพของตําลึง ( ชะโปง ) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 
โรงเรียนวัดเขากลอย เพ่ือศึกษาการใชภูมิปญญาพัฒนาผลิตภัณฑจักสานจากศักยภาพของตําลึง โดยใชเชือก
ฟาง  ดวยวิธีการศึกษาวิธีการจักสานเครื่องใชจากภูมิปญญาชาวบาน คนหาวัสดุท่ีมีรูปลักษณและศักยภาพ
เทียบเทากับตําลึง  ออกแบบผลิตภัณฑจักสาน  สรางผลิตภัณฑจักสาน  นําไปทดลองใช  พัฒนาผลิตภัณฑ 
และเผยแพรสูชุมชน  จากการศึกษาพบวา สามารถนําเชือกฟางท่ีมีความเหนียวทนทานมาจักสานเปนเครื่องใช 
( ชะโปง )  เพ่ือทดแทนการใชถุงพลาสติกได ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  

(๒) การใชภูมิปญญาพัฒนาผลิตภัณฑสารสกัดน้ํามันไพล ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ โรงเรียนวัดเขา
กลอย ซ่ึงน้ํามันหอมระเหย และสารเคอรคูมิน (Curcumin) อนุพันธุแนฟโทควิโนน อนุพันธุบิวทานอยดท่ี
ประกอบในไพลเปนกลุมสารท่ีมีผลการวิจัยพบวา มีฤทธิ์ตานการอักเสบ และ แกปวดในสัตวทดลอง 
(Soonthornchareonnon, 2012)  จากการศึกษาประสิทธิผลของการนวดดวยน้ําค้ันไพลและน้ํามันไพลตอ
อาการปวดกลามเนื้อคอ บา ไหล พบวาน้ํามันไพลและน้ํามันไพลสามารถใชแทนกันได เพราะมีผลตออาการ
ปวดกลามเนื้อไมแตกตางกัน (อําพล บุญเพียร และ ลดาวัลย อุนประเสริฐพงศ    นิชโรจน, 2018)  
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สําหรับชุมชนบานเขากลอยมีการนําเหงาของไพลมาทําเปนน้ํามันทาแกปวดเม่ือย หรือทําเปนลูก
ประคบแกปวดเม่ือย ดังนั้นโรงเรียนวัดเขากลอย ไดจัด การเรียนรูพืชศึกษา(ไพล) ใหกับผูเรียนบูรณาการเรียนรู
ทุกกลุมสาระการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรงุ 2560 
และการทําน้ํามันไพลเปนหนึ่งในผลิตภัณฑท่ีไดจากกระบวนการเรียนรูดังกลาว 
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สําหรับชุมชนบานเขากลอยมีการนําเหงาของไพลมาทําเปนน้ํามันทาแกปวดเม่ือย หรือทําเปนลูก
ประคบแกปวดเม่ือย ดังนั้นโรงเรียนวัดเขากลอย ไดจัด การเรียนรูพืชศึกษา(ไพล) ใหกับผูเรียนบูรณาการเรียนรู
ทุกกลุมสาระการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 
และการทําน้ํามันไพลเปนหนึ่งในผลิตภัณฑท่ีไดจากกระบวนการเรียนรูดังกลาว 
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เอกสารนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
บูรณษการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

 
 

เร่ือง  ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
 

 
 

 ผูนําเสนอ 
 

1. นางพนาพรรณ    ราชเสนา 
ตําแหนง ครู 

 
2. นายวณัณุวรรธน   ศรีไสว 

ตําแหนง ครู 
 
 

ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห 50 
ตําบลโนนสมบูรณ   อําเภอบานแฮด    จังหวัดขอนแกน 

นําเสนอ วันที่  23  กนัยายน  2565 
 
 

หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ  ตําบลไทยบุรี  อําเภอทาศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รายวิชาวิทยาศาสตร   รหัสวิชา ว 23101  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง ระบบนิเวศ           จํานวน   3   ช่ัวโมง 
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน 
สาระท่ี 2 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 

มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรู
ไปใชประโยชน  

การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร 
สาระ สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว: รูสัมพันธ รูผูกพัน รูดุลยภาพ 
สาระสําคัญ 
  การวิเคราะหองคความรูธรรมชาติของปจจัยหลัก การเรียนรูธรรมชาติของปจจัยท่ีเขามาเก่ียวของ          
การเรียนรูธรรมชาติของความพันเก่ียวระหวางปจจัย การวิเคราะหสัมพันธภาพระหวางปจจัย เพ่ือเขาใจดุลยภาพ
และความพันเก่ียวของสรรพสิ่ง 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
 ดานวิชาการ 

1. เพ่ือเรียนรูนิเวศวิทยา และระบบนิเวศวิทยา 
2. เพ่ือเรียนรูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
3. เพ่ือเขาใจดุลยภาพและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม 

ดานคุณธรรมจริยธรรม 
  1. มีความเมตตา กรุณา ไมทํารายทําลาย 

2. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย  
  3. ความซ่ือตรง ในการศึกษาและรายงานผลท่ีถูกตองเปนจริง   
  4. ความมีระเบียบความรอบคอบ ละเอียดถ่ีถวน     
  5. ความอดทนตอสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน เชน อดทนตอความรอนของแสงแดด 

6. ความเพียรในการปฏิบัติงาน 
7. มีความเอ้ืออาทร เก้ือหนุน   
 

3. สาระการเรียนรู 
การเรียนรูธรรมชาติของปจจัยท่ีเขามาเก่ียวของ การเรียนรูธรรมชาติของความพันเก่ียวระหวางปจจัย 

กระบวนการเรียนรู 
 ข้ันนํา  

1. ครูทบทวนความรู เ ก่ียวกับระบบนิเวศในแตละทองถ่ิน ประกอบดวย องคประกอบทางกายภาพ                        
และองคประกอบทางชีวภาพเฉพาะถ่ิน ซ่ึงมีความเก่ียวของสัมพันธกันความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 
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หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง ระบบนิเวศ           จํานวน   3   ช่ัวโมง 
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน 
สาระท่ี 2 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 

มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรู
ไปใชประโยชน  

การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร 
สาระ สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว: รูสัมพันธ รูผูกพัน รูดุลยภาพ 
สาระสําคัญ 
  การวิเคราะหองคความรูธรรมชาติของปจจัยหลัก การเรียนรูธรรมชาติของปจจัยท่ีเขามาเก่ียวของ          
การเรียนรูธรรมชาติของความพันเก่ียวระหวางปจจัย การวิเคราะหสัมพันธภาพระหวางปจจัย เพ่ือเขาใจดุลยภาพ
และความพันเก่ียวของสรรพสิ่ง 

2. จุดประสงคการเรียนรู 
 ดานวิชาการ 

1. เพ่ือเรียนรูนิเวศวิทยา และระบบนิเวศวิทยา 
2. เพ่ือเรียนรูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
3. เพ่ือเขาใจดุลยภาพและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม 

ดานคุณธรรมจริยธรรม 
  1. มีความเมตตา กรุณา ไมทํารายทําลาย 

2. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย  
  3. ความซ่ือตรง ในการศึกษาและรายงานผลท่ีถูกตองเปนจริง   
  4. ความมีระเบียบความรอบคอบ ละเอียดถ่ีถวน     
  5. ความอดทนตอสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน เชน อดทนตอความรอนของแสงแดด 

6. ความเพียรในการปฏิบัติงาน 
7. มีความเอ้ืออาทร เก้ือหนุน   
 

3. สาระการเรียนรู 
การเรียนรูธรรมชาติของปจจัยท่ีเขามาเก่ียวของ การเรียนรูธรรมชาติของความพันเก่ียวระหวางปจจัย 

กระบวนการเรียนรู 
 ข้ันนํา  

1. ครูทบทวนความรู เ ก่ียวกับระบบนิเวศในแตละทองถ่ิน ประกอบดวย องคประกอบทางกายภาพ                        
และองคประกอบทางชีวภาพเฉพาะถ่ิน ซ่ึงมีความเก่ียวของสัมพันธกันความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

2. ครูอธิบายความแตกตางของปจจัยทางกายภาพ ชีวภาพ และอธิบายความสัมพันธของปจจัยทางชีวภาพ               
และกายภาพท่ีเขามาเก่ียวของกับพืชศึกษา 
 ข้ันสอน ช่ัวโมงท่ี 1 ศึกษาชีวภาพ 

1. ครูแบงกลุมออกเปนกลุม กลุมละ 3-6 คน แตละกลุมเลือกศึกษาเรียนรูความพันเก่ียว ของปจจัย  
ชีวภาพ ท่ีเขามาเก่ียวพันกับกกรังกา 
       2. ครูใหนักเรียนเลือกพ้ืนท่ีศึกษาในโรงเรียนตามความสนใจเพ่ือศึกษาชีวภาพท่ีเขามาพันเก่ียว                   

กับกกรังกา และแจกใบงานท่ี 1 ใหนักเรียนบันทึกผลการเรียนรู 
ช่ังโมงท่ี 2 ศึกษากายภาพ        

  3. ครูใหนักเรียนกลุมเดิมศึกษา กายภาพ ท่ีเขามาพันเก่ียวกับกกรังกา ครูแจกใบงานท่ี 2 อธิบายข้ันตอน
ในการศึกษาใหนักเรียนทราบ (ทําตามคําสั่งในใบงาน) 
   4. ใหนักเรียนแตและกลุม สํารวจ วิเคราะหองค ปจจัยชีวภาพและกายภาพ ท่ีเขามาพันเก่ียวกับกกรังกา  
วามาทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยางไร วาดภาพ และบันทึกผลลงในใบงานนักเรียน 
                 5. แตละกลุมนําผลงานมานําเสนอหนาหองเรียน  

ข้ันสรุป  
       1.  แตละกลุมรวบรวมผลการเรียนรู  
              2.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุป สัตวท่ีเขามาเก่ียวของ ครูและนักเรียนรวมกันอธิบายความแตกตางของปจจัย
ทางชีวภาพและ กายภาพ ท่ีแตละกลุมไดนําเสนอ  
       3.  จัดทําเปนรายงาน  
5. ส่ือการเรียนรู 

 1.  สัตวศึกษา เชน แมงมุม มด แมลง หนอน 
 2.  ปจจัยกายภาพ เชน ตัวอยางดิน น้ํา กรวดทราย  
 3.  ไมบรรทัด/ ดินสอ/ แวนขยาย/ ปากกา/ สีไม  
แหลงเรียนรูเพ่ิมเติม 

- พืชศึกษาในพ้ืนท่ีศึกษาของโรงเรียน 
6. วัดผลประเมินผล 

6.1 วิธีวัดผล 
ดานความรู   

  - ดูผลการปฏิบัติงาน 
  - สังเกตการณนําเสนอผลงาน การถายทอดความรู   
 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
  - สังเกตพฤติกรรมแตละบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติงาน กับปจจัยการเรียนรู  
  - สังเกตการทํางานกลุม  
  - สังเกตการใชอุปกรณในการเรียนรู 
         6.2 การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
ตรวจใบงานท่ี 1 ใบงานท่ี 1 รอยละ 60 ผานเกณฑ 
ประเมินการนําเสนอผลงาน แบบประเมินการนําเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 
สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 
สังเกตความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงม่ันในการ
ทํางาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 
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7. บันทึกผลหลังการสอน  
ดานความรู    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...........................…………… 
ดานทักษะกระบวนการ   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................……          
ดานคุณธรรมจรยิธรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….............................………        
 

                                                         ลงชื่อ...............................................ผูสอน 
                                  (นางพนาพรรณ   ราชเสนา) 

 
7.1 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ (หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย)ี  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

                                                         ลงชื่อ............................................... 
                             (นางสาววรัญญา  นันทา) 

                                                หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

7.2. ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ  ผูบริหารสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                         
                                                           ลงชื่อ............................................... 

                               (นางจิรัชยา   ศิลปชัย) 
                                                            รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
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7. บันทึกผลหลังการสอน  
ดานความรู    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...........................…………… 
ดานทักษะกระบวนการ   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................……          
ดานคุณธรรมจรยิธรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….............................………        
 

                                                         ลงชื่อ...............................................ผูสอน 
                                  (นางพนาพรรณ   ราชเสนา) 

 
7.1 ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ (หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย)ี  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

                                                         ลงชื่อ............................................... 
                             (นางสาววรัญญา  นันทา) 

                                                หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

7.2. ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ  ผูบริหารสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                         
                                                           ลงชื่อ............................................... 

                               (นางจิรัชยา   ศิลปชัย) 
                                                            รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

 
 
 
 
 

 
 

ใบความรูเรื่องระบบนิเวศ 
 

 
 

ระบบนิเวศ หมายถึง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในแหลงท่ีอยูอาศัย ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง ความสัมพันธมี 2 ลักษณะ  
คือ ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต และระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตดวยกันเอง โดยมีการถายทอดพลังงาน
และสารอาหารในบริเวณนั้น ๆ สูสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมอาจแบงไดออกเปน 2 ประเภท      
1. ส่ิงแวดลอมท่ีไมมีชีวิต (Abiotic Environment) หรอืปจจัยทางกายภาพ (Physical Factor) ไดแก แสงสวาง 
อุณหภูมิ น้ําและความชื้น กระแสลม อากาศ ความเค็ม ความเปนกรด-เบส แรธาตุ ไฟแกส    
2. ส่ิงแวดลอมท่ีมีชีวิต (Biotic Environment) หรือปจจัยทางชีวภาพ (Biotic Factor) 

ความหลากหลายในระบบนิเวศ 
ระบบนิเวศประกอบดวยสิ่งมีชีวิตนานาชนิดและรูปแบบตางกัน ไมวาจะเปนพืช สัตว จุลินทรียท่ีอยูรวมกัน

บริเวณใดบริเวณหนึ่ง โดยสิ่งมีชีวิตเหลานั้นสามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอมรอบ ๆ ตัวได การปรับตัว
เปลี่ยนแปลงบางอยางของสิ่งมีชีวิตอาจเกิดข้ึนภายในหนึ่งชั่วอายุหรือยาวนานหลายชั่วอายุ โดยผานการคัดเลือกตาม
ธรรมชาติ ตามกระบวนการวิวัฒนาการ คุณสมบัติและความสามารถของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดลอมตางก็มี
บทบาทรวมกัน และมีปฏิกิริยาตอกันและกันอยางซับซอนในระบบนิเวศท่ีสมดุล โครงสรางและคุณสมบัติของระบบนเิวศ
เปนสิ่งสําคัญท่ีชวยใหสิ่งมีชีวิตตาง ๆ รวมท้ังมนุษยอยูรวมกันไดอยางสมดุล เม่ือความเจริญและอารยธรรมของมนุษย
ไดมาถึงจุดสุดยอดและเริ่มเสื่อมลงเพราะมนุษยเริ่มทําลายสิ่งมีชิตชนิดอ่ืนท่ีเคยชวยเหลือสนับสนุนตนเองมาโดยตลอด  
ไมวาจะเปนดานอาหาร ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค หรือการแสวงหาความสุขและความบันเทิงบนความทุกข
ยากของสิ่งมีชีวิตอ่ืน จนทําใหเกิดการเสียสมดุลของระบบนิเวศ ซ่ึงนําไปสูความเสียหายอยางใหญหลวงของสรรพสิ่ง              
ท้ังมวล การท่ีสิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ ถูกทําลายสูญหายไปจากโลก จะเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยเรงใหอัตราการสูญพันธ                
ของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดท่ีเหลืออยูเพ่ิมมากข้ึนเปนทวีคูณ อันเนื่องมาจากการเสียดุลของระบบนิเวศนั้นเอง อัตราการสูญพันธุ
อาจแตกตางกันไปในแตละระบบนิเวศ จะมีทางเปนไปไดมากนอยเพียงใดหรือไมท่ีมนุษยจะนําเอาความรูทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมาใชในการปรับปรุงหาสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนมาทดแทนสิ่งมีชีวิตท่ีสูญพันธุไป ท้ังนี้เพราะการสูญเสียแหลงสะสม
ความแปรผันทางพันธุกรรม อันถือวาเปนขุมทรัพยล้ําคาของประชากรสิ่งมีชีวิต นั้นจะเปนการสงเสริมใหมีการทําลาย
ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศนั้น ๆ มากข้ึน 

ปจจัยท่ีมีผลตอการดํารงชีพ 
• ปจจัยตาง ๆ ตามธรรมชาติ ไดแก แสง อุณหภูมิ ปริมาณกาซออกซิเจน ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ปริมาณแรธาตุ 
ความขุนในของน้ํา 
• ปจจัยทางชีวภาพ ไดแก ชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตแตละชนิด 
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• ปจจัยท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย ไดแก การใชยาฆาแมลง ซ่ึงเม่ือชะลางลงสูแหลงน้ําจะไปทําลายสิ่งมีชีวิตในน้ํา    
น้ําบางชนิดทําใหมีผลกระทบตอการถายทอดพลังงานและสมดุลทางธรรมชาติในแหลงน้ํา สิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา 
• ผูผลิต ไดแก พืชตาง ๆ ซ่ึงในแหลงน้ํามีท้ังท่ีเปนพวกแพลงกตอน (Plankton) สาหรายตาง ๆ เฟรน และพืชดอก 
• ผูบริโภค ไดแก พวกแพลงกตอนสัตว แมลงตาง ๆ และสัตวพวกกินซากอินทรีย 
• ผูยอยสลาย มีท้ังพวกแบคทีเรีย เห็ด รา 

โซอาหารและสายใยอาหาร 
โซอาหาร หมายถึง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในเรื่องของการกินตอกันเปนทอด ๆ จากผูผลิตสูผูบริโภค ทําให

การถายทอดพลังงานในอาหารตอเนื่องเปนลําดับจากการกินตอกัน ตัวอยางเชน 
1. Decomposition food chain เปนหวงโซอาหารท่ีเริ่มตนจากการยอยสลายซากอินทรียโดยพวกจุลินทรีย ไดแก เห็ด
รา แบคทีเรีย และ Detritivorous animails เปนระบบนิเวศท่ีมีสายใยอาหารของผูยอยสลายมากกวา เชน ซากพืชซาก
สัตว ไสเดือนดิน นก งู 
2. Parasitism food chain เปนหวงโซอาหารท่ีเริ่มตนจากภาวะปรสิต ตัวอยางเชน ไก ไรไก โปโตซัว แบคทีเรีย 
3. Predation food chain เปนหวงโซอาหารท่ีเปนการกินกันของสัตวผูลา (สัตวกินพืช สัตวกินเนื้อ) อาจเปนพวกขุดกิน 
(Grazing food chain) ซ่ึงหวงโซเริ่มตนท่ีสัตวพวกขูดกินอาหารแบบผสม โดยมีการกินกันและมีปรสิต เชน สาหรายสี
เขียว หอยขม พยาธิใบไม นก 
สายใยอาหาร 
         ในระบบนิเวศหนึ่ง ๆ จะมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอาศัยอยูรวมกันเปนกลุมของสิ่งมีชีวิตและมีความสัมพันธ          
ซ่ึงกันและกัน ท่ีสําคัญคือการเปนการทําใหมีการถายทอดพลังงานในโมเลกุลของอาหารตอเนื่องเปนลําดับจากพืช ซ่ึงเปน
ผูผลิต (Producer) สูผูบริโภค (Herbivore) ผูบริโภคสัตว (Carnivore) กลุมผูบริโภคท้ังพืชและสัตว (Omnivore) และ           
ผูยอยสลายอินทรียสาร (Decomposer) ตามลําดับในหวงโซอาหาร (Food Chain) ในระบบนิเวศธรรมชาติระบบหนึ่ง ๆ 
จะมีหวงโซอาหารสัมพันธกันอยางซับซอนหลายหวงโซ เปนสายใยอาหาร (Food Web) 

สปชีส คือ เปนเหยื่อกับผูลาเหยื่อ (Prey Predator Interaction) ซ่ึงเปนความสัมพันธท่ีมีฝายหนึ่งไดประโยชน
และอีกฝายหนึ่งเสียประโยชน สวนไลเคนสเปนสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด คือ รากับสาหรายสีเขียว การอยูรวมกันนี้ท้ังสาหรายและ
ราตางไดรับประโยชน กลาวคือ สาหรายสรางอาหารเองไดแตตองอาศัยความชื้นจากรา ราก็ไดอาศัยอาหารท่ีสาหราย
สรางข้ึนและใหความชื้นแกสาหราย ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดท่ีอาศัยอยูรวมกันชั่วคราวหรือตลอดไป และ
ตางฝายตางไดประโยชน เรียกวา ภาวะท่ีพ่ึงพากัน (Mutualism) แบคทีเรีย พวกไรโซเบียม (Rhizobium) ท่ีอาศัยอยูท่ี
ปมรากพืชตระกูลถ่ัว โดยแบคทีเรียจับไนโตรเจนในอากาศ แลวเปลี่ยนเปนสารประกอบไนเตรตท่ีพืชนําไปใช สวน
แบคทีเรียก็ไดพลังงานจากการสลายสารอาหารท่ีมีอยูในรากพืช นอกจากนี้ความสัมพันธระหวางซีแอนีโมนีกับปูเสสวน 
มดดํากับเพลี้ยก็เปนความสัมพันธแบบพ่ึงพาฝายหนึ่งไดรับ เพ่ืออาศัยความชื้นและแรธาตุบางอยางจากเปลือกตนไม
เทานั้น โดยตนไมใหญไมเสียประโยชนเรียกความสัมพันธเชนนี้วา ภาวะอางอิง (Commensalism) ฝายหนึ่งไดรับ
ประโยชนและอีกฝายหนึ่งเสียประโยชน คือความสัมพันธท่ีเรียกวา ภาวะปรสิต (Parasitism) เชน เห็บท่ีอาศัยท่ีผิวหนัง
ของสุนัข สุนัขเปนผูถูกอาศัย (Host) ถูกเห็บสุนัขดูดเลือดจึงเปนฝายเสียประโยชน สวนเห็บซ่ึงเปนปรสิต (Parasite) ไดรับ
ประโยชนคือไดอาหารจากเลือดของสุนัขภายในรางกายของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ยังเปนท่ีอาศัยของปรสิตหลายชนิด เชน พยาธิ
ใบไมในตับ พยาธิไสเดือน พยาธิตัวตืดในทางเดินอาหาร เปนตน 
  กลุมสิ่งมีชีวิตท่ีเปนผูยอยสลายอินทรียสาร ไดแก แบคทีเรีย เห็ด ราจะสรางสารออกมายอยสลายซากสิ่งมีชีวิต
บางสวนของสารท่ียอยแลว จะถูกดูดกลับไปใชในการดํารงชีวิตดวยกระบวนการดังกลาว ทําใหซากสิ่งมีชีวิตเนาเปอยยอย
สลายเปนอินทรียสารกลับคืนสูสิ่งแวดลอม ความสัมพันธแบบนี้เรียกวา ภาวะมีการยอยสลาย (Saprophytism) 
...................................................................................................................................................................................... 
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• ปจจัยท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย ไดแก การใชยาฆาแมลง ซ่ึงเม่ือชะลางลงสูแหลงน้ําจะไปทําลายสิ่งมีชีวิตในน้ํา    
น้ําบางชนิดทําใหมีผลกระทบตอการถายทอดพลังงานและสมดุลทางธรรมชาติในแหลงน้ํา สิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา 
• ผูผลิต ไดแก พืชตาง ๆ ซ่ึงในแหลงน้ํามีท้ังท่ีเปนพวกแพลงกตอน (Plankton) สาหรายตาง ๆ เฟรน และพืชดอก 
• ผูบริโภค ไดแก พวกแพลงกตอนสัตว แมลงตาง ๆ และสัตวพวกกินซากอินทรีย 
• ผูยอยสลาย มีท้ังพวกแบคทีเรีย เห็ด รา 

โซอาหารและสายใยอาหาร 
โซอาหาร หมายถึง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในเรื่องของการกินตอกันเปนทอด ๆ จากผูผลิตสูผูบริโภค ทําให

การถายทอดพลังงานในอาหารตอเนื่องเปนลําดับจากการกินตอกัน ตัวอยางเชน 
1. Decomposition food chain เปนหวงโซอาหารท่ีเริ่มตนจากการยอยสลายซากอินทรียโดยพวกจุลินทรีย ไดแก เห็ด
รา แบคทีเรีย และ Detritivorous animails เปนระบบนิเวศท่ีมีสายใยอาหารของผูยอยสลายมากกวา เชน ซากพืชซาก
สัตว ไสเดือนดิน นก งู 
2. Parasitism food chain เปนหวงโซอาหารท่ีเริ่มตนจากภาวะปรสิต ตัวอยางเชน ไก ไรไก โปโตซัว แบคทีเรีย 
3. Predation food chain เปนหวงโซอาหารท่ีเปนการกินกันของสัตวผูลา (สัตวกินพืช สัตวกินเนื้อ) อาจเปนพวกขุดกิน 
(Grazing food chain) ซ่ึงหวงโซเริ่มตนท่ีสัตวพวกขูดกินอาหารแบบผสม โดยมีการกินกันและมีปรสิต เชน สาหรายสี
เขียว หอยขม พยาธิใบไม นก 
สายใยอาหาร 
         ในระบบนิเวศหนึ่ง ๆ จะมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอาศัยอยูรวมกันเปนกลุมของสิ่งมีชีวิตและมีความสัมพันธ          
ซ่ึงกันและกัน ท่ีสําคัญคือการเปนการทําใหมีการถายทอดพลังงานในโมเลกุลของอาหารตอเนื่องเปนลําดับจากพืช ซ่ึงเปน
ผูผลิต (Producer) สูผูบริโภค (Herbivore) ผูบริโภคสัตว (Carnivore) กลุมผูบริโภคท้ังพืชและสัตว (Omnivore) และ           
ผูยอยสลายอินทรียสาร (Decomposer) ตามลําดับในหวงโซอาหาร (Food Chain) ในระบบนิเวศธรรมชาติระบบหนึง่ ๆ 
จะมีหวงโซอาหารสัมพันธกันอยางซับซอนหลายหวงโซ เปนสายใยอาหาร (Food Web) 

สปชีส คือ เปนเหยื่อกับผูลาเหยื่อ (Prey Predator Interaction) ซ่ึงเปนความสัมพันธท่ีมีฝายหนึ่งไดประโยชน
และอีกฝายหนึ่งเสียประโยชน สวนไลเคนสเปนสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด คือ รากับสาหรายสีเขียว การอยูรวมกันนี้ท้ังสาหรายและ
ราตางไดรับประโยชน กลาวคือ สาหรายสรางอาหารเองไดแตตองอาศัยความชื้นจากรา ราก็ไดอาศัยอาหารท่ีสาหราย
สรางข้ึนและใหความชื้นแกสาหราย ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดท่ีอาศัยอยูรวมกันชั่วคราวหรือตลอดไป และ
ตางฝายตางไดประโยชน เรียกวา ภาวะท่ีพ่ึงพากัน (Mutualism) แบคทีเรีย พวกไรโซเบียม (Rhizobium) ท่ีอาศัยอยูท่ี
ปมรากพืชตระกูลถ่ัว โดยแบคทีเรียจับไนโตรเจนในอากาศ แลวเปลี่ยนเปนสารประกอบไนเตรตท่ีพืชนําไปใช สวน
แบคทีเรียก็ไดพลังงานจากการสลายสารอาหารท่ีมีอยูในรากพืช นอกจากนี้ความสัมพันธระหวางซีแอนีโมนีกับปูเสสวน 
มดดํากับเพลี้ยก็เปนความสัมพันธแบบพ่ึงพาฝายหนึ่งไดรับ เพ่ืออาศัยความชื้นและแรธาตุบางอยางจากเปลือกตนไม
เทานั้น โดยตนไมใหญไมเสียประโยชนเรียกความสัมพันธเชนนี้วา ภาวะอางอิง (Commensalism) ฝายหนึ่งไดรับ
ประโยชนและอีกฝายหนึ่งเสียประโยชน คือความสัมพันธท่ีเรียกวา ภาวะปรสิต (Parasitism) เชน เห็บท่ีอาศัยท่ีผิวหนัง
ของสุนัข สุนัขเปนผูถูกอาศัย (Host) ถูกเห็บสุนัขดูดเลือดจึงเปนฝายเสียประโยชน สวนเห็บซ่ึงเปนปรสิต (Parasite) ไดรับ
ประโยชนคือไดอาหารจากเลือดของสุนัขภายในรางกายของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ยังเปนท่ีอาศัยของปรสิตหลายชนิด เชน พยาธิ
ใบไมในตับ พยาธิไสเดือน พยาธิตัวตืดในทางเดินอาหาร เปนตน 
  กลุมสิ่งมีชีวิตท่ีเปนผูยอยสลายอินทรียสาร ไดแก แบคทีเรีย เห็ด ราจะสรางสารออกมายอยสลายซากสิ่งมีชีวิต
บางสวนของสารท่ียอยแลว จะถูกดูดกลับไปใชในการดํารงชีวิตดวยกระบวนการดังกลาว ทําใหซากสิ่งมีชีวิตเนาเปอยยอย
สลายเปนอินทรียสารกลับคืนสูสิ่งแวดลอม ความสัมพันธแบบนี้เรียกวา ภาวะมีการยอยสลาย (Saprophytism) 
...................................................................................................................................................................................... 

 
 
 

 
 

 

ใบงานท่ี 1.1    

เรียนรูความเกี่ยวพัน 

1.1 เรียนรูความเก่ียวพันของปจจัย ชีวภาพ 

คําช้ีแจง    ใหนักเรียนสํารวจและบันทึกขอมูลสิ่งมีชีวิตท่ีเขามาเก่ียวพันกับพืชศึกษา บันทึกผลในตาราง 

ช่ือพืชศึกษา..................................................................................................................................................... 

สมาชิกกลุม 1……………….………………………………………….. 2…………………..……………………………………. 
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ลําดับ 
ส่ิงท่ีพบ 
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สาระ : สรรพสิ่งลวนพัน
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ใบงานท่ี 1.2 

 เรียนรูความเกี่ยวพัน 

1.2 เรียนรูความเก่ียวพันของปจจัย กายภาพ 
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สาระ : สรรพสิ่งลวนพัน
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สาระ : สรรพสิ่งลวนพัน

 

 

 

ใบงาน 1.3  

เรียนรูตําแหนงของปจจัย 

2.1 เรียนรูตําแหนงของปจจัย ชีวภาพ 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนจัดทําผังแสดงตําแหนงของชีวภาพท่ีเขามาเก่ียวกันกับปจจัยหลัก 
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ภาพกิจกรรมการเรียนรู 
นักเรียนสํารวจปจจัยชีวภาพท่ีเขามาเก่ียวพันกับกกรังกา แลวนักเรียนวิเคราะหองคประกอบของชีวภาพท่ีพบวา

มาทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร อยางไร วาดภาพ และบันทึกผลลงในใบงาน 
 

 
ภาพกิจกรรมการศึกษาชีวภาพท่ีเขามาเก่ียวพันกับพืชศึกษา กกรังกา 
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สรุปผล ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการสาระการเรียนรูสรรพส่ิงลวนพันเกี่ยว 
นักเรียนไดเรียนรูธรรมชาติของความสัมพันธ ความผูกพัน และความสมดุล ระหวางปจจัยชีวภาพ ปจจัยกายภาพ 

ท่ีเขามาพันเก่ียวกับพืชศึกษา ทําใหทราบวาทุกชีวิตลวนตองพ่ึงพาอาศัยกันในการดํารงชีวิตดํารงเผาพันธุหากมีชนิดใด
ชนิดหนึ่งมากหรือนอยเกินไปจะสงผลตอสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ดังนั้นในธรรมชาติทุกชีวิตตองมีความพอดี และสมดุล 

ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการ การเรียนรูธรรมชาติของความเกี่ยวพันระหวางปจจัย   
แหลงท่ีอยูในธรรมชาติในแตละพ้ืนท่ี มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูหลายชนิด ซ่ึงแตละชนิดมีความเก่ียวพันระหวาง

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีความเก่ียวพันกันตลอดชีวิต การเจริญเติบโต 
เชน กลวยน้ําวา และกกรังกา อาศัยดินในการยึดลําตนและเปนแหลงธาตุอาหาร นอกจากนั้นกลวยน้ําวาและกกรังกา            
ยังอาศัยแสงในการสังเคราะหแสงเพ่ือสรางอาหาร และยังมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดท่ีเขามาเก่ียวพัน บางชนิดใชเปนแหลงท่ีอยู
อาศัย เปนแหลงอาหาร ใชเปนแหลงหลบภัย เปนท่ีพักผอน เปนท่ีดํารงเผาพันธุ ซ่ึงสิ่งมีชีวิตเหลานี้มีความพอดีกัน ทําให
เกิดความสมดุล สิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีความเก่ียวพันกับปจจัยชีวภาพและกายภาพอยางตอเนื่องยาวนานไมรูจบ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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อรรถชัย มีสุข1, จุฑาทิพย มีสุข1  
 

1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ตในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 
ตําบลวิชิต อาํเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 

 

บทคัดยอ 

ดวยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต ไดจัดใหมีพ้ืนท่ีศึกษาสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ปาชายเลนเปนสวนหนึ่งของพ้ืนท่ีศึกษา โดยมีพืชหลายชนิดรวมถึงพืชศึกษาท่ีสําคัญคือโกงกางใบเล็ก ท่ี
มีจํานวนมากและมีระยะการเจริญเติบโตครบทุกชวงอายุ ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนเห็นการใช
ประโยชนของโกงกางใบเล็กจึงมีการบูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรู ระหวางกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพ ในรายวิชาการปลูกไมสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (รหัสวิชา ง30272) กับ รายวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 1 
(เคมี)(รหัสวิชา ว30108) เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูสวนประกอบของโกงกางใบเล็ก รวมถึงรูปลักษณแลวนํามา
วิเคราะหศักยภาพ ดานคุณสมบัติท้ังทางกายภาพและทางชีวภาพ 

การบูรณาการใชความคิดหลักของการออกแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนโดยมีการวิเคราะหตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู เพ่ือกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม บูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนมีข้ันตอนหลักท่ีสําคัญ 3 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 วิเคราะหตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูท่ีสอดคลอง 
ข้ันท่ี 2 กําหนดจุดประสงคการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยใชคําท่ีบงถึงการกระทํา
ท่ีสอดคลองกับ 3 สาระเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน ของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และข้ันท่ี 3 ออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  การบูรณาการในสาระการเรียนรูประโยชนแท
แกมหาชนในลําดับการเรียนรูท่ี 1 การเรียนรูศักยภาพของปจจัยศึกษา การพิจารณาศักยภาพดานรูปลักษณ 
วิเคราะหศักยภาพดานคุณสมบัติและจินตนาการศักยภาพดานพฤติกรรม ในการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการ
รวมกันระหวางกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในเนื้อหารายวิชาเคมีเรื่องการวิเคราะหศักยภาพ
ของเปลือกตนโกงกางใบเล็กดวยการสังเกตรูปลักษณในสวนตางๆของตนโกงกางใบเล็กแลวเขาสูกระบวนการ
วิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพ เรื่องสี รสชาติ และคุณสมบัติทางเคมีเรื่องความเปนกรด เบส และการละลาย  
แลววิเคราะหศักยภาพดานคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี  ในสวนของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เปนการจัดการเรียนรู เรื่อง การสรางผลงานอยางมีความคิดสรางสรรคและมีทักษะการทํางานรวมกันเปนการตอ
ยอดการเรียนรูจากกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดมาจินตนาการ
ศักยภาพในการนําไปใชประโยชนตอไป 

จากการบูรณาการ เรื่อง การ วิเคราะหศักยภาพของเปลือกโกงกางใบเล็กโดยใชแผนการจัดการเรียนรู 
เรื่อง วิเคราะหศักยภาพของเปลือกลําตนโกงกางใบเล็กและการละลายของสารสกัด รวมกับใบงานวิเคราะห
โครงสรางและรูปลักษณสวนตางๆของโกงกางใบเล็ก แลวนํามาวิเคราะหศักยภาพของเปลือกลําตนโกงกางใบเล็ก
ดานคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของโกงกางใบเล็ก  และทํากิจกรรมการทดลอง เรื่อง การละลายของสารสกัด
จากเปลือกโกงกางใบเล็ก สรุปวาเปลือกตนโกงกางใบเล็กมีสมบัติดานกายภาพ เรื่องสี คือ มีพ้ืนผิวเปลือกสี
น้ําตาล ศักยภาพสามารถนํามาสกัดเพ่ือยอมสีผาได เรื่อง รสชาติ สารสกัดท่ีไดมีรสฝาด ศักยภาพลดอาการ
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ทองเดิน แผลหายงาย ปองกันและยับยั้งการกินของแมลงท่ีกินผักคุณสมบัติดานเคมี เรื่อง เรื่องความเปนกรดเบส 
สารสกัดท่ีไดมีสมบัติเปนกรดออน มี pH อยูท่ี 5-6 ศักยภาพคือสามารถทําลายและยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในพืช โดยนักเรียนไดเลือกศักยภาพดานกายภาพเรื่องรสฝาดนํามาตอยอดและจินตนาการ
นํามาสรางนวัตกรรมใหเกิดประโยชนตอไป 

 
คําสําคัญ : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, ศักยภาพ, ประโยชนแท 
ติดตอผูนําเสนอ : นายอรรถชัย มสีุข โทรศัพท 0640296644 . อีเมล arswpk@gmail.com 
                      นางจุฑาทิพย มีสุข โทรศัพท 0966361108 อีเมล nongjutha674@gmail.com 
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เชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในพืช โดยนักเรียนไดเลือกศักยภาพดานกายภาพเรื่องรสฝาดนํามาตอยอดและจินตนาการ
นํามาสรางนวัตกรรมใหเกิดประโยชนตอไป 
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บทนํา  

“การรักทรัพยากร คือ การรักชาติ รักแผนดิน” พระราโชวาทพระราชทานในการประชุมประจําป
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ วันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวน
จิตรลดา กรุงเทพฯ ปาโกงกางหรือปาพังกาในภาษาถ่ินภูเก็ตเปนเอกลักษณ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร ภูเก็ต ในเนื้อท่ี 70 ไร พ้ืนท่ีปาพังกา สวนใหญพบโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculate) ใน
ธรรมชาติจะเปนแนวปองกันคลื่นท่ีอยูอาศัย และอนุบาลของสัตวน้ํา สรางความสมดุลใหระบบนิเวศริมชายฝง 
แนวทางการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชนมีแบบฝก
กระบวนการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสาระประโยชนแทแกมหาชน: เรียนรูการวิเคราะหศักยภาพของปจจัย
ศึกษาเพ่ือใหผูเรียนวิเคราะหศักยภาพของเปลือกโกงกางใบเล็กท้ังทางกายภาพเรื่องสี ของเปลือกโกงกางใบเล็ก 
เรื่อง รสชาติ และทางเคมีเรื่อง ความเปนกรด เบส และการละลาย  รวมถึงโครงสรางสารท่ีพบในโกงกางใบเล็ก
ในสวนของการมีข้ัวและไมมีข้ัวของสารเชื่อมโยงของการละลายและการสกัดสารในเปลือกโกงกางใบเล็กเพ่ือ
นําไปใชประโยชนในทางอุตสหกรรมการฟอกหนัง ยารักษาโรคและเครื่องสําอาง โดยบูรณาการในรายวิชา
วิทยาศาสตรกายภาพเคมี  (ว30108) เรื่อง วิเคราะหศักยภาพของเปลือกลําตนโกงกางใบเล็กและการละลายของ
สารสกัด เนื้อหาเปนเรื่องการศึกษาโครงสรางภายนอกของตนโกงกางใบเล็ก แลวนํามาวิเคราะหศักยภาพ
คุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติทางเคมี รวมถึงการละลายของสารสกัดจากเปลือกโกงกางใบเล็ก กระบวน
การศึกษาใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ันตอนการสอนแบบสืบเสาะหา(5E) ประกอบดวย 5 
ข้ันตอนเริ่มจากข้ันสรางความสนใจ (Engagement) การกระตุนใหเกิดความสนใจใครรูโดยนําผูเรียนสูพ้ืนท่ีศึกษา
คือปาโกงกางในโรงเรียนแลวการศึกษาดานกายภาพคือการวิเคราะหสีของเปลือกโกงกางใบเล็กโดยใชแถบเทียบสี 
เปรียบเทียบสีตามสภาพจริง ศึกษาเรื่องรสชาติ โดยการชิมสารสกัดจากเปลือกโกงกางใบเล็กโดยใชน้ําเปนตัวทํา
ละลาย และการศึกษาดานเคมี เรื่อง ความเปนกรด เบสโดยใชสารละลายยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอรเปรียบเทียบสี
เพ่ือหาคา pH  และศึกษาเพ่ิมเติมโดยใหความรูทางทฤษฎี เรื่องสภาพข้ัวตามหลักการ like dissolve like คือตัว
ถูกละลายท่ีมีข้ัวจะละลายในตัวทําละลายท่ีมีข้ัว เพราะแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลมีข้ัวเปนแรงไดโพล-ไดโพล 
(dipole - dipole) แตจะไมละลายในตัวทําละลายท่ีไมมีข้ัว เชน เอทานอล (CH3CH2OH) ละลายในน้ํา (H2O) 
แตไมละลายในเฮกเซน (C6H14) จากนั้นสูข้ันสํารวจและคนหา (Exploration) โดยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการ
ทดลอง เรื่อง การละลายของสารสกัดจากเปลือกโกงกางใบเล็กในตัวทําลายชนิดตางๆ ซ่ึงตัวทําละลายท่ีใชในการ
ทดลองคือ น้ํากลั่น เอทานอล และเฮกเซน นักเรียนวางแผนการปฏิบัติการทดลองเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูล อางอิงกับ
ทฤษฎี เม่ือจบการทดลองนักเรียนอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) โดยการนําขอมูลขอสนเทศท่ีไดมา
วิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอในรูปของภาพถายและภาพวาดของสารท่ีได ผลการทดลองคือสารสกัด
จากเปลือกโกงกางใบเล็ก สามารถละลายไดดีท่ีสุดในเอทานอล และไมละลายในเฮกเซนท้ังนี้เนื่องจากสารสกัด
จากเปลือกโกงกางใบเล็ก เปนสารประกอบอินทรียเปนสารกลุมไกลโคไซดท่ีมีสมบัติเปนแอมฟฟล (amphiphile) 
สามารถละลายไดท้ังในน้ําและในตัวทําละลายท่ีไมมีข้ัว ซ่ึงตรงกับโครงสรางของเอทานอลซ่ึงมีท้ังสวนท่ีมีข้ัวและ
ไมมีข้ัวจึงละลายไดดีท่ีสุด ข้ันขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูท่ีสรางข้ึนไปเชื่อมโยงกับความรูเดิม
เรื่องการละลายของสารสกัด นําไปสูการนําไปใชประโยชนดานตางๆ และการวิเคราะหศักยภาพดานคุณสมบัติ
ทางเคมี เรื่องรสชาติ เพ่ือนําไปใชประโยชน   ข้ันประเมิน (Evaluation) นักเรียนประเมินผลการเรียนรูจากการ
ตอบคําถามทายกิจกรรมเติมเต็มความสมบูรณของเนื้อหาผานการแนะนําของครูผูสอน สําหรับผูสนใจไดนําไป
ประยุกตใชท้ังในการศึกษาบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและการนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
ไดอยางเหมาะสมตอไป 
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จากผลการเรียนรูดวยกระบวนการสบืเสาะ(5E) บูรณางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน กับลําดับการ
เรียนรูในสาระประโยชนแทแกมหาชน ลําดับการเรียนรูท่ี 1 เรียนรูการวิเคราะหศักยภาพของปจจัยศึกษา 1.2 
วิเคราะหศักยภาพดานคุณสมบัติ เปนวิธีการและเทคนิคการเรียนรูท่ีครูสามารถประยุกตใชในการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จากการบูรณาการกลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหผูเรียนเรียนรูกระบวนการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนสาระประโยชนแทแกมหาชน: เรียนรูการวิเคราะหศักยภาพของปจจัยศึกษา ไดอยางถูกตอง 
รูจักคิด วิเคราะห ศักยภาพพืชท่ีสามารถนําสูการสรางสรรคแนวคิด วิธีการ หรือชิ้นงานใหมๆ ในการทําสิ่งตางๆ ท่ี
ไมเคยมีมากอน จากการเรียนรูการทดสอบความเปนไปได เพ่ือพิจารณาวาแนวคิดของตนเองสามารถเปลี่ยนเปน
อาชีพ หรือเปนผลงานท่ีเปนไปไดหรือไม นอกจากนี้ การศึกษาศักยภาพพืชผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร คือ 
สังเกตและระบุปญหา ตั้งสมมุติฐาน ทําการทดลองหรือทดสอบสมมติฐาน เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  
สรุปผลการทดลอง การเรียนรูอยางเปนข้ันตอนสงผลตอ โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ เชน มีขอมูลท่ี
รวบรวมและสงตอขอมูลอยางเหมาะสม  สรางสรรคแนวทาง ผลักดันใหนําความคิดใหมใหเกิดความรักทรัพยากร
จากการเห็นคุณ อยางยั่งยืนตอไป 

 

การบูรณาการ : 
การวิเคราะหความสอดคลอง 

ผูสอนไดกําหนด ข้ันตอนการวิเคราะหความสอดคลอง ดังนี้ ข้ันท่ี 1 วิเคราะหตัวชี้วัด สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรฯ สอดคลอง ตัวชี้วัด ว2.1ม.5/17อธิบายสมบัติการละลายในตัวทําละลายชนิดตางๆของสาร อินทรีย 
สอดคลอง สาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน 1) เรียนรูการวิเคราะหศักยภาพของปจจัยศึกษา 1.2) 
วิเคราะหศักยภาพดานคุณสมบัติ ลําดับการเรียนรู 3) สรรสรางวิธีการ 3.2) สรางแนวคิด แนวทาง วิธีการ สาระ
การเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน ลําดับการเรียนรู ข้ันท่ี 2 กําหนดจุดประสงคการจัดการเรียนรูบูรณาการงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยใชคําท่ีบงถึงการกระทําท่ีสอดคลองกับ 3 สาระเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน ของ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ตัวชี้วัด ว2.1ม.5/17 อธิบายสมบัติการละลายในตัวทําละลายชนิดตางๆของ
สารอินทรีย  จุดประสงคการจัดการเรียนรู 1.อธิบายรูปลักษณโครงสรางสวนตางๆของตนโกงกางใบเล็กได(K) 2. 
วิเคราะหศักยภาพทางเคมีไดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็ก(K) 3.อธิบายหลักการ like dissolves like ได (K) 4. 
บอกการละลายของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็กในตัวทําละลายชนิดตาง ๆ ได(K) 5.ทดลอง เรื่อง การ
ละลายของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็กได(P) 6. เขียนระบุโครงสรางของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกาง
ใบเล็กท่ีละลายในน้ําและละลายในตัวทําละลายชนิดตาง ๆ ได(P) 7.ใชเหตุผลท่ีถูกตองในการวิเคราะหศักยภาพ
ทางเคมีของเปลือกโกงกางใบเล็ก 8. ตั้งใจทดลองการละลายของสารในโกงกางใบเล็กกับตัวทําละลายชนิดตางๆ
ของสารอินทรีย (A) ข้ันท่ี 3 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
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จากผลการเรียนรูดวยกระบวนการสบืเสาะ(5E) บูรณางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน กับลําดับการ
เรียนรูในสาระประโยชนแทแกมหาชน ลําดับการเรียนรูท่ี 1 เรียนรูการวิเคราะหศักยภาพของปจจัยศึกษา 1.2 
วิเคราะหศักยภาพดานคุณสมบัติ เปนวิธีการและเทคนิคการเรียนรูท่ีครูสามารถประยุกตใชในการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จากการบูรณาการกลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหผูเรียนเรียนรูกระบวนการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนสาระประโยชนแทแกมหาชน: เรียนรูการวิเคราะหศักยภาพของปจจัยศึกษา ไดอยางถูกตอง 
รูจักคิด วิเคราะห ศักยภาพพืชท่ีสามารถนําสูการสรางสรรคแนวคิด วิธีการ หรือชิ้นงานใหมๆ ในการทําสิ่งตางๆ ท่ี
ไมเคยมีมากอน จากการเรียนรูการทดสอบความเปนไปได เพ่ือพิจารณาวาแนวคิดของตนเองสามารถเปลี่ยนเปน
อาชีพ หรือเปนผลงานท่ีเปนไปไดหรือไม นอกจากนี้ การศึกษาศักยภาพพืชผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร คือ 
สังเกตและระบุปญหา ตั้งสมมุติฐาน ทําการทดลองหรือทดสอบสมมติฐาน เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  
สรุปผลการทดลอง การเรียนรูอยางเปนข้ันตอนสงผลตอ โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ เชน มีขอมูลท่ี
รวบรวมและสงตอขอมูลอยางเหมาะสม  สรางสรรคแนวทาง ผลักดันใหนําความคิดใหมใหเกิดความรักทรัพยากร
จากการเห็นคุณ อยางยั่งยืนตอไป 

 

การบูรณาการ : 
การวิเคราะหความสอดคลอง 

ผูสอนไดกําหนด ข้ันตอนการวิเคราะหความสอดคลอง ดังนี้ ข้ันท่ี 1 วิเคราะหตัวชี้วัด สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรฯ สอดคลอง ตัวชี้วัด ว2.1ม.5/17อธิบายสมบัติการละลายในตัวทําละลายชนิดตางๆของสาร อินทรีย 
สอดคลอง สาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน 1) เรียนรูการวิเคราะหศักยภาพของปจจัยศึกษา 1.2) 
วิเคราะหศักยภาพดานคุณสมบัติ ลําดับการเรียนรู 3) สรรสรางวิธีการ 3.2) สรางแนวคิด แนวทาง วิธีการ สาระ
การเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน ลําดับการเรียนรู ข้ันท่ี 2 กําหนดจุดประสงคการจัดการเรียนรูบูรณาการงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยใชคําท่ีบงถึงการกระทําท่ีสอดคลองกับ 3 สาระเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน ของ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ตัวชี้วัด ว2.1ม.5/17 อธิบายสมบัติการละลายในตัวทําละลายชนิดตางๆของ
สารอินทรีย  จุดประสงคการจัดการเรียนรู 1.อธิบายรูปลักษณโครงสรางสวนตางๆของตนโกงกางใบเล็กได(K) 2. 
วิเคราะหศักยภาพทางเคมีไดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็ก(K) 3.อธิบายหลักการ like dissolves like ได (K) 4. 
บอกการละลายของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็กในตัวทําละลายชนิดตาง ๆ ได(K) 5.ทดลอง เรื่อง การ
ละลายของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็กได(P) 6. เขียนระบุโครงสรางของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกาง
ใบเล็กท่ีละลายในน้ําและละลายในตัวทําละลายชนิดตาง ๆ ได(P) 7.ใชเหตุผลท่ีถูกตองในการวิเคราะหศักยภาพ
ทางเคมีของเปลือกโกงกางใบเล็ก 8. ตั้งใจทดลองการละลายของสารในโกงกางใบเล็กกับตัวทําละลายชนิดตางๆ
ของสารอินทรีย (A) ข้ันท่ี 3 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
 
 
 

 
แผนภาพกระบวนการจัดทําแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

 
 

แผนภาพกระบวนการกําหนดเนื้อหาการเรียนรู 
 
 
 

1.วิเคราะหตัวช้ีวัด

2.กําหนดจุดประสงคการเรียนรู
เชิงพฤติกรรมบูรณาการงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน

3.ออกแบบ

แผนการจัดการเรียนรู

วิเคราะหศักยภาพของเปลือก
ลําตนโกงกางใบเล็กและการ

ละลายของสารสกัด

ศึกษารูปลักษณ
โครงสรางสวนตางๆ
ของโกงกางใบเล็ก

บันทึกผล

วิเคราะหสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมี

สมบัติทาง
กายภาพ

สี รสชาด

สมบัติทาง
เคมี

กรด เบส

วิเคราะหศักยภาพทาง
กายภาพและทางเคมี

ศักยภาพทาง
กายภาพ

สี:ติดสีได รสฝาด : ไล
แมลง

ศักยภาพทาง
เคมี

กรด เบส:ยับยั้งการ
เจริญเติบโตของจุลิ

นทรีย
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  ภาพท่ี 1-3 กิจกรรมการบูรณาการ 

 

 

ตัวชี้วัด  กลุมสาระการเรียนรู วิเคราะหความสอดคลอง 
สาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน 

ผลงาน/ชิ้นงาน 

2.1 ม.5/17 อธิบายสมบัติ
การละลายในตัวทําละลาย
ชนิดตางๆของสาร 
อินทรีย 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

1) เรียนรูการวิเคราะหศักยภาพของปจจัย
ศึกษา 1.2) วิเคราะหศักยภาพดาน
คุณสมบัติ  
ลําดับการเรยีนรู 3) สรรสรางวิธีการ  
3.2) สรางแนวคิด แนวทาง วิธีการ 

-ภาพรูปลักษณโครงสราง
สวนตางๆของโกงกางใบ
เล็ก 
-ตารางวิเคราะหคณุสมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมี
ของเปลือกโกงกางใบเล็ก 
-ตารางวิเคราะหศักยภาพ
ของเปลือกโกงกางใบเล็ก 
สารสกัดจากเปลือกตน
โกงกางใบเล็ก 
-ใบกิจกรรมการทดลอง 
การละลายของสารสกัด
จากเปลือกตนโกงกางใบ
เล็ก 

ง1.1 ม.4-6/2 สราง
ผลงานอยางมีความคิด
สรางสรรคและมีทักษะ
การทํางานรวมกัน 

การงานอาชีพ ลําดับการเรยีนรู 1) เรียนรูการวิเคราะห
ศักยภาพของปจจัยศึกษา  
1.2) วิเคราะหศักยภาพดานคณุสมบัต ิ
2) เรียนรู จินตนาการเห็นคณุของศักยภาพ 
ของปจจัยศึกษา 
ลําดับการเรยีนรู 2) เรียนรูจินตนาการเห็น
คุณของศักยภาพของปจจัยศึกษา 
ลําดับการเรยีนรู 3) สรรสรางวิธีการ  
3.1) พิจารณาคุณท่ีเกิดจากจินตนาการ 
3.2) สรางแนวคิด แนวทาง วิธีการ 
ลําดับการเรยีนรู 4) สรุปผลการเรยีนรู 
ประโยชนแทแกมหาชน 

- ผลงานจากแนวคิด 
แนวทาง จากการเรียนรู 
- โครงงานจากศักยภาพ
พืช (รหัสวิชา ง30272) 
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  ภาพท่ี 1-3 กิจกรรมการบูรณาการ 

 

 

ตัวชี้วัด  กลุมสาระการเรียนรู วิเคราะหความสอดคลอง 
สาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน 

ผลงาน/ชิ้นงาน 

2.1 ม.5/17 อธิบายสมบัติ
การละลายในตัวทําละลาย
ชนิดตางๆของสาร 
อินทรีย 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

1) เรียนรูการวิเคราะหศักยภาพของปจจัย
ศึกษา 1.2) วิเคราะหศักยภาพดาน
คุณสมบัติ  
ลําดับการเรยีนรู 3) สรรสรางวิธีการ  
3.2) สรางแนวคิด แนวทาง วิธีการ 

-ภาพรูปลักษณโครงสราง
สวนตางๆของโกงกางใบ
เล็ก 
-ตารางวิเคราะหคณุสมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมี
ของเปลือกโกงกางใบเล็ก 
-ตารางวิเคราะหศักยภาพ
ของเปลือกโกงกางใบเล็ก 
สารสกัดจากเปลือกตน
โกงกางใบเล็ก 
-ใบกิจกรรมการทดลอง 
การละลายของสารสกัด
จากเปลือกตนโกงกางใบ
เล็ก 

ง1.1 ม.4-6/2 สราง
ผลงานอยางมีความคิด
สรางสรรคและมีทักษะ
การทํางานรวมกัน 

การงานอาชีพ ลําดับการเรยีนรู 1) เรียนรูการวิเคราะห
ศักยภาพของปจจัยศึกษา  
1.2) วิเคราะหศักยภาพดานคณุสมบัต ิ
2) เรียนรู จินตนาการเห็นคณุของศักยภาพ 
ของปจจัยศึกษา 
ลําดับการเรยีนรู 2) เรียนรูจินตนาการเห็น
คุณของศักยภาพของปจจัยศึกษา 
ลําดับการเรยีนรู 3) สรรสรางวิธีการ  
3.1) พิจารณาคุณท่ีเกิดจากจินตนาการ 
3.2) สรางแนวคิด แนวทาง วิธีการ 
ลําดับการเรยีนรู 4) สรุปผลการเรยีนรู 
ประโยชนแทแกมหาชน 

- ผลงานจากแนวคิด 
แนวทาง จากการเรียนรู 
- โครงงานจากศักยภาพ
พืช (รหัสวิชา ง30272) 

แผนการจัดการการเรียนรู 
          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

รายวิชา วิทยาศาสตรกายภาพ(เคมี)  รหัสวิชา ว 30108    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6
หนวยการเรียนรู บูรณาการแบบสอดแทรกเรื่อง วิเคราะหศักยภาพของ          เวลา 2 ช่ัวโมง 
เปลือกลําตนโกงกางใบเล็กและการละลายของสารสกัด      
ผูสอน  นางจุฑาทิพย มีสุข  
 
สาระท่ี 2 วิทยาศาสตรกายภาพ 
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสมบัติของสสาร องคประกอบของสสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสสารกับ
โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ตัวช้ีวัด 

ว2.1 ม.5/17 อธิบายสมบัติการละลายในตัวทําละลายชนิดตาง ๆ ของสาร 
สาระท่ี 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรคมีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรูมีคุณธรรม และลักษณะนิสัยใน
การทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว 
ตัวช้ีวัด 

ง1.1 ม.4-6/2 สรางผลงานอยางมีความคิดสรางสรรคและมีทักษะการทํางานรวมกัน 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  

1. สรางผลงานโครงงานจากคุณของศักยภาพพืชท่ีไดจากสารสกัด (การงานอาชีพ) 
2. ทดลองสกัดสารในโกงกางใบเล็กกับตัวทําละลายชนิดตางๆของสารอินทรีย (วิทยาศาสตรฯ) 

สาระสําคัญ/แนวความคิดหลัก/ความคิดรวบยอด 
  การละลาย (Dissolve) คือ การท่ีสารชนิดหนึ่ง (ตัวถูกละลาย) แตกตัวออกเปนอนุภาคเล็ก ๆ 

และแทรกตัวในสารอีกชนิดหนึ่ง (ตัวทําละลาย)การท่ีอนุภาคของตัวถูกละลายจะเขาไปแทรกตัวอยูระหวาง

อนุภาคของตัวทําละลายไดหรือไม จะข้ึนอยูกับแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลของตัวทําละลายกับตัวทําละลาย 

แรงดึงดูดโมเลกุลระหวางตัวทําละลายกับตัวถูกละลาย และแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลตัวถูกละลายกับตัวถูก

ละลาย  ตามกฎ like dissolves like ก็คือ ตัวถูกละลายท่ีมีข้ัวจะละลายในตัวทําละลายท่ีมีข้ัว เพราะแรง

ดึงดูดระหวางโมเลกุลมีข้ัวเปนแรงไดโพล-ไดโพล (dipole - dipole) แตจะไมละลายในตัวทําละลายท่ีไมมีข้ัว 

เชน เอทานอล (CH3CH2OH) ละลายในน้ํา (H2O) แตไมละลายในเฮกเซน (C6H14) ในทางตรงขาม ตัวถูก

ละลายท่ีไมมีข้ัวจะละลายในตัวทําละลายท่ีไมมีข้ัว เพราะแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลไมมีข้ัว เปนแรงแวนเดอร

วาลล (Van der Waals force) เหมือนกัน แตจะไมละลายในตัวทําละลายท่ีมีข้ัว 

สารแทนนินและฟนอลธรรมชาติท่ีพบในเปลือกของตนโกงกางใบเล็กมีลักษณะโครงสรางท่ีสามารถ
ละลายไดในน้ํา แอลกอฮอล อะซิโตน แตไมสามารถละลายในตัวทําละลายไขมัน (fat soluble) เชน อีเทอร 
คลอโรฟอรม  
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จุดประสงคการเรียนรู 
ดานความรู (Knowledge)    
1. อธิบายรูปลักษณโครงสรางสวนตางๆของตนโกงกางใบเล็กได(K)  
2. วิเคราะหศักยภาพทางเคมีไดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็ก(K)  
3. อธิบายหลักการ like dissolves like ได (K) 
4. บอกการละลายของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็กในตัวทําละลายชนิดตาง ๆ ได(K)  

  ดานทักษะ/กระบวนการ (Process) 
1. ทดลอง เรื่อง การละลายของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็กได 
2. เขียนระบุโครงสรางของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็กท่ีละลายในน้ําและละลายในตัวทละลาย

ชนิดตาง ๆ ได 
ดานเจตคติ /คณุธรรมจริยธรรม (Attitude) 
1. ใชเหตุผลท่ีถูกตองในการวิเคราะหศักยภาพทางเคมีของเปลือกโกงกางใบเล็ก (A) 

2. ตั้งใจทดลองการละลายของสารในโกงกางใบเล็กกับตัวทําละลายชนิดตางๆของสารอินทรีย (A) 

สาระการเรียนรู 

   โกงกางใบเล็ก เปนไมขนาดกลางถึงขนาดใหญท่ีข้ึนไดในดินเลนท่ีคอนขางออน มีโครงสรางระบบรากเปน

ระบบรากแกวมีรากเสริมออกมาเหนือโคนตน รากท่ีโคนตนแตกแขนงระเกะระกะไมเปนระเบียบ ทํามุมเกือบ

ตั้งฉากกับลําตนและหักเกือบเปนมุมฉากลงดินเพ่ือพยุงลําตน เรือนยอดรูปกรวยคว่ําแคบ ๆ ลําตนมี เปลือกสี

เทาคล้ําหรือเทาอมชมพู แตกเปนรองตื้น ๆ ตามยาวท่ัวไป เม่ือทุบเปลือกท้ิงไวสักครูจะพบวาเปลือกในจะมีสี

แสดถึงแดงเลือดหมู สามารถนํามาสกัดเพ่ือใชประโยชนไดโดยใชน้ําหรือตัวทําละลายอินทรียเนื่องจาก

โครงสรางสารท่ีพบมีท้ังสวนท่ีมีข้ัวและไมมีข้ัว 

   การละลายของสารพิจารณาไดจากความมีข้ัวของตัวละลายและตัวทําละลาย โดยสารสามารถละลายได

ในตัวทําละลายท่ีมีข้ัวใกลเคียงกันโดยสารมีข้ัวละลายในตัวทําละลายท่ีมีข้ัวสวนสารไมมีข้ัวละลายในตัวทํา

ละลายท่ีไมมีข้ัวและสารมีข้ัวไมละลายในตัวทําละลายท่ีไมมีข้ัว สารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็กสามารถ

ละลายไดท้ังตัวทําละลายท่ีไมมีข้ัวและสารมีข้ัวเนื่องจากมีโครงสรางท่ีเปนไฮโดรคารบอนและสวนท่ีเปนพันธะ

ไฮโดรเจนท่ีสามารถละลายน้ําได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
- การอธิบาย การเขียน การพูดหนาชั้นเรียน 

2. ความสามารถในการคิด  

- การสังเกต การคิดวิเคราะห การเปรียบเทียบ การจัดระบบความคิดเปนแผนภาพ การสราง
คําอธิบาย การอภิปราย การสื่อความหมาย การทํากิจกรรมทดลองโดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  

3. ความสามารถในการแกปญหา 

- การแกปญหาขณะปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง 
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จุดประสงคการเรียนรู 
ดานความรู (Knowledge)    
1. อธิบายรูปลักษณโครงสรางสวนตางๆของตนโกงกางใบเล็กได(K)  
2. วิเคราะหศักยภาพทางเคมีไดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็ก(K)  
3. อธิบายหลักการ like dissolves like ได (K) 
4. บอกการละลายของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็กในตัวทําละลายชนิดตาง ๆ ได(K)  

  ดานทักษะ/กระบวนการ (Process) 
1. ทดลอง เรื่อง การละลายของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็กได 
2. เขียนระบุโครงสรางของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็กท่ีละลายในน้ําและละลายในตัวทละลาย

ชนิดตาง ๆ ได 
ดานเจตคติ /คณุธรรมจริยธรรม (Attitude) 
1. ใชเหตุผลท่ีถูกตองในการวิเคราะหศักยภาพทางเคมีของเปลือกโกงกางใบเล็ก (A) 

2. ตั้งใจทดลองการละลายของสารในโกงกางใบเล็กกับตัวทําละลายชนิดตางๆของสารอินทรีย (A) 

สาระการเรียนรู 

   โกงกางใบเล็ก เปนไมขนาดกลางถึงขนาดใหญท่ีข้ึนไดในดินเลนท่ีคอนขางออน มีโครงสรางระบบรากเปน

ระบบรากแกวมีรากเสริมออกมาเหนือโคนตน รากท่ีโคนตนแตกแขนงระเกะระกะไมเปนระเบียบ ทํามุมเกือบ

ตั้งฉากกับลําตนและหักเกือบเปนมุมฉากลงดินเพ่ือพยุงลําตน เรือนยอดรูปกรวยคว่ําแคบ ๆ ลําตนมี เปลือกสี

เทาคล้ําหรือเทาอมชมพู แตกเปนรองตื้น ๆ ตามยาวท่ัวไป เม่ือทุบเปลือกท้ิงไวสักครูจะพบวาเปลือกในจะมีสี

แสดถึงแดงเลือดหมู สามารถนํามาสกัดเพ่ือใชประโยชนไดโดยใชน้ําหรือตัวทําละลายอินทรียเนื่องจาก

โครงสรางสารท่ีพบมีท้ังสวนท่ีมีข้ัวและไมมีข้ัว 

   การละลายของสารพิจารณาไดจากความมีข้ัวของตัวละลายและตัวทําละลาย โดยสารสามารถละลายได

ในตัวทําละลายท่ีมีข้ัวใกลเคียงกันโดยสารมีข้ัวละลายในตัวทําละลายท่ีมีข้ัวสวนสารไมมีข้ัวละลายในตัวทํา

ละลายท่ีไมมีข้ัวและสารมีข้ัวไมละลายในตัวทําละลายท่ีไมมีข้ัว สารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็กสามารถ

ละลายไดท้ังตัวทําละลายท่ีไมมีข้ัวและสารมีข้ัวเนื่องจากมีโครงสรางท่ีเปนไฮโดรคารบอนและสวนท่ีเปนพันธะ

ไฮโดรเจนท่ีสามารถละลายน้ําได 
 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
- การอธิบาย การเขียน การพูดหนาชั้นเรียน 

2. ความสามารถในการคิด  

- การสังเกต การคิดวิเคราะห การเปรียบเทียบ การจัดระบบความคิดเปนแผนภาพ การสราง
คําอธิบาย การอภิปราย การสื่อความหมาย การทํากิจกรรมทดลองโดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  

3. ความสามารถในการแกปญหา 

- การแกปญหาขณะปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
- กระบวนการกลุม 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
ข้ันท่ี 1 กระตุนความสนใจ (Engage) ( 20 นาที)  

1. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยการนําสวนของใบและเปลือกตนโกงกางใบเล็กแสดงใหนักเรียนเห็นภาพผาน 
โปรเจกเตอร แลวสอบถามนักเรียนวาทราบหรือไมวาสวนของพืชท่ีแสดงเปนของพืชชนิดใดในโรงเรียน 
(แนวตอบ : ตนโกงกาง พบอยูในโรงเรียนจํานวนมาก) 

2. ครูใหนักเรียนแบงกลุมๆละ 5 คนเพ่ือศึกษาโครงสรางของตนโกงกางใบเล็ก โดยมีใบงานประกอบ
การศึกษา 

ข้ันท่ี 2 สํารวจคนหา (Explore) (60 นาที) 
1. ครูใหนักเรียนวาดภาพและเขียนอธิบายสวนตางๆของโกงกางใบเล็กตามท่ีนักเรียนสังเกตได ในข้ันนี้ให

นักเรียนลงศึกษาท่ีพ้ืนท่ีศึกษาบริเวณท่ีมีตนโกงกางใบเล็ก และมีครูคอยควบคุมดูแล  
2. ครูใหนักเรียนวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของโกงกางใบเล็กโดยใชใบกิจกรรมวิเคราะห

คุณสมบัติเรื่องสีของโครงสรางสวนตางๆของโกงกางใบเล็ก เชน สีของใบ สีของลําตน 
3. ครูใหนักเรียนวิเคราะหศักยภาพดานคุณสมบัติกายภาพและทางเคมีของโกงกางใบเล็กตอจากการ

วิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
 ทางกายภาพใชการทดสอบเรื่องการติดสี 
 ทางเคมีใชสารละลายยูนิเวอรซัลอินดิเคเคเตอรเทียบสี 

  ในการตอบคําถามใชใบงานใบเดียวกัน โดยมีใบความรูแสดงตัวอยางการวิเคราะห 
4. ครทูบทวนเรื่องสภาพข้ัวของสาร และกระตุนความคิดเรื่องสภาพข้ัวของสารโดยใชคําถามดังตอไปนี้ โดย

ใหนักเรียนตอบลงในแอปพลิเคชั่น padlet  

• เราสามารถทราบไดอยางไรวาสารในชีวิตประจําวันชนิดใดมีข้ัว หรือไมมีข้ัว 
 ( แนวตอบ: ดูจากการละลายในตัวทําละลายชนิดตางๆ ) 

• สารสกัดจากพืชสวนใหญสามารถละลายน้ําไดหรือไม อยางไร 
 ( แนวตอบ: ไมสามารถละลายได เพราะสารสกัดจากพืชสวนใหญเปนสารประกอบอินทรียซ่ึงเปน

พวกไฮโดรคารบอนท่ีไมมีข้ัวจึงมสามารถละลายในน้ําซ่ึงเปนสารละลายมีข้ัวได ) 

5. ครใูหนักเรียนพิจารณาสูตรโครงสรางของสารแทนนิน ฟนอล และซาโปนินซ่ึงพบในสารสกัดจากเปลือก
ตนโกงกางใบเล็ก ดังรูปในพาวเวอรพอยด แลวใหนักเรียนตอบคําถาม เพ่ือเปนนําไปสูการศึกษา เรื่อง 
การละลายของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็ก 

6. ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน ศึกษาเก่ียวกับหลักการ like dissolves like จากการทํากิจกรรม 
เรื่อง การละลายของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็ก โดยปฏิบัติการข้ันตอน และสามารถสรุป
ความรูท่ีไดจากการทํากิจกรรม มาอธิบายใหเพ่ือนฟงหนาชั้นเรียน 

(แนวคําตอบ: หลักการท่ีเรียกวา“like dissolves like” คือ สารจะละลายไดในตัวทําละลายท่ีมีข้ัว
ใกลเคียงกัน ซ่ึงหลักการนี้สามารถใชอธิบายการละลายของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็ก ได 
คือ สารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็กสามารถละลายไดท้ังในน้ําและตัวทําละลายท่ีไมมีข้ัวบางชนิด
โดยข้ึนอยูกับโครงสรางสารท่ีพบ) 

 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 800

ข้ันท่ี 3 อธิบายความรู (Explain) (20 นาที) 
1. ครสูุมตัวแทน 1 กลุม ออกมาอธิบายเก่ียวกับโครงสรางของตนโกงกางใบเล็กและใหกลุมท่ีอธิบายเสร็จ

สุมเลือกกลุมตอไปมานําเสนอการวิเคราะหคุณสมบัติและวิเคราะหศักยภาพทางกายภาพและทางเคมี
ของโกงกางใบเล็กโดยใชแอปพลิเคชั่น Lucky draw 

2. ครูใหนักเรียน1 กลุมอาสานําเสนอหลักการ like dissolves like ใหเพ่ือนในหองฟง 
3. ครูสรุปเก่ียวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของตนโกงกางใบเล็กพรอมการวิเคราะหศักยภาพ

ดานคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของตนโกงกางใบเล็ก  และสรุปหลักการ like dissolves like  
ใหนักเรียนฟงอีกครั้งหนึ่ง โดยนําผลจาการทดลองมาเชื่อมโยงผานสื่อการเรียนรู powerpoint 
จากนั้นครูตั้งคําถามเพ่ือทดสอบความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับความสามารถในการละลาย 

4. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัยเนื้อหา เรื่อง คุณสมบัติและศักยภาพของพืชรวมถึงการละลาย
ของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็กในตัวทําละลายชนิดตางๆ ตามหลักการ หลักการ like 
dissolves like วามีสวนไหนท่ีไมเขาใจ เพ่ือเติมเต็มความรูใหสมบูรณ 

 
ข้ันท่ี 4 ขยายความเขาใจ (Elaborate) (10 นาที) 

1. ครูเชื่อมโยงความรูเก่ียวกับการวิเคราะหคุณสมบัติและวิเคราะหศักยภาพทางกายภาพและทางเคมี
ของโกงกางใบเล็กเพ่ือใหนักเรียนเกิดจินตนาการสรางนวัตกรรมใหเกิดประโยชนได และเชื่อมโยงการ
วิเคราะหความสามารถในการละลาย ตามหลักการ หลักการ like dissolves like เพ่ือใหนักเรียน
สามารถสกัดสารจากเปลือกตนโกงกางใบเล็กสามารถนํามาใชประโยชนไดหลากหลาย เชน การนํามา
ทํายารักษาโรค การนํามายอมสี ฯลฯ 

2. ครูใหนักเรียนตอบคําถามทายการทดลอง เรื่อง การละลายของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็ก 
ในกิจกรรมการทดลอง เพ่ือตรวจสอบความเขาใจ 

 

ข้ันท่ี 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) (10 นาที) 
1. ครูตรวจสอบการตอบคําถามในใบงานวิเคราะหสมบัติและศักยภาพดานคุณสมบัติทางกายภาพและ

ทางเคมีของตนโกงกางใบเล็ก  
2. ครูตรวจการตอบคําถามทายการทดลอง เรื่อง การละลายของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็ก ใน

ใบกิจกรรมการทดลอง  
3. ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูและการรวมกิจกรรมของนักเรียน 
4. ครูสังเกตการตอบคําถามของนักเรียน 
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ข้ันท่ี 3 อธิบายความรู (Explain) (20 นาที) 
1. ครสูุมตัวแทน 1 กลุม ออกมาอธิบายเก่ียวกับโครงสรางของตนโกงกางใบเล็กและใหกลุมท่ีอธิบายเสร็จ

สุมเลือกกลุมตอไปมานําเสนอการวิเคราะหคุณสมบัติและวิเคราะหศักยภาพทางกายภาพและทางเคมี
ของโกงกางใบเล็กโดยใชแอปพลิเคชั่น Lucky draw 

2. ครูใหนักเรียน1 กลุมอาสานําเสนอหลักการ like dissolves like ใหเพ่ือนในหองฟง 
3. ครูสรุปเก่ียวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของตนโกงกางใบเล็กพรอมการวิเคราะหศักยภาพ

ดานคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของตนโกงกางใบเล็ก  และสรุปหลักการ like dissolves like  
ใหนักเรียนฟงอีกครั้งหนึ่ง โดยนําผลจาการทดลองมาเชื่อมโยงผานสื่อการเรียนรู powerpoint 
จากนั้นครูตั้งคําถามเพ่ือทดสอบความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับความสามารถในการละลาย 

4. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัยเนื้อหา เรื่อง คุณสมบัติและศักยภาพของพืชรวมถึงการละลาย
ของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็กในตัวทําละลายชนิดตางๆ ตามหลักการ หลักการ like 
dissolves like วามีสวนไหนท่ีไมเขาใจ เพ่ือเติมเต็มความรูใหสมบูรณ 

 
ข้ันท่ี 4 ขยายความเขาใจ (Elaborate) (10 นาที) 

1. ครูเชื่อมโยงความรูเก่ียวกับการวิเคราะหคุณสมบัติและวิเคราะหศักยภาพทางกายภาพและทางเคมี
ของโกงกางใบเล็กเพ่ือใหนักเรียนเกิดจินตนาการสรางนวัตกรรมใหเกิดประโยชนได และเชื่อมโยงการ
วิเคราะหความสามารถในการละลาย ตามหลักการ หลักการ like dissolves like เพ่ือใหนักเรียน
สามารถสกัดสารจากเปลือกตนโกงกางใบเล็กสามารถนํามาใชประโยชนไดหลากหลาย เชน การนํามา
ทํายารักษาโรค การนํามายอมสี ฯลฯ 

2. ครูใหนักเรียนตอบคําถามทายการทดลอง เรื่อง การละลายของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็ก 
ในกิจกรรมการทดลอง เพ่ือตรวจสอบความเขาใจ 

 

ข้ันท่ี 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) (10 นาที) 
1. ครูตรวจสอบการตอบคําถามในใบงานวิเคราะหสมบัติและศักยภาพดานคุณสมบัติทางกายภาพและ

ทางเคมีของตนโกงกางใบเล็ก  
2. ครูตรวจการตอบคําถามทายการทดลอง เรื่อง การละลายของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็ก ใน

ใบกิจกรรมการทดลอง  
3. ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูและการรวมกิจกรรมของนักเรียน 
4. ครูสังเกตการตอบคําถามของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
เกณฑผานข้ันต่ําและการสรุปผลการ
ประเมิน 

1.  ผลสัมฤทธิ์ 
2.  สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู  
3. ประเมินพฤติกรรมดาน
ทักษะปฏิบัติ  
4. ประเมินการนําเสนอ
ผลงานกลุม  
5. ประเมินผลการเรียนรูดวย
ตนเอง 

แบบทดสอบ 
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 
 
แบบประเมินพฤติกรรมดาน
ทักษะปฏิบัติ 
แบบประเมินการนําเสนอผลงาน
กลุม 
แบบประเมินผลการเรียนรูดวย
ตนเอง 
 

ทําไดถูกตองรอยละ 75 ข้ึนไป 
ผลการประเมินไดคุณภาพระดับพอใช
ข้ึนไป 
ผลการประเมินไดคุณภาพระดับพอใช
ข้ึนไป 
ผลการประเมินไดคุณภาพระดับพอใช
ข้ึนไป 
ผลการทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ
ถูกตองรอยละ 80 
 

ส่ือการเรียนรู 

• หนังสือเรียน หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ(เคมี) 

• เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี) 

• PowerPoint เรื่อง การละลายของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็ก  
แหลงการเรียนรู 
 1)  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรกายภาพ 1 (เคมี) ม.5 
 2)  ใบกิจกรรม เรือ่ง การละลายของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็ก    
กิจกรรมเสนอแนะ 
- 
การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 

ตรวจใบกิจกรรมการทดลอง ใบกิจกรรมการทดลอง รอยละ 60 ผานเกณฑ 
ตรวจใบงาน ใบงาน รอยละ 60 ผานเกณฑ 
ประเมินการนําเสนอผลงาน แบบประเมินการนําเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 
สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 
สังเกตความมีวินัย ใฝเรียนรู และมุงม่ันใน
การทํางาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ 

 
 
ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 
ความเห็นหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
....................................................................... 
...................................................................... 
..................................................................... 
ลงช่ือ.............................................. 
      ( นางวิไลลักษณ  ตังสุรัตน ) 

ความเห็นรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
.................................................................... 
.................................................................... 
................................................................... 
 
ลงช่ือ........................................................ 
      ( นางรัตนาภรณ  ตันรัตนสองแสง  ) 

 
 
ความเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

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

                    ( นายมนตรี  พรผล  ) 
                                          ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต 
                ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
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ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
 
ความเห็นหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
....................................................................... 
...................................................................... 
..................................................................... 
ลงช่ือ.............................................. 
      ( นางวิไลลักษณ  ตังสุรัตน ) 

ความเห็นรองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
.................................................................... 
.................................................................... 
................................................................... 
 
ลงช่ือ........................................................ 
      ( นางรัตนาภรณ  ตันรัตนสองแสง  ) 

 
 
ความเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

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

                    ( นายมนตรี  พรผล  ) 
                                          ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต 
                ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกหลังการสอน 
ดานความรู (Knowledge) 
      …………………………………………………………............................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….............................................................. 
ดานทักษะ/กระบวนการ (Process) 
…………………………………………………………............................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..............................................................
ดานคุณธรรมจรยิธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค (Attitude) 
       …………………………………………………………................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………................................................................ 
 
ปญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู 
…………………………………………………………............................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..............................................................
แนวทางแกไข 
    …………………………………………………………................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..............................................................
ความสําเร็จในการจัดการเรียนรู 
   …………………………………………………………................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….............................................................. 
 
 
 

ลงชื่อ   ผูสอน 
                           (  นางจุฑาทิพย   มีสุข )                             
                                    วันท่ี..........เดือน...........พ.ศ............ 
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ใบความรู 
เรื่อง การวิเคราะหคุณสมบัติและการวิเคราะหศักยภาพดานคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 

............................................................................................................................................................ 
ความหมาย 
คุณสมบัติ คือ คุณงามความดี, ลักษณะพิเศษประจําตัวบุคคล. 
เชน เชน เชื่อม่ันในตนเอง  ระเบียบวินัยสูง 
 
คุณสมบัติของสาร คือ ลักษณะเฉพาะของสารโดยแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
 

 
 

https://www.thaiedujobs.com/lessons/elementary/science/content/17 
คุณสมบัติทางกายภาพของพืช เชน เปลือกแข็ง  เม่ือนํามาบดจะใหสี  
คุณสมบัติทางเคมีของพืช เชน เม่ือละลายน้ําจะใหสีออกมา  เม่ือนํามาละลายน้ําสารละลายจะมีสมบัติเปนดาง  

 
 
ศักยภาพ คือ ภาวะแฝง, อํานาจ หรือคุณสมบัติท่ีแฝงอยูในสิ่งตาง ๆ ซ่ึงอาจทําใหพัฒนา หรือทําใหปรากฏข้ึนมา
อยางเห็นไดชัด. เชน เขามีศักยภาพในการทํางานสูง น้ําตกขนาดใหญมีศักยภาพในการใหพลังงานไดมาก. 
ศักยภาพของพืช เชน พืชท่ีใหสีนํามายอมผาได  พืชท่ีใหความหวานนํามาทําเปนน้ําตาลได   พืชท่ีมีน้ํามันนํามา
สกัดเปนน้ํามันได   
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ใบความรู 
เรื่อง การวิเคราะหคุณสมบัติและการวิเคราะหศักยภาพดานคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 

............................................................................................................................................................ 
ความหมาย 
คุณสมบัติ คือ คุณงามความดี, ลักษณะพิเศษประจําตัวบุคคล. 
เชน เชน เชื่อม่ันในตนเอง  ระเบียบวินัยสูง 
 
คุณสมบัติของสาร คือ ลักษณะเฉพาะของสารโดยแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
 

 
 

https://www.thaiedujobs.com/lessons/elementary/science/content/17 
คุณสมบัติทางกายภาพของพืช เชน เปลือกแข็ง  เม่ือนํามาบดจะใหสี  
คุณสมบัติทางเคมีของพืช เชน เม่ือละลายน้ําจะใหสีออกมา  เม่ือนํามาละลายน้ําสารละลายจะมีสมบัติเปนดาง  

 
 
ศักยภาพ คือ ภาวะแฝง, อํานาจ หรือคุณสมบัติท่ีแฝงอยูในสิ่งตาง ๆ ซ่ึงอาจทําใหพัฒนา หรือทําใหปรากฏข้ึนมา
อยางเห็นไดชัด. เชน เขามีศักยภาพในการทํางานสูง น้ําตกขนาดใหญมีศักยภาพในการใหพลังงานไดมาก. 
ศักยภาพของพืช เชน พืชท่ีใหสีนํามายอมผาได  พืชท่ีใหความหวานนํามาทําเปนน้ําตาลได   พืชท่ีมีน้ํามันนํามา
สกัดเปนน้ํามันได   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
เรื่อง การวิเคราะหคุณสมบัติและการวิเคราะหศักยภาพดานคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 

..................................................................................................................................................................... 
คําช้ีแจง ใหนักเรียนศึกษาโครงสรางลักษณะสวนตางๆของตนโกงกางใบเล็กพรอมวิเคราะหคุณสมบัติและการ
วิเคราะหศักยภาพดานคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี โดยศึกษาจากตัวอยาง 
.............................................................................................................................................................................. 
ตอนท่ี 1 ใหนักเรียนวาดภาพและเขียนอธิบายโครงสรางลักษณะสวนตางๆของตนโกงกางใบเล็ก(ถาไมพบใหทํา
เครื่องหมาย - ) 
 

สวนประกอบของ 
ตนโกงกางใบเล็ก 

อธิบายลักษณะ ภาพประกอบ 

ราก 
 
 
 

  

ลําตน 
 
 
 

  

ใบ 
 
 
 

  

ดอก 
 
 
 

  

ผล 
 
 
 

  

เมล็ด 
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ตอนท่ี 2 ใหนักเรียนวิเคราะหคุณสมบัติและการวิเคราะหศักยภาพดานคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี โดย
ศึกษาจากตัวอยาง(วิเคราะหเฉพาะสวนลําตน) 
 
ตัวอยางการวิเคราะห คุณสมบัติทางกายภาพของลําตนเหงือกปลาหมอดอกมวง 
 

คุณสมบัติดานกายภาพ ศักยภาพคุณสมบัติดานกายภาพ 

มีสีเขียว ติดสีได 

มีความเหนียว รับน้ําหนักได 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
การวิเคราะห คุณสมบัติทางกายภาพของลําตนโกงกางใบเล็ก 
 

คุณสมบัติดานกายภาพ ศักยภาพคุณสมบัติดานกายภาพ 

  

  
  

 
การวิเคราะห คุณสมบัติทางเคมีของลําตนโกงกางใบเล็ก 
 

คุณสมบัติดานเคมี ศักยภาพคุณสมบัติดานกายภาพ 
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ตอนท่ี 2 ใหนักเรียนวิเคราะหคุณสมบัติและการวิเคราะหศักยภาพดานคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี โดย
ศึกษาจากตัวอยาง(วิเคราะหเฉพาะสวนลําตน) 
 
ตัวอยางการวิเคราะห คุณสมบัติทางกายภาพของลําตนเหงือกปลาหมอดอกมวง 
 

คุณสมบัติดานกายภาพ ศักยภาพคุณสมบัติดานกายภาพ 

มีสีเขียว ติดสีได 

มีความเหนียว รับน้ําหนักได 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
การวิเคราะห คุณสมบัติทางกายภาพของลําตนโกงกางใบเล็ก 
 

คุณสมบัติดานกายภาพ ศักยภาพคุณสมบัติดานกายภาพ 

  

  
  

 
การวิเคราะห คุณสมบัติทางเคมีของลําตนโกงกางใบเล็ก 
 

คุณสมบัติดานเคมี ศักยภาพคุณสมบัติดานกายภาพ 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
กิจกรรมการทดลอง เร่ือง การละลายของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็ก 

 
วันท่ีทําการทดลอง…………………………………………………… 
สมาชิกในกลุม 1................................................................ 2........................................................... 
         3............................................................... 4.......................................................... 
         5............................................................... 6.......................................................... 
วัตถุประสงคการทดลอง  
         ..................................................................................................................................... 
       ..................................................................................................................................... 
อุปกรณและสารเคมี 

อุปกรณ     สารเคมี 
..........................................  .................................................. 
..........................................  .................................................. 
..........................................  .................................................. 
..........................................  .................................................. 
..........................................  .................................................. 

วิธีการทดลอง 
1. นําสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็กปริมาณ 5 ml. ใสในหลอดทดลองขนาดเล็ก จํานวน 3 หลอด 
2. นําเอทานอล  ปริมาณ 5 ml. ใสในหลอดทดลองหลอดท่ี 1 สังเกตการละลาย 
3. นําเฮกเซน ปริมาณ 5 ml. ใสในหลอดทดลองหลอดท่ี 2 สังเกตการละลาย 
4. นําน้ํากลั่น ปริมาณ 5 ml. ใสในหลอดทดลองหลอดท่ี 2 สังเกตการละลาย 
5. บันทึกผลการละลายของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็กลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 
6. สรุปผลการทดลอง เปรียบเทียบการละลายของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็กในตัวทําละลายตางๆ 
 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

ท่ี การทดลอง 
การละลายของสาร 

ลักษณะการละลาย ภาพประกอบ 
1. สารสกัดฯ + เอทานอล(Ethanol)  

 
 
 

 

2. สารสกัดฯ + เฮกเซน(Hexane)  
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ท่ี การทดลอง 
การละลายของสาร 

ลักษณะการละลาย ภาพประกอบ 
3. สารสกัดฯ + น้ํากลั่น  

 
 
 

 

 
สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

 
คําถามทายกิจกรรม 
 

1. สารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็กสามารถละลายในตัวทําละลายชนิดใดบาง 

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

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

2. จากขอ 1 สารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็กละลายในตัวทําละลายชนิดใดไดดีท่ีสุด 

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

3. จากการทดลองสอดคลองกับหลักการ like dissolves like อยางไร จงอธิบาย 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ท่ี การทดลอง 
การละลายของสาร 

ลักษณะการละลาย ภาพประกอบ 
3. สารสกัดฯ + น้ํากลั่น  

 
 
 

 

 
สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

 
คําถามทายกิจกรรม 
 

1. สารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็กสามารถละลายในตัวทําละลายชนิดใดบาง 

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

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

2. จากขอ 1 สารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็กละลายในตัวทําละลายชนิดใดไดดีท่ีสุด 

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

3. จากการทดลองสอดคลองกับหลักการ like dissolves like อยางไร จงอธิบาย 

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

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

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

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

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

แบบประเมิน    การนําเสนอผลงาน 
 
คําช้ีแจง : ให ผูสอน ประเมินการนําเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการท่ีกําหนด แลวขีด  ลงในชอง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

ลําดับท่ี รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน     
2 ความถูกตองของเนื้อหา     
3 ภาษาท่ีใชเขาใจงาย     
4 ประโยชนท่ีไดจากการนําเสนอ     
5 วิธีการนําเสนอผลงาน     

                                                                        
รวม 

 

      
 ลงชื่อ .................................................... ผูประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน 
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณชัดเจน  ให 4 คะแนน 
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอบกพรองบางสวน  ให 3 คะแนน 
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอบกพรองเปนสวนใหญ ให 2 คะแนน 
ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอบกพรองมาก  ให 1 คะแนน 
  

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18 - 20 ดีมาก 

14 - 17 ดี 
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แบบประเมินการปฏิบัติการ 

 

 

 
 
 

คําช้ีแจง : ใหผูสอนประเมินการปฏิบัติการของนักเรียนตามรายการท่ีกําหนด แลวขีด  ลงในชองท่ีตรงกับ 
 ระดบัคะแนน 
 

ลําดับท่ี รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 การปฏิบัติการทดลอง     
2 ความคลองแคลวในขณะปฏิบัติการ     
3 การนําเสนอ     
 รวม  

      

 

 
ลงช่ือ ................................................... ผูประเมิน 

                                                                    ................./................../.................. 
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แบบประเมินการปฏิบัติการ 

 

 

 
 
 

คําช้ีแจง : ใหผูสอนประเมินการปฏิบัติการของนักเรียนตามรายการท่ีกําหนด แลวขีด  ลงในชองท่ีตรงกับ 
 ระดบัคะแนน 
 

ลําดับท่ี รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1 การปฏิบัติการทดลอง     
2 ความคลองแคลวในขณะปฏิบัติการ     
3 การนําเสนอ     
 รวม  

      

 

 
ลงช่ือ ................................................... ผูประเมิน 

                                                                    ................./................../.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เกณฑการประเมินการปฏิบัติการ 

 

ประเด็นท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. การปฏิบัติการ
ทดลอง 

ทําการทดลองตาม

ข้ันตอน และใชอุปกรณ

ไดอยางถูกตอง 

ทําการทดลองตาม
ข้ันตอน และใชอุปกรณ
ไดอยางถูกตอง แตอาจ
ตองไดรับคาํแนะนําบาง 

ตองใหความชวยเหลือ
บางในการทําการ
ทดลอง และการใช
อุปกรณ 

ตองใหความชวยเหลือ
อยางมากในการทําการ
ทดลอง และการใช
อุปกรณ 

2. ความ
คลองแคลว
ในขณะ
ปฏิบัติการ 

มีความคลองแคลว

ในขณะทําการทดลอง

โดยไมตองไดรับคํา

ช้ีแนะ และทําการ

ทดลองเสร็จทันเวลา 

มีความคลองแคลว
ในขณะทําการทดลอง
แตตองไดรับคําแนะนํา
บาง และทําการทดลอง
เสร็จทันเวลา 

ขาดความคลองแคลว
ในขณะทําการทดลอง
จึงทําการทดลองเสร็จ
ไมทันเวลา 

ทําการทดลองเสร็จไม
ทันเวลา และทํา
อุปกรณเสียหาย 

3. การบันทึก สรุป
และนําเสนอผล
การทดลอง 

บันทึกและสรุปผลการ
ทดลองไดถูกตอง รดักุม 
นําเสนอผลการทดลอง
เปนข้ันตอนชัดเจน 

บันทึกและสรุปผลการ
ทดลองไดถูกตอง แต
การนําเสนอผลการ
ทดลองยังไมเปน
ข้ันตอน 

ตองใหคําแนะนําในการ
บันทึก สรุป และ
นําเสนอผลการทดลอง  

ตองใหความชวยเหลือ
อยางมากในการบันทึก 
สรุป และนําเสนอผล
การทดลอง 

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

10-12 ดีมาก 
7-9 ดี 
4-6 พอใช 
0-3 ปรับปรุง 
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แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 
คําช้ีแจง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  ลงใน 
ชองท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงคดาน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1.รักชาติ ศาสน 
กษัตริย   
 

1.1 ยืนตรงเม่ือไดยินเพลงชาติ รองเพลงชาติได และอธิบายความหมาย
ของ เพลงชาติ  

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาท่ีของนักเรียน      

1.3 ใหความรวมมือ รวมใจ ในการทํางานกับสมาชิกในโรงเรียน      

1.4 เขารวมกิจกรรมและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมท่ีสรางความ
สามัคคี ปรองดอง และเปนประโยชนตอโรงเรียนและชุมชน  

    

1.5 เขารวมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา  

    

1.6 เขารวมกิจกรรมและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริยตามท่ีโรงเรียนและชุมชนจัดข้ึน  

    

2.ซ่ือสัตย สุจริต  2.1 ใหขอมูลท่ีถูกตอง และเปนจริง      

2.2 ปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง ละอาย และเกรงกลัวท่ีจะทําความผิด ทําตาม
สัญญาท่ีตนใหไวกับเพ่ือน พอแม หรือผูปกครอง และครู  

    

2.3 ปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความซ่ือตรง ไมหาประโยชนในทางท่ีไมถูกตอง      

3.มีวินัย รับผิดชอบ
  

3.1 ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว 
และโรงเรียน ตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน 
และรับผิดชอบในการทํางาน  

    

4. ใฝเรียนรู  4.1 แสวงหาขอมูลจากแหลงการเรียนรูตางๆ      

4.2 มีการจดบันทึกความรูอยางเปนระบบ      

4.3 สรุปความรูไดอยางมีเหตุผล      

5.อยูอยางพอเพียง
  

5.1 ใชทรัพยสินของตนเอง เชน สิ่งของ เครื่องใช ฯลฯ อยางประหยัด 
คุมคา และเก็บรักษาดูแลอยางดี และใชเวลาอยางเหมาะสม  

    

5.2 ใชทรัพยากรของสวนรวมอยางประหยัด คุมคา และเก็บรักษาดูแล
อยางดี  

    

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจดวยความรอบคอบ มีเหตุผล      
5.4 ไมเอาเปรียบผูอ่ืน และไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน พรอมใหอภัยเม่ือ
ผูอ่ืนกระทําผิดพลาด  

    

 5.5 วางแผนการเรียน การทํางานและการใชชีวิตประจําวันบนพ้ืนฐาน
ของความรู ขอมูล ขาวสาร  
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5.6 รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสภาพแวดลอม ยอมรับ
และปรับตัว อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

    

6.มุงม่ันในการ 
ทํางาน  

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย      
6.2 มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงานสําเร็จ      

7. รักความเปนไทย 7.1 มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย      

7.2 เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย      

8.มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทํางาน      

8.2 อาสาทํางาน ชวยคิด ชวยทํา และแบงปนสิ่งของใหผูอ่ืน      

8.3 ดูแล รักษาทรัพยสมบัติของหองเรียน โรงเรียน ชุมชน       

8.4 เขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนของโรงเรียน      

 
 

 ลงชื่อ .................................................... ผูประเมิน  
    ................ /................ /................  
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ ให 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง ให 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง  ให 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนอยครั้ง ให 1 คะแนน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการตดัสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

191 - 108  ดีมาก 

73 - 90 ดี 
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สรุปผล ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ  
สรุปผลการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรใน

รายวิชาวิทยาศาสตรกายภาพเคมี เรื่อง การละลายของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็ก สามารถทําให
ผูเรียนไดเรียนรูศักยภาพของพืชท้ังทางดานกายภาพและทางเคมี และเลือกศึกษาหรือทําโครงงานศักยภาพพืชใน
รายวิชาโครงงานอาชีพ เปนจุดเริ่มของการพัฒนาผลงานตามความสนใจ และความถนัด โดยท่ีผูเรียนสามารถนํา
ความรูจากกลุมสาระการเรียนรูมาใชในการศึกษาจนเกิดเปนความรูใหมท่ีเปน “องครวม” ผานกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร มีการอางอิง ผลของการศึกษาเปนขอคนพบใหม หรือการประยุกต และมีการเผยแพรตอสาธารณะ
สามารถนําความรูและปผลงานไปตอยอดปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดจริง เชน สารสกัดโกงกาง เปนโลชั่น
ไลยุง ปองกันแมลงศัตรูพืช เปนตน  

ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการ ผูเรียนรูจักนําความรูไปผสมผสานกัน ใหรูจักใช เหตุผลและ การ นํา
ความรูวิชาการประยุกตใช มาปฏิบัติสรางผลงานเพ่ือใชแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน 

 
เอกสารอางอิง 
ประถม รสัม ีดวงรตัน์ปัทมเรขา สุภาพร อภริตันานุสรณ์ และจติเกษม หลาํสะอาด.2560. ป่าชายเลนและ

การใชป้ระโยชน์: กรณศีกึษาคุณภาพกุง้รมควนัดว้ยควนัจากไมป่้าชายเลน อําเภอตะกัว่ป่า 

จงัหวดัพงังา.น. 314-327. ในวารสารวทิยาศาสตรม์ข. ปีที4่5 เล่มที ่2 

พนัธุท์พิย ์วเิศษพงษ์พนัธุ,์ ฤทธริงค ์พรหมมาศ, อรรถวุฒ ิกนัทะวงศ,์ และวรีะพงษ์ ศรโีฉมงาม.2555.

บทบาทของแทนนินในการป้องกนัตวัของพรรณไมช้ายเลน 6 ชนิด ในการประชุมทาง

วชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที ่50: สาขาสตัว,์ สาขาสตัวแพทยศาสตร,์ 

สาขาประมง. กรงุเทพฯ. หน้า 544-552  

สถาบนัวจิยัและพฒันาแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์2557.บทบาทแทนนินในการป้องกนัตวัของไมป่้า

ชายเลน.www3.rdi.ku.ac.th/?p=16664 

สถาบนัวจิยัและพฒันาแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์2556.แทนนินสารสกดัจากใบมนัสําปะหลงัป้องกนั

แมลง.โดยรศ.ดร.วลัลภ อารรีบ.  

สาํนกัหอสมดุและศูนยส์ารสนเทศวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี2553.สารฆ่าศตัรพูชืและสตัวธ์รรมชาต.ิกรม

วทิยาศาสตรบ์รกิาร,กรงุเทพฯ. 

อุไรวรรณ วฒันกุล, วฒันา วฒันกุล, ธรีวุฒ ิเลศิสุทธชิวาล และพรีพงษ์ พึง่แยม้. 2552. การวเิคราะหฤ์ทธิ ์

ตา้นออกซเิดชนั สารประกอบฟินอลกิ และฟลาโวนอยดใ์นสารสกดัพชืป่าชายเลน บรเิวณ

หาดราชมงคลจงัหวดัตรงั, น. 44-45. ในการประชุมวชิาการและเสนอผลงานวจิยั 

มหาวทิยาลยัทกัษณิ ครัง้ที่̀ 19. มหาวทิยาลยัทกัษณิ, สงขลา.  
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สรุปผล ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ  
สรุปผลการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรใน

รายวิชาวิทยาศาสตรกายภาพเคมี เรื่อง การละลายของสารสกัดจากเปลือกตนโกงกางใบเล็ก สามารถทําให
ผูเรียนไดเรียนรูศักยภาพของพืชท้ังทางดานกายภาพและทางเคมี และเลือกศึกษาหรือทําโครงงานศักยภาพพืชใน
รายวิชาโครงงานอาชีพ เปนจุดเริ่มของการพัฒนาผลงานตามความสนใจ และความถนัด โดยท่ีผูเรียนสามารถนํา
ความรูจากกลุมสาระการเรียนรูมาใชในการศึกษาจนเกิดเปนความรูใหมท่ีเปน “องครวม” ผานกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร มีการอางอิง ผลของการศึกษาเปนขอคนพบใหม หรือการประยุกต และมีการเผยแพรตอสาธารณะ
สามารถนําความรูและปผลงานไปตอยอดปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดจริง เชน สารสกัดโกงกาง เปนโลชั่น
ไลยุง ปองกันแมลงศัตรูพืช เปนตน  

ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการ ผูเรียนรูจักนําความรูไปผสมผสานกัน ใหรูจักใช เหตุผลและ การ นํา
ความรูวิชาการประยุกตใช มาปฏิบัติสรางผลงานเพ่ือใชแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน 

 
เอกสารอางอิง 
ประถม รสัม ีดวงรตัน์ปัทมเรขา สุภาพร อภริตันานุสรณ์ และจติเกษม หลาํสะอาด.2560. ป่าชายเลนและ

การใชป้ระโยชน์: กรณศีกึษาคุณภาพกุง้รมควนัดว้ยควนัจากไมป่้าชายเลน อําเภอตะกัว่ป่า 

จงัหวดัพงังา.น. 314-327. ในวารสารวทิยาศาสตรม์ข. ปีที4่5 เล่มที ่2 

พนัธุท์พิย ์วเิศษพงษ์พนัธุ,์ ฤทธริงค ์พรหมมาศ, อรรถวุฒ ิกนัทะวงศ,์ และวรีะพงษ์ ศรโีฉมงาม.2555.

บทบาทของแทนนินในการป้องกนัตวัของพรรณไมช้ายเลน 6 ชนิด ในการประชุมทาง

วชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ครัง้ที ่50: สาขาสตัว,์ สาขาสตัวแพทยศาสตร,์ 

สาขาประมง. กรงุเทพฯ. หน้า 544-552  

สถาบนัวจิยัและพฒันาแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์2557.บทบาทแทนนินในการป้องกนัตวัของไมป่้า

ชายเลน.www3.rdi.ku.ac.th/?p=16664 

สถาบนัวจิยัและพฒันาแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์2556.แทนนินสารสกดัจากใบมนัสําปะหลงัป้องกนั

แมลง.โดยรศ.ดร.วลัลภ อารรีบ.  

สาํนกัหอสมดุและศูนยส์ารสนเทศวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี2553.สารฆ่าศตัรพูชืและสตัวธ์รรมชาต.ิกรม

วทิยาศาสตรบ์รกิาร,กรงุเทพฯ. 

อุไรวรรณ วฒันกุล, วฒันา วฒันกุล, ธรีวุฒ ิเลศิสุทธชิวาล และพรีพงษ์ พึง่แยม้. 2552. การวเิคราะหฤ์ทธิ ์

ตา้นออกซเิดชนั สารประกอบฟินอลกิ และฟลาโวนอยดใ์นสารสกดัพชืป่าชายเลน บรเิวณ

หาดราชมงคลจงัหวดัตรงั, น. 44-45. ในการประชุมวชิาการและเสนอผลงานวจิยั 

มหาวทิยาลยัทกัษณิ ครัง้ที่̀ 19. มหาวทิยาลยัทกัษณิ, สงขลา.  
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เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 

 
 

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการสาระการเรียนรู 

ประโยชนแทแกมหาชน : สรรสรางวิธีการ 

 
ผูนําเสนอ 

นางสายสนีย อรุณกมล 

ครูชํานาญการพิเศษ 
 

 

ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนโยธินบํารุง  
ตําบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นําเสนอ วันที่ 23 เดือน กันยายน 2565 

หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการประโยชนแทแกมหาชน 

สรรสรางวิธีการ 
 

สายสนีย อรุณกมล1 
 

1 โรงเรียนโยธินบํารุง ตําบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

บทคัดยอ 

ประโยชนแทแกมหาชน เปนการเรียนรูท่ีใหผูเรียน ตระหนัก เห็นคุณประโยชนของทรัพยากร และ
มีภูมิปญญาในการนําผลการเรียนรูไปใชประโยชนตอสวนรวมอยางยั่งยืน ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
อยางสะดวกสบาย มีความสุข ดวยเหตุ ปจจัย ผลอยางสอดคลอง เหมาะสม พอดี เกิดวิทยาการ ปญญา 
และภูมิปญญา มีปญญาแหงตน มีความสมดุลของการอนุรักษ และพัฒนาสูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ซ่ึงในลําดับการเรียนรูท่ี 3 สรรสรางวิธีการ เปนการเรียนรูเพ่ือใหรูคุณของปจจัยศึกษา สราง
กระบวนการเรียนรูอยางเปนข้ันตอน นําไปสูนวัตกรรม จึงไดนําลําดับการเรียนรูท่ี 3 สรรสรางวิธีการ มา
บูรณาการจัดการเรยีนการสอน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนแกปญหาโดยการบูรณาการความรู โดยเลือก
สถานการณปญหาหรือประเด็นท่ีสนใจและออกแบบแนวทางการแกปญหาโดยการบูรณาการความรูทาง
เคมีกับความรูในศาสตรอ่ืน และใชวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

บูรณาการจัดการเรียนรูในรายวิชา เคมี 6 รหัส ว30226 มาตรฐานการเรียนรูสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม สาระเคมี ขอ 3 ม.6/2 แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรูทางเคมีรวมกับ
สาขาวิชาอ่ืนรวมท้ังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเนน
การคิดวิเคราะห การแกปญหาและความคิดสรางสรรคเพ่ือแกปญหาในประเด็นท่ีสนใจ 

สรุปผล ผูเรียนสามารถแกปญหาโดยการบูรณาการความรู โดยเลือกสถานการณปญหาหรือ
ประเด็นท่ีสนใจและออกแบบแนวทางการแกปญหาโดยการบูรณาการความรูทางเคมีกับความรูในศาสตรอ่ืน 
และใชวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ประโยชนท่ีไดจากการเรียนรู ดาน
วิชาการ ไดเรียนรูกระบวนการคิด มีจินตนาการ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุม มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค สรางกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ เรียนรูการออกแบบ สรรสรางวิธีท่ี
กอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย เรียนรูกลไกธรรมชาติและ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง ดานภูมิปญญา รูจักการจัดการชีวิต ใชทรัพยากรอยางคุมคา รูจักการสรางสรรค
สิ่งใหมและองคความรูใหม นําไปสูการออกแบบแนวทางการแกปญหาโดยการบูรณาการความรูทางเคมีกับ
ความรูในศาสตรอ่ืน กอใหเกิดนวัตกรรม เชน สครับยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี โลชั่นยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี สบูเหลวยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี น้ํามันเหลืองจาก
ผักเสี้ยนผี ลูกประคบจากผักเสี้ยนผี เปนตน ดานคุณธรรม จริยธรรม มีความละเอียด รอบคอบ มีความเอา
ใจใสของผูสอนตอผูเรียน มีความรัก ความเมตตา มีความซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ สวนผลประโยชนท่ีเกิด
แกมหาชน คือ เกิดการใชประโยชนจากผักเสี้ยนผี ซ่ึงเปนวัชพืชท่ีมีมากในทองถ่ิน ไดถายทอดองคความรูสู
ชุมชน สรางงาน สรางรายได ในชุมชน ชุมชนเห็นคุณคาและความสําคัญของผักเสี้ยนผี และอนุรักษไว 
คําสําคัญ : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, ประโยชนแทแกมหาชน, สรรสรางวิธีการ 
ติดตอผูนําเสนอ : นางสายสนีย  อรุณกมล โทรศัพท 0869445919 อีเมล saisanee1970@gmail.com 
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เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการประโยชนแทแกมหาชน 

สรรสรางวิธีการ 
 

สายสนีย อรุณกมล1 
 

1 โรงเรียนโยธินบํารุง ตําบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

บทคัดยอ 

ประโยชนแทแกมหาชน เปนการเรียนรูท่ีใหผูเรียน ตระหนัก เห็นคุณประโยชนของทรัพยากร และ
มีภูมิปญญาในการนําผลการเรียนรูไปใชประโยชนตอสวนรวมอยางยั่งยืน ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
อยางสะดวกสบาย มีความสุข ดวยเหตุ ปจจัย ผลอยางสอดคลอง เหมาะสม พอดี เกิดวิทยาการ ปญญา 
และภูมิปญญา มีปญญาแหงตน มีความสมดุลของการอนุรักษ และพัฒนาสูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ซ่ึงในลําดับการเรียนรูท่ี 3 สรรสรางวิธีการ เปนการเรียนรูเพ่ือใหรูคุณของปจจัยศึกษา สราง
กระบวนการเรียนรูอยางเปนข้ันตอน นําไปสูนวัตกรรม จึงไดนําลําดับการเรียนรูท่ี 3 สรรสรางวิธีการ มา
บูรณาการจัดการเรยีนการสอน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนแกปญหาโดยการบูรณาการความรู โดยเลือก
สถานการณปญหาหรือประเด็นท่ีสนใจและออกแบบแนวทางการแกปญหาโดยการบูรณาการความรูทาง
เคมีกับความรูในศาสตรอ่ืน และใชวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

บูรณาการจัดการเรียนรูในรายวิชา เคมี 6 รหัส ว30226 มาตรฐานการเรียนรูสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม สาระเคมี ขอ 3 ม.6/2 แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรูทางเคมีรวมกับ
สาขาวิชาอ่ืนรวมท้ังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเนน
การคิดวิเคราะห การแกปญหาและความคิดสรางสรรคเพ่ือแกปญหาในประเด็นท่ีสนใจ 

สรุปผล ผูเรียนสามารถแกปญหาโดยการบูรณาการความรู โดยเลือกสถานการณปญหาหรือ
ประเด็นท่ีสนใจและออกแบบแนวทางการแกปญหาโดยการบูรณาการความรูทางเคมีกับความรูในศาสตรอ่ืน 
และใชวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ประโยชนท่ีไดจากการเรียนรู ดาน
วิชาการ ไดเรียนรูกระบวนการคิด มีจินตนาการ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุม มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค สรางกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ เรียนรูการออกแบบ สรรสรางวิธีท่ี
กอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย เรียนรูกลไกธรรมชาติและ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง ดานภูมิปญญา รูจักการจัดการชีวิต ใชทรัพยากรอยางคุมคา รูจักการสรางสรรค
สิ่งใหมและองคความรูใหม นําไปสูการออกแบบแนวทางการแกปญหาโดยการบูรณาการความรูทางเคมีกับ
ความรูในศาสตรอ่ืน กอใหเกิดนวัตกรรม เชน สครับยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี โลชั่นยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี สบูเหลวยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี น้ํามันเหลืองจาก
ผักเสี้ยนผี ลูกประคบจากผักเสี้ยนผี เปนตน ดานคุณธรรม จริยธรรม มีความละเอียด รอบคอบ มีความเอา
ใจใสของผูสอนตอผูเรียน มีความรัก ความเมตตา มีความซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ สวนผลประโยชนท่ีเกิด
แกมหาชน คือ เกิดการใชประโยชนจากผักเสี้ยนผี ซ่ึงเปนวัชพืชท่ีมีมากในทองถ่ิน ไดถายทอดองคความรูสู
ชุมชน สรางงาน สรางรายได ในชุมชน ชุมชนเห็นคุณคาและความสําคัญของผักเสี้ยนผี และอนุรักษไว 
คําสําคัญ : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, ประโยชนแทแกมหาชน, สรรสรางวิธีการ 
ติดตอผูนําเสนอ : นางสายสนีย  อรุณกมล โทรศัพท 0869445919 อีเมล saisanee1970@gmail.com 

บทนํา  

พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ความวา "การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็น
ความงดงาม ความนาสนใจและเกิดความปติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการ
สอนอบรมท่ีใหเกิดความรูสึก กลัววาหากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็ก
เกิดความเครียด ซ่ึงจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว” มาเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรู
บูรณาการสาระประโยชนแทแกมหาชน ลําดับการเรียนรูท่ี 3 สรรสรางวิธีการ มาบูรณาการจัดการเรียนการ
สอน ในรายวิชา เคมี 6 รหัส ว30226 มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเพ่ิมเติม สาระเคมี 
ขอ 3 ม.6/2 แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรูทางเคมีรวมกับสาขาวิชาอ่ืนรวมท้ังทักษะกระบวนการ
ทางหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหาและความคิดสรางสรรค
เพ่ือแกปญหาในประเด็นท่ีสนใจ เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการคิดวิเคราะห มีจินตนาการ และมี
กระบวนการคิดอยางสรางสรรค และสรางกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ นําไปสูการสรรสราง
นวัตกรรมได ขอบเขตการศึกษา การบูรณาการลําดับกการเรียนรูท่ี 3 สรรสรางวิธีการ ในกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยการเรียนรูเคมีกับการแกปญหา เรื่อง การบูรณาการความรูในการ
แกปญหา ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการคิด มีจินตนาการ ทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห กระบวนการกลุม ทํางานอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สรางกระบวนการเรียนรู
อยางเปนระบบ เรยีนรูการออกแบบ สรรสรางวิธีการ นําไปสูการสรางนวัตกรรม  

จากผลการเรียนรูดวยวิธีบูรณางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยใชลําดับการเรียนรูในสาระการ
เรียนรูประโยชนแทแกมหาชน ลําดับการเรียนรูท่ี 3 สรรสรางวิธีการ เปนวิธีการและเทคนิคการเรียนรูท่ีครู
สามารถประยุกตใชในการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ีทําใหผูเรียนไดประโยชนจากการเรียนรู ดานวิชาการ ไดเรียนรูกระบวนการคิด มีจินตนาการ 
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุม ทํางานอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สราง
กระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ เรียนรูการออกแบบ สรรสรางวิธีท่ีกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและ
สวนรวม เรียนรูการใชคําในการสื่อสาร เรียนรูการทํางานรวมกัน มีความเปนประชาธิปไตย มีภาวะผูนํากลา
แสดงออก เรียนรูกลไกธรรมชาติ และกระบวนการเปลี่ยนแปลง ดานภูมิปญญา รูจักการจัดการชีวิต เขาใจ
ชีวิต ใชทรัพยากรอยางคุมคา รูจักการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ รูจักการสรางองคความรูใหม นําไปสูการ
ออกแบบแนวทางแกปญหาโดยการบูรณาการความรูทางเคมีกับความรูในศาสตรอ่ืน กอใหเกิดนวัตกรรม 
นอกจากสงผลใหแก ครู และนักเรียน มากมายแลว การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนยังสงผลตอ 
โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ เชน โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง โรงเรียนบานหวยไทร โรงเรียน
นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 5 สวนสื่อสารองคกร มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อสมท นครศรีธรรมราช FM 104.50 MHz และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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การบูรณาการ : 
การวิเคราะหความสอดคลอง 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 

เรื่อง การบูรณาการความรูในการแกปญหา 

รายวิชา เคมี 6    รหัสวิชา ว 30226  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ภาคเรียนท่ี 2/2564  เวลา 30 ช่ัวโมง 
หนวยการเรียนรูท่ี 1   ช่ือหนวย เคมีกับการแกปญหา  เวลา 60 ช่ัวโมง 
ครูผูสอน นางสายสนีย   อรุณกมล  โรงเรียนโยธินบํารุง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. มาตรฐานการเรียนรู / ผลการเรียนรู 
    สาระวิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 

สาระเคมี ขอ 3. เขาใจหลักการทําปฏิบัติการเคมี การวัดปริมาณสาร หนวยวัด และการเปลี่ยน
หนวย การคํานวณปริมาณสาร ความเขมขนของสารละลาย รวมท้ังการบูรณาการความรูและทักษะในการ
อธิบายปรากฎการณในชีวิตประจําวันและการแกปญหาทางเคมี 
     ผลการเรียนรู ม.6/2 แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรูทางเคมีรวมกับสาขาวิชาอ่ืนรวมท้ัง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยเนนการคิดวิเคราะห การ
แกปญหาและความคิดสรางสรรคเพ่ือแกปญหาในประเด็นท่ีสนใจ 
    จุดประสงคการเรียนรู 
 ดานความรู (K) 

- อธิบายเก่ียวกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
ทักษะกระบวนการ (P) 
- นําเสนอข้ันตอนการสราง และสรางสายไฟแปงโดวเพ่ือทําใหหลอด LED สวาง ตามเง่ือนไขท่ี

กําหนด 
- แกปญหาโดยการบูรณาการความรู โดยเลือกสถานการณปญหาหรือประเด็นท่ีสนใจและ

ออกแบบแนวทางการแกปญหาโดยการบูรณาการความรูทางเคมีกับความรูในศาสตรอ่ืน และ
ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 
- ซ่ือสัตยในการบูรณาการความรูในการแกปญหา 
- ไฝเรียนรูในการบูรณาการความรูในการแกปญหา 
- มุงม่ันในการทํางานในการบูรณาการความรูในการแกปญหา 
- รักความเปนไทยในการบูรณาการความรูในการแกปญหา 
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน (C)  
- ความสามารถในการสื่อสารการนําเสนอการออกแบบแนวทางแกปญหา 
- ความสามารถในการคิดออกแบบแนวทางแกปญหา 
- ความสารถในการแกปญหาโดยบูรณาการความรู 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 

เรื่อง การบูรณาการความรูในการแกปญหา 

รายวิชา เคมี 6    รหัสวิชา ว 30226  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ภาคเรียนท่ี 2/2564  เวลา 30 ช่ัวโมง 
หนวยการเรียนรูท่ี 1   ช่ือหนวย เคมีกับการแกปญหา  เวลา 60 ช่ัวโมง 
ครูผูสอน นางสายสนีย   อรุณกมล  โรงเรียนโยธินบํารุง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. มาตรฐานการเรียนรู / ผลการเรียนรู 
    สาระวิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 

สาระเคมี ขอ 3. เขาใจหลักการทําปฏิบัติการเคมี การวัดปริมาณสาร หนวยวัด และการเปลี่ยน
หนวย การคํานวณปริมาณสาร ความเขมขนของสารละลาย รวมท้ังการบูรณาการความรูและทักษะในการ
อธิบายปรากฎการณในชีวิตประจําวันและการแกปญหาทางเคมี 
     ผลการเรียนรู ม.6/2 แสดงหลักฐานถึงการบูรณาการความรูทางเคมีรวมกับสาขาวิชาอ่ืนรวมท้ัง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยเนนการคิดวิเคราะห การ
แกปญหาและความคิดสรางสรรคเพ่ือแกปญหาในประเด็นท่ีสนใจ 
    จุดประสงคการเรียนรู 
 ดานความรู (K) 

- อธิบายเก่ียวกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
ทักษะกระบวนการ (P) 
- นําเสนอข้ันตอนการสราง และสรางสายไฟแปงโดวเพ่ือทําใหหลอด LED สวาง ตามเง่ือนไขท่ี

กําหนด 
- แกปญหาโดยการบูรณาการความรู โดยเลือกสถานการณปญหาหรือประเด็นท่ีสนใจและ

ออกแบบแนวทางการแกปญหาโดยการบูรณาการความรูทางเคมีกับความรูในศาสตรอ่ืน และ
ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 
- ซ่ือสัตยในการบูรณาการความรูในการแกปญหา 
- ไฝเรียนรูในการบูรณาการความรูในการแกปญหา 
- มุงม่ันในการทํางานในการบูรณาการความรูในการแกปญหา 
- รักความเปนไทยในการบูรณาการความรูในการแกปญหา 
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน (C)  
- ความสามารถในการสื่อสารการนําเสนอการออกแบบแนวทางแกปญหา 
- ความสามารถในการคิดออกแบบแนวทางแกปญหา 
- ความสารถในการแกปญหาโดยบูรณาการความรู 

 

2. สาระสําคัญ  
 วิธีการทางวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือสําหรับใหความรูพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาตอยอดเปนความรู
ใหมเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันและพัฒนานวัตกรรมท่ีทําใหคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของ
มนุษยดีข้ึน ท้ังนี้กระบวนการแกปญหาและการสรางนวัตกรรมในสถาณการณจริงอาจใช กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม (engineering design process) ซ่ึงข้ันตอนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีดังนี้ 
 1. ระบุปญหา เปนการทําความเขาใจปญหาหรือความทาทาย วิเคราะหเง่ือนไขหรือขอจํากัดของ 
สถาณการณปญหา เพ่ือกําหนดขอบเขตของปญหา ซ่ึงจะนําไปสูการสรางชิ้นงานหรือวิธีการในการ
แกปญหา 
 2. รวบรวมขอมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับปญหา เปนการรวบรวมขอมูลและแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับแนวทางการแกปญหาประเมินความเปนไปได ขอดี
และขอจํากัด 
 3. ออกแบบวิธีการแกปญหา เปนการประยุกตใชขอมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวของเพ่ือการออกแบบ
ชิ้นงานหรือวิธีการในการแกปญหา โดยคํานึงถึงทรัพยากร ขอจํากัดและเง่ือนไขตามสถาณการณท่ีกําหนด 
 4. วางแผนดําเนินการแกปญหา เปนการกําหนดลําดับข้ันตอนของการสรางชิ้นงานหรือวิธีการ แลว
ลงมือสรางชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการเพ่ือใชในการแกปญหา 
 5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาหรือชิ้นงาน เปนการทดสอบและ
ประเมินการใชงานของชิ้นงานหรือวิธีการ โดยผลท่ีไดอาจนํามาใชปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพใน
การแกปญหาไดอยางเหมาะสมท่ีสุด 
 6. นําเสนอวิธีการแกปญหา ผลการแกปญหาหรือชิ้นงาน เปนการนําเสนอแนวคิดและข้ันตอนการ
แกปญหาของการสรางชิ้นงานหรือการพัฒนาวิธีการใหผูอ่ืนเขาใจและไดขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตอไป 
 ระหวางการแกปญหาดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ข้ันตอนการดําเนินงานสามารถสลับ
ไปมาหรือยอนกลับข้ันตอนได เชนหากชิ้นงานหรือวิธีการแกปญหายังมีขอบกพรอง ทํางานหรือใชงานไมได 
อาจตองยอนกลับไปรวบรวมขอมูลและออกแบบวิธีการใหม นอกจากนี้ในแตละข้ันตอนของการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมจําเปนตองใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรรวมดวย เชนข้ันตอนการเลือกและออกแบบ
วิธีการแกปญหา อาจตองใชทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการสรางแบบจําลอง ในข้ันตอน
การทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงแกไขตนแบบ อาจตองใชทักษะการสังเกต ทักษะการวัด 
 ท้ังวิธีการทางวิทยาศาสตรและการออกแบบเชิงวิศวกรรมสวนใหญตองใชความรูในหลาย ๆ ศาสตร
บูรณาการรวมกัน จึงจะไดความรูใหม แกปญหาหรือสรางนวัตกรรมเพ่ือสนองความตองการได  

3. สาระการเรียนรู 
  การศึกษาและการแกปญหาในสถานการณหรือประเด็นท่ีสนใจทําไดโดยการบูรณาการความรูทาง
เคมีรวมกับวิทยาศาสตรแขนงอ่ืน รวมท้ัง คณิตศาสตรเทคโนโลยีและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเนนการคิดวิเคราะหแกปญหา และความคิดสรางสรรค 

4. ภาระงาน 

• ใบกิจกรรมท่ี 1 การสรางสายไฟแปงโดว 

• ใบกิจกรรมท่ี 2 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
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• ใบกิจกรรมท่ี 3 การแกปญหาโดยบูรณาการความรู  
กิจกรรมท่ี 3.1 : สํารวจปญหาการอนุรักษผักเสี้ยนผี ท่ีเกิดข้ึนใน โรงเรียน ทองถ่ิน จังหวัด 

ประเทศ หรือระดับโลก และสืบคนขอมูลประกอบ จากนั้นเลือกสถานการณปญหา โดยหากเนน
วิธีการทางวิทยาศาสตรควรมีการตั้งคําถาม แตหากเนนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมควร 
ระบุปญหาและเง่ือนไขใหชัดเจน 

กิจกรรมท่ี 3.2 : นําเสนอสถานการณปญหาท่ีนักเรียนสนใจจะแกไข พรอมขอมูล
สนับสนุนเพ่ือใหเห็นความสําคัญของปญหา และนําเสนอคําถามหรือปญหาและเง่ือนไข 

กิจกรรมท่ี 3.3 : สืบคนขอมูลท่ีเก่ียวของกับคําถามหรือปญหาท่ีจะนําไปสูแนวทางการ
ตอบคําถามหรือการแกปญหา  

กิจกรรมท่ี 3.4 : วิเคราะหศักยภาพ จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพของปจจัยศึกษา 
(ผักเสี้ยนผี) สรรสรางวิธีการ 

กิจกรรมท่ี 3.5 : กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตของงาน และออกแบบ วิธีดําเนินการ 
หลังจากท่ีไดขอมูลเพียงพอแลว หากเนนวิธีการทางวิทยาศาตร หลังจากตั้งคําถาม และสืบคน
ขอมูลแลว ใหตั้งสมมติฐาน กําหนดตัวแปร และออกแบบวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน  หากเนน
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม หลังระบุปญหาและสืบคนขอมูลแลว ใหออกแบบวิธีการ
แกปญหา 

กิจกรรมท่ี 3.6 : นําเสนอแนวทางการแกปญหาท่ีไดออกแบบไว  หากเนนวิธีการทาง
วิทยาศาสตร สมมติฐาน และตัวแปรตาง ๆ ท่ีนักเรียนกําหนดข้ึน ตองมีความสอดคลองกับคําถาม 
วิธีการตรวจสอบสมมติฐานสอดคลองกับสมมติฐาน และเปนแนวทาง นําไปสูการตอบคําถาม หาก
เนนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม วิธีการแกปญหาท่ีนักเรียนออกแบบไว ตองสอดคลองกับ
ปญหาและนําไปสูแนวทางการแกปญหา ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

กิจกรรมท่ี 3.7 : ดําเนินการแกปญหาตามท่ีไดออกแบบวิธีการไว โดยใชทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตรระหวางดําเนินการแกปญหา และบันทึกผลการดําเนินการ 

กิจกรรมท่ี 3.8 : นําผลการดําเนินการมาสรุปผลการดําเนินการและเสนอแนะการ
ดําเนินการใหไดผลดีข้ึน 

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

ส่ิงท่ีวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
ดานความรู(K) 
-อธิบายเก่ียวกับกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม 

-ตรวจใบกิจกรรมท่ี 2 -ใบกิจกรรมท่ี 2 รอยละ 70 ผานเกณฑ 
 

ดานทักษะกระบวนการ(P)    
-นําเสนอข้ันตอนการสราง 
และสรางสายไฟแปงโดวเพ่ือ
ทําใหหลอด LED สวาง ตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนด 

-ตรวจใบกิจกรรมท่ี 1 
-ประเมินระหวางการ
ทํากิจกรรมการสราง
สายไฟแปงโดว 

-ใบกิจกรรมท่ี 1 
-แบบประเมินระหวางการ
ทํากิจกรรมการสราง
สายไฟแปงโดว 

รอยละ 70 ผานเกณฑ 
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• ใบกิจกรรมท่ี 3 การแกปญหาโดยบูรณาการความรู  
กิจกรรมท่ี 3.1 : สํารวจปญหาการอนุรักษผักเสี้ยนผี ท่ีเกิดข้ึนใน โรงเรียน ทองถ่ิน จังหวัด 

ประเทศ หรือระดับโลก และสืบคนขอมูลประกอบ จากนั้นเลือกสถานการณปญหา โดยหากเนน
วิธีการทางวิทยาศาสตรควรมีการตั้งคําถาม แตหากเนนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมควร 
ระบุปญหาและเง่ือนไขใหชัดเจน 

กิจกรรมท่ี 3.2 : นําเสนอสถานการณปญหาท่ีนักเรียนสนใจจะแกไข พรอมขอมูล
สนับสนุนเพ่ือใหเห็นความสําคัญของปญหา และนําเสนอคําถามหรือปญหาและเง่ือนไข 

กิจกรรมท่ี 3.3 : สืบคนขอมูลท่ีเก่ียวของกับคําถามหรือปญหาท่ีจะนําไปสูแนวทางการ
ตอบคําถามหรือการแกปญหา  

กิจกรรมท่ี 3.4 : วิเคราะหศักยภาพ จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพของปจจัยศึกษา 
(ผักเสี้ยนผี) สรรสรางวิธีการ 

กิจกรรมท่ี 3.5 : กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตของงาน และออกแบบ วิธีดําเนินการ 
หลังจากท่ีไดขอมูลเพียงพอแลว หากเนนวิธีการทางวิทยาศาตร หลังจากตั้งคําถาม และสืบคน
ขอมูลแลว ใหตั้งสมมติฐาน กําหนดตัวแปร และออกแบบวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน  หากเนน
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม หลังระบุปญหาและสืบคนขอมูลแลว ใหออกแบบวิธีการ
แกปญหา 

กิจกรรมท่ี 3.6 : นําเสนอแนวทางการแกปญหาท่ีไดออกแบบไว  หากเนนวิธีการทาง
วิทยาศาสตร สมมติฐาน และตัวแปรตาง ๆ ท่ีนักเรียนกําหนดข้ึน ตองมีความสอดคลองกับคําถาม 
วิธีการตรวจสอบสมมติฐานสอดคลองกับสมมติฐาน และเปนแนวทาง นําไปสูการตอบคําถาม หาก
เนนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม วิธีการแกปญหาท่ีนักเรียนออกแบบไว ตองสอดคลองกับ
ปญหาและนําไปสูแนวทางการแกปญหา ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

กิจกรรมท่ี 3.7 : ดําเนินการแกปญหาตามท่ีไดออกแบบวิธีการไว โดยใชทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตรระหวางดําเนินการแกปญหา และบันทึกผลการดําเนินการ 

กิจกรรมท่ี 3.8 : นําผลการดําเนินการมาสรุปผลการดําเนินการและเสนอแนะการ
ดําเนินการใหไดผลดีข้ึน 

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

ส่ิงท่ีวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
ดานความรู(K) 
-อธิบายเก่ียวกับกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม 

-ตรวจใบกิจกรรมท่ี 2 -ใบกิจกรรมท่ี 2 รอยละ 70 ผานเกณฑ 
 

ดานทักษะกระบวนการ(P)    
-นําเสนอข้ันตอนการสราง 
และสรางสายไฟแปงโดวเพ่ือ
ทําใหหลอด LED สวาง ตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนด 

-ตรวจใบกิจกรรมท่ี 1 
-ประเมินระหวางการ
ทํากิจกรรมการสราง
สายไฟแปงโดว 

-ใบกิจกรรมท่ี 1 
-แบบประเมินระหวางการ
ทํากิจกรรมการสราง
สายไฟแปงโดว 

รอยละ 70 ผานเกณฑ 

ส่ิงท่ีวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
-แกปญหาโดยการบูรณาการ
ความรู โดยเลือกสถานการณ
ปญหาหรือประเด็นท่ีสนใจ
และออกแบบแนวทางการ
แกปญหาโดยการบูรณาการ
ความรูทางเคมีกับความรูใน
ศาสตรอ่ืน และใชวิธีการทาง
วิทยาศาสตรหรือกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม 

-ตรวจใบกิจกรรมท่ี 3  
-ประเมินระหวางการ
ทํากิจกรรมแกปญหา
โดยการบูรณาการ
ความรู 

-ใบกิจกรรมท่ี 3 
-แบบประเมินระหวางการ
ทํากิจกรรมแกปญหาโดย
การบูรณาการความรู 

รอยละ 70 ผานเกณฑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค(A) 
-ไฝเรียนรูในการแกปญหา
โดยบูรณาการความรู 

-ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 

-แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 

ระดับคุณภาพพอใช 

-มุงม่ันในการทํางานในการ 
บูรณาการความรูในการ
แกปญหา 

-ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 

-แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 

ระดับคุณภาพพอใช 

-รักความเปนไทยในการ 
บูรณาการความรูในการ
แกปญหา 

-ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 

-แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 

ระดับคุณภาพพอใช 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน(C) 
-ความสามารถในการสื่อสาร
การนําเสนอการออกแบบ
แนวทางแกปญหา 

-ประเมินสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน 

-แบบประเมินสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน 

ระดับคุณภาพพอใช 

-ความสามารถในการคิด
ออกแบบแนวทางแกปญหา 

-ประเมินสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน 

-แบบประเมินสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน 

ระดับคุณภาพพอใช 

-ความสารถในการแกปญหา
โดยบูรณาการความรู 

-ประเมินสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน 

-แบบประเมินสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน 

ระดับคุณภาพพอใช 

6. กิจกรรมการเรียนรู 
ข้ันนําเขาสูบทเรียน  ชั่งโมงท่ี 1 
1. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนา การแกปญหาโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ในการแกปญหา 

ท่ีไดเรียนมาหัวขอท่ีแลว โดยนักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะห เก่ียวกับกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร โดยเขียนบันทึกคําตอบเปนแผนภาพดังนี้ 
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ท่ีมา: เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลย)ี ม.5 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ หนา11 

 
จากนั้นนักเรียนรวมกันสรุปความคิดรวบยอดเก่ียวกับโครงงานวิทยาศาสตร ดังนี้ โครงงาน
วิทยาศาสตร ประกอบดวย โครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง ประเภทสิ่งประดิษฐ 
ประเภทสํารวจ และประเภททฤษฎี ซ่ึงแตละประเภท จะมีลักษณะแตกตางกันไปตาม 
ลักษณะเฉพาะ แตวิธีและข้ันตอน การทํา โครงงานจะใชทักษะและ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเขามาประยุกตใชโดยมีวิธีการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร เขามาชวยในการดําเนินกิจกรรม โครงงานใหสําเร็จลุลวง
ตามเปาหมาย นอกจากจะใชวิธีการทางวิทยาศาสตรแลว ยังสามารถใชกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมในการแกปญหาไดอีกดวย จากนั้นครูใชคําถามนําวา กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมมีข้ันตอนแตกตางจากวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือไม  

2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู   
3. แบงนักเรียนออกเปน 8 กลุม กลุมละ 5 คน โดยคละกลุม เด็กเกง ปานกลาง และออน ใหอยู

รวมกัน นักเรียนแตละกลุมดําเนินการตามกระบวนการกลุม เลือกหัวหนากลุม 
4. นักเรียนแตละกลุมคนควากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

วามีข้ันตอนอยางไรบาง สรุปรวมกัน ดังนี้ 
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ท่ีมา: เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลย)ี ม.5 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ หนา11 

 
จากนั้นนักเรียนรวมกันสรุปความคิดรวบยอดเก่ียวกับโครงงานวิทยาศาสตร ดังนี้ โครงงาน
วิทยาศาสตร ประกอบดวย โครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง ประเภทสิ่งประดิษฐ 
ประเภทสํารวจ และประเภททฤษฎี ซ่ึงแตละประเภท จะมีลักษณะแตกตางกันไปตาม 
ลักษณะเฉพาะ แตวิธีและข้ันตอน การทํา โครงงานจะใชทักษะและ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเขามาประยุกตใชโดยมีวิธีการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร เขามาชวยในการดําเนินกิจกรรม โครงงานใหสําเร็จลุลวง
ตามเปาหมาย นอกจากจะใชวิธีการทางวิทยาศาสตรแลว ยังสามารถใชกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมในการแกปญหาไดอีกดวย จากนั้นครูใชคําถามนําวา กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมมีข้ันตอนแตกตางจากวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือไม  

2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู   
3. แบงนักเรียนออกเปน 8 กลุม กลุมละ 5 คน โดยคละกลุม เด็กเกง ปานกลาง และออน ใหอยู

รวมกัน นักเรียนแตละกลุมดําเนินการตามกระบวนการกลุม เลือกหัวหนากลุม 
4. นักเรียนแตละกลุมคนควากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

วามีข้ันตอนอยางไรบาง สรุปรวมกัน ดังนี้ 

 
ท่ีมา: เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.5 สํานักพัฒนาวิชาการ 

ข้ันสอน ชั่งโมงท่ี 2-4 

5. ครูนําเสนอในเรื่องท่ีจะศึกษาดังนี้ ใหนักเรียนศึกษา ใบกิจกรรมท่ี 1 การสรางสายไฟแปงโดว 
โดยครูอธิบายเพ่ิมเติมดังนี้ 

5.1 ครูอธิบายเง่ือนไขเก่ียวกับความสวางของหลอด LED วา ควรเห็นจุดสวางท้ังดานบน 
และดานลาง เม่ือมองจากดานขางของหลอด LED ดังรูป 1 แตหากมีจุดสวางเฉพาะ
ดานลาง เม่ือสังเกตจากดานขางของหลอด LED ดังรูป 2 ถือวายังไมสวาง 

 
 5.2 นักเรียนแตละกลุมไมสามารถขอแปงโดว และสารเคมีท้ังหมดเพ่ิมได  

5.3 ปริมาณสารเคมีท่ีนักเรียนแตละกลุมใชไป คํานวณไดจากปริมาณสารเคมีท่ีเหลือ 
5.4 แจงนักเรียนใหระวังปริมาณน้ําท่ีใชในการละลายสารเคมี เพราะการใชน้ําปริมาณท่ี 
     มากเกินไปอาจทําใหแปงโดวเหลวจนปนไมได 
5.5 ครูกําชับใหนักเรียนบันทึกขอมูลการดําเนินการในขอ 1– 4 กอนลงมือดําเนินการ 

6. นักเรียนทุกกลุมลงมือปฏิบัติกิจกรรม และบันทึกขอมูลการดําเนินการ 
7. ครูชี้ใหเห็นวา การตอวงจรไฟฟาในกิจกรรมท่ี 1 เปนแบบอนุกรม จากนั้นใหครูสาธิต การใช

แปงโดวท่ีนําไฟฟามาตอวงจรไฟฟาแบบขนาน ดังรูป แลวใหนักเรียนเปรียบเทียบความสวาง 
ของหลอด LED 
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8. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหไดขอสรุปวา การตอวงจรไฟฟา แบบขนาน

และอนุกรมมีผลตอความสวางของหลอด LED โดยหากตอหลอด LED แบบขนานจะทําให มี
ความสวางมากกวาการตอแบบอนุกรม เนื่องจากการตอแบบขนานจะทําใหหลอด LED ท้ังสอง
หลอด มีความตางศักยเทากับความตางศักยของแหลงกําเนิดไฟฟา สวนการตอแบบอนุกรม 
ความตางศักย ของแหลงกําเนิดไฟฟาจะถูกแบงออกใหแตละหลอด ทําใหมีความสวางนอยลง 

9. ครูชี้ใหเห็นวา การบูรณาความรูจากหลาย ๆ ศาสตร จะชวยใหแกปญหาไดอยาง มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เชน ในกิจกรรมท่ี 1 หากใชความรูเรื่อง การตอวงจรไฟฟารวมกับความรู
เรื่อง สารละลายอิเล็กโทรไลต จะชวยใหสามารถสรางสายไฟจากแปงโดวโดยใชสารเคมี
นอยลงได  

10. นักเรียนรวมกันเชื่อมโยงข้ันตอนท่ีไดดําเนินการในกิจกรรมกับรายละเอียดแตละข้ันตอน ของ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามรายละเอียดใน ใบความรูท่ี 1 หลักการสรางนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีจากวิทยาศาสตร และ วิศวกรรมศาสตรและกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม (Engineering Design Process) 

11. ครูใหความรูวา ในระหวางการแกปญหาดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมข้ันตอน การ
ดําเนินงานสามารถสลับไปมาหรือยอนกลับข้ันตอนได และตองใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร รวมดวยตามรายละเอียดใน ใบความรูท่ี 1 

12. นักเรียนตอบคําถามตรวจสอบความเขาใจ วิธีการทางวิทยาศาสตร และกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมมีสวนของวัตถุประสงค และข้ันตอนท่ีเหมือนและตางกันอยางไร ตัวอยางคําตอบ
ดังนี้ 
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8. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหไดขอสรุปวา การตอวงจรไฟฟา แบบขนาน

และอนุกรมมีผลตอความสวางของหลอด LED โดยหากตอหลอด LED แบบขนานจะทําให มี
ความสวางมากกวาการตอแบบอนุกรม เนื่องจากการตอแบบขนานจะทําใหหลอด LED ท้ังสอง
หลอด มีความตางศักยเทากับความตางศักยของแหลงกําเนิดไฟฟา สวนการตอแบบอนุกรม 
ความตางศักย ของแหลงกําเนิดไฟฟาจะถูกแบงออกใหแตละหลอด ทําใหมีความสวางนอยลง 

9. ครูชี้ใหเห็นวา การบูรณาความรูจากหลาย ๆ ศาสตร จะชวยใหแกปญหาไดอยาง มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เชน ในกิจกรรมท่ี 1 หากใชความรูเรื่อง การตอวงจรไฟฟารวมกับความรู
เรื่อง สารละลายอิเล็กโทรไลต จะชวยใหสามารถสรางสายไฟจากแปงโดวโดยใชสารเคมี
นอยลงได  

10. นักเรียนรวมกันเชื่อมโยงข้ันตอนท่ีไดดําเนินการในกิจกรรมกับรายละเอียดแตละข้ันตอน ของ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามรายละเอียดใน ใบความรูท่ี 1 หลักการสรางนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีจากวิทยาศาสตร และ วิศวกรรมศาสตรและกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม (Engineering Design Process) 

11. ครูใหความรูวา ในระหวางการแกปญหาดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมข้ันตอน การ
ดําเนินงานสามารถสลับไปมาหรือยอนกลับข้ันตอนได และตองใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร รวมดวยตามรายละเอียดใน ใบความรูท่ี 1 

12. นักเรียนตอบคําถามตรวจสอบความเขาใจ วิธีการทางวิทยาศาสตร และกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมมีสวนของวัตถุประสงค และข้ันตอนท่ีเหมือนและตางกันอยางไร ตัวอยางคําตอบ
ดังนี้ 

 

13. นักเรียนทํา ใบกิจกรรมท่ี 2 กระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
14. ครูชี้ใหเห็นวา ท้ังวิธีการทางวิทยาศาสตรและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมสวนใหญ ใช

ความรูในหลาย ๆ ศาสตรบูรณาการรวมกัน เพ่ือใหเกิดความรูใหม สามารถแกปญหาหรือสราง
นวัตกรรมได  

ข้ันสอน ช่ัวโมงท่ี 5-29 

15. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมใน ใบกิจกรรมท่ี 3 การแกปญหาโดยการบูรณาการความรู 
16. นักเรียนทุกกลุมลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  

มี 4 ข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 

1. ข้ันนําเสนอ 

 

1. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 3.1 
สํารวจปญหาการอนุรักษผักเสี้ยนผี ใน
โรงเรียน ทองถ่ิน จังหวัด ประเทศ 
หรือระดับโลก และสืบคนขอมูล
ประกอบ จากนัน้เลือกสถานการณ
ปญหา โดยหากเนนวิธีการทาง
วิทยาศาสตรควรมีการตั้งคําถาม แต
หากเนนกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม ควรระบุปญหาและเง่ือนไข
ใหชัดเจน  

(1 ชั่วโมง) 

2. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 3.2 
นําเสนอสถานการณปญหาท่ีนักเรียน
สนใจจะแกไข พรอมขอมูลสนบัสนุน
เพ่ือใหเห็นความ สําคัญของปญหา และ
นําเสนอคําถามหรือปญหาและ เง่ือนไข 
ครูควรวิเคราะหความเปนไปไดของการ
ตอบ คําถามหรือแกปญหานั้น และครู
มอบหมายใหนักเรียน สืบคนขอมูลท่ี
เก่ียวของโดยครูแนะนําแหลงสืบคน 
ขอมูลเพ่ิมเติม  
(3 ชั่วโมง) 

1. นักเรียนทํากิจกรรมท่ี 3.1 สํารวจ
ปญหาการอนุรักษผักเสี้ยนผี ใน
โรงเรียน ทองถ่ิน จังหวัด ประเทศ 
หรือระดับโลก และสืบคนขอมูล
ประกอบ จากนั้นเลือกสถานการณ
ปญหา โดยหากเนนวิธีการทาง
วิทยาศาสตรควรมีการตั้งคําถาม แต
หากเนนกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม ควรระบุปญหาและเง่ือนไข
ใหชัดเจน 

 

2. นักเรียนทํากิจกรรมท่ี 3.2 นําเสนอ
สถานการณปญหาท่ีนักเรียนสนใจจะ
แกไข พรอมขอมูลสนับสนุนเพ่ือใหเห็น
ความ สําคัญของปญหา และนําเสนอ
คําถามหรือปญหาและ เง่ือนไข และ
นักเรียน สืบคนขอมูลท่ีเก่ียวของ 
 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 830

ข้ันตอนการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 

 3. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 3.3  
โดยแตละกลุมนําขอมูลท่ีไดจากการ
สืบคน มาอภิปรายรวมกันภายในกลุม 
โดยครูใหคําแนะนําในกลุม ท่ีมีขอสงสัย
หรือตองการความชวยเหลือ (3 ชั่วโมง) 

3. นักเรียนทํากิจกรรมท่ี 3.3 โดยแต
ละกลุมนําขอมูลท่ีไดจากการสืบคน มา
อภิปรายรวมกันภายในกลุม 

2. ข้ันวางแผน 4. ครใูหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 3.4  
จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพของ
ศักยภาพของปจจัยศึกษา (ผักเสี้ยนผี) 
จากนั้นนําคุณท่ีเกิดจากจินตนาการมา 
สรรสรางวิธีการ 
(2 ชั่วโมง) 
5. ครูใหนักเรียนนําวิธีการจากกิจกรรม
ท่ี 3.4 มาทํากิจกรรมท่ี 3.5 กําหนด
วัตถุประสงค ขอบเขตของงานและ 
ออกแบบวิธีดําเนินการหลังจากท่ีได
ขอมูลเพียงพอแลว หากเนนวิธีการทาง
วิทยาศาตร หลังจากตั้งคําถาม และ
สืบคนขอมูลแลว ใหนักเรียน
ตั้งสมมติฐาน กําหนดตัวแปร และ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน 
หากเนนกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม หลังระบุปญหาและสืบคน
ขอมูลแลว ใหนักเรียนออกแบบวิธีการ
แกปญหา (2 ชั่วโมง) 

6. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 3.6
นําเสนอแนวทางการแกปญหาท่ีได
ออกแบบไว หากเนนวิธีการทาง
วิทยาศาสตร ครูวิเคราะหวา 
สมมติฐาน และตัวแปรตาง ๆ ท่ี
นักเรียนกําหนดข้ึน มีความสอดคลอง
กับคําถามหรือไม วิธีการตรวจสอบ
สมมติฐานสอดคลองกับสมมติฐานและ 

4. ครูใหนักเรียนฝกกระบวนการ
ความคิดสรางสรรคโดยใหนักเรียนทํา
กิจกรรมท่ี 3.4 จินตนาการเห็นคุณของ
ศักยภาพของศักยภาพของปจจัยศึกษา 
(ผักเสี้ยนผี) จากนั้นนําคุณท่ีเกิดจาก
จินตนาการมาสรรสรางวิธีการ 
5. นักเรียนนําวิธีการจากกิจกรรมท่ี 
3.4 มาทํากิจกรรมท่ี 3.5กําหนด
วัตถุประสงค ขอบเขตของงานและ 
ออกแบบวิธีดําเนินการหลังจากท่ีได
ขอมูลเพียงพอแลว หากเนนวิธีการทาง
วิทยาศาตร หลังจากตั้งคําถาม และ
สืบคนขอมูลแลว นักเรียน
ตั้งสมมติฐาน กําหนดตัวแปร และ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน 
หากเนนกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม หลังระบุปญหาและสืบคน
ขอมูลแลว ใหนักเรียนออกแบบวิธีการ
แกปญหา 

6. นักเรียนทํากิจกรรมท่ี 3.6 นําเสนอ
แนวทางการแกปญหาท่ีไดออกแบบไว 
หากเนนวิธีการทางวิทยาศาสตร 
สมมติฐาน และตัวแปรตาง ๆ ท่ี
นักเรียนกําหนดข้ึนตองมีความ
สอดคลองกับคําถาม วิธีการตรวจสอบ
สมมติฐานสอดคลองกับสมมติฐานและ
เปนแนวทางนําไปสูการตอบคําถามได 
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ข้ันตอนการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน 

บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 

 3. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 3.3  
โดยแตละกลุมนําขอมูลท่ีไดจากการ
สืบคน มาอภิปรายรวมกันภายในกลุม 
โดยครูใหคําแนะนําในกลุม ท่ีมีขอสงสัย
หรือตองการความชวยเหลือ (3 ชั่วโมง) 

3. นักเรียนทํากิจกรรมท่ี 3.3 โดยแต
ละกลุมนําขอมูลท่ีไดจากการสืบคน มา
อภิปรายรวมกันภายในกลุม 

2. ข้ันวางแผน 4. ครใูหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 3.4  
จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพของ
ศักยภาพของปจจัยศึกษา (ผักเสี้ยนผี) 
จากนั้นนําคุณท่ีเกิดจากจินตนาการมา 
สรรสรางวิธีการ 
(2 ชั่วโมง) 
5. ครูใหนักเรียนนําวิธีการจากกิจกรรม
ท่ี 3.4 มาทํากิจกรรมท่ี 3.5 กําหนด
วัตถุประสงค ขอบเขตของงานและ 
ออกแบบวิธีดําเนินการหลังจากท่ีได
ขอมูลเพียงพอแลว หากเนนวิธีการทาง
วิทยาศาตร หลังจากตั้งคําถาม และ
สืบคนขอมูลแลว ใหนักเรียน
ตั้งสมมติฐาน กําหนดตัวแปร และ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน 
หากเนนกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม หลังระบุปญหาและสืบคน
ขอมูลแลว ใหนักเรียนออกแบบวิธีการ
แกปญหา (2 ชั่วโมง) 

6. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 3.6
นําเสนอแนวทางการแกปญหาท่ีได
ออกแบบไว หากเนนวิธีการทาง
วิทยาศาสตร ครูวิเคราะหวา 
สมมติฐาน และตัวแปรตาง ๆ ท่ี
นักเรียนกําหนดข้ึน มีความสอดคลอง
กับคําถามหรือไม วิธีการตรวจสอบ
สมมติฐานสอดคลองกับสมมติฐานและ 

4. ครูใหนักเรียนฝกกระบวนการ
ความคิดสรางสรรคโดยใหนักเรียนทํา
กิจกรรมท่ี 3.4 จินตนาการเห็นคุณของ
ศักยภาพของศักยภาพของปจจัยศึกษา 
(ผักเสี้ยนผี) จากนั้นนําคุณท่ีเกิดจาก
จินตนาการมาสรรสรางวิธีการ 
5. นักเรียนนําวิธีการจากกิจกรรมท่ี 
3.4 มาทํากิจกรรมท่ี 3.5กําหนด
วัตถุประสงค ขอบเขตของงานและ 
ออกแบบวิธีดําเนินการหลังจากท่ีได
ขอมูลเพียงพอแลว หากเนนวิธีการทาง
วิทยาศาตร หลังจากตั้งคําถาม และ
สืบคนขอมูลแลว นักเรียน
ตั้งสมมติฐาน กําหนดตัวแปร และ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน 
หากเนนกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม หลังระบุปญหาและสืบคน
ขอมูลแลว ใหนักเรียนออกแบบวิธีการ
แกปญหา 

6. นักเรียนทํากิจกรรมท่ี 3.6 นําเสนอ
แนวทางการแกปญหาท่ีไดออกแบบไว 
หากเนนวิธีการทางวิทยาศาสตร 
สมมติฐาน และตัวแปรตาง ๆ ท่ี
นักเรียนกําหนดข้ึนตองมีความ
สอดคลองกับคําถาม วิธีการตรวจสอบ
สมมติฐานสอดคลองกับสมมติฐานและ
เปนแนวทางนําไปสูการตอบคําถามได 

ข้ันตอนการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน บทบาทครูผูสอน บทบาทนักเรียน 

 เปนแนวทาง นําไปสูการตอบคําถามได
หรือไม โดยครูอาใหขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในการปรับปรุงแกไข หากเนน
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
ครูวิเคราะหวา วิธีการแกปญหาท่ี
นักเรียนออกแบบไว สอดคลองกับ
ปญหาและนําไปสูแนวทางการ 
แกปญหาไดหรือไม โดยครูให
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการปรับปรุง
แกไข (3 ชั่วโมง) 

หากเนนกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม วิธีการแกปญหาท่ีนักเรียน
ออกแบบไวตองสอดคลองกับปญหา
และนําไปสูแนวทางการแกปญหาได 
และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

3. ข้ันปฏิบัติ 6. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 3.7
ดําเนินการแกปญหาตามท่ีไดออกแบบ
วิธีการไว โดยครูอํานวยความสะดวก
เก่ียวกับอุปกรณ สารเคมี และสถานท่ี
สําหรับทําปฏิบัติการ และคอยให 
คําแนะนําปรึกษา รวมท้ังกระตุนให
นักเรียนใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรระหวางดําเนินการ
แกปญหา (8 ชั่วโมง) 
7. ครูบอกเกณฑการใหคะแนน เพ่ือให
นักเรียนใชวางแผนในการทํากิจกรรม 
8. ครูใหนักเรียนนําผลการดําเนินการ
มาปรึกษาหารือ เพ่ือใหคําแนะนํา
เก่ียวกับการสรุปผลการดําเนินการ 
9. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมท่ี 3.8 
นําผลการดําเนินการมาสรุปผลการ
ดําเนินการและเสนอแนะการ
ดําเนินการใหไดผลดีข้ึน ( 3 ชั่วโมง) 

6. นักเรียนทํากิจกรรมท่ี 3.7
ดําเนินการแกปญหาตามท่ีไดออกแบบ
วิธีการไว โดยใชทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรระหวางดําเนินการ
แกปญหาและบันทึกผลการดําเนินการ 

7. นักเรียนนําผลการดําเนินการมา
ปรึกษาหารือกับครู เพ่ือใหคําแนะนํา
เก่ียวกับการสรุปผลการดําเนินการ 

8. นักเรียนทํากิจกรรมท่ี 3.8 นําผล
การดําเนินการมาสรุปผลการ
ดําเนินการและเสนอแนะการ
ดําเนินการใหไดผลดีข้ึน 

4. ข้ันประเมิน 9. สังเกตและประเมินการทํากิจกรรม
ของผูเรียน  

10. สรุปการทํางาน และเสนอแนะการ
ทํางานของผูเรียนแตละกลุมโดยรวม  
( 1 ชั่วโมง) 

9.ประเมินการทําโครงงานของตนเอง 
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ข้ันสรุป 
 17. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวา การบูรณาการความรูทางเคมีกับความรูในศาสตรอ่ืน และใช
วิธีการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม จะไดความรูใหม แกปญหาหรือสราง
นวัตกรรมเพ่ือสนองความตองการได 

7. ส่ือและแหลงเรียนรู 
- ใบความรูท่ี 1 หลักการสรางนวัตกรรม และเทคโนโลยีจากวิทยาศาสตร และ วิศวกรรมศาสตร 

และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) 
- ใบกิจกรรมท่ี 1 การสรางสายไฟแปงโดว 
- ใบกิจกรรมท่ี 2 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
- ใบกิจกรรมท่ี 3 การแกปญหาโดยบูรณาการความรู  
- หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เคมี เลม 6 สถาบันสงเสริม

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 
- แปลงปลูกผักเสี้ยนผีโรงเรียนโยธินบํารุง 
- หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโยธินบํารุง 
- หองสมุดโรงเรียนโยธินบํารุง 
- เว็บไซต http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=175  
- เว็บไซต 

https://www.disthai.com/17154582/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0
%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0
%B8%9C%E0%B8%B5 

- เว็บไซต http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2951/flavonoid-
%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%99
%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C 

- เว็บไซต http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/e-
research/sites/default/files/Surima_Yatsom.pdf 

- เว็บไซต https://xn--e3c1aia.net/home/wp-content/uploads/2019/05/E-book-26-
SEEEM%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B
8%B0.pdf 

- เว็บไซต https://xn--e3c1aia.net/home/wp-content/uploads/2018/12/E-book-25-
%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2
%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84
%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7
%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2
%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5
%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87
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ข้ันสรุป 
 17. ครูและนกัเรียนรวมกันสรุปวา การบูรณาการความรูทางเคมีกับความรูในศาสตรอ่ืน และใช
วิธีการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม จะไดความรูใหม แกปญหาหรือสราง
นวัตกรรมเพ่ือสนองความตองการได 

7. ส่ือและแหลงเรียนรู 
- ใบความรูท่ี 1 หลักการสรางนวัตกรรม และเทคโนโลยีจากวิทยาศาสตร และ วิศวกรรมศาสตร 

และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) 
- ใบกิจกรรมท่ี 1 การสรางสายไฟแปงโดว 
- ใบกิจกรรมท่ี 2 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
- ใบกิจกรรมท่ี 3 การแกปญหาโดยบูรณาการความรู  
- หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เคมี เลม 6 สถาบันสงเสริม

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 
- แปลงปลูกผักเสี้ยนผีโรงเรียนโยธินบํารุง 
- หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโยธินบํารุง 
- หองสมุดโรงเรียนโยธินบํารุง 
- เว็บไซต http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=175  
- เว็บไซต 

https://www.disthai.com/17154582/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0
%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0
%B8%9C%E0%B8%B5 

- เว็บไซต http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2951/flavonoid-
%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%99
%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C 

- เว็บไซต http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/e-
research/sites/default/files/Surima_Yatsom.pdf 

- เว็บไซต https://xn--e3c1aia.net/home/wp-content/uploads/2019/05/E-book-26-
SEEEM%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B
8%B0.pdf 

- เว็บไซต https://xn--e3c1aia.net/home/wp-content/uploads/2018/12/E-book-25-
%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2
%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84
%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7
%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2
%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5
%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87

%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3
%E0%B8%B0.pdf 

- เว็บไซต https://www.scimath.org/article-science/item/12485-1-2 
กัญจนนิกา เกิดแกว,ฑิฆัมพร พันหุน,อรุณรัตน สัณฐิติกวินสกุล.การตรวจสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ  

ปริมาณฟนอลิกรวม และปริมาณฟลาโวนอยดรวมของสารสกัดจากสวนลําตนเหนือดิน
ของผักเสี้ยนผี.นครปฐม: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

 

วันวิสาข คุณะวัฒนกุล, วนิดา ไทรชมภู, คัทลียา เมฆจรัสกุล, อมรรัตน เจริญมิตร, ชิดชนก เหล็กดี 
  และณัฐภากานต ศรีจันทร. (2560). ฤทธิ์ตานเชื้อสิว (Propionibacterium acnes) จาก
  สมุนไพรไทย. J Sci Technol MSU, 36, 607–613.   

สุทธิจิต ศรีวัชรกุล. (2558). การศึกษาฤทธิ์ของสรสกัดจากสวนตาง ๆ ของผักเสี้ยนผีท่ีมีตอการ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดและคุณสมบัติในการตานอนุมูลอิสระ. กรุงเทพฯ: คณะ
วิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. 

 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  สอดคลองกับมาตรฐานและผลการเรียนรู มีองคประกอบครบตามท่ีโรงเรียนกําหนดใช
จัดการเรียนการสอนได 
       
                      (นางธนิกา รังสมัินตุชาติ) 
                  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ของรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
  ตรงตามหลักสูตร สอดคลองกับมาตรฐานและผลการเรียนรู มีองคประกอบครบตามท่ี
โรงเรียนกําหนด ใชจัดการเรียนการสอนได 
 
       (นายอธิศ ระแบบเลิศ)                                  
                          รองผูอํานวยการฝายบริหารวิชาการ 
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บันทึกหลังสอน 
 มีนักเรียนท้ังหมด 56 คน มาเรยีนครบ คิดเปนรอยละ 100 ของนักเรียนท้ังหมด โดยมีการศึกษา
ผานชองทาง Line,Google Meet และ Google Classroom และนัดเรียน Onsite กลุมเล็ก 5 คน 
หมุนเวียนตามความเหมาะสม 

ดานความรู (K) นักเรียนท่ีผานเกณฑจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 100 ของนักเรียนท้ังหมด โดย
ผานเกณฑประเมินระดับดีคิดเปนรอยละ 80 ผานเกณฑระดับปานกลางรอยละ 20 
 ดานทักษะกระบวนการ (P) จากการประเมินโดยใชแบบประเมินทักษะกระบวนการพบวานักเรียน
ผานเกณฑจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 100 ของนักเรียนท้ังหมด โดยผานเกณฑในระดับดีคิดเปนรอยละ 
85 ผานเกณฑในระดับพอใชคิดเปนรอยละ 15 
 ดานคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค (A) นักเรียนผานเกณฑในระดับดีจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 
100 ของนักเรียนท้ังหมด 
 ดานสมรรถนะสําคัญการเรียนรู (C) นักเรียนท่ีผานเกณฑในระดับดีจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 
100 ของนักเรียนท้ังหมด นักเรียนทุกคนมีความพรอมท้ังดานการสื่อสารและอุปกรณ เทคโนโลย ี
 บรรยากาศการเรยีนรู นักเรียนมีความสนใจและใหความรวมมือและกระตือรือรนในการเรียนการ
สอนเปนอยางดี 
 ปญหา/สิ่งท่ีพัฒนา/แนวทางแกปญหา/แนวทางพัฒนา เปนการจัดการเรียนรูแบบออนไลน 
เนื่องจากสถาณการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทําใหมีขอจํากัดบาง แตครูแกปญหาโดยการ
รวมกลุมขนาดเล็ก กลุมละ 5 คน หมุนเวียนมาพบครูท่ีโรงเรียนตามความจําเปน 
         
 
 

(นางสายสนีย อรุณกมล)  
                                    ครูผูสอน 
                   12 มกราคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 835

บันทึกหลังสอน 
 มีนักเรียนท้ังหมด 56 คน มาเรยีนครบ คิดเปนรอยละ 100 ของนักเรียนท้ังหมด โดยมีการศึกษา
ผานชองทาง Line,Google Meet และ Google Classroom และนัดเรียน Onsite กลุมเล็ก 5 คน 
หมุนเวียนตามความเหมาะสม 

ดานความรู (K) นักเรียนท่ีผานเกณฑจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 100 ของนักเรียนท้ังหมด โดย
ผานเกณฑประเมินระดับดีคิดเปนรอยละ 80 ผานเกณฑระดับปานกลางรอยละ 20 
 ดานทักษะกระบวนการ (P) จากการประเมินโดยใชแบบประเมินทักษะกระบวนการพบวานักเรียน
ผานเกณฑจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 100 ของนักเรียนท้ังหมด โดยผานเกณฑในระดับดีคิดเปนรอยละ 
85 ผานเกณฑในระดับพอใชคิดเปนรอยละ 15 
 ดานคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค (A) นักเรียนผานเกณฑในระดับดีจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 
100 ของนักเรียนท้ังหมด 
 ดานสมรรถนะสําคัญการเรียนรู (C) นักเรียนท่ีผานเกณฑในระดับดีจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 
100 ของนักเรียนท้ังหมด นักเรียนทุกคนมีความพรอมท้ังดานการสื่อสารและอุปกรณ เทคโนโลย ี
 บรรยากาศการเรียนรู นักเรียนมีความสนใจและใหความรวมมือและกระตือรือรนในการเรียนการ
สอนเปนอยางดี 
 ปญหา/สิ่งท่ีพัฒนา/แนวทางแกปญหา/แนวทางพัฒนา เปนการจัดการเรียนรูแบบออนไลน 
เนื่องจากสถาณการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทําใหมีขอจํากัดบาง แตครูแกปญหาโดยการ
รวมกลุมขนาดเล็ก กลุมละ 5 คน หมุนเวียนมาพบครูท่ีโรงเรียนตามความจําเปน 
         
 
 

(นางสายสนีย อรุณกมล)  
                                    ครูผูสอน 
                   12 มกราคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนนสําหรับแบบประเมินระหวางการทํากิจกรรมท่ี 1 การสรางสายไฟแปงโดว 

ส่ิงท่ีตองการประเมิน เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ 
1.การระบุปญหาและเง่ือนไข 
ในการแกปญหา 

ระบุปญหาไดชัดเจนและระบุเง่ือนไขไดครบถวน ด ี
ระบุปญหาไดชัดเจนและระบุเง่ือนไขไมครบถวน พอใช 
ระบุปญหาไมชัดเจนและระบุเง่ือนไขไมครบถวน ปรับปรุง 

2.การอธิบายเหตุผลในการ 
เลือกสารเคมีเติมลงในแปงโดว 

อธิบายเหตุผลไดสอดคลองกับการเลือกสารเคมี  ด ี
อธิบายเหตุผลไดสอดคลองกับการเลือกสารเคมี
บางสวน 

พอใช 

อธิบายเหตุผลไมสอดคลองกับการเลือกสารเคมี ปรับปรุง 
3.การออกแบบข้ันตอนการ
ดําเนินการ 

วิธีดําเนินการเปนลําดับข้ันตอน และการอธิบาย
วิธีดําเนินการชัดเจน 

ดี 

วิธีดําเนินการเปนลําดับข้ันตอน และการอธิบาย
วิธีดําเนินการไมชัดเจน 

พอใช 

วิธีดําเนินการไมเปนลําดบัข้ันตอนและการอธิบาย
วิธีดําเนินการไมชัดเจน 

ปรับปรุง 

4.การดําเนินการสรางสายไฟ
แปงโดว 

สรางสายไฟแปงโดวตามวิธีดําเนินการท่ีออกแบบไว ด ี
สรางสายไฟแปงโดวไมดําเนินการตามวิธีดําเนินการ 
ท่ีออกแบบไว 

ปรับปรุง 

5.การนําเสนอข้ันตอน 
การสรางสายไฟแปงโดว 

นําเสนอผลการทํากิจกรรมไดชัดเจนเปนลําดับ
ข้ันตอน 

ด ี

นําเสนอผลการทํากิจกรรมไมชัดเจนไมเปนลําดับ
ข้ันตอน 

ปรับปรุง 

 
เกณฑการใหคะแนนสําหรับรายงานการทํากิจกรรมท่ี 1 การสรางสายไฟแปงโดว 

รายการประเมิน เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ 

1.องคประกอบและเนื้อหาของ

รายงาน 

รายงานขอมูลครบตามหัวขอท่ีกําหนดและหัวขอ

รายงานมีประเด็นสําคัญครบถวน 

ด ี

รายงานขอมูลครบตามหัวขอท่ีกําหนดแตบาง

หัวขอขาดประเด็นสําคัญ 

พอใช 

รายงานขอมูลไมครบตามหัวขอท่ีกําหนดและ

หัวขอรายงานสวนใหญขาดประเด็นสําคัญ 

ปรับปรุง 

2.การสงรายงาน สงทันตามกําหนดเวลา ด ี

สงไมทันตามกําหนดเวลา ปรับปรุง 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 836

เกณฑการใหคะแนนสําหรับแบบประเมินระหวางการทํากิจกรรมท่ี 3 

การแกปญหาโดยการบูรณาการความรู 

รายการประเมิน เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ 

1.การสํารวจปญหาและการตั้ง

คําถาม/การระบุปญหา 

มีขอมูลจากการสํารวจสนับสนุนใหเห็น

ความสําคัญของปญหา และตั้งคําถาม/ระบุปญหา

ไดสอดคลองกับสถานการณปญหา 

ดี 

มีขอมูลจากการสํารวจสนับสนุนใหเห็น

ความสําคัญของปญหา แตตั้งคําถาม/ระบุปญหา

ไมสอดคลองกับสถานการณปญหา 

พอใช 

ไมมีขอมูลจากการสํารวจสนับสนนุใหเห็น

ความสําคัญของปญหา ตั้งคําถาม/ระบุปญหาไม

สอดคลองกับสถานการณปญหา 

ปรับปรุง 

2.การสืบคนและศึกษาขอมูลท่ี

เก่ียวของกับปญหา 

มีการศึกษาคนควาความรูทางเคมีและความรูหรือ

ขอเท็จจริงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับปญหาและ

เพียงพอในการแกปญหา 

ด ี

มีการศึกษาคนควาความรูทางเคมีและความรูหรือ

ขอเท็จจริงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับปญหาแตไม

เพียงพอในการแกปญหา 

พอใช 

มีการศึกษาคนควาความรูทางเคมีและความรู 

หรือขอเท็จจริงอ่ืน ๆ ท่ีไมเก่ียวของกับปญหาเปน

สวนใหญ 

ปรับปรุง 

3.การกําหนดวัตถุประสงค 

และขอบเขตของงาน 

กําหนดวัตถุประสงคไดสอดคลองกับ 

คําถาม/ปญหา และขอบเขตของงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงค 

ดี 

กําหนดวัตถุประสงคไดสอดคลองกับ 

คําถาม/ปญหา แตขอบเขตของงานไมสอดคลอง

กับวัตถุประสงค 

พอใช 

กําหนดวัตถุประสงคไมสอดคลองกับ 

คําถาม/ปญหา และขอบเขตของงานไมสอดคลอง

กับวัตถุประสงค 

 

 

ปรับปรุง 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 837

เกณฑการใหคะแนนสําหรับแบบประเมินระหวางการทํากิจกรรมท่ี 3 

การแกปญหาโดยการบูรณาการความรู 

รายการประเมิน เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ 

1.การสํารวจปญหาและการตั้ง

คําถาม/การระบุปญหา 

มีขอมูลจากการสํารวจสนับสนุนใหเห็น

ความสําคัญของปญหา และตั้งคําถาม/ระบุปญหา

ไดสอดคลองกับสถานการณปญหา 

ดี 

มีขอมูลจากการสํารวจสนับสนุนใหเห็น

ความสําคัญของปญหา แตตั้งคําถาม/ระบุปญหา

ไมสอดคลองกับสถานการณปญหา 

พอใช 

ไมมีขอมูลจากการสํารวจสนับสนนุใหเห็น

ความสําคัญของปญหา ตั้งคําถาม/ระบุปญหาไม

สอดคลองกับสถานการณปญหา 

ปรับปรุง 

2.การสืบคนและศึกษาขอมูลท่ี

เก่ียวของกับปญหา 

มีการศึกษาคนควาความรูทางเคมีและความรูหรือ

ขอเท็จจริงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับปญหาและ

เพียงพอในการแกปญหา 

ด ี

มีการศึกษาคนควาความรูทางเคมีและความรูหรือ

ขอเท็จจริงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับปญหาแตไม

เพียงพอในการแกปญหา 

พอใช 

มีการศึกษาคนควาความรูทางเคมีและความรู 

หรือขอเท็จจริงอ่ืน ๆ ท่ีไมเก่ียวของกับปญหาเปน

สวนใหญ 

ปรับปรุง 

3.การกําหนดวัตถุประสงค 

และขอบเขตของงาน 

กําหนดวัตถุประสงคไดสอดคลองกับ 

คําถาม/ปญหา และขอบเขตของงานสอดคลอง

กับวัตถุประสงค 

ดี 

กําหนดวัตถุประสงคไดสอดคลองกับ 

คําถาม/ปญหา แตขอบเขตของงานไมสอดคลอง

กับวัตถุประสงค 

พอใช 

กําหนดวัตถุประสงคไมสอดคลองกับ 

คําถาม/ปญหา และขอบเขตของงานไมสอดคลอง

กับวัตถุประสงค 

 

 

ปรับปรุง 

รายการประเมิน เกณฑการประเมิน ระดับคุณภาพ 

4.การออกแบบ 

วิธีดําเนินการแกปญหา 

วิธีดําเนินการสอดคลองและครอบคลุม 

กับวัตถุประสงคและขอบเขตของงาน 

และเปนแนวทางท่ีนําไปสูการแกปญหาได 

ดี 

 วิธีดําเนินการสอดคลองแตไมครอบคลุม 

วัตถุประสงคและขอบเขตของงานท้ังหมด และ

เปนแนวทางท่ีนํา ไปสูการแกปญหาได 

พอใช 

 วิธีดําเนินการไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 

และขอบเขตของงาน และไมใชแนวทางท่ีนําไปสู

การแกปญหาได 

ปรับปรุง 

5.การดํา เนินการแกปญหา ดําเนินการแกปญหาตามท่ีไดออกแบบวิธีการไว 

และใชอุปกรณ/เครื่องมือในการดําเนินการได

อยางถูกตองเหมาะสม 

ดี 

 ดําเนินการแกปญหาตามท่ีไดออกแบบวิธีการไว 

แตใชอุปกรณ/เครื่องมือในการดําเนินการไม

ถูกตองเหมาะสม 

พอใช 

 ดําเนินการแกปญหาโดยไมเปนไปตามข้ันตอนท่ี

ไดออกแบบวิธีการไวและใชอุปกรณ/เครื่องมือใน

การดํา เนินการไมถูกตองเหมาะสม 

ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 838

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การบูรณาการความรูในการแกปญหา 

รหัสวิชา ว30226 รายวิชา เคมี 6 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้น ม. 6/2 
 

เลขท่ี 

 

เลข

ประจําตัว 

 

ช่ือ-นามสกุล 

ใฝเรียนรู ซ่ือสัตย  
สุจริต  

มุงม่ัน 
ในการ
ทํางาน 

รักความ
เปนไทย 

รวม 

3 3 3 3 12 
1 22723 นายศราวุธ  โสภีพันธ      
2 22852 นายศุภฤกษ  นุชผองใส      
3 22885 นายยุทธนา  คิ้วเท่ียง      
4 23038 นายกฤติภูมิ หมกทอง      
5 23043 นายธนศิลป  สุขชุม      
6 23072 นายแทนคุณ  โสขะรัตน      
7 23074 นายบุรธัช  สุทธิทน      
8 23099 นายกองภพ  นุราภักดิ ์      
9 23104 นายเจษฎา  สมพันธ      
10 23114 นายนิติศักดิ์  หอยเขียว      
11 23116 นายปาณสัม  เก้ือสกุล      
12 23120 นายภูมิพัฒน  จันทวี      
13 23121 นายภูรินท  ศรีอํามร      
14 23122 นายภูรภิัทร  สุวรรณโชต ิ      
15 23124 นายวัชรา  ปฐมนุพงศ      
16 23129 นายเอกบัณฑติ  ธรรมวิมล      
17 24949 นายคมสวัส มากรักษ      
18 24950 นายชินวัตร  ชุมสงฆ      
19 24951 นายตฤณ  ชูแกว      
20 24952 นายพัฒชรพล แกนจันทร      

 

 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 839

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การบูรณาการความรูในการแกปญหา 

รหัสวิชา ว30226 รายวิชา เคมี 6 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้น ม. 6/2 
 

เลขท่ี 

 

เลข

ประจําตัว 

 

ช่ือ-นามสกุล 

ใฝเรียนรู ซ่ือสัตย  
สุจริต  

มุงม่ัน 
ในการ
ทํางาน 

รักความ
เปนไทย 

รวม 

3 3 3 3 12 
1 22723 นายศราวุธ  โสภีพันธ      
2 22852 นายศุภฤกษ  นุชผองใส      
3 22885 นายยุทธนา  คิ้วเท่ียง      
4 23038 นายกฤติภูมิ หมกทอง      
5 23043 นายธนศิลป  สุขชุม      
6 23072 นายแทนคุณ  โสขะรัตน      
7 23074 นายบุรธัช  สุทธิทน      
8 23099 นายกองภพ  นุราภักดิ ์      
9 23104 นายเจษฎา  สมพันธ      
10 23114 นายนิติศักดิ์  หอยเขียว      
11 23116 นายปาณสัม  เก้ือสกุล      
12 23120 นายภูมิพัฒน  จันทวี      
13 23121 นายภูรินท  ศรีอํามร      
14 23122 นายภูรภิัทร  สุวรรณโชต ิ      
15 23124 นายวัชรา  ปฐมนุพงศ      
16 23129 นายเอกบัณฑติ  ธรรมวิมล      
17 24949 นายคมสวัส มากรักษ      
18 24950 นายชินวัตร  ชุมสงฆ      
19 24951 นายตฤณ  ชูแกว      
20 24952 นายพัฒชรพล แกนจันทร      

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การบูรณาการความรูในการแกปญหา 

รหัสวิชา ว30226 รายวิชา เคมี 6 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้น ม. 6/3 
 

เลขท่ี 

 

เลข

ประจําตัว 

 

ช่ือ-นามสกุล 

ใฝเรียนรู ซ่ือสัตย  
สุจริต  

มุงม่ัน 
ในการ
ทํางาน 

รักความ
เปนไทย 

รวม 

3 3 3 3 12 
1 22680 นางสาวกรกนก  สุวรรณพะโยม      
2 22695 นางสาวโยษิตา  ดงแสนสุข      
3 22700 นางสาวศศิธร  สินไชย      
4 22704 นางสาวอริญชย  รักสถาน      
5 22726 นางสาวกนกรัตน ทิพยเสภา      
6 22734 นางสาวดชนิยา  บุญทอง      
7 22736 นางสาวนทีภัค  ดวงฤทธ์ิ      
8 22746 นางสาวอุทัยวรรณ  ศรีคงแกว      
9 22751 นายเจษฎา  ชมวิชา      
10 22752 นายชนวีร  ศรสีุชาต ิ      
11 22773 นางสาวชุติกาญจน เรืองเอียด      
12 22873 นายเกียรติศักดิ์ แสนเสนา      
13 22901 นางสาวพัชรีพร พยายาม      
14 22909 นางสาวหยกวรินทร  หนูแสง      
15 22910 นางสาวอริสา  สมหวัง      
16 22959 นายเกริกเกียรต ิ ภมูา      
17 22979 นางสาวกันตกนิษฐ  จูวาที      
18 23033 นางสาวผกามาศ แกวเรือง      
19 23045 นายพงศา สารสิทธ์ิ      
20 23055 นางสาวกุลิสรา แวนนาค      
21 23058 นางสาวณัฏฐา  สุทธิญาณ      
22 24956 นายชนกันต มาศครีีวงศ      
23 24957 นายตรัยวุฒิ  เจริญพูล      
24 24958 นายนพเกา พรมจติร      
25 24960 นางสาวจิรัชญา  พงษตะลุง      
26 24961 นางสาวณัฐพร  สรุะจติต      
27 24962 นางสาวนภัสวรรณ พรหมสุข      



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 840

เลขท่ี 
 

เลข
ประจําตัว 

 
ช่ือ-นามสกุล 

ใฝเรียนรู ซ่ือสัตย  
สุจริต  

มุงม่ัน 
ในการ
ทํางาน 

รักความ
เปนไทย 

รวม 

3 3 3 3 12 
28 24964 นางสาวเบญจมาศ  เพิงรัตน      
29 24965 นางสาวภัทรนันท บุญรักษา      
30 24966 นางสาวภัทรวดี แขกไทย      
31 24967 นางสาวภัทราดี เขตนิคม      
32 24968 นางสาวภัทราพร ญาตมิาก      
33 24969 นางสาวมานิตา สุขสุวรรณ      
34 24970 นางสาวสุดารัตน ทิพยมงคล      
35 24971 นางสาวสุมติรา นาระคล      
36 25041 นางสาวอริษา คงคาวงศ      

 
เกณฑระดับคะแนน 
             ระดับคะแนน    9-12  หมายถึง   ผานระดับคุณภาพดี  
    ระดับคะแนน    7-8   หมายถึง   ผานระดับคุณภาพพอใช 
             ระดับคะแนน     1-6   หมายถึง  ปรับปรงุ 
เกณฑการผาน  
        นักเรียนตองไดผลการประเมินระดับคุณภาพพอใชข้ึนไป 

เกณฑการประเมิน 
มีความสนใจ ใฝเรียนรู 
ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง  แสดงออกถึงความมีน้ําใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรม 
                                   การเรียนรู แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
                                   อยางสมํ่าเสมอ ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห  
                                   สรุป เปนองคความรูแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอด เผยแพร และนําไปใชใน 
                                   ชีวิตประจําวันได   
ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง  แสดงออกถึงความมีน้ําใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรม 
                                   การเรียนรู แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน                                  
ระดับคุณภาพ 1  หมายถึง  แสดงออกถึงความมีน้ําใจ เพียรพยายามในการเรียน 
 

มีความซ่ือสัตย สุจริต  
ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง  ประพฤติตรงตามความเปนจริง ตอตนเองและผูอ่ืน ท้ังทางวาจา ใจและ 

ยึดหลักความถูกตอง ในการดําเนินชีวิตมีความละอาย และเกรงกลัวตอการ            
กระทําผิด 

ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง  ประพฤติตรงตามความเปนจริง ตอตนเองและผูอ่ืน ท้ังทางวาจา ใจ 
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เลขท่ี 
 

เลข
ประจําตัว 

 
ช่ือ-นามสกุล 

ใฝเรียนรู ซ่ือสัตย  
สุจริต  

มุงม่ัน 
ในการ
ทํางาน 

รักความ
เปนไทย 

รวม 

3 3 3 3 12 
28 24964 นางสาวเบญจมาศ  เพิงรัตน      
29 24965 นางสาวภัทรนันท บุญรักษา      
30 24966 นางสาวภัทรวดี แขกไทย      
31 24967 นางสาวภัทราดี เขตนิคม      
32 24968 นางสาวภัทราพร ญาตมิาก      
33 24969 นางสาวมานิตา สุขสุวรรณ      
34 24970 นางสาวสุดารัตน ทิพยมงคล      
35 24971 นางสาวสุมติรา นาระคล      
36 25041 นางสาวอริษา คงคาวงศ      

 
เกณฑระดับคะแนน 
             ระดับคะแนน    9-12  หมายถึง   ผานระดับคุณภาพดี  
    ระดับคะแนน    7-8   หมายถึง   ผานระดับคุณภาพพอใช 
             ระดับคะแนน     1-6   หมายถึง  ปรับปรงุ 
เกณฑการผาน  
        นักเรียนตองไดผลการประเมินระดับคุณภาพพอใชข้ึนไป 

เกณฑการประเมิน 
มีความสนใจ ใฝเรียนรู 
ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง  แสดงออกถึงความมีน้ําใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรม 
                                   การเรียนรู แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
                                   อยางสมํ่าเสมอ ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห  
                                   สรุป เปนองคความรูแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอด เผยแพร และนําไปใชใน 
                                   ชีวิตประจําวันได   
ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง  แสดงออกถึงความมีน้ําใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรม 
                                   การเรียนรู แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน                                  
ระดับคุณภาพ 1  หมายถึง  แสดงออกถึงความมีน้ําใจ เพียรพยายามในการเรียน 
 

มีความซ่ือสัตย สุจริต  
ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง  ประพฤติตรงตามความเปนจริง ตอตนเองและผูอ่ืน ท้ังทางวาจา ใจและ 

ยึดหลักความถูกตอง ในการดําเนินชีวิตมีความละอาย และเกรงกลัวตอการ            
กระทําผิด 

ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง  ประพฤติตรงตามความเปนจริง ตอตนเองและผูอ่ืน ท้ังทางวาจา ใจ 

ระดับคุณภาพ 1  หมายถึง  ประพฤติตรงตามความเปนจริง เฉพาะตอตนเองเทานั้น 

ความมุงม่ันในการทํางาน 
ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง  แสดงออกถึงความตั้งใจ ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดวยความเพียร 

   พยายาม ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวง  
   ตามเปาหมายท่ีกําหนดดวยความรับผิดชอบและมีความภาคภูมิใจในผลงาน  

ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง  แสดงออกถึงความตั้งใจ ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดวยความเพียร 
   พยายาม ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 

ระดับคุณภาพ 1  หมายถึง  แสดงออกถึงความต้ังใจ ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
 

รักความเปนไทย 
ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง  มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยเห็นคุณคา 
                                   และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย  
ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง  มีจิตสํานึกในการอนุรักษทัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยเห็นคุณคา 

              ของวฒันธรรมไทย  
ระดับคุณภาพ 1  หมายถึง  มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  
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แบบประเมินสมรรถนะของผูเรียน  
แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การบูรณาการความรูในการแกปญหา 

รหัสวิชา ว30226 รายวิชา เคมี 6 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้น ม. 6/2 
 

เลข
ท่ี 
 

เลข
ประจําตัว 

 
ชื่อ-นามสกุล 

การคิด การสื่อสาร การแกปญหา 
รวม 
(9) 

สรุป 
ระดับคณุภาพ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 22723 นายศราวุธ  โสภีพันธ            
2 22852 นายศุภฤกษ  นุชผองใส            
3 22885 นายยุทธนา  คิ้วเท่ียง            
4 23038 นายกฤติภูมิ หมกทอง            
5 23043 นายธนศิลป  สุขชุม            
6 23072 นายแทนคุณ  โสขะรตัน            
7 23074 นายบุรธัช  สุทธิทน            
8 23099 นายกองภพ  นุราภักดิ ์            
9 23104 นายเจษฎา  สมพันธ            
10 23114 นายนิติศักดิ์  หอยเขียว            
11 23116 นายปาณสัม  เก้ือสกุล            
12 23120 นายภูมิพัฒน  จันทวี            
13 23121 นายภูรินท  ศรีอํามร            
14 23122 นายภูรภิัทร  สุวรรณโชต ิ            
15 23124 นายวัชรา  ปฐมนุพงศ            
16 23129 นายเอกบัณฑติ  ธรรมวิมล            
17 24949 นายคมสวัส มากรักษ            
18 24950 นายชินวัตร  ชุมสงฆ            
19 24951 นายตฤณ  ชูแกว            
20 24952 นายพัฒชรพล แกนจันทร            
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แบบประเมินสมรรถนะของผูเรียน  
แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การบูรณาการความรูในการแกปญหา 

รหัสวิชา ว30226 รายวิชา เคมี 6 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้น ม. 6/2 
 

เลข
ท่ี 
 

เลข
ประจําตัว 

 
ชื่อ-นามสกุล 

การคิด การสื่อสาร การแกปญหา 
รวม 
(9) 

สรุป 
ระดับคณุภาพ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 22723 นายศราวุธ  โสภีพันธ            
2 22852 นายศุภฤกษ  นุชผองใส            
3 22885 นายยุทธนา  คิ้วเท่ียง            
4 23038 นายกฤติภูมิ หมกทอง            
5 23043 นายธนศิลป  สุขชุม            
6 23072 นายแทนคุณ  โสขะรตัน            
7 23074 นายบุรธัช  สุทธิทน            
8 23099 นายกองภพ  นุราภักดิ ์            
9 23104 นายเจษฎา  สมพันธ            
10 23114 นายนิติศักดิ์  หอยเขียว            
11 23116 นายปาณสัม  เก้ือสกุล            
12 23120 นายภูมิพัฒน  จันทวี            
13 23121 นายภูรินท  ศรีอํามร            
14 23122 นายภูรภิัทร  สุวรรณโชต ิ            
15 23124 นายวัชรา  ปฐมนุพงศ            
16 23129 นายเอกบัณฑติ  ธรรมวิมล            
17 24949 นายคมสวัส มากรักษ            
18 24950 นายชินวัตร  ชุมสงฆ            
19 24951 นายตฤณ  ชูแกว            
20 24952 นายพัฒชรพล แกนจันทร            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินสมรรถนะของผูเรียน  
แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การบูรณาการความรูในการแกปญหา 

รหัสวิชา ว30226 รายวิชา เคมี 6 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้น ม. 6/3 
 

เลข
ท่ี 
 

เลข
ประจําตัว 

 
ชื่อ-นามสกุล 

การคิด การสื่อสาร การแกปญหา 
รวม 
(9) 

สรุป 
ระดับคณุภาพ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

1 22680 นางสาวกรกนก  สุวรรณพะโยม            
2 22695 นางสาวโยษิตา  ดงแสนสุข            
3 22700 นางสาวศศิธร  สินไชย            
4 22704 นางสาวอริญชย  รักสถาน            
5 22726 นางสาวกนกรัตน ทิพยเสภา            
6 22734 นางสาวดชนิยา  บุญทอง            
7 22736 นางสาวนทีภัค  ดวงฤทธ์ิ            
8 22746 นางสาวอุทัยวรรณ  ศรีคงแกว            
9 22751 นายเจษฎา  ชมวิชา            
10 22752 นายชนวีร  ศรีสุชาต ิ            
11 22773 นางสาวชุติกาญจน เรืองเอียด            
12 22873 นายเกียรติศักดิ์ แสนเสนา            
13 22901 นางสาวพัชรีพร พยายาม            
14 22909 นางสาวหยกวรินทร  หนูแสง            
15 22910 นางสาวอริสา  สมหวัง            
16 22959 นายเกรกิเกียรติ  ภมูา            
17 22979 นางสาวกันตกนิษฐ  จูวาที            
18 23033 นางสาวผกามาศ แกวเรือง            
19 23045 นายพงศา สารสิทธ์ิ            
20 23055 นางสาวกุลิสรา แวนนาค            
21 23058 นางสาวณัฏฐา  สุทธิญาณ            
22 24956 นายชนกันต มาศคีรีวงศ            
23 24957 นายตรัยวุฒิ  เจริญพูล            
24 24958 นายนพเกา พรมจติร            
25 24960 นางสาวจิรัชญา  พงษตะลุง            
26 24961 นางสาวณัฐพร  สรุะจติต            
27 24962 นางสาวนภัสวรรณ พรหมสุข            
28 24964 นางสาวเบญจมาศ  เพิงรัตน            
29 24965 นางสาวภัทรนันท บุญรักษา            
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เลข
ท่ี 
 

เลข
ประจําตัว 

 
ชื่อ-นามสกุล 

การคิด การสื่อสาร การแกปญหา 
รวม 
(9) 

สรุป 
ระดับคณุภาพ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

30 24966 นางสาวภัทรวดี แขกไทย            
31 24967 นางสาวภัทราดี เขตนิคม            
32 24968 นางสาวภัทราพร ญาตมิาก            
33 24969 นางสาวมานิตา สุขสุวรรณ            
34 24970 นางสาวสุดารัตน ทิพยมงคล            
35 24971 นางสาวสุมติรา นาระคล            
36 25041 นางสาวอริษา คงคาวงศ            

 
เกณฑระดับคะแนน 
             ระดับคะแนน    7-9  หมายถึง     ผานระดับคุณภาพดี  
    ระดับคะแนน    5-6   หมายถึง   ผานระดับคุณภาพพอใช 
             ระดับคะแนน     1-4   หมายถึง  ปรับปรงุ 
เกณฑการผาน  
        นักเรียนตองไดผลการประเมินระดับคุณภาพพอใชข้ึนไป 

เกณฑการประเมิน 
ความสามารถในการคิด 
ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง  มีความสามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรคอยางมีวิจารณญาณ  
                                  คิดเปนระบบและสามารถสรางองคความรูหรือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจ 
                                  เก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม    
ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง  มีความสามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรคอยางมีวิจารณญาณ  
                                  คิดเปนระบบและสามารถสรางองคความรูได 
ระดับคุณภาพ 1  หมายถึง  ความสามารถคิดดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว 
 

ความสามารถในการส่ือสาร  
ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง  สามารถรับ-สงสารอยางมีวัฒนธรรม เลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
                                  โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม  
ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง  สามารถรับ-สงสารอยางมีวัฒนธรรม เลือกใชวิธีการสื่อสารถูกตองมี 

             ประสิทธิภาพ 
ระดับคุณภาพ 1  หมายถึง  สามารถรับ-สงสารได ไมสามารถเลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีถูกตองมีประสิทธิภาพ 

ความสามารถในการแกปญหา  
ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง  มีความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเผชิญไดอยางถูกตอง  
                                   เหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลคุณธรรม เขาใจความสัมพันธและ 
                                  การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม มีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ 

   โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 845

เลข
ท่ี 
 

เลข
ประจําตัว 

 
ชื่อ-นามสกุล 

การคิด การสื่อสาร การแกปญหา 
รวม 
(9) 

สรุป 
ระดับคณุภาพ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

30 24966 นางสาวภัทรวดี แขกไทย            
31 24967 นางสาวภัทราดี เขตนิคม            
32 24968 นางสาวภัทราพร ญาตมิาก            
33 24969 นางสาวมานิตา สุขสุวรรณ            
34 24970 นางสาวสุดารัตน ทิพยมงคล            
35 24971 นางสาวสุมติรา นาระคล            
36 25041 นางสาวอริษา คงคาวงศ            

 
เกณฑระดับคะแนน 
             ระดับคะแนน    7-9  หมายถึง     ผานระดับคุณภาพดี  
    ระดับคะแนน    5-6   หมายถึง   ผานระดับคุณภาพพอใช 
             ระดับคะแนน     1-4   หมายถึง  ปรับปรงุ 
เกณฑการผาน  
        นักเรียนตองไดผลการประเมินระดับคุณภาพพอใชข้ึนไป 

เกณฑการประเมิน 
ความสามารถในการคิด 
ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง  มีความสามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรคอยางมีวิจารณญาณ  
                                  คิดเปนระบบและสามารถสรางองคความรูหรือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจ 
                                  เก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม    
ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง  มีความสามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรคอยางมีวิจารณญาณ  
                                  คิดเปนระบบและสามารถสรางองคความรูได 
ระดับคุณภาพ 1  หมายถึง  ความสามารถคิดดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว 
 

ความสามารถในการส่ือสาร  
ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง  สามารถรับ-สงสารอยางมีวัฒนธรรม เลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
                                  โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม  
ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง  สามารถรับ-สงสารอยางมีวัฒนธรรม เลือกใชวิธีการสื่อสารถูกตองมี 

             ประสิทธิภาพ 
ระดับคุณภาพ 1  หมายถึง  สามารถรับ-สงสารได ไมสามารถเลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีถูกตองมีประสิทธิภาพ 

ความสามารถในการแกปญหา  
ระดับคุณภาพ 3  หมายถึง  มีความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเผชิญไดอยางถูกตอง  
                                   เหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลคุณธรรม เขาใจความสัมพันธและ 
                                  การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม มีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ 

   โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง  มีความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเผชิญไดอยางถูกตอง  
                                   เหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลคุณธรรม เขาใจความสัมพันธและ 
                                   การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม มีการตัดสินใจท่ีมี 
                                   ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง  
ระดับคุณภาพ 1  หมายถึง  มีความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีงาย ๆ ได 
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ใบความรูท่ี 1 

หลักการสรางนวัตกรรม และเทคโนโลยีจากวิทยาศาสตร และ วิศวกรรมศาสตร  

และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) 

รหัสวิชา ว30226       รายวิชา เคมี 6   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ครูผูสอน นางสายสนีย   อรุณกมล   โรงเรียนโยธินบํารุง     จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หลักการสรางนวัตกรรมและ เทคโนโลยีจากวิทยาศาสตร และ วิศวกรรมศาสตร 

 

 

         ท่ีมา: เทคโนโลยี(เทคโนโลยีและการออกแบบ) ม.5 สํานักงานพัฒนาวิชาการ 
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ใบความรูท่ี 1 

หลักการสรางนวัตกรรม และเทคโนโลยีจากวิทยาศาสตร และ วิศวกรรมศาสตร  

และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) 

รหัสวิชา ว30226       รายวิชา เคมี 6   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ครูผูสอน นางสายสนีย   อรุณกมล   โรงเรียนโยธินบํารุง     จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หลักการสรางนวัตกรรมและ เทคโนโลยีจากวิทยาศาสตร และ วิศวกรรมศาสตร 

 

 

         ท่ีมา: เทคโนโลยี(เทคโนโลยีและการออกแบบ) ม.5 สํานักงานพัฒนาวิชาการ 

วิทยาศาสตรเปนกระบวนการคนหาความจริงของปรากฏการณของธรรมชาติ วิทยาศาสตรอยาง

งาย คือหาความสัมพันธเชิงความเปนเหตุเปนผลของปรากฏการณ เชน เปนหวัดเปนปรากฏการณทาง

ธรรมชาติของรางกายมนุษยท่ีมีตอเหตุ คือ รับเชื้อไวรัส หากลงลึกมากกวานั้นวิทยาศาสตร จะหาคําตอบ

เชิงกลไกวาไวรัสทํางานอยางไร จึงทําใหเราปวดหัวมีน้ํามูกไหล ลงลึกไปถึง DNA เราจึงพัฒนาวัคซีนได 

วิศวกรรมศาสตรเปนกระบวนการใชประโยชนจากวิทยาศาสตรมาทําใหเกิดพัฒนาการหรืออารยธรรมของ

มนุษย วิศวกรรมโยธาสรางตึก ถนน สะพาน เพ่ือการคมนาคม วิศวกรรมเครื่องกลสรางยานพาหนะใหคน

เดินทาง วิศวกรรมสื่อสารสรางเทคโนโลยีใหคนสื่อสารถึงกันได ในโรงพยาบาลหรือสนามบินมีผลงานของ

วิศวกรรมศาสตรนับสิบสาขาท่ีสรางเทคโนโลยีในสวนของตนเพ่ือเอามาใชรวมกัน เทคโนโลยีเกิดไดเพราะ

วิศวกรออกแบบ โดยมีวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเปนความรูหนุนหลังอยู กระบวนการทางวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตรตางกันดังแสดงในรูป 

 

กระบวนการวิทยาศาสตรพิสูจนหาความรูใหมแลววนกลับมาเปนความรูปจจุบัน เปนวงจรการ

สรางองคความรู การสรางความรูเกิดจากความรู ปจจุบันไมสามารถอธิบายใหหายสงสัยในบางเรื่องได จึง

เกิดความใครรู ตามหลักวิทยาศาสตร (scientific curiosity) นํามาสูสมมุติฐาน (hypothesis) ซ่ึงมาจาก

ความรูเดิมท่ีมีอยูวา “มันนาจะเกิดเพราะสาเหตุนี้” จากนั้นนักวิทยาศาสตรออกแบบกระบวนการหาขอมูล 

(หลกัฐาน) แลวทําการทดลอง (experiment) เอาผลการทดลองมาผานกระบวนการคิดวิเคราะหอยางมี

ตรรกะ จนสังเคราะหเปนความรูใหมท่ีปราศจากขอโตแยง (logical analysis) จากนั้นเอาไปเผยแพรให

สังคมวิชาการทราบ (communication) วนกลับไปเปนความรูปจจุบันท่ียกระดับข้ึน วิจัยจงึเปนกิจกรรม

หมุนเกลียวความรูใหรู มากข้ึน ๆ  

การออกแบบทางวิศวกรรมศาสตรแสดงเปนไดอะแกรมทางขวามือ ความรู ถูกวิศวกรเอามาใช

ประโยชน วิทยาการท่ีมีอยูปจจุบันเราเรียก (state of the art) เชนกอนมีเครื่องดูดฝุน state of the art 
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ของการทําความสะอาดบานคือ ไมกวาด ความไมพอใจท่ีไมกวาดไมสามารถทําความสะอาดตามซอกมุมได 

หรือเก็บฝุนผงละเอียดไมไดทําใหมีความตองการใหม (identification of need) จนกลั่นกรองหลกัการ 

(concept) เปนการใชแรงดูดดึงขยะออกจากซอกมุม การหาขอสรุปวาทําไดหรือไมไดเราเรียกวิเคราะห

ความเหมาะสมหรือความเปน ไปได (feasibility analysis) ซ่ึงจะวิเคราะหท้ังทางเทคนิค (technical 

feasibility) โดยมีความเปนไปไดทางธุรกิจ (business feasibility) กํากับ เม่ือเปนไปไดวา “ทําได ขายได” 

ก็เขาสูการออกแบบ (design) และผลิต (production) เพ่ือวนกลับไปสูการยอมรับใชงานใหเปนวิทยาการ

ปจจุบันของการทําความสะอาดบาน แทนไมกวาด และทาทายใหวิศวกรอีกคนสรางวิทยาการใหมมา

ทดแทน เชน เครื่องดูดฝุนท่ีวิ่งออกไปดูดเองตอนตี 4 แลวกลับเขามานอนสงบนิ่งชารตแบตเตอรี่เอง มี

ระบบปญญาประดิษฐ (AI) ท่ีเรียนรูเอง ยิ่งนานวันยิ่งทํางานไดดีข้ึน ยายไปบานหลังใหมก็เรียนรูใหมได จึง

กลาวไดวา วิทยาศาสตรอยูในโลกความจริง วิศวกรรมศาสตรอยูในโลกความเปนจริง 

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) 

            กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเปนข้ันตอนท่ีนํามาใชในดําเนินการเพ่ือแกปญหาหรือสนอง

ความตองการซ่ึงกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมจะเริ่มโดยการระบุปญหาท่ีพบแลวกําหนดเปนปญหาท่ี

ตองการแกไข จากนั้นจึงคนหาแนวคิดท่ีเก่ียวของและวิเคราะหเพ่ือเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับการแกไข 

เม่ือไดวิธีการท่ีเหมาะสมแลวจึงทําการวางแผนและพัฒนาสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการเม่ือไดสรางข้ึนงานหรือ

วิธีการเรียบรอยแลวจึงนําไปทดสอบถามีขอบกพรองใหทําการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสิ่งของเครื่องใชหรือ

วิธีการนั้นสามารถใชแกไขปญหาหรือสนองความตองการได และในตอนทายจะประเมินผลวาสิ่งของ

เครื่องใชหรือวิธีการนั้นสามารถใชแกปญหาหรือสนองความตองการไดตามท่ีกําหนดไวหรือไม กระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม มี 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

 

ท่ีมา: เทคโนโลยี(เทคโนโลยีและการออกแบบ) ม.5 สํานักงานพัฒนาวิชาการ 
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ของการทําความสะอาดบานคือ ไมกวาด ความไมพอใจท่ีไมกวาดไมสามารถทําความสะอาดตามซอกมุมได 

หรือเก็บฝุนผงละเอียดไมไดทําใหมีความตองการใหม (identification of need) จนกลั่นกรองหลักการ 

(concept) เปนการใชแรงดูดดึงขยะออกจากซอกมุม การหาขอสรุปวาทําไดหรือไมไดเราเรียกวิเคราะห

ความเหมาะสมหรือความเปน ไปได (feasibility analysis) ซ่ึงจะวิเคราะหท้ังทางเทคนิค (technical 

feasibility) โดยมีความเปนไปไดทางธุรกิจ (business feasibility) กํากับ เม่ือเปนไปไดวา “ทําได ขายได” 

ก็เขาสูการออกแบบ (design) และผลิต (production) เพ่ือวนกลับไปสูการยอมรับใชงานใหเปนวิทยาการ

ปจจุบันของการทําความสะอาดบาน แทนไมกวาด และทาทายใหวิศวกรอีกคนสรางวิทยาการใหมมา

ทดแทน เชน เครื่องดูดฝุนท่ีวิ่งออกไปดูดเองตอนตี 4 แลวกลับเขามานอนสงบนิ่งชารตแบตเตอรี่เอง มี

ระบบปญญาประดิษฐ (AI) ท่ีเรียนรูเอง ยิ่งนานวันยิ่งทํางานไดดีข้ึน ยายไปบานหลังใหมก็เรียนรูใหมได จึง

กลาวไดวา วิทยาศาสตรอยูในโลกความจริง วิศวกรรมศาสตรอยูในโลกความเปนจริง 

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) 

            กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเปนข้ันตอนท่ีนํามาใชในดําเนินการเพ่ือแกปญหาหรือสนอง

ความตองการซ่ึงกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมจะเริ่มโดยการระบุปญหาท่ีพบแลวกําหนดเปนปญหาท่ี

ตองการแกไข จากนั้นจึงคนหาแนวคิดท่ีเก่ียวของและวิเคราะหเพ่ือเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับการแกไข 

เม่ือไดวิธีการท่ีเหมาะสมแลวจึงทําการวางแผนและพัฒนาสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการเม่ือไดสรางข้ึนงานหรือ

วิธีการเรียบรอยแลวจึงนําไปทดสอบถามีขอบกพรองใหทําการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสิ่งของเครื่องใชหรือ

วิธีการนั้นสามารถใชแกไขปญหาหรือสนองความตองการได และในตอนทายจะประเมินผลวาสิ่งของ

เครื่องใชหรือวิธีการนั้นสามารถใชแกปญหาหรือสนองความตองการไดตามท่ีกําหนดไวหรือไม กระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม มี 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

 

ท่ีมา: เทคโนโลยี(เทคโนโลยีและการออกแบบ) ม.5 สํานักงานพัฒนาวิชาการ 

ข้ันท่ี 1 ระบุปญหา (Problem Identification) 

            เปนข้ันตอนท่ีผูแกปญหาทําความเขาใจในสิ่งท่ีพบเปนปญหาในชีวิตประจําวันซ่ึงสามารถใชทักษะ

การตั้งคําถามดวยหลัก 5W1H เม่ือเกิดปญหาหรือความตองการคําถามจากหลัก 5W1H ซ่ึงประกอบดวย 

• Who เปนการตั้งคําถามท่ีเก่ียวของกับบุคคลปญหาหรือความตองการ 

• What เปนการตั้งคําถามวาอะไรคือปญหาหรือความตองการจากสถานการณนั้น ๆ 

• When เปนการตั้งคําถามเก่ียวกับปญหาหรือความตองการของสถานการณนั้นวาจะเกิดข้ึนเม่ือใด 

• Where เปนการตั้งคําถามปญหาหรือความตองการของสถานการณนั้นวาจะเกิดข้ึนท่ีไหน 

• Why เปนการตั้งคําถามเพ่ือวิเคราะหสาเหตุวาทําไมถึงเกิดปญหาหรือความตองการ 

• How เปนการตั้งคําถามเพ่ือวิเคราะหหาแนวทางหรือวิธีการแกปญหานั้นวาจะสามารถทําไดดวย

วิธีการอยางไร 

 

         ท่ีมา: เทคโนโลยี(เทคโนโลยีและการออกแบบ) ม.5 สํานักงานพัฒนาวิชาการ 

ข้ันท่ี  2 รวบรวมขอมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับปญหา (Related Information Search) 

            ข้ันตอนนี้เปนการรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับปญหาหรือความตองการ เพ่ือหาวิธีการ ท่ี

หลากหลายสําหรับใชในการแกปญหาหรือสนองความตองการท่ีกําหนดไวในข้ันท่ี 1 โดยการคันหาและ

รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชนสอบถามจากผูรู สืบคนหรือสํารวจจากสื่อและแหลงเรียนรูตาง ๆ 

ซ่ึงการคนหาแนวคิดท่ีเก่ียวของกับปญหานี้จะเปนการศึกษาองคความรูท้ังวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 

รวมท้ังศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ จากนั้นนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาวิเคราะหแลวสรุปเปนสารสนเทศและ

วิธีการแกปญหาหรือสนองความตองการโดยวิธีการแกปญหาหรือสนองความตองการอาจมีไดมากกวาหนึ่ง
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วิธีจากนั้นจึงพิจารณาและเลือกวิธีการแกปญหาหรือสนองความตองการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

ปญหาหรือความตองการในประเด็นตาง ๆเชน ขอดี ขอเสีย ความสอดคลองและการนําไปใชไดจริงของ

วิธีการแตละวิธี ดังนั้นวิธีการท่ีจะถูกพิจารณาคัดเลือกจะอยูกายใตกรอบของปญหาหรือความตองการมา

เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือก 

 

          ท่ีมา: เทคโนโลยี(เทคโนโลยีและการออกแบบ) ม.5 สํานักงานพัฒนาวิชาการ 

ข้ันท่ี 3 ออกแบบวิธีการแกปญหา (Solution Design) 

            เปนข้ันตอนของการออกแบบข้ึนงานหรือวิธีการโดยการประยุกตใชขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมใน

ข้ันท่ี 2 ซ่ึงข้ันตอนนี้จะชวยสื่อสารแนวคิดของการแกปญหาใหผูอ่ืนเขาใจโดยผานวิธีการตาง ๆ เชน การราง

ภาพ และการอธิบาย 

 

          ท่ีมา: เทคโนโลยี(เทคโนโลยีและการออกแบบ) ม.5 สํานักงานพัฒนาวิชาการ 
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วิธีจากนั้นจึงพิจารณาและเลือกวิธีการแกปญหาหรือสนองความตองการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

ปญหาหรือความตองการในประเด็นตาง ๆเชน ขอดี ขอเสีย ความสอดคลองและการนําไปใชไดจริงของ

วิธีการแตละวิธี ดังนั้นวิธีการท่ีจะถูกพิจารณาคัดเลือกจะอยูกายใตกรอบของปญหาหรือความตองการมา

เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือก 

 

          ท่ีมา: เทคโนโลยี(เทคโนโลยีและการออกแบบ) ม.5 สํานักงานพัฒนาวิชาการ 

ข้ันท่ี 3 ออกแบบวิธีการแกปญหา (Solution Design) 

            เปนข้ันตอนของการออกแบบข้ึนงานหรือวิธีการโดยการประยุกตใชขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมใน

ข้ันท่ี 2 ซ่ึงข้ันตอนนี้จะชวยสื่อสารแนวคิดของการแกปญหาใหผูอ่ืนเขาใจโดยผานวิธีการตาง ๆ เชน การราง

ภาพ และการอธิบาย 

 

          ท่ีมา: เทคโนโลยี(เทคโนโลยีและการออกแบบ) ม.5 สํานักงานพัฒนาวิชาการ 

ข้ันท่ี 4 วางแผนและดําเนินการแกปญหา (Planning and Development) 

            เปนข้ันตอนการวางลําดับข้ันตอนการสรางชิ้นงานหรือวิธีการ จากนั้นจึงลงมือสรางหรือพัฒนาข้ึน

งานหรือวิธีการ เพ่ือนําผลลัพธท่ีไดไปใชในข้ันตอนตอไป 

 

          ท่ีมา: เทคโนโลยี(เทคโนโลยีและการออกแบบ) ม.5 สํานักงานพัฒนาวิชาการ 

ข้ันท่ี 5 ทดสอบ ประมินผลและปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาหรือช้ินงาน (Testing, Evaluation 

and Design Improvement) 

            เปนข้ันตอนของการตรวจสอบและประเมินชิ้นงานวิธีการท่ีสรางข้ึนวา สามารถทํางานหรือใชใน

การแกปญหาหรือสนองความตองการไดหรือไม มีขอบกพรองอยางไรและควรปรับปรุงแกไขชิ้นงานหรือ

แบบจําลองวิธกีารในสวนใดควรปรับปรุงแกไขอยางไร แลวจึงดําเนินการปรับปรุงแกไขในสวนนั้นจนไดข้ึน

งานวิธีการท่ีสอดคลองตามรูปแบบท่ีออกแบบไว 

 

          ท่ีมา: เทคโนโลยี(เทคโนโลยีและการออกแบบ) ม.5 สํานักงานพัฒนาวิชาการ 
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ข้ันท่ี  6 นําเสนอวิธีการแกปญหา ผลการแกปญหาหรือช้ินงาน (Presentation) 

            เปนข้ันตอนของการคิดวิธีการนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับชิ้นงานหรือวิธีการท่ีสรางข้ึนมาเพ่ือ

แกปญหาหรือสนองความตองการ 

 

          ท่ีมา: เทคโนโลยี(เทคโนโลยีและการออกแบบ) ม.5 สํานักงานพัฒนาวิชาการ 
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ข้ันท่ี  6 นําเสนอวิธีการแกปญหา ผลการแกปญหาหรือช้ินงาน (Presentation) 

            เปนข้ันตอนของการคิดวิธีการนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับชิ้นงานหรือวิธีการท่ีสรางข้ึนมาเพ่ือ

แกปญหาหรือสนองความตองการ 

 

          ท่ีมา: เทคโนโลยี(เทคโนโลยีและการออกแบบ) ม.5 สํานักงานพัฒนาวิชาการ 
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การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 856

 

 

 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 857

 

 

 

อางอิง: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.(2564).หนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี(การออกแบบและ

เทคโนโลยี) ม.5.กรุงเทพฯ:สํานักพิมพบริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)จํากัด 

อางอิง : สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.(2565).จาก https://www.scimath.org/article-
science/item/12485-1-2  
อางอิง : สุธีระ ประเสริฐสรรพ.(2561).หลักการสรางการเรียนรูจากโครงงานวิทยาศาสตรและสะเต็มศึกษา.

จาก https://xn--e3c1aia.net/home/wp-content/uploads/2018/12/E-book-25-

%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A

3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%

87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8

%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B

9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%

B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1-

%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 858

 

ใบกิจกรรมท่ี 1 การสรางสายไฟแปงโดว 

รหัสวิชา ว30226       รายวิชา เคมี 6         ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ครูผูสอน นางสายสนีย   อรุณกมล  โรงเรียนโยธินบํารุง     จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายช่ือผูศึกษา 1. .......................................................................... ชัน้ ................... เลขท่ี .................. 

  2. .......................................................................... ชัน้ ................... เลขท่ี .................. 

  3. .......................................................................... ชัน้ ................... เลขท่ี .................. 

  4. .......................................................................... ชัน้ ................... เลขท่ี ..................

  5. .......................................................................... ชัน้ ................... เลขท่ี .................. 

จุดประสงคของกิจกรรม  1. สรางสายไฟแปงโดวเพ่ือทําใหหลอด LED สวาง ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด  

2. นําเสนอข้ันตอนการสรางสายไฟแปงโดว 

 วัสดุ อุปกรณ และสารเคมี 

 

 

รายการ จํานวน 

สารเคมี 

1. แปงโดว 

2. เกลือแกง 

3. น้ําตาลทราย 

4. เบกก้ิงโซดา 

5. น้ํากลั่น 

วัสดุ อุปกรณ 

1. หลอด LED ขนาดเล็ก (1.5V) 

2. สายไฟท่ีตอกับคลิปปากจระเข 

3. ถานไฟฉาย 1.5V 2 กอน ในรางถาน 

4. ภาชนะสําหรับผสม 

5. ผังตําแหนงของหลอด LED และรางถาน 

 

1 กอน (30 g) 

5 g 

5 g 

5 g 

3 mL 

 

 

 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 859

 

ใบกิจกรรมท่ี 1 การสรางสายไฟแปงโดว 

รหัสวิชา ว30226       รายวิชา เคมี 6         ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ครูผูสอน นางสายสนีย   อรุณกมล  โรงเรียนโยธินบํารุง     จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายช่ือผูศึกษา 1. .......................................................................... ชัน้ ................... เลขท่ี .................. 

  2. .......................................................................... ชัน้ ................... เลขท่ี .................. 

  3. .......................................................................... ชัน้ ................... เลขท่ี .................. 

  4. .......................................................................... ชัน้ ................... เลขท่ี ..................

  5. .......................................................................... ชัน้ ................... เลขท่ี .................. 

จุดประสงคของกิจกรรม  1. สรางสายไฟแปงโดวเพ่ือทําใหหลอด LED สวาง ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด  

2. นําเสนอข้ันตอนการสรางสายไฟแปงโดว 

 วัสดุ อุปกรณ และสารเคมี 

 

 

รายการ จํานวน 

สารเคมี 

1. แปงโดว 

2. เกลือแกง 

3. น้ําตาลทราย 

4. เบกก้ิงโซดา 

5. น้ํากลั่น 

วัสดุ อุปกรณ 

1. หลอด LED ขนาดเล็ก (1.5V) 

2. สายไฟท่ีตอกับคลิปปากจระเข 

3. ถานไฟฉาย 1.5V 2 กอน ในรางถาน 

4. ภาชนะสําหรับผสม 

5. ผังตําแหนงของหลอด LED และรางถาน 

 

1 กอน (30 g) 

5 g 

5 g 

5 g 

3 mL 

 

 

 

วิธีทํากิจกรรม 

1. ทดสอบการตอวงจรไฟฟา โดยตอสายไฟท่ีตอกับคลิปปากจระเขกับหลอด LED ซ่ึงตอกับรางถาน ดังรูป 

ตามผังท่ีกําหนด สังเกตความสวางของหลอด LED แลวบันทึกผล 

 
2. ตอวงจรไฟฟาตามขอ 1 แตเปลี่ยนสายไฟท่ีตอกับคลิปปากจระเขเปนแปงโดว สังเกตความสวางของ

หลอด LED และบันทึกผล 

3. ออกแบบวิธีการเติมสารเคมีลงในแปงโดวและการตอวงจรเพ่ือใหหลอด LED ท้ัง 2 หลอดสวาง และทํา

การทดสอบตามเง่ือนไข ดังนี้ 

 -เลือกใชสารเคมีเพียง 1 ชนิด จากสารเคมีตอไปนี้ เพ่ือผสมลงในแปงโดวท้ังกอน 

  1. เกลือแกง (NaCl) 2. น้ําตาลทราย (C12H22O11) 3. เบกก้ิงโซดา (NaHCO3) 

 -วางตําแหนงของหลอด LED และตําแหนงรางถาย ตามผังท่ีกําหนดให 

 -กําหนดระยะเวลาภายใน 30 นาที 

 -กลุมท่ีใชสารเคมีปริมาณนอยท่ีสุด จะไดคะแนนมากท่ีสุด 

4. บันทึกขอมูลลงในแบบฟอรม “การบันทึกขอมูลการดําเนินการ” ท่ีกําหนดให 

5. นําเสนอขอมูลการดําเนินการ 
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การบันทึกขอมูลการดําเนินการ 

กิจกรรมสายไฟแปงโดว 

1. เปรียบเทียบความสวางของหลอด LED เม่ือตอวงจรไฟฟาดวยสายไฟท่ีตอกับคลิปปากจระเขและแปงโดว 

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

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

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

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

2. ระบุปญหาและเง่ือนไขในการแกปญหา 

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

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

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

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

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

3. ระบุสารเคมีท่ีเลือกใชเติมลงในแปงโดว พรอมอธิบายเหตุผล 

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ออกแบบข้ันตอนการดําเนินการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
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การบันทึกขอมูลการดําเนินการ 

กิจกรรมสายไฟแปงโดว 

1. เปรียบเทียบความสวางของหลอด LED เม่ือตอวงจรไฟฟาดวยสายไฟท่ีตอกับคลิปปากจระเขและแปงโดว 

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

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

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

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

2. ระบุปญหาและเง่ือนไขในการแกปญหา 

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

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

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

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

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

3. ระบุสารเคมีท่ีเลือกใชเติมลงในแปงโดว พรอมอธิบายเหตุผล 

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ออกแบบข้ันตอนการดําเนินการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ดําเนินการตามข้ันตอนท่ีไดออกแบบไวและระบุผลการดําเนินการในครั้งแรก 

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

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

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

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

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

6. ระบุวิธีการปรับปรุงแกไข หากไมสามารถทําใหหลอด LED ท้ังสองหลอดสวางในครั้งแรกของการ

ดําเนินการ 

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

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

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

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

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

7. สรุปวิธีการดําเนินการและเสนอแนะวิธีการดําเนินการใหผลดีข้ึน พรอมวาดรูปการณตอวงจรไฟฟา

สําหรับทดสอบความสวางของหลอด LED  

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

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

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

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

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

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

 

 

รูปการตอวงจร 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

รหัสวิชา ว30226       รายวิชา เคมี 6   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ครูผูสอน นางสายสนีย   อรุณกมล  โรงเรียนโยธินบํารุง     จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายช่ือผูศึกษา 1. ..........................................................................  ชัน้ ................... เลขท่ี .................. 

  2. .......................................................................... ชัน้ ................... เลขท่ี .................. 

  3. .......................................................................... ชัน้ ................... เลขท่ี .................. 

  4. .......................................................................... ชัน้ ................... เลขท่ี .................. 

  5. .......................................................................... ชัน้ ................... เลขท่ี .................. 

จุดประสงคของกิจกรรม เพ่ือฝกการคิดวิเคราะหการออกแบบวิธีการแกปญหาโดยกระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม 

1. นักเรียนศึกษาความหมายของเทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. การใชเทคนิค 5W1H ในการระบุ ปญหา มีประโยชนอยางไร 

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

รหัสวิชา ว30226       รายวิชา เคมี 6   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ครูผูสอน นางสายสนีย   อรุณกมล  โรงเรียนโยธินบํารุง     จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายช่ือผูศึกษา 1. ..........................................................................  ชัน้ ................... เลขท่ี .................. 

  2. .......................................................................... ชัน้ ................... เลขท่ี .................. 

  3. .......................................................................... ชัน้ ................... เลขท่ี .................. 

  4. .......................................................................... ชัน้ ................... เลขท่ี .................. 

  5. .......................................................................... ชัน้ ................... เลขท่ี .................. 

จุดประสงคของกิจกรรม เพ่ือฝกการคิดวิเคราะหการออกแบบวิธีการแกปญหาโดยกระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม 

1. นักเรียนศึกษาความหมายของเทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. การใชเทคนิค 5W1H ในการระบุ ปญหา มีประโยชนอยางไร 

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

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

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

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

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

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

3. ในการรวบรวมขอมูลจากแหลง ขอมูล ควรทํา อยางไรจึงจะไดเปน สารสนเทศท่ีมีประโยชนในการดํา 

เนินการแกปญหา 

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

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

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

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

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

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

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

4. ผูออกแบบวิธีการแกปญหาตอง คํานึงถึงสิ่งใดบาง 

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

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

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

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

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

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

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

5. หากเราดํา เนินการทันที โดยไมมี การวางแผนการทํางานจะเกิดผลอยางไร 

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

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

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

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

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

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

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

6. หากนํา ชิ้นงานตนแบบหรือวิธีการ ท่ีสรางข้ึนมาใชงานโดยไมมีการทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง

แกไขจะเกิดผล อยางไร 

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
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7. การนํา เสนอวิธีการแกปญหา ผลการ แกปญหาหรือชิ้นงานท่ีดีควรมีลักษณะ อยางไร 

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

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

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

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

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

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

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

8. สรุปความคิดรวบยอด เก่ียวกับเทคโนโลยีและกระบวนการ ออกแบบเชิงวิศวกรรม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 865

7. การนํา เสนอวิธีการแกปญหา ผลการ แกปญหาหรือชิ้นงานท่ีดีควรมีลักษณะ อยางไร 

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

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

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

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

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

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

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

8. สรุปความคิดรวบยอด เก่ียวกับเทคโนโลยีและกระบวนการ ออกแบบเชิงวิศวกรรม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบกิจกรรมท่ี 3 การแกปญหาโดยบูรณาการความรู 
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ครูผูสอน นางสายสนีย   อรุณกมล  โรงเรียนโยธินบํารุง     จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายช่ือผูศึกษา 1. ..........................................................................  ชัน้ ................... เลขท่ี .................. 

  2. .......................................................................... ชัน้ ................... เลขท่ี .................. 

  3. .......................................................................... ชัน้ ................... เลขท่ี .................. 

  4. .......................................................................... ชัน้ ................... เลขท่ี .................. 

  5. .......................................................................... ชัน้ ................... เลขท่ี .................. 

จุดประสงคของกิจกรรม  เลือกสถานการณปญหาหรือประเด็นท่ีสนใจและออกแบบแนวทางการแกปญหา

โดยการ บูรณาการความรูทางเคมีกับความรูในศาสตรอ่ืน และใชวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือกระบวน การ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม 

คําส่ัง ใหนักเรียนแกปญหาโดยบูรณาการความรู  

กิจกรรมท่ี 3.1 ใหนักเรียนสํารวจปญหาการอนุรักษผักเสี้ยนผี ในโรงเรียน ทองถ่ิน จังหวัด ประเทศ หรือ

ระดับโลก และสืบคนขอมูลประกอบ จากนั้นเลือกสถานการณปญหา โดยหากเนนวิธีการทางวิทยาศาสตร

ควรมีการตั้งคําถาม แตหากเนนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ควรระบุปญหาและเง่ือนไขใหชัดเจน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................
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กิจกรรมท่ี 3.2 ใหนักเรียนนําเสนอสถานการณปญหาท่ีนักเรียนสนใจจะแกไข พรอมขอมูลสนับสนุนเพ่ือให

เห็นความ สําคัญของปญหา และนําเสนอคําถามหรือปญหาและ เง่ือนไข และนักเรียน สืบคนขอมูลท่ี

เก่ียวของ 
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กิจกรรมท่ี 3.3 ใหนักเรียนสืบคนขอมูลท่ีเก่ียวของกับคําถามหรือปญหาท่ีจะนําไปสูแนวทางการตอบคําถาม
หรือการแกปญหา  
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กิจกรรมท่ี 3.3 ใหนักเรียนสืบคนขอมูลท่ีเก่ียวของกับคําถามหรือปญหาท่ีจะนําไปสูแนวทางการตอบคําถาม
หรือการแกปญหา  
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กิจกรรมท่ี 3.4 จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพของปจจัยศึกษา สรรสรางวิธีการ 

จุดประสงคของกิจกรรม  เพ่ือรูจินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ 

 

 
 

ลําดับข้ันตอนการจินตนาการเห็นคุณ 

อางอิง : http://www.rspg.or.th/botanical_school/instruction_2560/index.html 

 

คําช้ีแจง ใหนําศักยภาพจากการวิเคราะหศักยภาพของปจจัย  ดานคุณสมบัติ และบันทึกผล 

1. การวิเคราะหศักยภาพดานคุณสมบตัิ ศักยภาพ ......................................................................................... 

จินตนาการจากการวิเคราะหศักยภาพ 
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วาดภาพจินตนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สรุปคุณของศักยภาพท่ีไดจากจินตนาการ 

คุณท่ีมีตอตน 
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คุณท่ีมีตอคน 
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คุณท่ีมีตอสรรพสิ่ง 
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วาดภาพจินตนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สรุปคุณของศักยภาพท่ีไดจากจินตนาการ 

คุณท่ีมีตอตน 
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สรรสรางวิธีการ 

เรียนรูการสรรสรางแนวคิด แนวทาง วิธีการ 

จุดประสงคของกิจกรรม  เพ่ือรูการสรรสรางแนวคิด แนวทาง วิธีการ 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนนําขอมูลการจินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ มาหาแนวคิด แนวทาง วิธีการ 

 

 
ลําดับข้ันตอนการสรรสรางวิธีการ 

 อางอิง : http://www.rspg.or.th/botanical_school/instruction_2560/index.html 

 

คําช้ีแจง ใหนําวิเคราะหคุณของศักยภาพ สําหรับหาแนวคิด แนวทาง การกําหนดวิธีการ และบันทึกผล 

คุณของศักยภาพ   

1. .................................................................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................................................................... 

3. .................................................................................................................................................................... 

เลือก 1 คุณ เพ่ือหาแนวคิด 

คุณของศักยภาพท่ี  ........................................................................................................................... 

แนวคิด 1. ......................................................................................................................................... 

 2. ......................................................................................................................................... 

 3. ......................................................................................................................................... 
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เลือก 1 แนวคิด เพ่ือหาแนวทาง 
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  2. ......................................................................................................................................... 
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เลือก 1 แนวทาง เพ่ือกําหนดวิธีการ 
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เลือก 1 แนวคิด เพ่ือหาแนวทาง 
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ช้ินงาน 
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กิจกรรมท่ี 3.5 ใหนักเรียนขอมูลจากกิจกรรมท่ี 3.4 สรรสรางวิธีการ มากําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตของ

งานและ ออกแบบวิธีดําเนินการหลังจากท่ีไดขอมูลเพียงพอแลว หากเนนวิธีการทางวิทยาศาตร หลังจากตั้ง

คําถาม และสืบคนขอมูลแลว นักเรียนตั้งสมมติฐาน กําหนดตัวแปร และออกแบบวิธีการตรวจสอบ

สมมติฐาน หากเนนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม หลังระบุปญหาและสืบคนขอมูลแลว ใหนักเรียน

ออกแบบวิธีการแกปญหา 
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กิจกรรมท่ี 3.5 ใหนักเรียนขอมูลจากกิจกรรมท่ี 3.4 สรรสรางวิธีการ มากําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตของ

งานและ ออกแบบวิธีดําเนินการหลังจากท่ีไดขอมูลเพียงพอแลว หากเนนวิธีการทางวิทยาศาตร หลังจากตั้ง

คําถาม และสืบคนขอมูลแลว นักเรียนตั้งสมมติฐาน กําหนดตัวแปร และออกแบบวิธีการตรวจสอบ

สมมติฐาน หากเนนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม หลังระบุปญหาและสืบคนขอมูลแลว ใหนักเรียน

ออกแบบวิธีการแกปญหา 
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กิจกรรมท่ี 3.6 นักเรียนนําเสนอแนวทางการแกปญหาท่ีไดออกแบบไว หากเนนวิธีการทางวิทยาศาสตร 

สมมติฐาน และตัวแปรตาง ๆ ท่ีนักเรียนกําหนดข้ึนตองมีความสอดคลองกับคําถาม วิธีการตรวจสอบ

สมมติฐานสอดคลองกับสมมติฐานและเปนแนวทางนําไปสูการตอบคําถามได หากเนนกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม วิธีการแกปญหาท่ีนักเรียนออกแบบไวตองสอดคลองกับปญหาและนําไปสูแนว

ทางการแกปญหาได และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
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กิจกรรมท่ี 3.7 ใหนักเรียนดําเนินการแกปญหาตามท่ีไดออกแบบวิธีการไว โดยใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรระหวางดําเนินการแกปญหา และบันทึกผลการดําเนินการ 
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กิจกรรมท่ี 3.7 ใหนักเรียนดําเนินการแกปญหาตามท่ีไดออกแบบวิธีการไว โดยใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรระหวางดําเนินการแกปญหา และบันทึกผลการดําเนินการ 
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กิจกรรมท่ี 3.8 ใหนักเรียนสรุปผลการดําเนินการและขอเสนอแนะการดําเนินการใหไดผลดีข้ึน 
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สรุปผล ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการ 

ผูเรียนสามารถแกปญหาโดยการบูรณาการความรู โดยเลือกสถานการณปญหาหรือประเด็นท่ีสนใจ
และออกแบบแนวทางการแกปญหาโดยการบูรณาการความรูทางเคมีกับความรูในศาสตรอ่ืน และใชวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ประโยชนท่ีไดจากการเรียนรูของผูเรียน ดาน
วิชาการ ไดเรียนรูกระบวนการคิด มีจินตนาการ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุม ทํางาน
อยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สรางกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ เรียนรูการออกแบบ 
สรรสรางวิธีท่ีกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม เรียนรูการใชคําในการสื่อสาร เรียนรูการทํางาน
รวมกัน มีความเปนประชาธิปไตย มีภาวะผูนํากลาแสดงออก เรียนรูกลไกธรรมชาติ และกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ดานภูมิปญญา รูจักการจัดการชีวิต เขาใจชีวิต ใชทรัพยากรอยางคุมคา รูจักการสรางสรรคสิ่ง
ใหม ๆ รูจักการสรางองคความรูใหม นําไปสูการออกแบบแนวทางการแกปญหาโดยการบูรณาการความรู
ทางเคมีกับความรูในศาสตรอ่ืน กอใหเกิดนวัตกรรม เชน สครับยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี 
โลชั่นยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี สบูเหลวยบัยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี น้ํามัน
เหลืองจากผักเสี้ยนผี ลูกประคบจากผักเสี้ยนผี เปนตน ดานคุณธรรม จริยธรรม มีความละเอียด รอบคอบ 
มีความเอาใจใสของผูสอนตอผูเรียน มีความรัก ความเมตตา มีความซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ สวน
ผลประโยชนท่ีเกิดแกมหาชน คือ เกิดการใชประโยชนจากผักเสี้ยนผี ซ่ึงเปนวัชพืชท่ีมีมากในทองถ่ิน ได
ถายทอดองคความรูสูชุมชน สรางงาน สรางรายได ในชุมชน ชุมชนเห็นคุณคาและความสําคัญของผักเสี้ยน
ผี และอนุรักษไวคูชุมชน และประเทศชาติ 

 

เอกสารอางอิง 

อางอิง: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.(2564).หนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี(การออกแบบและ

เทคโนโลยี) ม.5.กรุงเทพฯ:สํานักพิมพบริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)จํากัด 

อางอิง : สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.(2565).จาก https://www.scimath.org/article-
science/item/12485-1-2  
อางอิง : สุธีระ ประเสริฐสรรพ.(2561).หลักการสรางการเรียนรูจากโครงงานวิทยาศาสตรและสะเต็มศึกษา.

จาก https://xn--e3c1aia.net/home/wp-content/uploads/2018/12/E-book-25-

%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A

3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%

87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8

%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B

9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%

B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1-

%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0.pdf 

http://www.rspg.or.th/botanical_school/neo_sbg/index.html 
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ภาคผนวก

 (1) แนวทางการส่งเอกสารน�าเสนอผลงานวิชาการ 

      การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

     (2) ตัวอย่างการเขียนผลงานวิชาการ

     (3) แผนที่ประกอบการเดินทาง
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แนวทางการสงเอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน     
การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน นําเสนอโดย ผูบริหาร และครู-อาจารย 

   ระหวางวันท่ี 20 – 23 กันยายน พ.ศ.2565 
ณ หองศรีธรรมราช อาคารสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ กําหนดสงเอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ สําหรับรวมการ
ประชุมวิชาการ ในหัวขอ ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยเรื่องท่ีนํามา
เสนอเปนผลงานท่ีสถานศึกษาไดรวมสนองพระราชดําริในกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนรุักษทรัพยากร ของ
โครงการอนุรักษทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ตามพระราชดํารัส “การสอนและอบรมใหเด็กมี
จิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น  ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม  ความนาสนใจ และเกิด
ความปติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป  การใชวิธีการสอนการอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา  
หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย  เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียดซ่ึงจะเปนผลเสียแก
ประเทศในระยะยาว” วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2536 ณ อาคารท่ีประทับ ในสํานักงานชลประทาน เขต 1 ถนนทุง
โฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม 

 
การนําเสนอผลงานวิชาการ 
 การนําเสนอผลงานวิชาการกําหนดใหใชไฟลสื่อประกอบการนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 
Presentation เพ่ือรวบรวมไฟลนําเสนอผลงานเพ่ือเปนฐานขอมูล  

 
การตั้งคาหนากระดาษของเอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 

การตั้งคาหนากระดาษกําหนดดังนี้ : บน (Top) 3 ซม., ลาง (Bottom) 3 ซม.,ซาย (Left) 3 ซม. และ 
ขวา  (Right) 2.5 ซม. 
 
เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ  ประกอบดวย 
 1.ปก ดูตัวอยางประกอบ 

2.ชื่อเรื่อง : ตัวอักษร TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา จัดก่ึงกลาง โดยเขียนชื่อเรื่องเปน 2 บรรทัด  
 3.ชื่อ – สกุล ผูนําเสนอ : ตัวอักษร TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดก่ึงกลาง 
           4.ชื่อสถานศึกษา : ตัวอักษร TH SarabunPSK 14 pt. ตัวเอียง จัดชิดซาย  
           5.บทคัดยอ : ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 ไมมีภาพ ตารางหรือการอางอิงรวมอยูในบทคัดยอ 

5.1 หัวขอบทคัดยอ: ตัวอักษร TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา จัดชิดซาย 
5.2 เนื้อหาบทคัดยอ: ตัวอักษร TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ มี 3 ยอหนา 

ยอหนาท่ี 1 ท่ีมา ความสําคัญ และวัตถุประสงค 
ยอหนาท่ี 2 การบูรณาการ 
ยอหนาท่ี 3 สรุปผล ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการ 
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การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน นําเสนอโดย ผูบริหาร และครู-อาจารย 

   ระหวางวันท่ี 20 – 23 กันยายน พ.ศ.2565 
ณ หองศรีธรรมราช อาคารสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ กําหนดสงเอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ สําหรับรวมการ
ประชุมวิชาการ ในหัวขอ ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยเรื่องท่ีนํามา
เสนอเปนผลงานท่ีสถานศึกษาไดรวมสนองพระราชดําริในกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนรุักษทรัพยากร ของ
โครงการอนุรักษทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ตามพระราชดํารัส “การสอนและอบรมใหเด็กมี
จิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น  ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม  ความนาสนใจ และเกิด
ความปติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป  การใชวิธีการสอนการอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา  
หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย  เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียดซ่ึงจะเปนผลเสียแก
ประเทศในระยะยาว” วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2536 ณ อาคารท่ีประทับ ในสํานักงานชลประทาน เขต 1 ถนนทุง
โฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม 

 
การนําเสนอผลงานวิชาการ 
 การนําเสนอผลงานวิชาการกําหนดใหใชไฟลสื่อประกอบการนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 
Presentation เพ่ือรวบรวมไฟลนําเสนอผลงานเพ่ือเปนฐานขอมูล  

 
การตั้งคาหนากระดาษของเอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 

การตั้งคาหนากระดาษกําหนดดังนี้ : บน (Top) 3 ซม., ลาง (Bottom) 3 ซม.,ซาย (Left) 3 ซม. และ 
ขวา  (Right) 2.5 ซม. 
 
เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ  ประกอบดวย 
 1.ปก ดูตัวอยางประกอบ 

2.ชื่อเรื่อง : ตัวอักษร TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา จัดก่ึงกลาง โดยเขียนชื่อเรื่องเปน 2 บรรทัด  
 3.ชื่อ – สกุล ผูนําเสนอ : ตัวอักษร TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดก่ึงกลาง 
           4.ชื่อสถานศึกษา : ตัวอักษร TH SarabunPSK 14 pt. ตัวเอียง จัดชิดซาย  
           5.บทคัดยอ : ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 ไมมีภาพ ตารางหรือการอางอิงรวมอยูในบทคัดยอ 

5.1 หัวขอบทคัดยอ: ตัวอักษร TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา จัดชิดซาย 
5.2 เนื้อหาบทคัดยอ: ตัวอักษร TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ มี 3 ยอหนา 

ยอหนาท่ี 1 ท่ีมา ความสําคัญ และวัตถุประสงค 
ยอหนาท่ี 2 การบูรณาการ 
ยอหนาท่ี 3 สรุปผล ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการ 
 
 
 

 

 

         6.บทนํา :  
          6.1 หัวขอบทนํา: ตัวอักษร TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา จัดชิดซาย 

                    6.2 เนื้อหาบทนํา: TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติจัดหนาแบบเทากันท้ังสองดาน  
                                     พระราชดําริ ท่ีมา ความสําคัญ วัตถุประสงค การบูรณาการ ขอบเขตการศึกษา  

      ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.การบูรณาการ : หัวขอตัวอักษร TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา จัดชิดซาย 

7.1 การวิเคราะหความสอดคลอง : หัวขอ ตัวอักษร TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา มี
ภาพ หรือแผนภาพประกอบ วิเคราะหเรื่องท่ีนําเสนอกับหลักสูตรของสถานศึกษาใชในการ
อางอิง เชน หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรทองถ่ิน ฯลฯ  
7.2 แผนการจัดการการเรียนรู ใบความรู ใบงาน : หัวขอ ตัวอักษร TH  

SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา แสดงภาพ ตารางมีเนื้อหาคําอธิบาย แสดงเฉพาะขอมูลท่ี

จําเปนและสําคัญ 

7.3 ผลงาน ชิ้นงานของผูเรียน พรอมภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู หัวขอตัวอักษร TH 

SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา 

8.สรปุผล ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการ  หัวขอตัวอักษร TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา 

9.เอกสารอางอิง หัวขอตัวอักษร TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา 

  เอกสารหรือสิ่งพิมพท่ีใชอางอิงในเนื้อหา รูปแบบการเขียนอางอิง ใหเรียงลําดับเอกสาร 

  ภาษาไทยกอน (ก – ฮ) แลวตามดวยเอกสารภาษาอังกฤษ (A – Z) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาสงเอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ ภายในวันจันทรท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 
ผูประสานงาน : นางเกษมาพร ตัญบุญยกิจ โทรศัพท : 086-9434904 อีเมล : tketsama@wu.ac.th 

           นางรวมพร คงจันทร          โทรศัพท : 089–8916621  อีเมล : kraompor@mail.wu.ac.th           
  นางจีรังกานต ปกเข็ม        โทรศัพท : 089-8619938   อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

 

 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ 908

ตัวอยาง เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 
“ตัวอยางปก” 

  
 
 
 
 
 

     เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

 

 

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

การจัดทําปายช่ือพรรณไม  : การวาดภาพทางพฤกษศาสตร 

 
ผูนําเสนอ 

 1.(คํานําหนา) ช่ือ - สกุล ....................................................  
          ตําแหนง ......................................................................... 
 2.(คํานําหนา) ช่ือ - สกุล .................................................... 
     ตําแหนง ......................................................................... 
 

ช่ือสถานศึกษา.................................................................................  
ตําบล.................................อําเภอ...........................จังหวัด......................... 

นําเสนอ วันที่ ……เดือน……………………….2565   

ณ หองศรีธรรมราช อาคารสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

ตราสญัลักษณ 
สถานศึกษา 
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     เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

 

 

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 
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ผูนําเสนอ 

 1.(คํานําหนา) ช่ือ - สกุล ....................................................  
          ตําแหนง ......................................................................... 
 2.(คํานําหนา) ช่ือ - สกุล .................................................... 
     ตําแหนง ......................................................................... 
 

ช่ือสถานศึกษา.................................................................................  
ตําบล.................................อําเภอ...........................จังหวัด......................... 

นําเสนอ วันที่ ……เดือน……………………….2565   

ณ หองศรีธรรมราช อาคารสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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สถานศึกษา 

 

เร่ือง ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ 

การจัดทําปายช่ือพรรณไม  : การวาดภาพทางพฤกษศาสตร 
 

กสิมา องคนิล1, ขวัญหทัย แกวจันทร1  
 

1 โรงเรียนอนุรักษพันธุพืชวิทยา ตําบลไทยบุรี อาํเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160  

 

บทคัดยอ 

ยอหนาท่ี 1 ท่ีมา ความสําคัญ และวัตถุประสงค..................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….............................................………..............………… 

ยอหนาท่ี 2 การบูรณาการ………………………………………………………………………………………………...…..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………............……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………......………………………………………………………………………………………… 

ยอหนาท่ี 3 สรุปผล ประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการ………….................................…...……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….....................................................………………… 
………………………………………………………………………………………….....................................................………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….....................................................………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….....................................................………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….....................................................………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
คําสําคัญ : งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, การจัดทําปายช่ือพรรณไม, การวาดภาพทางพฤกษศาสตร  
ติดตอผูนําเสนอ : ช่ือ – สกุล………………………… โทรศัพท ........................................ อีเมล …………………..………………………. 
                      ช่ือ – สกุล………………………… โทรศัพท ........................................ อีเมล ……………………………………………. 
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บทนํา  
พระราชดําริ ท่ีมา ความสําคัญ วัตถุประสงค การบูรณาการ ขอบเขตการศึกษา ประโยชนท่ีคาดวาจะ

ไดรับ ………………………………………………………………………………………................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………….....……………………....................... 

จากผลการเรียนรูดวยวิธีบูรณางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยใชลําดับการเรียนรูในองคประกอบท่ี 
๑ ลําดับการเรียนรูท่ี ๗ การบันทึกและวาดภาพทางพฤกษศาสตร  เปนวิธีการและเทคนิคการเรียนรูท่ีครู
สามารถประยุกตใชในการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการบูรณาการกลุมสาระวิชาศิลปะทําใหนักเรียนได
เทคนิคการวาดภาพทางพฤกษศาสตรอยางถูกตอง รูจักคิด วิเคราะห สิ่งท่ีมองเห็นและถายทอดดวยการวาด
ภาพเสมือนจริงได อีกท้ังทําใหนักเรียนไดสัมผัสกับพรรณไม รูจักสวนประกอบตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก
ของพรรณไมท่ีสนใจ ซ่ึงถือเปนการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร และการยอสวนของภาพเสมือนจริงไดเรียนรู
วิชาคณิตศาสตรไปพรอม ๆ กัน นอกจากนี้มีการทํางานรวมกันเปนกลุมทําใหนักเรียนไดปรึกษาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ซ่ึงการทํางานเปนกลุมสามารถฝกคุณธรรม จริยธรรม ตอการทํางานรวมกันได เชน การมีน้ําใจ
เอ้ือเฟอ……………....................ดานภูมิปญญาเชน……………นอกจากสงผลใหแก ครู และนักเรียน มากมายแลว 
การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนยังสงผลตอ โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ เชน  
…………………………………………………………………………………………………………….....……………………....................... 
…………………………………………………………………………………………………………….....……………………....................... 
…………………………………………………………………………………………………………….....……………………....................... 
 

การบูรณาการ : 
การวิเคราะหความสอดคลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ภาพ แผนภาพ ตาราง 
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บทนํา  
พระราชดําริ ท่ีมา ความสําคัญ วัตถุประสงค การบูรณาการ ขอบเขตการศึกษา ประโยชนท่ีคาดวาจะ

ไดรับ ………………………………………………………………………………………................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………….....……………………....................... 

จากผลการเรียนรูดวยวิธีบูรณางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยใชลําดับการเรียนรูในองคประกอบท่ี 
๑ ลําดับการเรียนรูท่ี ๗ การบันทึกและวาดภาพทางพฤกษศาสตร  เปนวิธีการและเทคนิคการเรียนรูท่ีครู
สามารถประยุกตใชในการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการบูรณาการกลุมสาระวิชาศิลปะทําใหนักเรียนได
เทคนิคการวาดภาพทางพฤกษศาสตรอยางถูกตอง รูจักคิด วิเคราะห สิ่งท่ีมองเห็นและถายทอดดวยการวาด
ภาพเสมือนจริงได อีกท้ังทําใหนักเรียนไดสัมผัสกับพรรณไม รูจักสวนประกอบตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก
ของพรรณไมท่ีสนใจ ซ่ึงถือเปนการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร และการยอสวนของภาพเสมือนจริงไดเรียนรู
วิชาคณิตศาสตรไปพรอม ๆ กัน นอกจากนี้มีการทํางานรวมกันเปนกลุมทําใหนักเรียนไดปรึกษาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ซ่ึงการทํางานเปนกลุมสามารถฝกคุณธรรม จริยธรรม ตอการทํางานรวมกันได เชน การมีน้ําใจ
เอ้ือเฟอ……………....................ดานภูมิปญญาเชน……………นอกจากสงผลใหแก ครู และนักเรียน มากมายแลว 
การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนยังสงผลตอ โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ เชน  
…………………………………………………………………………………………………………….....……………………....................... 
…………………………………………………………………………………………………………….....……………………....................... 
…………………………………………………………………………………………………………….....……………………....................... 
 

การบูรณาการ : 
การวิเคราะหความสอดคลอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ภาพ แผนภาพ ตาราง 
  

แผนการจัดการการเรียนรู ใบความรู ใบงาน  
 

“ตัวอยาง” แผนการจัดการเรียนรู 
แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาศิลปะ 1 (สาระทัศนศิลป)        ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 รหัสวิชา ศ 21101   
หนวยการเรียนรูท่ี  1 เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร (องคประกอบของทัศนธาตุ รูปรางรูปทรง) 
เวลา  4 ช่ัวโมง                                                                  
__________________________________________________________________________________ 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวัด  
.........................................................................................................................................................................  
2.สาระสําคัญ 
.........................................................................................................................................................................  
3.จุดประสงคการเรียนรู 
.........................................................................................................................................................................  
4.สาระการเรียนรู  
.........................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................  
5.สมรรถนะสําคัญ 
............................................................................................................................................................................ 
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค 
...................................................................................................................................................................... 
7.กิจกรรมการเรียนรู / กระบวนการเรียนรู 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
8.ส่ือ อุปกรณการเรียนและแหลงการเรียนรู 
...................................................................................................................................................................... 
9.การวัดผลและประเมินผล 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
10.บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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“ตัวอยาง” ใบความรู 
เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร  

 
ภาพวาดพฤกษศาสตรธรรมชาติ (Botanical Art Illustration) คือ งานศิลปะท่ีมีการจําเพาะลงไป 

เฉพาะพืชพรรณ ตนไมตาง ๆ โดยนําวิทยาศาสตร และศิลปศาสตรสองแขนงนี้มารวมกัน หรือท่ีเราเรียกวา 
"วิทยสานศิลป"  
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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“ตัวอยาง” ใบความรู 
เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร  

 
ภาพวาดพฤกษศาสตรธรรมชาติ (Botanical Art Illustration) คือ งานศิลปะท่ีมีการจําเพาะลงไป 

เฉพาะพืชพรรณ ตนไมตาง ๆ โดยนําวิทยาศาสตร และศิลปศาสตรสองแขนงนี้มารวมกัน หรือท่ีเราเรียกวา 
"วิทยสานศิลป"  
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

 “ตัวอยาง”  ใบงาน 
เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร 

นักเรียนฝกสรางสรรคผลงานศิลปะ โดยเลียนแบบและวาดภาพเสมือนจริงจากสวนประกอบตางๆ ของ
พรรณไมท่ีกําหนดให และสามารถบอกถึงลักษณะรูปราง รูปทรง ของสวนนั้น พรอมท้ังระบายสี เพ่ือสรางสรรค
ความสวยงามใหกับภาพ โดยวาดผลงานลงในกรอบท่ีกําหนดใหขางลาง ตามความคิดและจากการสังเกตของ
นักเรียน 
ช่ือ ……………………………………….…….   ช้ัน…………………………..………     วันท่ี……………………………………..… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

การใหคะแนน 

ความสวยงาม   (3) ความคิดสรางสรรค   (4) ความรับผิดชอบ    (3) รวมคะแนน     (10)         

 

 

   

 

ชื่อพรรณไม……………..……………………………….………. ภาพถาย 

ภาพวาด 
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ผลงาน/ช้ินงานของผูเรียน พรอมภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
 

ใบงาน 
เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร 

 

ช่ือ  เด็กชายบุญเหลือ นอยจันทึก   ช้ัน……มัธยมศึกษาปท่ี 1/1………     วันท่ี……30 มกราคม พ.ศ. 2565… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

การใหคะแนน 

ความสวยงาม   (3) ความคิดสรางสรรค   (4) ความรับผิดชอบ    (3) รวมคะแนน     (10) 

 

 

 

   

 

ช่ือพรรณไม…มวงเทพรัตน………. 

ภาพวาด 

  มาตราสวน  1 : 1 

ภาพถาย 
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ผลงาน/ช้ินงานของผูเรียน พรอมภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
 

ใบงาน 
เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร 

 

ช่ือ  เด็กชายบุญเหลือ นอยจันทึก   ช้ัน……มัธยมศึกษาปท่ี 1/1………     วันท่ี……30 มกราคม พ.ศ. 2565… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

การใหคะแนน 

ความสวยงาม   (3) ความคิดสรางสรรค   (4) ความรับผิดชอบ    (3) รวมคะแนน     (10) 

 

 

 

   

 

ช่ือพรรณไม…มวงเทพรัตน………. 

ภาพวาด 

  มาตราสวน  1 : 1 

ภาพถาย 

ใบงาน 
เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร 

 
ช่ือ …เด็กหญิงสมพร จันกระโทก………  ช้ัน…มัธยมศึกษาปท่ี 1/3……     วันท่ี…30 มกราคม พ.ศ. 2565.… 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การใหคะแนน 

ความสวยงาม   
 (3) 

ความคิดสรางสรรค   
 (4) 

ความรับผิดชอบ    
(3) 

รวมคะแนน     
(10) 

 

 

 

   

 

ชื่อพรรณไม…บานบุรีมวง……………. 

ภาพถายทางพฤกษศาสตร 

มาตราสวน  1 : 1 

ภาพถาย 

ภาพวาด 
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ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1-2 กิจกรรมการวาดภาพทางพฤกษศาสตรของผูเรียน 
 

สรุปผล ประโยชนที่ไดจากการบูรณาการ  
สรุปผล……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ป ร ะ โย ช น ท่ี ได จ า ก ก า ร บู ร ณ า ก า ร ก า ร จั ด ทํ าป า ย ชื่ อ พ ร ร ณ ไม  ก า ร ว า ด ภ า พ ท า ง
พฤกษศาสตร……………………………………………………………………………………..………………………….......…………………
………………………..........…………………………………………………………………………..………………………….......……………
………………………..........…………………………………………………………………………..………………………….......……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..........…………………………………………………………………………..………………………….......……………
……………………………………………………………………………….........…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………….......……………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………….......……………… 
 

เอกสารอางอิง 
ลลิตา โรจนกร. (2548). ศิลปะการวาดภาพพฤกษศาสตร. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. พิมพครั้งท่ี 1. บริษัทแสงมงคล ออฟเซ็ท 
การพิมพ จํากัด: กรุงเทพฯ 10120 
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก. (2546). คูมือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ “ตะขบ ตนไม
ใจด”ี. พิมพครั้งท่ี 1. โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว: กรุงเทพฯ 10310 
http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1048341; องคประกอบทัศนธาตุ 
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ลานวลัยลักษณ์สแควร์
นิทรรศการ อพ.สธ.

นิทรรศการ อพ.สธ. - มวล.

๑ นิทรรศการ อพ.สธ นิทรรศการ อพ.สธ. - มวล.
: ลานวลัยลักษณ์สแควร์

๒ นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
: ลานจอดรถเรียนรวม ๑ และเรียนรวม ๓

๓ นิทรรศการฐานทรัพยากรท้องถิ่น
: ลานจอดรถเรียนรวม ๕ และเรียนรวม ๗

๔ นิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ
: อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ

หน่วยปฐมพยาบาล
บริเวณอาคารไทยบรุี

ห้อง Smile & Smart center

หน่วยปฐมพยาบาล
บริเวณอาคารเรียนรวม ๓

หน่วยปฐมพยาบาล
บริเวณอาคารเรียนรวม ๕

หน่วยปฐมพยาบาล
บริเวณอาคารสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และการออกแบบ

พ้ืนที่ถวายของทีร่ะลึก เต็นท์จ าหน่ายอาหาร

๑

๒๓
๔
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