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รายงานสรุปเล่มนี้จัดท าเพื่อสรุปการปฏิบัติงานนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน โดยทางโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 
ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้นโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงรียน ได้จัดแสดง
นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงรียนที่มีความก้าวหน้าในส่วนของสานศึกษา เป็นผู้ปฏิบัติร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ อาทิเช่น ชุมชน  มหาวิทยาลัย เป็นต้น สู่การกระบวนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน จนประสบความส าเร็จสมบูรณ์ และเพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานแก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ต่อไป  

           เนื้อหาสาระการสรุปรายงานประกอบไปด้วย : พระราชด าริและแรงบันดาลใจ คุณค่าและประโยชน์ที่
ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ผลงานเด่นและสาธิต ซึ่งแต่ละเรื่องมีความส าคัญและมี
สาระน่าสนใจ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา ในงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อย่างดียิ่ง 
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รายชื่อสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 7๗ แห่ง 
 

ตารางที่ 1 รายชื่อสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2  
               เกยีรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
              จ านวน 10 แห่ง (รหัสบูธ สก201 – สก210) ขนาดบูธ ๖ x ๒ เมตร 

รหสับูธ รายชื่อ 
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวดั ระดับที่เปดิสอน 

สก201 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย หนองคาย ป.1 – ม.6 
สก202 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น ป.1 – ม.6 
สก203 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี อ.1 – ม.6 
สก204 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ชลบุร ี ม.1 – ม.6 
สก205 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี ม.1 – ม.6 
สก206 โรงเรียนเมืองคง นครราชสีมา ม.1 – ม.6 
สก207 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย ์ ม.1 – ปวช. 
สก208 โรงเรียนล าดวนพิทยาคม บุรีรัมย ์ ม.1 – ม.6 
สก209 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา ม.1 – ปวช. 
สก210 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวศึกษา 

 
ตารางที่ ๒ รายชื่อสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๑  
               เกยีรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตส านึกของครูและเยาวชน 
               จ านวน 1๑ แห่ง (รหัสบูธ สก๑01 – สก๑1๑) ขนาดบูธ ๓ x ๒ เมตร 

รหสับูธ รายชื่อ 
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวดั ระดับที่เปดิสอน 

สก101 โรงเรียนวัดเขากลอย สงขลา ป.1 – ป.6 
สก102 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน เชียงใหม่ ป.1 – ม.3 
สก103 โรงเรียนกระแชงวิทยา ศรีสะเกษ ม.1 – ม.6 
สก104 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ขอนแก่น ม.1 – ม.6 
สก105 โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล สกลนคร ม.1 – ม.6 
สก106 โรงเรียนตากพิทยาคม ตาก ม.1 – ม.6 
สก107 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร ม.1 – ม.6 
สก108 โรงเรียนโยธินบ ารุง นครศรีธรรมราช ม.1 – ม.6 
สก109 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี ม.1 – ม.6 
สก110 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ ม.1 – ม.6 
สก111 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สุรินทร ์ ม.1 – ม.6 
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ตารางที่ ๓ รายช่ือสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๑  
               เกยีรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตส านึกของครูและเยาวชน 
               จ านวน 1๓ แห่ง (รหัสบูธ สก๑12 – สก๑2๔) ขนาดบูธ ๓ x ๒ เมตร 

รหสับูธ รายชื่อ 
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวดั ระดับที่เปดิสอน 

สก112 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ ชุมพร อ.1 – ม.3 
สก113 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒  

(บ้านดอนเกลี้ยง) 
สุราษฎร์ธาน ี ป.1 – ม.3 

สก114 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร สกลนคร ป.1 – ม.6 
สก115 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ 

(ดอนสักผดุงวิทย์) 
สุราษฎร์ธาน ี ป.1 – ปวช. 

สก116 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา กาญจนบุร ี ม.1 – ม.6 
สก๑๑๗ โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน ชัยภูมิ ม.1 – ม.6 
สก11๘ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

พะเยา ม.1 - ม.6 

สก๑๑๙ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

ภูเก็ต ม.1 - ม.6 

สก12๐ โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุร ี ม.1 - ม.6 
สก12๑ โรงเรียนโพนงามศึกษา สกลนคร ม.1 - ม.6 
สก12๒ วิทยาลัยเทคนคิชุมแพ ขอนแก่น อาชีวศึกษา 
สก12๓ วิทยาลัยเทคนคินครพนม นครพนม อาชีวศึกษา 
สก๑๒๔ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ชัยภูมิ ม.1 - ม.6 

 
 

รายชื่อสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 7๗ แห่ง 
 

ตารางที่ 1 รายชื่อสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2  
               เกยีรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
              จ านวน 10 แห่ง (รหัสบูธ สก201 – สก210) ขนาดบูธ ๖ x ๒ เมตร 

รหสับูธ รายชื่อ 
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวดั ระดับที่เปดิสอน 

สก201 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย หนองคาย ป.1 – ม.6 
สก202 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น ป.1 – ม.6 
สก203 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี อ.1 – ม.6 
สก204 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ชลบุร ี ม.1 – ม.6 
สก205 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี ม.1 – ม.6 
สก206 โรงเรียนเมืองคง นครราชสีมา ม.1 – ม.6 
สก207 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย ์ ม.1 – ปวช. 
สก208 โรงเรียนล าดวนพิทยาคม บุรีรัมย ์ ม.1 – ม.6 
สก209 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา ม.1 – ปวช. 
สก210 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี อาชีวศึกษา 

 
ตารางที่ ๒ รายชื่อสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๑  
               เกยีรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตส านึกของครูและเยาวชน 
               จ านวน 1๑ แห่ง (รหัสบูธ สก๑01 – สก๑1๑) ขนาดบูธ ๓ x ๒ เมตร 

รหสับูธ รายชื่อ 
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวดั ระดับที่เปดิสอน 

สก101 โรงเรียนวัดเขากลอย สงขลา ป.1 – ป.6 
สก102 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน เชียงใหม่ ป.1 – ม.3 
สก103 โรงเรียนกระแชงวิทยา ศรีสะเกษ ม.1 – ม.6 
สก104 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ขอนแก่น ม.1 – ม.6 
สก105 โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล สกลนคร ม.1 – ม.6 
สก106 โรงเรียนตากพิทยาคม ตาก ม.1 – ม.6 
สก107 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร ม.1 – ม.6 
สก108 โรงเรียนโยธินบ ารุง นครศรีธรรมราช ม.1 – ม.6 
สก109 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี ม.1 – ม.6 
สก110 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ ม.1 – ม.6 
สก111 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สุรินทร ์ ม.1 – ม.6 
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ตารางที่ 4 รายช่ือสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     
               จ านวน 29 แหง่ (รหัสบูธ สป01 - สป29) ขนาดบูธ ๓ x ๒ เมตร 

รหสับูธ รายชื่อ 
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวดั ระดับที่เปดิสอน 

สป01 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) ชัยภูมิ อ.1-ป.6 
สป02 โรงเรียนบ้านสระเพลง นครราชสีมา อ.1-ป.6 
สป03 ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ กระบี ่ อ.1-ป.6 
สป04 โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง) นครราชสีมา อ.1-ม.3 
สป05 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ตรัง อ.1-ม.3 
สป06 โรงเรียนบ้านนากลาง นครราชสีมา อ.1-ม.3 
สป07 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา สงขลา อ.1-ม.6 
สป08 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี อ.1-ม.6 
สป09 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ชัยนาท อ.1-ม.6 
สป10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย เลย อ.1-ม.6 
สป11 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร ์ อ.1-ม.6 
สป12 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์ค าอนุสรณ”์ สกลนคร ม.1-ม.6 
สป13 โรงเรียนนาจะหลวย อุบลราชธานี ม.1-ม.6 
สป14 โรงเรียนนารีนุกูล อุบลราชธานี ม.1-ม.6 
สป15 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา สกลนคร ม.1-ม.6 
สป16 โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานกุูล”  สระบุร ี ม.1-ม.6 
สป17 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม พะเยา ม.1-ม.6 
สป18 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี ม.1-ม.6 
สป19 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก เพขรบูรณ ์ ม.1-ม.6 
สป20 โรงเรียนสองพิทยาคม แพร่ ม.1-ม.6 
สป21 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง ม.1-ม.6 
สป22 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี ม.1-ม.6 
สป23 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ ์ แพร่ ม.1-ม.6 
สป24 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาขา่วิทยาคม ขอนแก่น ม.1-ม.6 
สป25 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี ม.1-ม.6 
สป26 วิทยาลัยการอาชีพนิคมค าสร้อย มุกดาหาร อาชีวศึกษา 
สป27 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง  หนองบัวล าภู อาชีวศึกษา 
สป28 วิทยาลัยเทคนคิวังน้ าเย็น สระแก้ว อาชีวศึกษา 
สป29 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
สกลนคร การศึกษานอกระบบ 

 



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5

ตารางที่ 5 รายช่ือสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     
               จ านวน 1๕ แห่ง (รหัสบูธ สป30 - สป44) ขนาดบูธ ๓ x ๒ เมตร 

รหสับูธ รายชื่อ 
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวดั ระดับที่เปดิสอน 

สป30 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน พัทลุง ก่อนประถมศึกษา 
สป31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วดัโคกโหนด) พัทลุง อ.1-ป.6 
สป32 โรงเรียนบ้านควนประ นครศรีธรรมราช อ.1-ป.6 
สป33 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง ชุมพร อ.1-ป.6 
สป34 โรงเรียนอารียาศึกษา พัทลุง อ.1-ป.6 
สป35 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ชุมพร อ.1-ม.3 
สป36 โรงเรียนบ้านหัวเขา นราธิวาส อ.1-ม.3 
สป37 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม นครศรีธรรมราช อ.1-ม.3 
สป๓๘ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒) ภูเก็ต อ.๑-ม.๖ 
สป39 โรงเรียนควนขนุน พัทลุง ม.1-ม.6 
สป40 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบรุี 

ในพระบรมราชูปถัมภ ์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

กาญจนบุร ี ม.1-ม.6 

สป41 โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์ธาน ี ม.1-ม.6 
สป42 โรงเรียนน้ าพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก ขอนแก่น ม.1-ม.6 
สป43  โรงเรียนวิเชียรมาต ุ ตรัง ม.1-ม.6 
สป44 โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม พัทลุง ม.1-ม.6 

 

ตารางที่ 4 รายช่ือสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     
               จ านวน 29 แหง่ (รหัสบูธ สป01 - สป29) ขนาดบูธ ๓ x ๒ เมตร 

รหสับูธ รายชื่อ 
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวดั ระดับที่เปดิสอน 

สป01 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) ชัยภูมิ อ.1-ป.6 
สป02 โรงเรียนบ้านสระเพลง นครราชสีมา อ.1-ป.6 
สป03 ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ กระบี ่ อ.1-ป.6 
สป04 โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง) นครราชสีมา อ.1-ม.3 
สป05 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ตรัง อ.1-ม.3 
สป06 โรงเรียนบ้านนากลาง นครราชสีมา อ.1-ม.3 
สป07 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา สงขลา อ.1-ม.6 
สป08 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี อ.1-ม.6 
สป09 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ชัยนาท อ.1-ม.6 
สป10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย เลย อ.1-ม.6 
สป11 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร ์ อ.1-ม.6 
สป12 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์ค าอนุสรณ”์ สกลนคร ม.1-ม.6 
สป13 โรงเรียนนาจะหลวย อุบลราชธานี ม.1-ม.6 
สป14 โรงเรียนนารีนุกูล อุบลราชธานี ม.1-ม.6 
สป15 โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา สกลนคร ม.1-ม.6 
สป16 โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานกุูล”  สระบุร ี ม.1-ม.6 
สป17 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม พะเยา ม.1-ม.6 
สป18 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี ม.1-ม.6 
สป19 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก เพขรบูรณ ์ ม.1-ม.6 
สป20 โรงเรียนสองพิทยาคม แพร่ ม.1-ม.6 
สป21 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง ม.1-ม.6 
สป22 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี ม.1-ม.6 
สป23 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ ์ แพร่ ม.1-ม.6 
สป24 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาขา่วิทยาคม ขอนแก่น ม.1-ม.6 
สป25 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี ม.1-ม.6 
สป26 วิทยาลัยการอาชีพนิคมค าสร้อย มุกดาหาร อาชีวศึกษา 
สป27 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง  หนองบัวล าภู อาชีวศึกษา 
สป28 วิทยาลัยเทคนคิวังน้ าเย็น สระแก้ว อาชีวศึกษา 
สป29 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
สกลนคร การศึกษานอกระบบ 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
         เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  27  จังหวดั หนองคาย 
สังกัดส านักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ 
เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่อยู ่27 หมู ่18 ต.จุมพล   อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย 
โทรศัพท ์042-414820  อีเมล rpk27@hotmail.com 

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27  จังหวัดหนองคาย  ได้น างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาเป็น
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนโดยการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจและจัดอบรมครูให้มีความรู้ความ
เข้าใจในล าดับการเรียนรู้ทุกการเรียนรู้ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ  
น ามาวิเคราะห์ความสอดคล้องของล าดับการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์กับหลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตร
สถานศึกษา  เพื่อที่ครูจะได้น างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้โดยผ่าน
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ซึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้จะท าให้นักเรียนได้
สัมผัสกับพรรณไม้โดยมีใบงานให้นักเรียนลงมือปฏิบัติรวมถึงได้ชิ้นงานหรือผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1. ผลทีเ่กิดกับนกัเรียน   
ด้านวิชาการ นักเรียนรู้จักชื่อพันธุ์ไม้ทั้งชื่อพื้นเมือง สามารถคิดวิเคราะห์ความแตกต่างอย่างมีเหตุ
ผลได้เมื่อเรียนรู ้ 
ด้านด้านภูมิปัญญา  การสร้างองค์ความรู้ขึ้นใหม่   การจัดการชีวิต เข้าใจชีวิต รู้จักการน าทรัพยากร
มาหาศักยภาพเพื่อประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้เพื่อคงไว้ซึ่งทรัพยากร   เช่น การใช้ฝักคูนท าน้ าหมัก
ก าจัดหนอน การใช้ใบมะระขี้นกท ายารักษาไข้หวัดไก ่
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย การอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรต่อกัน  
เมตตา กรุณา ต่อพืช สัตว์ และสิ่งต่างๆ  การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ความมีเหตุ มีผล 

2. ผลทีเ่กิดกับคณะครูและผู้บริหาร 
ด้านวิชาการ  เกิดความร่วมมือของคณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น าสวนพฤกษศาสตร์โดยบูรณา
การในวิชาต่างๆ เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์  ภูมิศาสตร์  ภาษา  สังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ที่ยั่งยืนและยังท าให้เกิดหลักสูตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อการเรียนการสอน 
ด้านภูมิปัญญา   เพื่อสอนให้นักเรียนรู้จักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย ยารักษาโรค และเพื่อให้นักเรียนสามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ได้เรียนรู้และมีความสามัคคีต่อกันมากขึ้น  มีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกันระหว่าง
ครูและผู้ปกครองนักเรียนบริเวณใกล้เคียง รู้จักกาลเทศะการเข้าหาผู้ใหญ่อย่างนอบน้อมถ่อมตน 

3. ผลทีเ่กิดกับชมุชน 
ด้านวิชาการ  ชุมชนยังมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และหวงแหนต้นไม้ในชุมชนของตนเองและรู้จักการ
ใช้ประโยชนท์ี่แท้จริงจากต้นไม้ 
ด้านภูมิปัญญา   ชุมชนรู้จักการใช้ทรัพยากรธรรมชาตทิั้งด้านอาหารได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ 
เรื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และเพ่ือให้ชุมชนสามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างมีความสมดุล
และเหมาะสมและมีความสุขก่อเกิดอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็ง 

         ด้านคุณธรรมจริยธรรม   มีความรกั ความเมตตา ความเสียสละ ความเอื้ออาทร ความซื่อสัตย์  ความ
สามัคคี และความมีมนุษย์สัมพันธ์มีน้ าใจที่เอื้อเฟื้อต่อกัน 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที ่3  
1. ชื่อผลงานเด่น ครีมขัดรองเท้าจากฝักคูน 
2.จุดเด่นของผลงาน  

 เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้พืชศึกษาของโรงเรียนคูน  ดึงศักยภาพด้านการติดสีของ
ฝักคูน  
3.แรงบันดาลใจ  
 เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนส าหรับเด็กด้อยโอกาส ที่มาจากสภาพแวดล้อมและสังคมที่แตกต่างกัน
และมีความเลือ่มล้ าทั้งด้านสังคมและฐานะ  จากการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์จึงได้เกิดแนวคิดการดึง
ศักยภาพของพืชศึกษา คูน มาใช้ประโยชน์ในการสร้างเป็นนวัตกรรมครีมขัดรองเท้าส าหรับนักเรียน เพื่อลด
รายจ่ายของผู้ปกครองและเพ่ิมรายได้ให้แก่นักเรียนระหว่างเรียน 
4.ปัจจัย  
 ปัจจัยด้านชีวภาพ    ด้านคุณสมบัติ 
 การเรยีนรู้ด้าน    คุณสมบัต ิ
 เรื่องที่เรียนรู้    การติดสีของฝักคูน 
 ผลการเรียนรู้    ฝักคูนติดสีด า 
 ศักยภาพ    ติดทน ติดนาน 
 จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ  ความมันวาว 
 แนวคิด  น าไปท าเป็นเครื่องใช ้
 แนวทาง  ท าเป็นครีมขัดรองเท้า 
 
 
 

 

 
 
 
วิเคราะห์ศักยภาพธรรมชาติของปัจจัยศึกษา 
 ด้านคุณสมบัต ิ
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5.วัตถุประสงค์  
 1.  เพื่อศึกษาศักยภาพของพืชศึกษาคูนสร้างนวัตกรรมครีมขัดรองเท้าจากพืชศึกษาคูน 
 2.  เพื่อลดการใช้สารเคมีในชวีิตประจ าวันและลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในระหว่างเรียน 
6.วิธีการเรียนรู ้
 ครีมขัดรองเทา้จากฝักคูน 
 วัสดุอุปกรณ์  
 1.ฝักคูนแก่  2. น้ ามันมะกอก  3. วาสลีน  4. น้ าสีสกัดจากฝักคูน 5. ผงถ่านฝักคูน 6. น้ า   
 7. ตู้อบ 8. แอลกอฮอล ์
 วิธีการ 
 1.  น าฝักคูน 1 กิโลไปพ่ึงแดด 
 2.  แล้วน าฝักคูนไปอบหรือเผาให้ได้ถ่านฝกัคูน 
 3.  น าถ่านฝักคูนมาบดให้ละเอียดแล้วร่อนด้วนตะเกียงให้ไดผ้งฝักคูนที่ละเอียดที่สุด 
 4.  น าผงคูนทีไ่ด้จากการร่อนต้มผสมกับแอลกอฮอล์  จนได้สีที่ต้องการแล้วน ามากรองด้วยกระดาษ
กรอง 
 5.  ใช้ฝักคูน 20 กรัม วาสลีน 10 กรัม  ผงถ่านฝักคูน 10 กรัม  น้ ามันมะกอก  10 มิลลิลิตร  น้ าสี
สกัดจากฝักคูน  5 มิลลิลิตร  ในอัตราส่วน 3:2:2:2:1 
 6.  น าวาสลีนมาเคีย่วด้วยไฟอ่อน ๆ ประมาณ 5 นาท ี
 7.  เติมผงฝกัคนูและน้ าสกัดสจีากฝักคูนเคี่ยวให้เข้ากัน 
 8.  เติมน้ ามันมะกอก 
 9.  น าผลิตภัณฑ์ลงใส่บรรจุภณัฑ์ 
 
7.ผลการเรียนรู้ 

 จากผลการศึกษา  การติดสีของฝักคูน  ท าเป็นครีมขัดโรงเท้าจากฝักคูนโดยการน าเอา
ศักยภาพการความมันวาว มีประโยชน์ในการติดทนและติดนาน จึงน ามาท า ครีมขัดโรงเท้าจากฝักคูน 
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8.สรุปผลการเรียนรู้  
 จากผลการศึกษา  การติดสีของฝักคูน โดยดึงศักยภาพการความมันวาว มีประโยชน์ในการติดทนและ
ติดนาน จึงน ามาท า ครีมขัดโรงเท้าจากฝักคูน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากคูนจึงท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้
ค่อนข้างมากและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกอดประโยชน์ และสามารถน าองค์ความรู้จากศักยภาพของคูนน ามา
ปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปใช้ในอนาคตได้ 
9.เอกสารอ้างอิง  
เต็ม สมิตินันท์. 2544. ชื่อพรรณไม้แหง่ประเทศไทย. ส านักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม ้กรุงเทพ. หน้า   364 
ฐานข้อมูลพรรณไม้ มหาวิทยาลัยอุบลธานี.คูน.สืบค้นเมื่อ 22 มิ.ย. 2564  
นันทิพย์ หาสนิ.2560.การศึกษากระบวนการสกัดสธีรรมชาติจากพชื.วารสารมหาวิทยาลัยขอนแกน่.หน้า 
123. 
การุณย์ มะโนใจ. 2563.ประโยชน์จากฝักของราชพฤกษ์หรือคูน.บทความประโยชน์จากฝักของราชพฤกษ์
หรือคูน.สืบค้นวันพฤหัสที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562. 
 
กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวนัอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรงักานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลำดับบัตร    ป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
        เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัด ขอนแก่น 
สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดสอนระดับ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ที่อยู่101 หมู่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110 

โทรศัพท์ 043-267223  อีเมล rpk50kk@gmail.com 
 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ 
พระราชดำริ 

ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

“  การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น  ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น
ความงดงาม  ความน่าสนใจ  และเกิดความปิติท่ีจะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป  การใช้วิธีการ
สอนการอบรมท่ีให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย  เกิดอันตรายแก่ตนเองจะทำให้เด็ก
เกิดความเครียด  ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว  ” 
แรงบันดาลใจ 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๕๐   จังหวัดขอนแก่น ได้เห็นความสำคัญของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน ครู และบุคลากร 
โรงเรียน จึงได้สนองพระราชดำริ  โดยสมัครเข้าร่วมโครงการในปี พุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็น ต้นมา                           
โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
 แรงบันดาลใจในการดำเนินงานนั้นนอกจากงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจะเป็นส่ือในการสร้าง
จิตสำนึก ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแล้ว ยังเป็นส่ือการเรียนรู้และเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีทำให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ด้านวิชาการ ด้านภูมิปัญญาและด้านคุณธรรม จริยธรรม  สามารถนำองค์ความรู้และส่ิงท่ีค้นพบ           
ไปกำหนดเป็นแนวคิดแนวทาง ให้สามารถจัดการชีวิต เข้าใจธรรม ชาติรู้ จักและเข้าใจคนรอบข้าง            
เพื่อนร่วมงาน มีความเข้าใจรู้ตน และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 

นันทิพย หาสิน.2560.การศึกษากระบวนการสกัดสีธรรมชาติจากพืช.วารสารมหาวิทยาลัยขอนแกน.หนา 
123. 
การุณย มะโนใจ. 2563.ประโยชนจากฝกของราชพฤกษหรือคูน.บทความประโยชนจากฝกของราชพฤกษ
หรือคูน.สืบคนวันพฤหัสท่ี 10 กุมภาพันธ 2562. 
 
กรุณาสงแบบเสนอแนวคิด ภายในวันอังคารท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผูประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร         โทรศัพท : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรังกานต  ปกเข็ม       โทรศัพท : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 
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ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ท่ีได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
คุณค่าและประโยชน์จากการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ส่งผลต่อ 
โรงเรียน 
- เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีร่มรื่น สวยงาม น่าเรียน 
- เกิดบรรยากาศการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 
- ผลงานดีเด่นระดับชาติ 
นักเรียน 
- มีความสุขท่ีได้ร่วมกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- เกิดจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 
- เกิดศักยภาพสูงสุด สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
ครู 
- เกิดความสามัคคีและช่วยเหลือกัน 

 - เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
 - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชุมชน 
 - มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - เป็นกัลยาณมิตร มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
 - ชุมชนมีส่วนร่วมโดยนำต้นไม้มาบริจาคให้โรงเรียน 
 
ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
 ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกาบกล้วยและลำต้นของกกรังกา เป็นการศึกษาเพื่อวิ เคราะห์ศักยภาพ                  
ด้านคุณสมบัติของลำต้นเทียมกล้วยน้ำว้าและกกรังกา โดยจากการศึกษาคุณสมบัติด้านความเหนียวของเส้นใย
กาบกล้วยและกกรังกาพบว่าเส้นใยกาบกล้วยมีความเหนียวมากกว่ากกรังกา ส่วนกกรังกาจะมีความมันวาว
และสามารถย้อมติดสีได้ดีกว่าเส้นใยกาบกล้วย ในการจัดการเรียนการสอนจะเป็นการบูรณาการเพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้สู่การสร้างผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ กระเป๋า กล่องใส่ของ ท่ีรองแก้ว เป็นต้น ควบคู่ไปกับ   
การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับช้ันในการเรียนรู้ ) 

                         TH SarabunPSK 18 pt ตัวหนา จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 1 บรรทัด 

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาส้ัน ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

                          TH SarabunPSK 16 pt ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความสำคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                         

                          TH SarabunPSK 16 pt ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

4.ปัจจัย (ปัจจัยท่ีใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
 
 
                         

                           TH SarabunPSK 16 pt ตัวปกติ จัดชิดซ้าย  

 

 

 

 

 

ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จำนวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 

ช่ือผลงานเด่น : ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกาบกล้วยและลำต้นของกกรังกา 

แรงบันดาลใจ  จากการทรงงานด้านการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชของพระองค์ ประกอบกับโรงเรียน 
มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการดำเนินงาน ดังนั้นโรงเรยีนจึงสร้างและปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ดังเช่นท่ีพระองค์ทรงวางรากฐานไว้ให้ยั่งยืนสืบไป 

จุดเด่นของผลงาน : ช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมภูมิปัญญาชาวบ้าน มีความทนทานใช้ได้นาน มีความทันสมัย 
                        และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ 
 
 

ปัจจัย    - ชีวภาพ    ปัจจัยชีวภาพท่ีเข้ามาพันเกี่ยวกับ  กล้วยน้ำว้า   กกรังกา  
            - กายภาพ  ปัจจัยกายภาพท่ีเข้ามาพันเกี่ยวกับ กล้วยน้ำว้า กกรังกา ม ีดิน  น้ำ แสง อุณหภูมิ   

 
 

ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ท่ีได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
คุณค่าและประโยชน์จากการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ส่งผลต่อ 
โรงเรียน 
- เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีร่มรื่น สวยงาม น่าเรียน 
- เกิดบรรยากาศการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 
- ผลงานดีเด่นระดับชาติ 
นักเรียน 
- มีความสุขท่ีได้ร่วมกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- เกิดจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 
- เกิดศักยภาพสูงสุด สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
ครู 
- เกิดความสามัคคีและช่วยเหลือกัน 

 - เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
 - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชุมชน 
 - มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - เป็นกัลยาณมิตร มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
 - ชุมชนมีส่วนร่วมโดยนำต้นไม้มาบริจาคให้โรงเรียน 
 
ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
 ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกาบกล้วยและลำต้นของกกรังกา เป็นการศึกษาเพื่อวิ เคราะห์ศักยภาพ                  
ด้านคุณสมบัติของลำต้นเทียมกล้วยน้ำว้าและกกรังกา โดยจากการศึกษาคุณสมบัติด้านความเหนียวของเส้นใย
กาบกล้วยและกกรังกาพบว่าเส้นใยกาบกล้วยมีความเหนียวมากกว่ากกรังกา ส่วนกกรังกาจะมีความมันวาว
และสามารถย้อมติดสีได้ดีกว่าเส้นใยกาบกล้วย ในการจัดการเรียนการสอนจะเป็นการบูรณาการเพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้สู่การสร้างผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ กระเป๋า กล่องใส่ของ ท่ีรองแก้ว เป็นต้น ควบคู่ไปกับ   
การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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5. วัตถุประสงค์  
 
 
                          
 

                      TH SarabunPSK 16 pt ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

6. วิธีการเรียนรู้ (เช่น ลำดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

 

 

 
 

                         TH SarabunPSK 16 pt ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 
7. ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ช้ินงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
 
 

                                   

 
 
 
 
                          

                            TH SarabunPSK 16 pt ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จำนวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 

 
 
 

วัตถุประสงค์  
  1.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณสมบัติเรือ่งความเหนียวของเส้นใยกาบกล้วยและกกรังกา 
  2.เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพปัจจัยด้านคุณสมบัติเรื่องความเหนียวของเส้นใยกาบกล้วยและกกรังกา 
 
 

วิธีการเรียนรู้ นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ประโยชน์ของพืชศึกษาท้ัง 2 ชนิดคือ กล้วยน้ำว้าและกกรังกา  
โดยการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบโครงงาน โดยเน้นพืชศึกษา  จัดกิจกรรมชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในทุกระดับช้ัน จัดกิจกรรม
การเข้าค่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้
นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายในโรงเรียน  
 
 

ผลการเรียนรู้ พืชศึกษา : กล้วยน้ำว้า  เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษาด้านคุณสมบัติ                
ของลำต้นเทียม (กาบกล้วย) 
๓ ศักยภาพ  :  1. ยืดหยุ่น  2. ทนทาน  3. ขาดยาก  คุณของศักยภาพ  : ๑. ผลิตภัณฑ์จากเส่ือกาบกล้วย               
๒. รองเท้าจากเชือกกล้วย ๓. ของใช้ สรรค์สร้างแนวคิด แนวทาง วิธีการ  : ผลิตภัณฑ์จากเว้นใยกาบกล้วย 
พืชศึกษา :  กกรังกา   เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา  ด้านคุณสมบัติ  ของลำต้นกกรังกา 
๓ ศักยภาพ  :  1. ยืดหยุ่น  2. ทนทาน  3. ยึดติด  คุณของศักยภาพ : ๑. ผลิตภัณฑ์จากกกรังกา  
 
                   ๒. เครื่องประดับ  ๓. ของใช้  สรรค์สร้างแนวคิด แนวทาง วิธีการ  : ผลิตภัณฑ์จากเส่ือกก
รังกา 
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8. สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 
 
 
 
 
                         TH SarabunPSK 16 pt ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งท่ีมาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 
เอกสารอ้างอิง 
เว็บเพื่อพืชเกษตรไทย. (2563). กล้วยน้ำว้า สรรพคุณ และการปลูก. สืบค้นเมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2563.         
         เว็บไซต์ http: //puechkaset.com.  

     วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (EN), USDA Nutrient database. (2563). บทความ กล้วยน้ำว้า สมุนไพรรักษา               
          โรคกระเพาะ. สืบค้นเมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2563.เว็บไซต์ https://board.postjung.com/680556.html. 
ฐานข้อมูลพรรณไม้ท่ีใช้ในงานภูมิสาปัตยกรรม ศูนย์ความรู้ด้านเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
          “กกรังกา” (11 กรกฎาคม 2019) 
                     

TH SarabunPSK 16 pt ตัวปกติ จัดชิดซ้าย 

 

 

 

 

 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรังกานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

สรุปผลการเรียนรู้ 
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกาบกล้วยและกกรังกา 

-    ผลประโยชน์นั้น  เมื่อเกิดข้ึนแล้ว  สืบเนื่องยาวนานไม่รู้จบ ขจัดความขาดแคลนทางกาย                        
บำรุงจิตให้เบิกบานตกอยู่กับมหาชนคนส่วนใหญ่ 
 
 
 
 

5. วัตถุประสงค์  
 
 
                          
 

                      TH SarabunPSK 16 pt ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

6. วิธีการเรียนรู้ (เช่น ลำดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

 

 

 
 

                         TH SarabunPSK 16 pt ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 
7. ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ช้ินงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
 
 

                                   

 
 
 
 
                          

                            TH SarabunPSK 16 pt ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จำนวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 

 
 
 

วัตถุประสงค ์ 
  1.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณสมบัติเรือ่งความเหนียวของเส้นใยกาบกล้วยและกกรังกา 
  2.เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพปัจจัยด้านคุณสมบัติเรื่องความเหนียวของเส้นใยกาบกล้วยและกกรังกา 
 
 

วิธีการเรียนรู้ นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ประโยชน์ของพืชศึกษาท้ัง 2 ชนิดคือ กล้วยน้ำว้าและกกรังกา  
โดยการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบโครงงาน โดยเน้นพืชศึกษา  จัดกิจกรรมชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในทุกระดับช้ัน จัดกิจกรรม
การเข้าค่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้
นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายในโรงเรียน  
 
 

ผลการเรียนรู้ พืชศึกษา : กล้วยน้ำว้า  เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษาด้านคุณสมบัติ                
ของลำต้นเทียม (กาบกล้วย) 
๓ ศักยภาพ  :  1. ยืดหยุ่น  2. ทนทาน  3. ขาดยาก  คุณของศักยภาพ  : ๑. ผลิตภัณฑ์จากเส่ือกาบกล้วย               
๒. รองเท้าจากเชือกกล้วย ๓. ของใช้ สรรค์สร้างแนวคิด แนวทาง วิธีการ  : ผลิตภัณฑ์จากเว้นใยกาบกล้วย 
พืชศึกษา :  กกรังกา   เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา  ด้านคุณสมบัติ  ของลำต้นกกรังกา 
๓ ศักยภาพ  :  1. ยืดหยุ่น  2. ทนทาน  3. ยึดติด  คุณของศักยภาพ : ๑. ผลิตภัณฑ์จากกกรังกา  
 
                   ๒. เครื่องประดับ  ๓. ของใช้  สรรค์สร้างแนวคิด แนวทาง วิธีการ  : ผลิตภัณฑ์จากเส่ือกก
รังกา 
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แบบเสนอแนวคิด 

การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ล าดับบัตร      ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
         เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี.........จังหวัด..........อุดรธาน…ี………………….……… 
สังกัด...ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.......... 
เปิดสอนระดับ....…ปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนปลาย....…………………………….………. 
ที่อยู.่. 153 หมู่ 4 ถนนรอบเมือง ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี.………… 
หมายเลขโทรศัพท์ :...… 042-111236.........……..  อีเมล :.. Chouwanee2519@gmail.com..…… 

          ชื่อพืชศึกษา……ชะพลู………….....……...........………ลักษณะวิสัยพืชศึกษา.....ล้มลุก............. 
          ชื่อพืชศึกษา……ผักชีลาว …….....……...........………ลักษณะวิสัยพืชศึกษา.....ล้มลุก............. 
 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ  
   ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
 “ประโยชน์ที่แท้นั้นมีอยู่ 2 อย่าง คือ ประโยชน์ส่วนตัวที่ ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและได้รับแต่ต้อง
ด้วยวิถีทางที่สุจริตและเป็นธรรมกับประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งเป็นประโยชน์ของชาติที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอยู่     
การท างานทุกอย่างจะต้องได้ประโยชน์แท้ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ประโยชน์นั้นจึงจะสมบูรณ์และมั่นคง ถาวร 
เป็นผลดีแก่ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง” 
 คัดตัดตอนจากพระราชด ารัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในพระราช  พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
พุทธศักราช2540 วันพฤหัสบดีที ่4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 
 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ตั้งอยู่ที่ 153  หมู่ 4  ถนนรอบเมือง  ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี  เปิดท าการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นที่บริการทั้งหมด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร 
จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกาฬ  โรงเรียนได้ศึกษาพืชศึกษา ได้แก่ ชะพลู และผักชีลาว ซึ่ง
เป็นผักพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมน ามาเป็นส่วนประกอบของอาหาร เช่น แกงอ่อม และเมี่ยง 
โรงเรียนด าเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูผู้สอนวิเคราะห์ความสอดคล้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ก่อนน าไปเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  และน าไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่าน        
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การบรรยาย การสาธิต การสังเกต การฝึกปฏิบัติจริง และการทดลอง โดยมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่ไปกับด้านวิชาการ ส่งผลให้นักเรียนมีความสุขให้การเรียนรู้ มีความ
รับผิดชอบ มีความสามัคคี รอบคอบ มีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตในชุมชนของตนเอง ครูผู้สอนได้ฝึกการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายใช้ทรัพยากรในโรงเรียนเป็นสื่อการสอน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ           
ภูมิปัญญา เกิดองค์ความรู้วิธีการสอนใหม่  โรงเรียนได้รับความร่วมมือมีความกลมเกลียวช่วยเหลือจากชุมชน
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เหนือสิ่งอื่นใด นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของนักเรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียน  ส่งผลให้เกิดประโยชน์แท้มหาชนได้อย่างแท้จริง  
 

   ส่วนที่ 2 คณุค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  “การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
    ของนักเรียนทีม่ีความบกพรอ่งทางการไดย้ิน” 
 การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี  สอดคล้องกับนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ในด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดย
มีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี     
มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมี
ทักษะชีวิตที่ เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน  โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุก
ระดับชั้นให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานท า (Career Education)  จากผลของการศึกษาพืชศึกษา  และสาระการเรียนรู้
ประโยชน์แท้แก่มหาชน  โดยมี  ชะพลู และผักชีลาวเป็นปัจจัยหลัก  เกิดเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้  คือ ผงแกง
อ่อม ผักอีเลิด เลิศรส  และ ผลน้ ายาขนมจีน ผักชีลาว  โดยโรงเรียนได้จัดท าเป็นหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและ
ได้จัดตั้งเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานท า ส าหรับนักเรียนที่มีความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบของการบริหารจัดการ การผลิต  การตลาด การท าบัญชีรายรับ -รายจ่าย 
นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส าคัญส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
 

   ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
  ตามแบบสรุปผลงานดีเด่น  บอร์ดที่ 3 
 

 
 

 
แบบเสนอแนวคิด 
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ล าดับบัตร      ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
         เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
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สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ  
   ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
 “ประโยชน์ที่แท้นั้นมีอยู่ 2 อย่าง คือ ประโยชน์ส่วนตัวที่ ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและได้รับแต่ต้อง
ด้วยวิถีทางที่สุจริตและเป็นธรรมกับประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งเป็นประโยชน์ของชาติที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอยู่     
การท างานทุกอย่างจะต้องได้ประโยชน์แท้ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ประโยชน์นั้นจึงจะสมบูรณ์และมั่นคง ถาวร 
เป็นผลดีแก่ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง” 
 คัดตัดตอนจากพระราชด ารัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในพระราช  พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
พุทธศักราช2540 วันพฤหัสบดีที ่4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 
 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ตั้งอยู่ที่ 153  หมู่ 4  ถนนรอบเมือง  ต าบลหนองบัว  อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี  เปิดท าการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นที่บริการทั้งหมด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร 
จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกาฬ  โรงเรียนได้ศึกษาพืชศึกษา ได้แก่ ชะพลู และผักชีลาว ซึ่ง
เป็นผักพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมน ามาเป็นส่วนประกอบของอาหาร เช่น แกงอ่อม และเมี่ยง 
โรงเรียนด าเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูผู้สอนวิเคราะห์ความสอดคล้องงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ก่อนน าไปเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  และน าไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่าน        
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แนวคิดที่ 4 สาธิต 

หัวข้อ 1 : เรียนรู้ภูมิปัญญา บูรณาการจากการศึกษาฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 การเรียนรู้ภูมิปัญญา 

 นางล าไย บูชาศรีวงศ์ ภูมิปัญญาสาขา ศิลปกรรม 
อาศัยอยู่ที่ต าบลบ้านดุง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้คิดค้นการน าดินมาสรรสร้างเป็นสีจากธรรมชาติ
แห่งเดียวของประเทศไทย เพื่อใช้ในการย้อมผ้า และใช้เป็นสีส าหรับเขียนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง โดยการ
ท าสีจากดินนี้ทางครอบครัวของเจ้าของภูมิปัญญาไม่มีผู้สืบทอดต่อ และเพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญา ทาง
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดการเรียนรู้บูรณาการฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้ภูมิปัญญานี้ได้รับการ
รักษาไว้ 

  กระบวนการในการท าสีจากดินธรรมชาติ 
1. เก็บดินจากแหล่งธรรมชาติต่างๆ เช่น ดินมันปู จากบรเิวณป่า , ดินก้นบ่อ จากบ่อน้ าธรรมชาติ  
    ในช่วงฤดูแล้ง , ดินแดง จากบริเวณไร่นา เป็นต้น 
2. น าดินที่เก็บมาท าความสะอาด โดยน ามาผสมน้ า ใช้ผ้าขาวบางกรองเพื่อคัดแยกสิ่งทีป่ะปนมา 
    กับดิน 
3. เทดินที่กรองแล้วพักไว้ในถังพลาสติก รอดินเกิดการตกตะกอน ใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง 
4. หลังจากที่ดินตกตะกอนแล้ว จะแบ่งเป็น 3 ชั้น ได้แก่ ชัน้บน เป็นน้ า ชั้นกลาง เป็นดินที่มีส ี
    ธรรมชาติ และชั้นล่าง เป็นทรายหรือเศษหินที่ไม่มีสี จากนั้นให้ใช้ขันตักน้ าที่อยู่ชั้นบนออกให้ 
    หมด และเทเฉพาะดินที่มีสีจากชั้นกลางออกมาใส่ในถาดแบนทรงสูง เพื่อป้องกันการรั่วไหล 
5. น าถาดใส่ดนิที่มีสีมาท าการอบด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเวลา 1 - 2 วัน ขึน้อยู่กับ 
    ปริมาณของแสงอาทิตย ์
6. สังเกตหากดินแห้งเรียบร้อยแล้ว ให้น าออกมาจากตู้อบ จากนั้นน าดินมาบดด้วยการใช้ครกต า  
    หรือใช้เครือ่งมือบดให้ดินมีความละเอียด และกลายเปน็ผงสีจากดินธรรมชาติ 

 จุดเด่นของภูมิปัญญา 
 การน าดิน จากแหล่งธรรมชาติต่างๆ มาใช้ในการสรรสร้างสีจากธรรมชาติ โดยดินในแต่ละแหล่งจะมสีี
ที่แตกต่างกัน ซึ่งดินที่ภูมิปัญญาได้ท าการคิดค้นทดลองใช้ มีทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก ่
     1. ดินมันป ูจะมีสีเหลือง พบบริเวณพื้นที่ป่า 
     2. ดินแดง จะมีสีแดง พบบริเวณไร่นา 

 3. ดินก้นบ่อ จะมีสีเทา พบบริเวณแหล่งน้ า ขณะน้ าแห้ง ในช่วงฤดูแล้ง 
 4. ดินนาคา จะมีสีด าประกายเงิน พบบริเวณเกาะค าชะโนด อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
 5. ดินมรดกโลก จะมีสีน้ าตาล พบบริเวณบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

หัวข้อ 2 : สืบสานภูมิปัญญา บูรณาการทรพัยากรท้องถิ่น สู่การต่อยอดเป็นนวัตกรรม 
  การวิเคราะห์ศักยภาพ 
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  จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และประโยชน์แท้แกม่หาชน ซึ่งมีการศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยกายภาพ คือ ดิน สู่การวิเคราะห์ศักยภาพด้านรูปลักษณ์ของดิน พบว่า สีของดินในแต่ละพื้นที่
ศึกษาของโรงเรียนมีความแตกต่างกัน 
 ศักยภาพ : สีสัน ความสวยงาม 
 แนวคิด : การท าสีจากธรรมชาติ 
 แนวทาง : การท าสีจากดิน 

 การต่อยอดภูมิปัญญา 
 การน าดินจากพื้นที่ศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี มาสรรสรา้งเป็นสีจากดินธรรมชาติ ใน
โทนสีใหม่ ทีม่ีความเป็นเอกลักษณ ์

 ขั้นตอนการท า “ผงสีจากดิน” 
1. สังเกตดินที่มีสีโดดเด่น และเก็บดินจากพ้ืนที่ศึกษาในบรเิวณโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี    
    จ านวน 10 กิโลกรัม 
2. น าดินที่เก็บได้มาท าความสะอาด โดยน ามาผสมน้ า ใช้ผา้ขาวบางกรองเพื่อคัดแยกสิ่งที่ปะปนมา 
    กับดิน 
3. เทดินที่กรองแล้วพักไว้ในถังพลาสติก รอดินเกิดการตกตะกอน ใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง 
4. หลังจากที่ดินตกตะกอนแล้ว จะแบ่งเป็น 3 ชั้น ได้แก่ ชัน้บน เปน็น้ า ชั้นกลาง เป็นดินที่มีส ี
    ธรรมชาติ และชั้นล่าง เป็นทรายหรือเศษหินที่ไม่มีสี จากนั้นให้ใช้ขันตักน้ าที่อยู่ชั้นบนออกให้ 
    หมด และเทเฉพาะดินที่มีสีจากชั้นกลางออกมาใส่ในถาดแบนทรงสูง เพื่อป้องกันการรั่วไหล 
4. น าถาดใส่ดนิที่มีสีมาท าการอบด้วยตู้อบความร้อน โดยใช้ระดับความร้อนต่ า เป็นเวลาประมาณ  
    30 นาท ี
5. สังเกตหากดินแห้งเรียบร้อยแล้ว ให้น าออกมาจากตู้อบ จากนั้นน าดินมาบดด้วยการใช้ครกต า  
   หรือใช้เครื่องมือบดให้ดินมีความละเอียด และกลายเป็นผงสีจากดินธรรมชาติที่มีสีสันเป็น 
   เอกลักษณ ์

 ขั้นตอนการน าผงสีไปใช้ประโยชน ์
1. การน าไปใช้เป็นสีส าหรับใช้ย้อมผ้า ให้น าผงสีอเนกประสงค์จากดินธรรมชาติ มาผสมกับน้ า ใน 
   อัตราส่วน 1 : 1 (ขีด : ลิตร) 
2. การน าไปใช้เป็นสีส าหรับเขียนบนวัสดุต่างๆ เช่น ผ้า เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น ให้น าผงสี 
    อเนกประสงค์จากดินธรรมชาติ มาผสมกับกาว ในอัตราส่วน 1 : 1 (ช้อนโต๊ะ : ช้อนโต๊ะ) 

  ผลการเรียนรู ้
  จากการเรียนรู้ และสรรสร้างนวัตกรรม “การท าผงสีจากดิน” เป็นการสืบสานภูมิปัญญาการท าสีจาก
ดินธรรมชาติ ไม่ให้สูญหาย อีกทั้งยังน าความรู้ที่ได้มาต่อยอดภูมิปัญญา ให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์
ของโรงเรียน และยังสร้างอาชีพให้แก่ผู้เรียน 

 
แนวคิดที่ 4 สาธิต 

หัวข้อ 1 : เรียนรู้ภูมิปัญญา บูรณาการจากการศึกษาฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 การเรียนรู้ภูมิปัญญา 

 นางล าไย บูชาศรีวงศ์ ภูมิปัญญาสาขา ศิลปกรรม 
อาศัยอยู่ที่ต าบลบ้านดุง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้คิดค้นการน าดินมาสรรสร้างเป็นสีจากธรรมชาติ
แห่งเดียวของประเทศไทย เพื่อใช้ในการย้อมผ้า และใช้เป็นสีส าหรับเขียนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง โดยการ
ท าสีจากดินนี้ทางครอบครัวของเจ้าของภูมิปัญญาไม่มีผู้สืบทอดต่อ และเพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญา ทาง
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดการเรียนรู้บูรณาการฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้ภูมิปัญญานี้ได้รับการ
รักษาไว้ 

  กระบวนการในการท าสีจากดินธรรมชาติ 
1. เก็บดินจากแหล่งธรรมชาติต่างๆ เช่น ดินมันปู จากบรเิวณป่า , ดินก้นบ่อ จากบ่อน้ าธรรมชาติ  
    ในช่วงฤดูแล้ง , ดินแดง จากบริเวณไร่นา เป็นต้น 
2. น าดินที่เก็บมาท าความสะอาด โดยน ามาผสมน้ า ใช้ผ้าขาวบางกรองเพื่อคัดแยกสิ่งทีป่ะปนมา 
    กับดิน 
3. เทดินที่กรองแล้วพักไว้ในถังพลาสติก รอดินเกิดการตกตะกอน ใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง 
4. หลังจากที่ดินตกตะกอนแล้ว จะแบ่งเป็น 3 ชั้น ได้แก่ ชัน้บน เป็นน้ า ชั้นกลาง เป็นดินที่มีส ี
    ธรรมชาติ และชั้นล่าง เป็นทรายหรือเศษหินที่ไม่มีสี จากนั้นให้ใช้ขันตักน้ าที่อยู่ชั้นบนออกให ้
    หมด และเทเฉพาะดินที่มีสีจากชั้นกลางออกมาใส่ในถาดแบนทรงสูง เพื่อป้องกันการรั่วไหล 
5. น าถาดใส่ดนิที่มีสีมาท าการอบด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเวลา 1 - 2 วัน ขึน้อยู่กับ 
    ปริมาณของแสงอาทิตย ์
6. สังเกตหากดินแห้งเรียบร้อยแล้ว ให้น าออกมาจากตู้อบ จากนั้นน าดินมาบดด้วยการใช้ครกต า  
    หรือใช้เครือ่งมือบดให้ดินมีความละเอียด และกลายเปน็ผงสีจากดินธรรมชาติ 

 จุดเด่นของภูมิปัญญา 
 การน าดิน จากแหล่งธรรมชาติต่างๆ มาใช้ในการสรรสร้างสีจากธรรมชาติ โดยดินในแต่ละแหล่งจะมสีี
ที่แตกต่างกัน ซึ่งดินที่ภูมิปัญญาได้ท าการคิดค้นทดลองใช้ มีทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก ่
     1. ดินมันป ูจะมีสีเหลือง พบบริเวณพื้นที่ป่า 
     2. ดินแดง จะมีสีแดง พบบริเวณไร่นา 

 3. ดินก้นบ่อ จะมีสีเทา พบบริเวณแหล่งน้ า ขณะน้ าแห้ง ในช่วงฤดูแล้ง 
 4. ดินนาคา จะมีสีด าประกายเงิน พบบริเวณเกาะค าชะโนด อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
 5. ดินมรดกโลก จะมีสีน้ าตาล พบบริเวณบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

หัวข้อ 2 : สืบสานภูมิปัญญา บูรณาการทรพัยากรท้องถิ่น สู่การต่อยอดเป็นนวัตกรรม 
  การวิเคราะห์ศักยภาพ 
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แบบสรปุผลงานเด่น  บอรด์ 3 

 
1. ชื่อผลงาน  ผลิตภัณฑ ์“ผงสีจากดิน” 
 
2. จุดเด่นผลงาน 
 การน าดินจากธรรมชาติมาใช้ในการสรรสร้างสีจากดิน ซึ่งในแต่ละพื้นที่พบว่าดินจะมีสีที่แตกต่างกัน มี
ความหลากหลาย สามารถน ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ผงสจีากดิน ที่น ามาใช้ประโยชน์ในงานศิลปะ การย้อม
ผ้า การเขียนลายบนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง ซึ่งเป็นสีจากธรรมชาติที่ปลอดภัย 

3.แรงบันดาลใจหรือพระราชด าริที่เกี่ยวขอ้ง  
 “ประโยชน์ที่แท้นั้นมีอยู่ 2 อย่าง คือประโยชน์ส่วนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและได้รับแต่ต้องด้วย
วิถีทางที่สุจริตและเป็นธรรมกับประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเป็นประโยชน์ของชาติที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอยู่การท างาน
ทุกอย่างจะต้องได้ประโยชน์แท้ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมประโยชน์นั้นจึงจะสมบูรณ์และมั่นคงถาวรเป็นผลดีแก่
ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง”  คัดตัดตอนจากพระราชด ารัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพุทธศักราช 2540 วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคมพ.ศ. 2540 
 
4. ปัจจัยเป้าหมายการเรียนรู้  
 การศึกษาลักษณะทางกายภาพ เรื่อง ดิน ดินในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยา เช่น สีดิน ด้านลักษณะทางฟสิิกส์ เช่น ความชื้น และด้านลักษณะทางเคมี เช่น ความเป็น
กรดเบส (pH) ส่งผลให้ดินมสีีที่แตกต่างกัน 
 

5. วิธีการเรียนรู้  
 นักเรียนได้วิเคราะห์ศักยภาพ ในด้านลักษณะทางกายภาพของดิน พบว่า ดินแต่ละพ้ืนทีมี่สท่ีี 

แตกต่างกัน ศักยภาพ คือ สสีัน คุณของศักยภาพ คือ สวยงาม  แนวคิด ท าเป็นอุปกรณ์ด้านศิลปะ 

แนวทาง ท าเป็นสีที่ได้มาจากธรรมชาติ น ามาใช้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เป็น ”ผงสีจากดิน” โดยมีวธิีการเรียนรู้ดังนี้ 
5.1 ก าหนดพื้นที่เก็บตัวอย่างดิน 
      การน าดินจากพื้นที่ศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี มาสรรสร้างเป็นสีจากดิน  โดยเก็บ

ตัวอย่างดิน จ านวน 3 จุดศึกษา ดังนี ้
จุดที่ 1  บริเวณพื้นที่ป่า  เก็บตัวอย่างดินที่มีสีเหลือง “ดนิมันป”ู 
จุดที่ 2  บริเวณทุ่งนา  เก็บตัวอย่างดินที่มีสีแดง “ดินแดง” 
จุดที่ 3  บริเวณแหล่งน้ า ขณะน้ าแห้ง  เก็บตัวอย่างดินที่มีสีเทา “ดินกน้บ่อ” 

5.2 วัสดุ – อุปกรณ์ที่ใช ้
- Universal Indicator Paper  
- กระปุกเก็บตัวอย่างดิน 
- เครื่องวัดความช้ืนในดิน (Moisture Meter) 
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- Munsell Color Chart  
- กล้องถ่ายรูป 
- สมุดบันทึก 

5.3 ขั้นตอนการศึกษา    
1) จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
2) ส ารวจและเกบ็ตัวอย่างดิน ดังนี้ 

  จุดที่ 1  บริเวณพื้นที่ป่า  เก็บตัวอย่างดินที่มีสีเหลือง “ดนิมันป”ู  
  จุดที่ 2  บริเวณทุ่งนา  เก็บตัวอย่างดินที่มีสีแดง “ดินแดง” 
  จุดที่ 3  บริเวณแหล่งน้ า ขณะน้ าแห้ง  เก็บตัวอย่างดินที่มีสีเทา “ดินกน้บ่อ” 

โดยใช้อุปกรณ์ขุดดินลึกลงไปแต่ละจุด ประมาณ 5 – 30 เซนติเมตร และเก็บตัวอย่างดิน
ปริมาณ 10 กิโลกรัม  
3)     แบ่งดินประมาณ 8 กิโลกรัม ไปอบด้วยตู้อบความร้อน เป็นเวลา 30 นาที และน าดินที่

อบแล้วมาบดเป็นผงละเอียด 
4)     น าดินเปียก (ดินที่เก็บสด) และดินแห้ง (ดินที่ผ่านการอบ) มาท าการศึกษาลักษณะของ

ดิน ได้แก่  
ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา คือ สีดิน โดยใช้ Munsell Color Chart 
ศึกษาลักษณะทางฟิสิกส์ คือ ความชื้นของดิน  โดยใช้ เครื่องวัดความชื้นในดิน 

(Moisture Meter) 
ศึกษาลักษณะทางเคมี คือ ค่า pH ของดิน โดยใช้ Universal Indicator Paper 
* ท าการทดลองจ านวน 3 ซ้ า 

5)   บันทึกข้อมลูการทดลอง และสรุปผลการทดลอง 
 

6. ผลการเรียนรู้    
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะของดิน 3 ชนิด ตามลักษณะสัณฐานวิทยา ลักษณะทางฟิสิกส์ และลักษณะ     
              ทางเคม ี

ชนิดดิน 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะทางฟสิิกส ์ ลักษณะทางเคม ี

ส ี ความชื้น  ค่า pH 
ดินเปียก ดินแห้ง ดินเปียก ดินแห้ง ดินเปียก ดินแห้ง 

1. ดินมันป ู Yellowish Brown Yellow 61% 1% 6 7 
2. ดินแดง Weak Rad Weak Rad 43% 0.9 % 7 6 
3. ดินก้นบ่อ Dark Gray Gray 87% 0.8 % 5 4 

 

 

 
แบบสรปุผลงานเด่น  บอรด์ 3 

 
1. ชื่อผลงาน  ผลิตภัณฑ ์“ผงสีจากดิน” 
 
2. จุดเด่นผลงาน 
 การน าดินจากธรรมชาติมาใช้ในการสรรสร้างสีจากดิน ซึ่งในแต่ละพื้นที่พบว่าดินจะมีสีที่แตกต่างกัน มี
ความหลากหลาย สามารถน ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ผงสจีากดิน ที่น ามาใช้ประโยชน์ในงานศิลปะ การย้อม
ผ้า การเขียนลายบนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง ซึ่งเป็นสีจากธรรมชาติที่ปลอดภัย 

3.แรงบันดาลใจหรือพระราชด าริที่เกี่ยวขอ้ง  
 “ประโยชน์ที่แท้นั้นมีอยู่ 2 อย่าง คือประโยชน์ส่วนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและได้รับแต่ต้องด้วย
วิถีทางที่สุจริตและเป็นธรรมกับประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเป็นประโยชน์ของชาติที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอยู่การท างาน
ทุกอย่างจะต้องได้ประโยชน์แท้ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมประโยชน์นั้นจึงจะสมบูรณ์และมั่นคงถาวรเป็นผลดีแก่
ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง”  คัดตัดตอนจากพระราชด ารัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพุทธศักราช 2540 วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคมพ.ศ. 2540 
 
4. ปัจจัยเป้าหมายการเรียนรู้  
 การศึกษาลักษณะทางกายภาพ เรื่อง ดิน ดินในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยา เช่น สีดิน ด้านลักษณะทางฟสิิกส์ เช่น ความชื้น และด้านลักษณะทางเคมี เช่น ความเป็น
กรดเบส (pH) ส่งผลให้ดินมสีีที่แตกต่างกัน 
 

5. วิธีการเรียนรู้  
 นักเรียนได้วิเคราะห์ศักยภาพ ในด้านลักษณะทางกายภาพของดิน พบว่า ดินแต่ละพ้ืนทีมี่สท่ีี 

แตกต่างกัน ศักยภาพ คือ สสีัน คุณของศักยภาพ คือ สวยงาม  แนวคิด ท าเป็นอุปกรณ์ด้านศิลปะ 

แนวทาง ท าเป็นสีที่ได้มาจากธรรมชาติ น ามาใช้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เป็น ”ผงสีจากดิน” โดยมีวธิีการเรียนรู้ดังนี้ 
5.1 ก าหนดพื้นที่เก็บตัวอย่างดิน 
      การน าดินจากพื้นที่ศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี มาสรรสร้างเป็นสีจากดิน  โดยเก็บ

ตัวอย่างดิน จ านวน 3 จุดศึกษา ดังนี ้
จุดที่ 1  บริเวณพื้นที่ป่า  เก็บตัวอย่างดินที่มีสีเหลือง “ดนิมันป”ู 
จุดที่ 2  บริเวณทุ่งนา  เก็บตัวอย่างดินที่มีสีแดง “ดินแดง” 
จุดที่ 3  บริเวณแหล่งน้ า ขณะน้ าแห้ง  เก็บตัวอย่างดินที่มีสีเทา “ดินกน้บ่อ” 

5.2 วัสดุ – อุปกรณ์ที่ใช ้
- Universal Indicator Paper  
- กระปุกเก็บตัวอย่างดิน 
- เครื่องวัดความช้ืนในดิน (Moisture Meter) 
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7. สรุปผลการเรียนรู ้

 จากผลการเรียนรู้ พบว่า ดินชนิดที่ 1 ดินมันปู มีลักษณะทางสัณฐานวิทยา ได้แก่ สี โดยดินเปียกมีสี 
Yellowish Brown และดินแห้งมีสี Yellow , ลักษณะทางฟิสิกส์ ได้แก่ ความชื้นในดิน ดินเปียกมีความชื้น 61 
เปอร์เซ็นต์ และดินแห้งมีความชื้น 1 เปอร์เซ็นต์ และลักษณะทางเคมี ได้แก่ ค่า pH ดินเปียกมีค่า pH เท่ากับ 
6 และดินแห้งมีค่า pH เท่ากับ 7  ดินชนิดที่ 2 ดินแดง มีลักษณะทางสัณฐานวิทยา ได้แก่ สี ดินเปียกมีสี  
Weak Red  และดินแห้งมีสี Weak Red , ลักษณะทางฟิสิกส์ ได้แก่ ความชื้นในดิน ดินเปียกมีความชื้น 43 
เปอร์เซ็นต์ และดินแห้งมีความชื้นอยู่ที่ประมาณ 0.9 เปอร์เซ็นต์ และลักษณะทางเคมี ได้แก่ ค่า pH ดินเปียกมี
ค่า pH เท่ากับ 7 และดินแห้งมีค่า pH เท่ากับ 6 และดินชนิดที่ 3 ดินก้นบ่อ มีลักษณะทางสัณฐานวิทยา ได้แก่ 
สี ดินเปียกมีสี Dark Gray ดินแห้งมีสี Gray , ลักษณะทางฟิสิกส์ ได้แก่ ความชื้นในดิน ดินเปียกมีความชื้น 87 
เปอร์เซ็นต์ และดินแห้งมีความชื้นประมาณ 0.8 เปอร์เซ็นต์ และลักษณะทางเคมี ได้แก่ ค่า pH ดินเปียกมีค่า 
pH เท่ากับ 5 และดินแห้งมีค่า pH เท่ากับ 4 

 จากผลการเรียนรู้ สรุปได้ว่า ดินทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ดินมันป ูดินแดง และดนิก้นบ่อ มีลักษณะแตกต่าง
กัน ทั้งในด้านลักษณะทางสณัฐานวิทยา ได้แก่ สี  ลักษณะทางฟิสิกส์ ได้แก่ ความชื้นในดิน และลกัษณะทาง
เคมี ได้แก่ ค่า pH ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ดินแต่ละชนิดมีสีที่แตกต่างกัน 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
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สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   "การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น

ความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอน
การอบรมที่ใหเ้กิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกดิอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิด
ความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว" 
 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
คุณค่าที่เกิดต่อสถานศึกษา 
 โรงเรียนได้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน 
สร้างคุณค่าให้เกิดกับพรรณไม้ สร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดรักในพรรณไม้ เบิกบานง่ายต่อการเรียนรู้ 
คุณค่าที่เกิดต่อครูและผู้เรียน 
 ครูและนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนกัน มีการบูรณาการในแต่ละสาขาวิชา จากการลงพื้นที่
จริง ใกล้ชิดกับพรรณไม้ ใกล้ชิดกับธรรมชาติ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ และสร้างนักอนุรักษ์ในโรงเรียน 
คุณค่าที่เกิดต่อชุมชน 
 ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ ได้เรียนรู้และเกิดความหวงแหนในพรรณไม้พื้นถิ่น รู้จักการใช้
ประโยชน์ และน าไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และอีก
ทั้งยังท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
 
 
 
 

 
7. สรุปผลการเรียนรู ้

 จากผลการเรียนรู้ พบว่า ดินชนิดที่ 1 ดินมันปู มีลักษณะทางสัณฐานวิทยา ได้แก่ สี โดยดินเปียกมีสี 
Yellowish Brown และดินแห้งมีสี Yellow , ลักษณะทางฟิสิกส์ ได้แก่ ความชื้นในดิน ดินเปียกมีความชื้น 61 
เปอร์เซ็นต์ และดินแห้งมีความชื้น 1 เปอร์เซ็นต์ และลักษณะทางเคมี ได้แก่ ค่า pH ดินเปียกมีค่า pH เท่ากับ 
6 และดินแห้งมีค่า pH เท่ากับ 7  ดินชนิดที่ 2 ดินแดง มีลักษณะทางสัณฐานวิทยา ได้แก่ สี ดินเปียกมีสี  
Weak Red  และดินแห้งมีสี Weak Red , ลักษณะทางฟิสิกส์ ได้แก่ ความชื้นในดิน ดินเปียกมีความชื้น 43 
เปอร์เซ็นต์ และดินแห้งมีความชื้นอยู่ที่ประมาณ 0.9 เปอร์เซ็นต์ และลักษณะทางเคมี ได้แก่ ค่า pH ดินเปียกมี
ค่า pH เท่ากับ 7 และดินแห้งมีค่า pH เท่ากับ 6 และดินชนิดที่ 3 ดินก้นบ่อ มีลักษณะทางสัณฐานวิทยา ได้แก่ 
สี ดินเปียกมีสี Dark Gray ดินแห้งมีสี Gray , ลักษณะทางฟิสิกส์ ได้แก่ ความชื้นในดิน ดินเปียกมีความชื้น 87 
เปอร์เซ็นต์ และดินแห้งมีความชื้นประมาณ 0.8 เปอร์เซ็นต์ และลักษณะทางเคมี ได้แก่ ค่า pH ดินเปียกมีค่า 
pH เท่ากับ 5 และดินแห้งมีค่า pH เท่ากับ 4 

 จากผลการเรียนรู้ สรุปได้ว่า ดินทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ดินมันป ูดินแดง และดนิก้นบ่อ มีลักษณะแตกต่าง
กัน ทั้งในด้านลักษณะทางสณัฐานวิทยา ได้แก่ สี  ลักษณะทางฟิสิกส์ ได้แก่ ความชื้นในดิน และลกัษณะทาง
เคมี ได้แก่ ค่า pH ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ดินแต่ละชนิดมีสีที่แตกต่างกัน 
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ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  :  เครื่องกรองอากาศด้วยเส้นใยสุพรรณิการ์ 
 
“ศึกษาประสิทธิภาพเครื่องกรองอากาศด้วยเส้นใยสุพรรณิการ์”  เป็นโครงงานที่จัดท าขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเครื่องกรองอากาศด้วยเส้นใยสุพรรณิการ์ ซึ่งแบ่งการทดลองออกเป็น  3 
ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาชนิดของเส้นใยพืชที่น ามาเป็นแผ่นกรองอากาศ(สุพรรณิการ์ , ฝ้าย, นุ่น) พบว่า แผ่น
กรองอากาศด้วยเส้นใยพืชที่กรองฝุ่นได้มากที่สุด คือ สุพรรณิการ์ ตอนที่ 2  ศึกษารูปแบบแผ่นกรองอากาศ
ด้วยเส้นใยสุพรรณิการ์ พบว่า รูปแบบแผ่นกรองอากาศด้วยเส้นใยสุพรรณิการ์ที่เหมาะสมในการขึ้นรูป คือ ผ้า
ตาถี่ เย็บถี่ ตอนที่ 3  ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกรองอากาศด้วยแผ่นกรองอากาศจากเส้นใยสุพรรณิการ์ 
วิธีการทดลองที่ 3.1 ด้านเวลาที่ใช้ในการกรองอากาศให้มีค่าของฝุ่นละอองในระดับปกติ ที่ 30 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร หรือน้อยกว่า พบว่า เคร่ืองกรองอากาศด้วยเส้นใยสุพรรณิการ์ ใช้เวลาในการกรองฝุ่นละออง
ใกล้เคียงกับเครื่องกรองอากาศที่มีขายตามในท้องตลาด วิธีการทดลองที่ 3.2 ด้านการสิ้นเปลืองพลังงาน 
พบว่า วัดค่าไฟหลังจากการทดลองเปิดเครื่องกรองอากาศด้วยแผ่นกรองสุพรรณิการ์ แล้วเครื่องกรองอากาศใช้
พลังงานไป 0.0055 วัตต์/ ชั่วโมง วิธีการทดลองที่ 3.3 ด้านอายุการใช้งานแผ่นกรองของเครื่องกรองอากาศ 
พบว่าขึ้นอยู่กับการเปิดใช้งานเครื่องกรองอากาศร่วมกับแผ่นกรองอากาศด้วยเส้นใยสุพรรณิการ์ 
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวขอ้ง 

 

    

    

  
  

 

ภาพที่ 1 บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ ภาพที่ 2 สวิชดีเล 

ภาพที่ 3 เซ็นเซอร์วัดฝุ่นPM. 2.5 ภาพที่ 4 Arduino รุ่น UNO 

ภาพที่ 6 ชุดประกอบของเครื่องมือข้างต้น ภาพที่ 5 จอแสดงผล 



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 27

 

       เส้นใยพชืที่ศึกษา 

     

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 9 เสน้ใยสุพรรณิการ์ ภาพที่ 8 เส้นใยนุ่น ภาพที่ 7 เส้นใยฝ้าย 

เครื่องกรองอากาศด้วยเส้นใยสุพรรณิการ์ 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  

                         

         ชื่อผลงานเด่น : เครื่องกรองอากาศด้วยเส้นใยสุพรรณิการ์ 
 

แรงบันดาลใจหรือพระราชด าริที่เกี่ยวข้อง   
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร :ทรงให้หาวิธีการที่จะท า
ให้เด็กสนใจในพืชพรรณต่างๆ และเกิดความสงสัยต้ังค าถามตนเองเกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนสนใจนั้นซึ่งจะ
น าไปสู่การศึกษาทดลองค้นคว้าวิจัยอย่างง่ายๆ ที่โรงเรียนที่ไม่มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ดีนัก กส็ามารถ
ด าเนินการได้ หากอาจารย์ในโรงเรียนต่างๆ ท าได้ดังนี้ กจ็ะช่วยให้เด็กเป็นคนฉลาด 
 ปัจจัยเป้าหมายการเรียนรู ้ 
ปัจจัยชีวภาพ : เส้นใยสุพรรณิการ ์
ปัจจัยประกอบ : วัสดุอุปกรณ์ เซนเซอร์ตรวจจับ ถัง เครือ่งดูดอากาศ ฯลฯ 
 
 
 
 
                    

                                                                            

  
วิธีการเรียนรู ้
ศึกษาประสิทธิภาพเครื่องกรองอากาศด้วยเส้นใยสุพรรณิการ์ จัดท าสิ่งประดิษฐ์ เครื่องกรองอากาศด้วย
เส้นใยจากพืช โดยเลือกพืชศึกษาของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”เปรียบเทยีบกับพืชที่หาง่ายและมีในท้องถิ่น
มาท าเป็นแผ่นวัสดุกรองฝุ่น PM 2.5 ในเครือ่งกรองอากาศ โดยทดลองศึกษาชนิดของเส้นใยของพืช 
รูปแบบของแผ่นกรองอากาศ และทดสอบประสิทธิภาพการท างานของเครื่องกรองอากาศด้วยเส้นใย
สุพรรณิการ ์
 ผลการเรียนรู้ 
ศึกษาชนิดของเส้นใยพืชที่น ามาเป็นแผ่นกรองอากาศ(สุพรรณิการ์, ฝ้าย, นุ่น) พบว่า แผน่กรองอากาศด้วย
เส้นใยพืชที่กรองฝุ่นได้มากที่สุด คือ สุพรรณิการ์ รูปแบบแผ่นกรองอากาศด้วยเส้นใยสุพรรณิการ์ที่
เหมาะสมในการขึ้นรูป คือผา้ตาถี่ เย็บถี่ ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกรองอากาศด้วยแผ่นกรองอากาศ
จากเส้นใยสุพรรณิการ์เปรียบเทียบกับเครื่องกรองอากาศในท้องตลาดในด้านเวลา และด้านการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า  
                    

จุดเด่นผลงาน  
การน าเส้นใยสุพรรณิการ์ที่มอียู่ในท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์โดยน าไปใช้ทดแทนเพื่อลดประมาณการใช้เส้นใย
สังเคราะห์/ใยฝ้ายที่มีราคาแพง การวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนเจอ 
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ผู้ประสานงาน :  นางจีรังกานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th   

นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 
            

สรุปผลการเรยีนรู ้
ชนิดของเส้นใยที่เหมาะในการขึ้นรูปแผ่นกรองอากาศ คือ เส้นใยสุพรรณิการ์ เพราะท าให้กรองอากาศได้ดี 
และท าให้ค่าฝุ่นละลองในห้องลดลงอยู่ในระดับปกติได้เร็วกว่าเส้นใยฝ้าย และนุ่น เนื่องจากการทักทอไป
มาแบบสุ่มของเส้นใยสุพรรณกิาร์จนมีเส้นผา่ศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมครอน ด้านรูปแบบแผ่นกรอง
อากาศจากเส้นใยสุพรรณิการ์ เย็บแผ่นกรองอากาศด้วยเส้นใยสุพรรณิการ์ เป็นตารางขนาด 5x7 
เซนติเมตร สามารถกรองอากาศได้ทีที่สุด 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  

                         

         ชื่อผลงานเด่น : เครื่องกรองอากาศด้วยเส้นใยสุพรรณิการ์ 
 

แรงบันดาลใจหรือพระราชด าริที่เกี่ยวข้อง   
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร :ทรงให้หาวิธีการที่จะท า
ให้เด็กสนใจในพืชพรรณต่างๆ และเกิดความสงสัยต้ังค าถามตนเองเกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนสนใจนั้นซึ่งจะ
น าไปสู่การศึกษาทดลองค้นคว้าวิจัยอย่างง่ายๆ ที่โรงเรียนที่ไม่มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ดีนัก กส็ามารถ
ด าเนินการได้ หากอาจารย์ในโรงเรียนต่างๆ ท าได้ดังนี้ กจ็ะช่วยให้เด็กเป็นคนฉลาด 
 ปัจจัยเป้าหมายการเรียนรู ้ 
ปัจจัยชีวภาพ : เส้นใยสุพรรณิการ ์
ปัจจัยประกอบ : วัสดุอุปกรณ์ เซนเซอร์ตรวจจับ ถัง เครือ่งดูดอากาศ ฯลฯ 
 
 
 
 
                    

                                                                            

  
วิธีการเรียนรู ้
ศึกษาประสิทธิภาพเครื่องกรองอากาศด้วยเส้นใยสุพรรณิการ์ จัดท าสิ่งประดิษฐ์ เครื่องกรองอากาศด้วย
เส้นใยจากพืช โดยเลือกพืชศึกษาของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”เปรียบเทยีบกับพืชที่หาง่ายและมีในท้องถิ่น
มาท าเป็นแผ่นวัสดุกรองฝุ่น PM 2.5 ในเครือ่งกรองอากาศ โดยทดลองศึกษาชนิดของเส้นใยของพืช 
รูปแบบของแผ่นกรองอากาศ และทดสอบประสิทธิภาพการท างานของเครื่องกรองอากาศด้วยเส้นใย
สุพรรณิการ ์
 ผลการเรียนรู้ 
ศึกษาชนิดของเส้นใยพืชที่น ามาเป็นแผ่นกรองอากาศ(สุพรรณิการ์, ฝ้าย, นุ่น) พบว่า แผน่กรองอากาศด้วย
เส้นใยพืชที่กรองฝุ่นได้มากที่สุด คือ สุพรรณิการ์ รูปแบบแผ่นกรองอากาศด้วยเส้นใยสุพรรณิการ์ที่
เหมาะสมในการขึ้นรูป คือผา้ตาถี่ เย็บถี่ ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกรองอากาศด้วยแผ่นกรองอากาศ
จากเส้นใยสุพรรณิการ์เปรียบเทียบกับเครื่องกรองอากาศในท้องตลาดในด้านเวลา และด้านการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า  
                    

จุดเด่นผลงาน  
การน าเส้นใยสุพรรณิการ์ที่มอียู่ในท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์โดยน าไปใช้ทดแทนเพื่อลดประมาณการใช้เส้นใย
สังเคราะห์/ใยฝ้ายที่มีราคาแพง การวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนเจอ 
 



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 30

นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ล าดับบัตร  เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา   จังหวัดอุบลราชธานี 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
เปิดสอนระดับ ม.1-6 
ที่อยู่   หมู ่7 ต าบลท่าโพธ์ิศรี อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 
โทรศัพท ์๐๔๕ ๘๖๕ ๐๔๕    อีเมล thanundorn@gmail.com 
 
สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 
ส่วนที่ ๑ พระราชด าริและแรงบันดาลใจ  
 “...ส่วนโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนั้น ก็เป็นงานท่ีสืบเนื่องต่อจากงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
เพิ่งจะได้เดินทางไปเยี่ยมดูโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เห็น
ว่าโรงเรียนบางแห่งมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น มีพืชพรรณหลายชนิด ในวิชาเรียนของนักเรียนที่จริงตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆ 
ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม มัธยม ทางครู อาจารย์ ก็มักจะสอนให้นักเรียนศึกษาถึงโลกของเรา เรื่องของธรรมชาติ 
ฉะนั้นการศึกษาของใกล้ตัว ได้แก่ พืชพรรณที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้น ก็เป็นสิ่งที่ง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง...” 
 ความตอนหนึ่งจากพระราชด ารัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๔๓  
 จากพระราชด าริข้างต้นโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาได้น้อมน าไปใช้เป็นหลักในการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยใช้พืชเป็นปัจจัยหลัก ชีวภาพเป็นปัจจัยรอง กายภาพเป็นปัจจัยเสริม วัสดุ อุปกรณ์
อื่นๆ เป็นปัจจัยประกอบ ภายใต้การด าเนินงาน ๕ องค์ประกอบ ๓ สาระการเรียนรู้ และงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น เป็นสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียนฝึกการสังเกต ตั้งค าถาม หาค าตอบและรวบรวมข้อมูล ก่อให้เกิดความรู้
และความเชี่ยวชาญ ส่งผลให้ครู บุคลากร นักเรียนได้รับความสุขสบายใจ มีความคิดสุนทรีย์ด้านศิลปะในแง่
ต่างๆ  
 น าเสนอภาพที่แสดงถึงความรอบรู้ และเชี่ยวชาญของครูและนักเรียน ความสมดุลของการบริหาร
จัดการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม น าไปสู่ความสมบูรณ์ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สามารถ
ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ จัดท าฐานระบบข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้  
 
 
 
แนวคิดที่ ๒ คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 น าเสนอคุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยแบ่งเป็น ๕ ส่วน 
ดังนี้ ๑) คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดแก่นักเรียน เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะ เป็นต้น ๒) คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดแก่ครูและบุคลากร เช่น กระบวนการจัดการเรียนรู้ การสร้าง
สื่อ นวัตกรรม เป็นต้น ๓) คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดแก่คนในชุมชน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การ
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อนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชน การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชุมชน เป็นต้น ๔) คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดแก่
สถานศึกษา เช่น ความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น การจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น และ ๕) คุณค่าและ
ประโยชน์ที่เกิดแก่สังคม เช่น การจัดท าระบบฐานข้อมูล ความสามัคคี เป็นต้น  
 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต 
 ชื่อผลงาน เครื่องจักกก ๓ in ๑  
 จุดเด่นผลงาน เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาในการเตรียมวัสดุ (กก และผือ) ในการผลิตเสื่อของ
ชุมชน ลดเวลาในการเตรียม ได้ขนาดตามที่ต้องการ ลดการสูญเสียวัสดุ กล่าวคือนวัตกรรมนี้สามารถแบ่งตัน
กก หรือผือ (ภาษาท้องถิ่นเรียก “จักกก”) ได้ตามความต้องการ ได้แก่ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ๓ ส่วน หรือ ๔ ส่วน 
และสามารถลอกไส้กกหรือผือได้ ท าให้สามารถลดเวลาในการเตรียมวัสดุลงได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้
นวัตกรรมนี้ยังสามารถผลิตได้ง่าย จากวัสดุในท้องถิ่น ใช้งบประมาณในการผลิตน้อย และสามารถใช้งานได้ง่าย 
 แรงบันดาลใจ  จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พระราชทานเมื่อวันที่ 
๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๗ ว่า “...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามขั้นตอน ต้องสร้างพื้นฐาน
ความ พอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ ท่ีประหยัด แต่
ถูกตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยเสริมความเจริญและฐานะทาง
เศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไป ล าดับต่อไป...” 
 ดังนั้น เครื่องจักกก ๓ in ๑ จึงใช้วิธีการและอุปกรณ์ ท่ีประหยัด ถูกตามหลักวิชา อยู่บนพ้ืนฐานของ
ความพอมี พอกิน พอใช้ 
 ปัจจัยและเป้าหมายในการเรียนรู้ พืชศึกษา น้ านมราชสีห์ โดยการเรียนรู้ธรรชาติแห่งชีวิต ท้ังด้าน
รูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรม น าผลการเรียนรู้จากสาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิตไปใช้ในการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน โดยการพิจารณาศักยภาพจากรูปลักษณ์ เพื่อหาแนวคิด แนวทาง 
วิธีการ  

วิธีการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ในสัปดาห์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
คละชั้น แบ่งฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต ฐานการเรียนรู้สาระการ
เรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน ในแต่ละฐานประกอบด้วย
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี ๑-๖ แต่ละฐานใช้เวลาเรียนรู้ ๑ วัน และจะเวียนจนครบทั้งสามฐาน 
 ผลการเรียนรู้ จากการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน ส่งผลให้ได้วิธีการในการ
แก้ปัญหาของชุมชน คือ เครื่องจักกก ๓ in ๑  

สรุปผลการเรียนรู้ น าเครื่องจักกก ๓ in ๑ ไปใช้ชุมชนทดลองใช้ เปรียบเทียบกับการใช้วิธีดั้งเดิมทั้ง
ด้านคุณภาพของวัตถุดิบ ระยะเวลา และศึกษาความพึงพอใจ  
 
กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 

ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล:kraompor@mail.wu.ac.th 

     นางจีรังกานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท ์: 089-8619938    อีเมล:jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 
 

 

นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ล าดับบัตร  เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา   จังหวัดอุบลราชธานี 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
เปิดสอนระดับ ม.1-6 
ที่อยู่   หมู ่7 ต าบลท่าโพธ์ิศรี อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 
โทรศัพท ์๐๔๕ ๘๖๕ ๐๔๕    อีเมล thanundorn@gmail.com 
 
สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 
ส่วนที่ ๑ พระราชด าริและแรงบันดาลใจ  
 “...ส่วนโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนั้น ก็เป็นงานที่สืบเนื่องต่อจากงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
เพิ่งจะได้เดินทางไปเยี่ยมดูโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เห็น
ว่าโรงเรียนบางแห่งมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น มีพืชพรรณหลายชนิด ในวิชาเรียนของนักเรียนที่จริงตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆ 
ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม มัธยม ทางครู อาจารย์ ก็มักจะสอนให้นักเรียนศึกษาถึงโลกของเรา เรื่องของธรรมชาติ 
ฉะนั้นการศึกษาของใกล้ตัว ได้แก่ พืชพรรณที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้น ก็เป็นสิ่งที่ง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง...” 
 ความตอนหนึ่งจากพระราชด ารัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๔๓  
 จากพระราชด าริข้างต้นโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาได้น้อมน าไปใช้เป็นหลักในการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยใช้พืชเป็นปัจจัยหลัก ชีวภาพเป็นปัจจัยรอง กายภาพเป็นปัจจัยเสริม วัสดุ อุปกรณ์
อื่นๆ เป็นปัจจัยประกอบ ภายใต้การด าเนินงาน ๕ องค์ประกอบ ๓ สาระการเรียนรู้ และงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น เป็นสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียนฝึกการสังเกต ตั้งค าถาม หาค าตอบและรวบรวมข้อมูล ก่อให้เกิดความรู้
และความเชี่ยวชาญ ส่งผลให้ครู บุคลากร นักเรียนได้รับความสุขสบายใจ มีความคิดสุนทรีย์ด้านศิลปะในแง่
ต่างๆ  
 น าเสนอภาพที่แสดงถึงความรอบรู้ และเชี่ยวชาญของครูและนักเรียน ความสมดุลของการบริหาร
จัดการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม น าไปสู่ความสมบูรณ์ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สามารถ
ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ จัดท าฐานระบบข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้  
 
 
 
แนวคิดที่ ๒ คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 น าเสนอคุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยแบ่งเป็น ๕ ส่วน 
ดังนี้ ๑) คุณค่าและประโยชน์ท่ีเกิดแก่นักเรียน เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะ เป็นต้น ๒) คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดแก่ครูและบุคลากร เช่น กระบวนการจัดการเรียนรู้ การสร้าง
สื่อ นวัตกรรม เป็นต้น ๓) คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดแก่คนในชุมชน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การ
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แบบเสนอแนวคิด 
การจัดแสดงนทิรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ล าดับบัตร       ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                  เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
                เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนเมอืงคง  จังหวัด  นครราชสีมา 
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษานครราชสีมา 
เปิดสอนระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
ที่อยู ่ เลขที่  9  หมูท่ี่  11  ต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  30260 
โทรศัพท์ 044-459133   อีเมล mks@mkschool.ac.th 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพรา่งการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

จากพระด าริ “การรักทรัพยากร คือการรักชาตริักแผ่นดิน”  และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
คือ งานสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ  โดยมีการสัมผัส การ
เรียนรู้ การสรา้งและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปญัญา  โรงเรียนเมืองคงได้เข้าร่วม
โครงการฯ  และขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศษสตร์โรงเรียน  ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2544  มาจนถึงปัจจุบันเป็น
ระยะเวลา 21 ปี ล าดับบัตร  เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2(ก.2)  พ.ศ  2558  และ
ประกาศความมุ่งมั่นสู่เกียรตบิัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 3(ก.3)  เมื่อ พ.ศ.  2562 
            โรงเรียน  ได้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากศรัทธา ศึกษาพระราชด าริ เข้าใจในปรชัญา  
สร้างแนวคิด สร้างแนวทาง จัดท ากระบวนการ  โดยผู้บริหาร มีการบริหารและการจัดการตามมาตรฐานงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรูโ้ดย
มีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปญัญา  บนความเบิกบาน 
บนความหลายหลาก  โดยมีพชืเป็นปัจจัยหลัก ชีวภาพอื่นเป็นปัจจัยรอง กายภาพเป็นปัจจัยเสริม และวัสดุ 
อุปกรณ์เป็นปัจจัยประกอบ  รอบรู้  เชี่ยวชาญ  สมดุล สมบูรณ์ และถ่ายทอดได้  และใชแ้หล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนและภายนอกโรงเรียนในชุมชน  ท้องถิ่น ในการเรียนรู ้ ผลที่ไดร้ับ  สถานศึกษามีบรรยากาศของงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ   อย่าง
ต่อเนื่อง 
           ครูและบคุลากร   โรงเรียนวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตรแกนกลางฯ  กับสาระการเรียนรู้
ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และมอบหมายให้ครทูุกคนจัดการเรียนรู้บูรณาการ  เพื่อให้นักเรยีนได้
สัมผัสในสิ่งที่ไม่เคยได้สัมผสั การรู้จริงในสิ่งที่ไม่เคยรู้จริง  เป็นปัจจัยสู่จินตนาการ เป็นเหตุแห่งความอาทร 
การุณย์ สรรพชีวิต สรรพสิ่ง  ครูผู้สอนด าเนินการจัดท าแผนบูรณาการ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก
(Active Learning)  อิงตามคู่มือการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  นักเรียนได้คลุกคลี  เห็นคุณค่า  
เกิด  ตัวอย่างการจัดกระบวนการ  เช่น  คณุครูวันชัย  คชเรนทร์ ได้มีการบูรณาการในสาระประโยชน์แท้แก่
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มหาชน โดยให้นักเรียนลงพ้ืนที่เพื่อส ารวจและเก็บข้อมูลปัญหาในชุมชนแล้วน ามาวิเคราะห์ศักยภาพ  
จินตนาการเห็นคุณ และหาแนวคิดและแนวทางในการแกป้ัญหา    
       องค์ประกอบที่ 1 การจัดท าปา้ยช่ือพรรณไม้  ล าดับการเรยีนรู้ที่ 1 การก าหนดพื้นที่ศึกษา ชื่อ
ครูผู้สอน นายสุปวัตต์  เชื่อมพงษ์    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ใช้แอ็ปพลิเคชัน
เกี่ยวกับการหาพื้นที่ศึกษาของโรงเรียน   
      องค์ประกอบที่ 1 การจัดท าปา้ยช่ือพรรณไม้  ล าดับการเรยีนรู้ที่ 7 ชื่อครผูู้สอน นายอุเทน  โขด
สันเทียะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การใชแ้อ็ปพลิเคชันการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์  ทีส่ามารถน ามาใช้ใน
การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่นักเรียนสนใจ  ด้วยการสอนออนไลน์   
     องค์ประกอบที่ 3 การศกึษาขอ้มูลต่างๆ  ล าดับการเรียนรู้ที่ 1 การศึกษาพรรณไม้ในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.7-003)  ครผูู้สอน นางสาวธนารี  จู๋ในเมือง กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  จดักระบวนการโดยใช้ Google Site, Google Classroom  ส าหรับการสบืค้นข้อมูล  การส่งงาน  
ในการจัดท าสมุด ก.7-003  ซึ่งส่งผลใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนที่เปิดกว้าง  และเป็นการ
เสริมสร้างสมรรถนะ  ด้านการใช้เทคโนโลยขีองผู้เรียนได้อย่างชัดเจน  สอดคล้องกับเป้าของหมายหลักสูตร 
  

ส่วนที่ 2  คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 จากการด าเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์   
  ส่งผลให้นักเรียน  นางสาวธัญญรัตน์  ฉิมกลาง  ได้รับทุนพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน  
ม.ท.ศ.รุ่นที่ 13  นายอภิชาติ  มานอก  ได้รบัทุนการศึกษาพระราชทานเฉลิมราชกุมารี  ระยะที่  2  รุ่นที่  1  
และนางสาวสิริยา  ชาญชัยศรี  ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานเฉลิมราชกุมารี  ระยะที่  2  รุ่นที่  5 
  ส่งผลให้นายวนัชัย  คชเรนทร์  ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ  รางวัลชนะเลิศครูผู้สอนยอดเยี่ยมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ด้านวิชาการยอดเยี่ยม  (OBEC  Awards)  ระดับชาติ  รางวัลครูวิทยาศาสตร์
ดีเด่นระดับชาติ  จากคุรุสภา   
  ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา  และนายณกุล  เนาว์ช้าง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  ได้รับ
โล่รางวัลชนะเลิศการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best  Practice)  รางวัลประกายเพรช  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา 
  ส่งผลให้กลุ่มแปรรูปพริกบ้านหนองบง  ต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังงหวัดนคคราชสีมา  และ 
บ้านปรางค์  ต าบลบ้านปรางค์  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นการสร้าง
อาชีพให้คนในชุมชนจากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท่องถิ่น 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต 
  ผ้าไหม “คงคนคร”  ออกแบบลายผ้าโดยการร่างในกระดาษเพื่อเป็นรูปต้นแบบในโปรแกรม PiXiLart  
จากนั้นจึงน าไปสร้างรูปโดยใช้โปรแกรม GSP  ท้ายที่สุดได้ผ้าไหมที่มีลวดลายแปลกใหม่  สวยงามและทันสมัย
มากขึ้นเป็นผ้าไหม  “คงคนคร”  คู่ท้องถิ่นเมืองคงสืบไป 
 

 
 
 
 

แบบเสนอแนวคิด 
การจัดแสดงนทิรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ล าดับบัตร       ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                  เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
                เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนเมอืงคง  จังหวัด  นครราชสีมา 
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษานครราชสีมา 
เปิดสอนระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
ที่อยู ่ เลขที่  9  หมูท่ี่  11  ต าบลเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  30260 
โทรศัพท์ 044-459133   อีเมล mks@mkschool.ac.th 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพรา่งการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

จากพระด าริ “การรักทรัพยากร คือการรักชาตริักแผ่นดิน”  และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
คือ งานสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ  โดยมีการสัมผัส การ
เรียนรู้ การสรา้งและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปญัญา  โรงเรียนเมืองคงได้เข้าร่วม
โครงการฯ  และขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศษสตร์โรงเรียน  ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2544  มาจนถึงปัจจุบันเป็น
ระยะเวลา 21 ปี ล าดับบัตร  เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2(ก.2)  พ.ศ  2558  และ
ประกาศความมุ่งมั่นสูเ่กียรตบิัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 3(ก.3)  เมื่อ พ.ศ.  2562 
            โรงเรียน  ได้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากศรัทธา ศึกษาพระราชด าริ เข้าใจในปรชัญา  
สร้างแนวคิด สร้างแนวทาง จัดท ากระบวนการ  โดยผู้บริหาร มีการบริหารและการจัดการตามมาตรฐานงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรูโ้ดย
มีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปญัญา  บนความเบิกบาน 
บนความหลายหลาก  โดยมีพชืเป็นปัจจัยหลัก ชีวภาพอื่นเป็นปัจจัยรอง กายภาพเป็นปัจจัยเสริม และวัสดุ 
อุปกรณ์เป็นปัจจัยประกอบ  รอบรู้  เชี่ยวชาญ  สมดุล สมบูรณ์ และถ่ายทอดได้  และใชแ้หล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนและภายนอกโรงเรียนในชุมชน  ท้องถิ่น ในการเรียนรู ้ ผลที่ไดร้ับ  สถานศึกษามีบรรยากาศของงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ   อย่าง
ต่อเนื่อง 
           ครูและบคุลากร   โรงเรียนวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตรแกนกลางฯ  กับสาระการเรียนรู้
ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และมอบหมายให้ครทูุกคนจัดการเรียนรู้บูรณาการ  เพื่อให้นักเรยีนได้
สัมผัสในสิ่งที่ไม่เคยได้สัมผสั การรู้จริงในสิ่งที่ไม่เคยรู้จริง  เป็นปัจจัยสู่จินตนาการ เป็นเหตุแห่งความอาทร 
การุณย์ สรรพชีวิต สรรพสิ่ง  ครูผู้สอนด าเนินการจัดท าแผนบูรณาการ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก
(Active Learning)  อิงตามคู่มือการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  นักเรียนได้คลุกคลี  เห็นคุณค่า  
เกิด  ตัวอย่างการจัดกระบวนการ  เช่น  คณุครูวันชัย  คชเรนทร์ ได้มีการบูรณาการในสาระประโยชน์แท้แก่
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3 
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับช้ันในการเรียนรู้ ) 

                                 
2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสัน้ ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

       
3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 

 
4.ปัจจัย (ปัจจยัที่ใช้ในการเรยีนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 

 
                                  
                        
 
 
 
 
 

 
ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 

 

ชื่อผลงานเด่น  ออกแบบลายผ้า “คงนคร” ด้วยโปรแกรม Geometer’s sketchpad (GSP)  
ส่งสริมการท่องเท่ียว อ าเภอคง จังหวัดนครราชสมีา 

 

จุดเด่นของผลงาน  เป็นการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการทอผ้าไหมให้เป็นมรดกของชุมชน  ส่งเสริมการเที่ยวท่อง
เชิงนวัตวิถี   

 

แรงบันดาลใจ  ลายผ้าที่ชาวบ้านท าน้ันเป็นลายดังเดิม จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาลายผ้าไหมให้มีเอกลักษณ์
และทันยุคทันสมัยมากขึ้นโดยใช้โปรแกรม GSP  มาออกแบบลายผ้าประยุกต์กับพืชศึกษา 

ปัจจัย  ดอกชวนชม 
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       5.วัตถุประสงค ์             

6.วิธีการเรียนรู ้(เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 
 
7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ)                                    

                                          
 
 

วัตถุประสงค ์ เพื่อออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่ให้มีความทันสมัยโดยการน าทรัพยากรท้องถิ่นมาบูรณาการ
กับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใช้ร่วมกับโปรแกรม GSP 

 

วิธีการเรียนรู ้  

 
 
 

อธิบาย :  แผนล าดับการเรียนรู้ศักยภาพท่ีแฝงในพืช  สู่นวัตกรรม ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

ชีวภาพ              :  สมัผสั เรียนรู้              วิเคราะห์จาก “คุณสมบัต”ิ                    จินตนาการ  ศักยภาพ  

(พืช)                 :  สมัผสั เรียนรู้              วิเคราะห์จาก “รูปลกัษณ์”                     พิจารณา  “ ศักยภาพ ”                                                                                                 

                            :  สมัผสั เรียนรู้                วิเคราะห์จาก  “พฤติกรรม”                   วิเคราะห์  “ศักยภาพ”   

 

 

  

 

                               ผา่นการตริตรอง 

 

 

 

ได ้“คติธรรม” สอนชีวติ 

 

สรรสรา้ง 

 “ วิธีการ ” 

จินตนาการใหเ้ห็น 

“ คุณ ” 

นวัตกรรมด้านวัตถุ 
โครงงานส่ิงประดษิฐ ์

โครงงานทดลอง 

ผลการเรียนรู้ เกิดเป็นช้ินงานผ้าไหมมัดหมีท่ี่มีลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของอ าเภอคง   
จังหวัดนครราชสีมา 

ผ้าไหมมัดหมีล่าย 
คงคนคร  สร้างลายโดย

ใช้โปรแกรม GSP 
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ชื่อผลงานเด่น  ออกแบบลายผ้า “คงนคร” ด้วยโปรแกรม Geometer’s sketchpad (GSP)  
ส่งสริมการท่องเท่ียว อ าเภอคง จังหวัดนครราชสมีา 

 

จุดเด่นของผลงาน  เป็นการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการทอผ้าไหมให้เป็นมรดกของชุมชน  ส่งเสริมการเที่ยวท่อง
เชิงนวัตวิถี   

 

แรงบันดาลใจ  ลายผ้าที่ชาวบ้านท าน้ันเป็นลายดังเดิม จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาลายผ้าไหมให้มีเอกลักษณ์
และทันยุคทันสมัยมากขึ้นโดยใชโ้ปรแกรม GSP  มาออกแบบลายผ้าประยุกต์กับพืชศึกษา 

ปัจจัย  ดอกชวนชม 
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8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 

                                   
9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งทีม่าของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ)           

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันจันทร์ ที่ 15  สิงหาคม พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :             
นางจีรังกานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938   อเีมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 
นางรวมพร คงจันทร์          โทรศัพท์ : 089–8916621  อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 
 

สรุปผลการเรยีนรู้   เกิดเป็นผ้าไหมที่มีลวดลายแปลกใหม่ สวยงามและทันสมัยมากขึ้นมีการน าความรู้ใน
เรื่องตรีโกณมิติ และเรื่องการแปลงทางคณติศาสตร์มาประยุกต์ในการออกแบบท าให้มคีวามรู้ความเข้าใจใน
เรื่องตรีโกณมิติและเรื่องการแปลงทางคณิตศาสตร์ย่ิงขึ้น  ลายผ้าที่ออกแบบมานี้สามารถน ามาจ าหน่ายเพื่อ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนบ้านผงาด  อ าเภอคง และยังถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุ์พืชอันเน่ืองจากพระราชด าริของของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีอีกด้วย 

 

เอกสารอ้างอิง   
พาฝัน โชติรัตน์ และคณะ. (๒๕๕๔). การใช้โปรแกรม GSP ออกแบบลาย. โครงงานคอมพิวเตอร์   
  มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน.อุทัยวิทยาคม, อุทัยธานี. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษสุดา บูรณพันศักดิ์./ เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 1141601 โปรแกรม 
  ส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร.์/การสร้างสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
  หน้าที่  48-82 
อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์. (๒๕๕๕). การออกแบบลายผ้าจกและผ้าขิดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นต้นแบบ 
  การทอด้วยมอืในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม : พิษณุโลก. 
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แบบเสนอแนวคิด 
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ล าดับบัตร   ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 
ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  จังหวัด  บุรีรัมย์ 
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 
เปิดสอนระดับ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ที่อยู ่264 หมู่ 8 ต าบลละหานทราย  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 
โทรศัพท์ :  044 656 007  อีเมล : botanical@lrp.ac.th 
 
การจัดแสดงนิทรรศการ 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจในการด าเนินงานส่งผลให้เกิดความเบิกบาน รอบรู้ เชี่ยวชาญ 
สมดุล สมบูรณ์ และถ่ายทอดได้ (หันหน้าเข้าบูธ บอร์ดอยู่ซ้ายมือ) 

จากการที่โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการรักษาฐาน
ทรัพยากรของโรงเรียน ชองชุมชน ของประเทศน าไปสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการพ่ึงตนเองได้นั้น 
จ าเป็นต้องมีฐานทรัพยากรทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาบุคลากรใน
โรงเรียน นักเรียน ชุมชน ทุกคนร่วมโครงการฯด้วยความศรัทธาเกิดความภาคภูมิใจ จนประสบความส าเร็จโดย
ได้น้อมน าพระราชด าริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2536  ณ อาคารที่ประทับในส านักงานชลประทาน เขต 1 ถนนทุ่ง
โฮเตล จังหวัดเชียงใหม่ “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควร ใช้วิธีการปลูกฝัง
ให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ  และเกิดความปิติที่ จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้ 
วิธีการสอนการอบรมที่ ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท า 
ให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยจัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาการสร้างนักอนุรักษ์ มีบรรยากาศบนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 

                                   
9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งทีม่าของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ)           

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันจันทร์ ที่ 15  สิงหาคม พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :             
นางจีรังกานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938   อเีมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 
นางรวมพร คงจันทร์          โทรศัพท์ : 089–8916621  อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 
 

สรุปผลการเรยีนรู้   เกิดเป็นผ้าไหมที่มีลวดลายแปลกใหม่ สวยงามและทันสมัยมากขึ้นมีการน าความรู้ใน
เรื่องตรีโกณมิติ และเรื่องการแปลงทางคณติศาสตร์มาประยุกต์ในการออกแบบท าให้มคีวามรู้ความเข้าใจใน
เรื่องตรีโกณมิติและเรื่องการแปลงทางคณิตศาสตร์ย่ิงขึ้น  ลายผ้าที่ออกแบบมานี้สามารถน ามาจ าหน่ายเพื่อ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนบ้านผงาด  อ าเภอคง และยังถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุ์พืชอันเน่ืองจากพระราชด าริของของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีอีกด้วย 

 

เอกสารอ้างอิง   
พาฝัน โชติรัตน์ และคณะ. (๒๕๕๔). การใช้โปรแกรม GSP ออกแบบลาย. โครงงานคอมพิวเตอร์   
  มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน.อุทัยวิทยาคม, อุทัยธานี. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษสุดา บูรณพันศักดิ์./ เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา 1141601 โปรแกรม 
  ส าเร็จรูปด้านคณิตศาสตร.์/การสร้างสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
  หน้าท่ี  48-82 
อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์. (๒๕๕๕). การออกแบบลายผ้าจกและผ้าขิดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นต้นแบบ 
  การทอด้วยมอืในจังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม : พิษณุโลก. 
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 เกิดทักษะประสบการณ์อย่างสนุกสนาน ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีสีสัน มีชีวิตชีวา เกิดความเบิกบาน 
ส่งผลให้เกิดความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ รู้หลายอย่าง รู้กว้างขวาง รู้หน้าที่ รู้งานสนองพระราชด าริ เชี่ยวชาญ
ในงานที่ปฏิบัติ มีความช านาญ ช่ าชอง สันทัด ชัดเจนในเนื้อหา โครงสร้าง ขอบข่ายของงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน สามารถพัฒนางานทุกด้าน สู่ความยั่งยืน มีความสมดุลในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบเท่าๆ 
กัน ไม่มาก ไม่น้อย ทุกด้าน ท างานเต็มท่ี ด้วยความสบายใจ ผลงานที่ออกมาก็เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดความ
สมบูรณ์ บุคลากรทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน เกิดองค์ความรู้ พร้อมด้วยคุณธรรม เป็นคนดีมีคุณภาพ
ของสังคม สามารถถ่ายทอดได้ มีการรวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาสาระจากการด าเนินงานทุกด้านของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน น าองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่กับเพ่ือนครู ผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียนที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

จากการที่โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ชุมชนที่ได้
สนองพระราชด าริ ทุกคนร่วมกิจกรรมด้วยความภาคภูมิใจ ครูจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนใน 8 กลุ่มสาระและชุมนุมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจถึงความส าคัญ 
ประโยชน์ของทรัพยากรและพันธุกรรมพืช มีจิตส านึกรัก หวงแหน เห็นคุณค่า รู้จักการน าทรัพยากรไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ เป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้ มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น แบบศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(ก.7-003) พรรณไม้แห้ง พรรณไม้
ดอง พรรณไม้เฉพาะส่วน ทะเบียนพรรณไม้ แผนผังพรรณไม้ เป็นต้น 

ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต จากการบูรณาการพืชศึกษาและ 3 สาระการเรียนรู้ ผลงานเด่นจ านวน 1 
เรื่อง 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีพืชศึกษา 2 ชนิด คือ รางจืดและต าลึงทอง 
 ตัวอย่างของผลงานจากการพัฒนานวัตกรรม คือ สามล้อทรงพลัง 
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แบบสรุปผลงานเด่น บอร์ดที่ 3 
1. ชื่อผลงานเด่น 
ชื่อผลงานเด่น สามล้อทรงพลัง 
2. จุดเด่นของผลงาน 
ช่วยผ่อนแรง ในการขนส่ง เคลื่อนย้ายสิ่งของ มีความทนทาน มีความสะดวกปลอดภัย รวดเร็ว และ

สามารถช่วยลดระยะเวลาในการท างาน 
3. แรงบันดาลใจ 
“ทรงให้หาวิธีการที่จะท าให้เด็กสนใจพืชพรรณต่างๆ เกิดความสงสัยตั้งค าถามตนเอง เกี่ยวกับพืช

พรรณที่ตนสนใจ จะน าไปสู่การศึกษา ทดลอง ค้นคว้าวิจัยอย่างง่ายๆ ส าหรับโรงเรียนที่ไม่มีห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ที่ดีนัก หากอาจารย์โรงเรียนต่างๆ ท าได้ดังนี้ ก็จะช่วยให้เด็กเป็นคนฉลาด” พระราชด าริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ 29 กรกฎาคม 2540 
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 

4. ปัจจัย 
ปัจจัยชีวภาพที่เข้ามาพันเกี่ยวได้แก่ รางจืดและมดแดง วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้ได้แก่ ปากกา ดินสอ 

ไม้บรรทัด ตลับเมตร ยางลบ เลื่อยตัดเหล็ก ตู้เชื่อม ลวดเชื่อม สี เหล็ก น๊อต ล้อยาง เครื่องมือช่าง 

   
 
5.วัตถุประสงค์ 

เพ่ือผลิตเครื่องมือที่สามารถใช้ผ่อนแรงในการท างาน และอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 

สิ่งของ คือ สามล้อทรงพลัง 

6.วิธีการเรียนรู้ 
นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ประโยชน์ของพืชศึกษา “รางจืด” โดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เช่น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ รายวิชางานช่าง บูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน สาระประโยชน์แท้แก่มหาชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นการเรียนในกลุ่มเพ่ือนระดับ
เดียวกัน ใช้เพื่อนสอนเพื่อน เรียนรู้ร่วมกัน มีการศึกษาต่อเนื่อง โดยมีคุณครูคอยให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแล

 เกิดทักษะประสบการณ์อย่างสนุกสนาน ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีสีสัน มีชีวิตชีวา เกิดความเบิกบาน 
ส่งผลให้เกิดความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ รู้หลายอย่าง รู้กว้างขวาง รู้หน้าที่ รู้งานสนองพระราชด าริ เชี่ยวชาญ
ในงานที่ปฏิบัติ มีความช านาญ ช่ าชอง สันทัด ชัดเจนในเนื้อหา โครงสร้าง ขอบข่ายของงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน สามารถพัฒนางานทุกด้าน สู่ความยั่งยืน มีความสมดุลในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบเท่าๆ 
กัน ไม่มาก ไม่น้อย ทุกด้าน ท างานเต็มท่ี ด้วยความสบายใจ ผลงานที่ออกมาก็เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดความ
สมบูรณ์ บุคลากรทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน เกิดองค์ความรู้ พร้อมด้วยคุณธรรม เป็นคนดีมีคุณภาพ
ของสังคม สามารถถ่ายทอดได้ มีการรวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาสาระจากการด าเนินงานทุกด้านของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน น าองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่กับเพ่ือนครู ผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียนที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

จากการที่โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ชุมชนที่ได้
สนองพระราชด าริ ทุกคนร่วมกิจกรรมด้วยความภาคภูมิใจ ครูจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนใน 8 กลุ่มสาระและชุมนุมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจถึงความส าคัญ 
ประโยชน์ของทรัพยากรและพันธุกรรมพืช มีจิตส านึกรัก หวงแหน เห็นคุณค่า รู้จักการน าทรัพยากรไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ เป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้ มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น แบบศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(ก.7-003) พรรณไม้แห้ง พรรณไม้
ดอง พรรณไม้เฉพาะส่วน ทะเบียนพรรณไม้ แผนผังพรรณไม้ เป็นต้น 

ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต จากการบูรณาการพืชศึกษาและ 3 สาระการเรียนรู้ ผลงานเด่นจ านวน 1 
เรื่อง 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีพืชศึกษา 2 ชนิด คือ รางจืดและต าลึงทอง 
 ตัวอย่างของผลงานจากการพัฒนานวัตกรรม คือ สามล้อทรงพลัง 
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การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียนเข้าใจความส าคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์
ทรัพยากรและพันธุกรรมพืช 

7.ผลการเรียนรู้ 
นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้วิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษาเพ่ือน าไปสู่การจินตนการ เห็นคุณของ

ศักยภาพ สรรค์สร้างแนวคิด แนวทางและวิธีการด้านพฤติกรรมการขนย้ายอาหารของมดแดง ผลการเรียนรู้ 
มดแดงขนย้ายอาหารโดยใช้ปากคาบอาหารไปที่รัง ศักยภาพความแข็งแรง คุณของศักยภาพ ท าให้เกิดความ
คล่องแคล่ว แนวทางของแนวคิด อุปกรณ์อ านวยความสะดวก แนวทางน าไปสร้างรถเข็นของโดยตั้งชื่อว่า  
“สามล้อทรงพลัง” 

  
 

8.สรุปผลการเรียนรู้ 
สามล้อทรงพลัง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของในพ้ืนที่ต่างระดับ เช่น โดย

น าของวางบนรถเข็นลากข้ึนบันไดได้ โดยไม่ต้องใช้แรงยก ล้อจะไต่กับขั้นบันไดเพ่ือปีนขึ้นขั้นต่อไปได้อย่าง
สะดวก คล่องแคล่วดีกว่ารถเข็นธรรมดา ส่งผลต่อนักเรียนดังต่อไปนี้ 

1.ผลประโยชน์นั้นเมื่อเกิดข้ึนแล้ว สืบเนื่องยาวนานไม่รู้จบ 
2.ผลประโยชน์นั้นเมื่อเกิดข้ึนแล้ว ขจัดความขาดแคลนทางกาย 
3.ผลประโยชน์นั้นเมื่อเกิดข้ึนแล้ว บ ารุงจิตให้เบิกบาน 
4.ผลประโยชน์นั้นเมื่อเกิดข้ึนแล้ว ตกอยู่กับมหาชนคนส่วนใหญ่ 
9.เอกสารอ้างอิง 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี. 2560. คู่มือการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์. 2531. แนวพระราชด าริด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ. 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชนแ์ท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที ่1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที ่2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนล าดวนพิทยาคม   จังหวดั บุรีรัมย ์
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 
เปิดสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ๖ 
ที่อยู่ ๑๒๓  หมู่ 11 ต าบลล าดวน  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรรีัมย์ 
โทรศัพท ์๐๔๔ – ๑๑๙๙๗๗   อีเมล . Lamduanpit123@gmail.com     

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงมพีระราชดําริบางประการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการ 
ปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจ และเกิดความปติที่จะทําการ ศึกษาและอนุรักษพืช 
พรรณตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมที่ใหเกิดความรสูึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย 
เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครยีด ซึ่งจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว” 
 จากพระราชดาํริข้างต้นทําให้เกิดแรงบันดาลใจในการสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสาํนึกในการอนรุกัษ
พืชพรรณ โดยสนองพระราชดํารใิน “งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” เพื่อเปนสื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรกัษ 
พันธุกรรมพชื โดยใหเยาวชนใกลชิดกับพืชพรรณ เห็นคุณคา ประโยชน ความสวยงาม อันจะกอใหเกิด
ความคดิที่จะอนุรักษพืชพรรณ ตอไป เกิดความรกั หวงแหน และรูจักการนําไปใช ประโยชนอยางยั่งยืน ตาม
แนวทางพระราชดําริฯตอ่ไป คือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ตามแนวทางการดาํเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามลําดับคือ  1. เรียนรู้ใน 5 องค์ประกอบ   2. เรียนรู้เกี่ยวกับพืชศกึษา   3. เรียนรู ้
3 สาระ ในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย ได้แก่  
 1. เรียนรู้ในชัว่โมงกิจกรรมแนะแนวที่มีครูที่ปรึกษาเป็นผู้จัดกิจกรรมแก่ผูเ้รียน   
 2. กิจกรรมชุมนุม   
 3. กิจกรรมบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยเริ่มที ่ผู้สอน
วิชาชวีวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ และขยายผลการจดักิจกรรมบูรณาการไปทุกรายวชิาในกลุ่ม
สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์แล้วเพิ่มไปกลุ่มสาระอื่นจนครบ 8 กลุ่มสาระ 

การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียนเข้าใจความส าคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์
ทรัพยากรและพันธุกรรมพืช 

7.ผลการเรียนรู้ 
นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้วิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษาเพ่ือน าไปสู่การจินตนการ เห็นคุณของ

ศักยภาพ สรรค์สร้างแนวคิด แนวทางและวิธีการด้านพฤติกรรมการขนย้ายอาหารของมดแดง ผลการเรียนรู้ 
มดแดงขนย้ายอาหารโดยใช้ปากคาบอาหารไปที่รัง ศักยภาพความแข็งแรง คุณของศักยภาพ ท าให้เกิดความ
คล่องแคล่ว แนวทางของแนวคิด อุปกรณ์อ านวยความสะดวก แนวทางน าไปสร้างรถเข็นของโดยตั้งชื่อว่า  
“สามล้อทรงพลัง” 

  
 

8.สรุปผลการเรียนรู้ 
สามล้อทรงพลัง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของในพ้ืนที่ต่างระดับ เช่น โดย

น าของวางบนรถเข็นลากข้ึนบันไดได้ โดยไม่ต้องใช้แรงยก ล้อจะไต่กับขั้นบันไดเพ่ือปีนขึ้นขั้นต่อไปได้อย่าง
สะดวก คล่องแคล่วดีกว่ารถเข็นธรรมดา ส่งผลต่อนักเรียนดังต่อไปนี้ 

1.ผลประโยชน์นั้นเมื่อเกิดข้ึนแล้ว สืบเนื่องยาวนานไม่รู้จบ 
2.ผลประโยชน์นั้นเมื่อเกิดข้ึนแล้ว ขจัดความขาดแคลนทางกาย 
3.ผลประโยชน์นั้นเมื่อเกิดข้ึนแล้ว บ ารุงจิตให้เบิกบาน 
4.ผลประโยชน์นั้นเมื่อเกิดข้ึนแล้ว ตกอยู่กับมหาชนคนส่วนใหญ่ 
9.เอกสารอ้างอิง 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี. 2560. คู่มือการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์. 2531. แนวพระราชด าริด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ. 
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 4. จัดกิจกรรมคา่ยงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใน องค์ประกอบที ่1 การจดัท าป้ายชือ่พรรณไม ้
และ กิจกรรม องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู ้ โดยมีคุณคร ู8 กลุ่มสาระการเรียนรูร้ว่มจัด
กิจกรรม   
 5. รว่มกับครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมค่ายให้ความรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรม ประเพณใีนท้องถิ่น 
จากวทิยากรภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และลงมือปฏิบัติ ได้แก่ ข้าวต้มด่าง  บายศรีประกอบพิธพีราหมณ ์7 ชั้น  ขนม
ฝักบัว   ขนมเทียนไส้มะพร้าว    

๖. กิจกรรมค่ายวทิย์สานศิลป์  การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์แบบลายเส้น และ การวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์  แบบลงสี (สีไม้ / สีเทียน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

จากการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสืบเนื่องนั้น ท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนคือ มีการ
อนุรักษ์ว่านจูงนางเพิ่มปริมาณมากขึ้น มีทั้งนักเรียนน ามาปลูกขยายในโรงเรียนและผู้ปกครองในชุมชนร่วมกัน
อนุรักษ์พื้นที่ที่มีว่านจูงนางในธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป  โรงเรียนได้ใช้ชีวภาพและกายภาพเป็นสื่อการเรียนรู้โดย
บูรณาการกับ ๘ กลุ่มสาระ และเรียนรู้ถึงทรัพยากร ภูมิปัญญา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นจากการ
ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานให้คงอยู่กับชุมชนต่อไป และส่งผลให้นักเรียนมี
สมรรถภาพทางการเรียนรู้ดี มีความใกล้ชิดกับชุมชุมมากขึ้น 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
 

ชื่อผลงานเด่น    สบูว่่านจูงนาง (Geodorum Soap) 
แรงบันดาลใจ  

การน าความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์มาอนุรกัษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน จากว่านจูงนางมีสรรพคุณทางสมุนไพร
ในการรักษาอาการงูสวดั แผลพุพอง แผลน้ าร้อนลวก   ในการผลติสบู่ว่านจูงนาง ใช้ในชวีิตประจ าวัน ให้มี
ความทันสมัย และเป็นการเพิ่มมูลคา่ให้กับผลิตภณัฑ์ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ 
ปัจจัยในการเรียนรู ้
   1.  กลีเซอรีนก้อน  

2.  กลีเซอรีนเหลว  
3.  วิตามินอี  
4.  เหง้าว่านจูงนาง  
5.  เอทานอล 95% 
6.  ฟิล์มถนอมอาหาร 
 

 
 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เห็นคุณค่าและความส าคัญวา่นจูงนางซึ่งเป็นพืชสมุนไพรในท้องถิ่น 
2. เพื่อศึกษาวธิีการท าสบู่วา่นจูงนาง และน าพชืสมนุไพรในท้องถิ่นมาใชใ้ห้เกิดประโยชน ์

 

วิธีการเรียนรู้  
1.  น าเหง้าวา่นจูงนางมาล้างและห่ันเป็นชิ้นเล็ก ๆ สกัดด้วยเอทานอล 1 สัปดาห์ แล้วระเหยเอทานอล   
2.  จากนั้นหั่นสบู่เป็นชิ้นบาง ๆ ใส่ลงในบีกเกอร์ที ่2 เติมกลีเซอรีน 50 กรมั วิตามิน E  2 กรัม และน าสาร

สกัดวา่นจูงนางในข้อ 1 มา 50 มลิลิลิตร จากนั้นน ามาต้มหลอมรวม  แล้วเทใส่แม่พิมพต์ามต้องการ  
3.  ใสพ่ิมพท์ิ้งไว้ 1-3 ชั่วโมง จนสบู่แข็งตัว แกะออกจากพิมพ์แล้วห่อด้วยฟิล์มทันทีเพื่อป้องกันความชื่น 

 4. จัดกิจกรรมคา่ยงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใน องค์ประกอบที ่1 การจดัท าป้ายชือ่พรรณไม ้
และ กิจกรรม องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู ้ โดยมีคุณคร ู8 กลุ่มสาระการเรียนรูร้ว่มจัด
กิจกรรม   
 5. รว่มกับครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมค่ายให้ความรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรม ประเพณใีนท้องถิ่น 
จากวทิยากรภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และลงมือปฏิบัติ ได้แก่ ข้าวต้มด่าง  บายศรีประกอบพิธพีราหมณ ์7 ชั้น  ขนม
ฝักบัว   ขนมเทียนไส้มะพร้าว    

๖. กิจกรรมค่ายวทิย์สานศิลป์  การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์แบบลายเส้น และ การวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์  แบบลงสี (สีไม้ / สีเทียน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

จากการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสืบเนื่องนั้น ท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนคือ มีการ
อนุรักษ์ว่านจูงนางเพิ่มปริมาณมากขึ้น มีทั้งนักเรียนน ามาปลูกขยายในโรงเรียนและผู้ปกครองในชุมชนร่วมกัน
อนุรักษ์พื้นที่ที่มีว่านจูงนางในธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป  โรงเรียนได้ใช้ชีวภาพและกายภาพเป็นสื่อการเรียนรู้โดย
บูรณาการกับ ๘ กลุ่มสาระ และเรียนรู้ถึงทรัพยากร ภูมิปัญญา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นจากการ
ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานให้คงอยู่กับชุมชนต่อไป และส่งผลให้นักเรียนมี
สมรรถภาพทางการเรียนรู้ดี มีความใกล้ชิดกับชุมชุมมากขึ้น 
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ผลการเรียนรู ้
การจดัท าสบู่ว่านจูงนาง จากการศึกษาค้นควา้ พบว่า อัตราสว่นที่เหมาะสมในการท าสบู่ว่านจูงนาง 

คือ กลีเซอรีนก้อน : กลีเซอรีนเหลว : วิตามินอี : สารสกดัวา่นจูงนางในเอทานอล คือ 10 : 1 : 0.1  และใช้
สารสกดัเหง้าว่านจูงนางในเอทานอล 50  มิลลิลติร ต่อการใช้กลีเซอรีนกอ้น 500 กรัม จะได้สบู่กอ้นที่มี
คุณภาพเหมาะสม ไม่แข็งหรือนิ่มเกินไป ๆ ไม่เป่ือยง่าย เก็บรักษางา่ย รักษาความชุ่มชื้นของสภาพผิว 
 

 

 

 

 

 

สรุปผลการเรยีนรู้  
สบู่ว่านจูงนาง จดัท าขึ้นเพื่อให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของวัตถุดิบในทอ้งถิ่น เพื่อการเรียนรู้

สรรพคุณของว่านจูงนาง และน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า อัตราสว่นที่เหมาะสมใน
การท าสบู่ว่านจูงนาง คือ กลีเซอรีนก้อน : กลีเซอรีนเหลว : วติามินอ ี: สารสกัดว่านจูงนางในเอทานอล คือ  
10 : 1 : 0.1  และใช้สารสกัดเหง้าว่านจูงนางในเอทานอล 50  มิลลิลติร ต่อการใช้กลีเซอรีนก้อน 500 กรัม จะ
ได้สบู่ก้อนที่มีคุณภาพเหมาะสม ไม่แข็งหรือนิ่มเกินไป ๆ ไม่เปื่อยง่าย รักษาความชุ่มชื้นของสภาพผวิ  
 
เอกสารอ้างอิง 
ปรียาภรณ์ น้อยสงวน. 2559. สบู่. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://artthesis-preeyapon. 

blogspot.com/2013/09/1.html [สืบค้น วันที่ 20 กรกฏาคม 2564] 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2562. กลีเซอรอล. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/ 

wiki/กลีเซอรอล [สืบค้น วันที่ 20 กรกฏาคม 2564] 
สมนึก  ภัททิยธนี.  (2555).  การวัดผลการศึกษา.  กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์. 
 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันอังคารที ่21 มิถุนายน พ.ศ.2565 

ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร ์        โทรศพัท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 
           นางจรีังกานต์  ปักเข็ม       โทรศพัท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
    เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เปิดสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.1 – ปวช.3 
ที่อยู่ เลขที่ 70  หมู่ 5  ต าบลห้วยแถลง  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  
โทรศัพท์ 044-391202  อีเมล  htpschool@htp.ac.th 
 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
  จากพระราชด าริฯ  ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดจิตส านึก และอนุรักษ์ทรัพยากร  ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
และชุมชน จึงมีมติร่วมกันเข้าร่วมสนองโครงการพระราชด าริ น างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ลงสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความยั่งยืน 
 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  ใช้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนท าให้เกิดการเรียนรู้                  
ที่หลากหลาย ไม่เกิดความเครียด มีความเบิกบาน มีผลงาน และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แท้แก่มหาชน 
 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  
  จากการศึกษาพืชศึกษา กระชาย อย่างต่อเนื่องท าให้รู้ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว 
ประโยชน์แท้แก่มหาชน รวมถึงจากการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จึงไดค้ิดนวัตกรรม ดริปกระชายเพื่อสุขภาพ 
 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

 

 
 

ผลการเรียนรู ้
การจดัท าสบู่ว่านจูงนาง จากการศึกษาค้นควา้ พบว่า อัตราสว่นที่เหมาะสมในการท าสบู่ว่านจูงนาง 

คือ กลีเซอรีนก้อน : กลีเซอรีนเหลว : วิตามินอี : สารสกดัวา่นจูงนางในเอทานอล คือ 10 : 1 : 0.1  และใช้
สารสกดัเหง้าว่านจูงนางในเอทานอล 50  มิลลิลติร ต่อการใช้กลีเซอรีนกอ้น 500 กรัม จะได้สบู่กอ้นที่มี
คุณภาพเหมาะสม ไม่แข็งหรือนิ่มเกินไป ๆ ไม่เป่ือยง่าย เก็บรักษางา่ย รักษาความชุ่มชื้นของสภาพผิว 
 

 

 

 

 

 

สรุปผลการเรยีนรู้  
สบู่ว่านจูงนาง จดัท าขึ้นเพื่อให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของวัตถุดิบในทอ้งถิ่น เพื่อการเรียนรู้

สรรพคุณของว่านจูงนาง และน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า อัตราสว่นที่เหมาะสมใน
การท าสบู่ว่านจูงนาง คือ กลีเซอรีนก้อน : กลีเซอรีนเหลว : วติามินอ ี: สารสกัดว่านจูงนางในเอทานอล คือ  
10 : 1 : 0.1  และใช้สารสกัดเหง้าว่านจูงนางในเอทานอล 50  มิลลิลติร ต่อการใช้กลีเซอรีนก้อน 500 กรัม จะ
ได้สบู่ก้อนที่มีคุณภาพเหมาะสม ไม่แข็งหรือนิ่มเกินไป ๆ ไม่เปื่อยง่าย รักษาความชุ่มชื้นของสภาพผวิ  
 
เอกสารอ้างอิง 
ปรียาภรณ์ น้อยสงวน. 2559. สบู่. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://artthesis-preeyapon. 

blogspot.com/2013/09/1.html [สืบค้น วันที่ 20 กรกฏาคม 2564] 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2562. กลีเซอรอล. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/ 

wiki/กลีเซอรอล [สืบค้น วันที่ 20 กรกฏาคม 2564] 
สมนึก  ภัททิยธนี.  (2555).  การวัดผลการศึกษา.  กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์. 
 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันอังคารที ่21 มิถุนายน พ.ศ.2565 

ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร ์        โทรศพัท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 
           นางจรีังกานต์  ปักเข็ม       โทรศพัท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู้ ) 

                                TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 1 บรรทัด 
 
2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วธิีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 
 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                        

 

 

 

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 
 

4.ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                     

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย 

                                  
 
 
 
 

 
 

ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 

ชื่อผลงานเด่น ดริปกระชายเพ่ือสุขภาพ 
 

จุดเด่นของผลงาน  สาธิตการดริปกระชาย เพ่ือน ามาผสมกับส่วนผสมอื่น ๆ เป็นเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ      
ที่หลากหลายเมนู    
 

แรงบันดาลใจ การดริปเครื่องดื่มก าลังเป็นที่นิยม ประกอบกับกระชายเป็นพืชในท้องถิ่นที่พบมาก และ
เป็นพืชศกึษาของโรงเรียน จากการศึกษา พบว่าเป็นสมุนไพรอีกหนึ่งตัวที่ก าลังมีการวิจัยสารสกัดกระชาย
ว่าช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน COVID-19 ได้ 
 
 

ปัจจัย อุปกรณ์และเครื่องดริปกระชายท าจากแก้ว ด้วยคุณสมบัติของแก้วไม่น าความร้อน และไม่ดูดซึม
สารปนเปื้อนและยังเพ่ิมสุนทรียภาพในการมองเห็น 
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5.วัตถุประสงค์  
 
                                                                                                                              

 

                     

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 
 

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ข้ันตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 
 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

 

 

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้ได้น้ ากระชาย ที่มีคุณสมบัติทั้ง รสชาติ สี กลิ่น ที่มีความเป็นกระชายอยู่ครบถ้วน 
                 2.เพ่ือให้ได้เมนูเครื่องดื่มกระชายเพื่อสุขภาพที่มีความหลากหลายรสชาติ                   . 
 

วิธีการเรียนรู้   1. ศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิตด้านคุณสมบัติของกระชายแต่ละส่วน  
2. เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสกัดน้ ากระชาย แบบดริป 
3. เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการผสมน้ ากระชายกับส่วนผสมอ่ืนเพื่อเพ่ิมรสชาติ 
4. เรียนรู้ จัดหาภาชนะเพ่ือใส่เครื่องดื่มกระชายให้เหมาะสม 
5. เผยแพร่ผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ให้แก่มหาชน 
 

 

ผลการเรียนรู้  การสกัดน้ ากระชายด้วยวิธีการ ดริป เป็นวิธกีารหนึ่งที่ท าให้เราได้สารสกัดน้ ากระชาย     
ที่มีคุณสมบัติทั้ง รสชาติ สี กลิ่น ของกระชายอยู่ครบถ้วน เป็นแนวทางในการสกัดสารจากส่วนผสมอื่น 
ของเครื่องดื่มกระชายเพื่อสุขภาพ อาทิเช่น มะนาว มะขาม ใบเตย เป็นต้น ท าให้ได้เครื่องดื่มท่ีมีรสชาติ   
ที่หลากหลาย อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสกัดเป็นอุปกรณ์ท่ีท ามาจากแก้วท าให้มองเห็นกระบวนการเกิดปฏิกิริยา
ต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน การดูแลรักษาความสะอาดท าได้ง่าย  

 
 
 

  

สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู้ ) 

                                TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 1 บรรทัด 
 
2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วธิีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 
 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                        

 

 

 

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 
 

4.ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                     

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย 

                                  
 
 
 
 

 
 

ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 

ชื่อผลงานเด่น ดริปกระชายเพ่ือสุขภาพ 
 

จุดเด่นของผลงาน  สาธิตการดริปกระชาย เพ่ือน ามาผสมกับส่วนผสมอื่น ๆ เป็นเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ      
ที่หลากหลายเมนู    
 

แรงบันดาลใจ การดริปเครื่องดื่มก าลังเป็นที่นิยม ประกอบกับกระชายเป็นพืชในท้องถิ่นที่พบมาก และ
เป็นพืชศกึษาของโรงเรียน จากการศึกษา พบว่าเป็นสมุนไพรอีกหนึ่งตัวที่ก าลังมีการวิจัยสารสกัดกระชาย
ว่าช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน COVID-19 ได้ 
 
 

ปัจจัย อุปกรณ์และเครื่องดริปกระชายท าจากแก้ว ด้วยคุณสมบัติของแก้วไม่น าความร้อน และไม่ดูดซึม
สารปนเปื้อนและยังเพ่ิมสุนทรียภาพในการมองเห็น 
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8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

                            TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด  

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

                  TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย 

 
    

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันจันทร์ ที่ 15  สิงหาคม พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :              
นางจีรังกานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938   อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 
นางรวมพร คงจันทร์          โทรศัพท์ : 089–8916621  อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

 

สรุปผลการเรียนรู้ การสกัดสารจากพืชด้วยวิธีการ ดริป จากอุปกรณ์ท่ีท ามาจากแก้ว เป็นวิธีการหนึ่งที่   
ท าให้เราได้สารสกัดท่ีมีคุณสมบัติทั้ง รสชาติ สี กลิ่น ของวัตถุดิบอยู่ครบถ้วน วิธีการดังกล่าวเป็นอีกวิธีการ
หนึ่งที่จะให้ผู้ที่มีความสนใจน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แท้แก่มหาชนต่อไป 

 
 

เอกสารอ้างอิง รายงานการศึกษา กระชาย ของโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 

 

 

Admin
Typewritten Text
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8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

                            TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด  

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

                  TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย 

 
    

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันจันทร์ ที่ 15  สิงหาคม พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :              
นางจีรังกานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938   อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 
นางรวมพร คงจันทร์          โทรศัพท์ : 089–8916621  อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

 

สรุปผลการเรียนรู้ การสกัดสารจากพืชด้วยวิธีการ ดริป จากอุปกรณ์ท่ีท ามาจากแก้ว เป็นวิธีการหนึ่งที่   
ท าให้เราได้สารสกัดท่ีมีคุณสมบัติทั้ง รสชาติ สี กลิ่น ของวัตถุดิบอยู่ครบถ้วน วิธีการดังกล่าวเป็นอีกวิธีการ
หนึ่งที่จะให้ผู้ที่มีความสนใจน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แท้แก่มหาชนต่อไป 

 
 

เอกสารอ้างอิง รายงานการศึกษา กระชาย ของโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลำดับบัตร    ป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
    เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 

 

ชื่อสถานศึกษา       โรงเรียนวัดเขากลอย       จังหวัด      สงขลา   
สังกัด       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  
เปิดสอนระดับ     อนุบาล - ประถมศึกษาปีท่ี 6 
ที่อยู่       หมู่ที่ 8  ตำบลท่าข้าม  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
โทรศัพท ์    0869578275     อีเมล   watkhaokloi@ska2.go.th 
 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ 
"การรักในทรัพยากร คือ การรักชาติ 
รักแผ่นดิน รักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเรา 
การที่จะให้เขารักประเทศชาติหรือรักษา 
สมบัติของเขานั้น ทำได้โดยก่อให้เกิด 
ความรักความเข้าใจ ถ้าใครไม่รู้จักกัน 
เราก็ไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความผูกพัน 
ต่อกัน แต่ว่าถ้าให้รู้จักสิ่งนั้นว่าคืออะไร 
หรือว่าทำงาน ก็จะรู้สึกชื่นชมและรัก 
หวงแหนสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และจะทำให้ 
เกิดประโยชน์ได"้ 

พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔0 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตร์ลดา 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ด้านวิชาการ  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เหมาะสมกับวัย เกิดนวัตกรน้อยในโรงเรียน เช่น นักเขียน นักประดิษฐ์  
ครูนำ พืช ชีวภาพ กายภาพ ในโรงเรียน มาเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้   โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ด้านภูมิปัญญา เกิดกระบวนการ รับ นำมาใช้ สร้างนวัตกรรม  ถ่ายทอด  และสืบสานต่อให้คงอยู่คู่กับชุมชน   
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักและหวงแหน โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
การใช้ภูมิปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากศักยภาพของตำลึง ( ชะโป่ง ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
โรงเรียนวัดเขากลอย 
หมายเหต ุ: ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที ่3  
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู้ ) 
การใช้ภูมิปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากศักยภาพของตำลึง ( ชะโป่ง ) ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 – 6 โรงเรียนวัดเขากลอย 
 
2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 
ใช้เวลาผลิตในระยะสั้น สามารถใช้ใส่สิ่งของได้หลากหลาย เช่น ใส่ขวดน้ำ  ปิ่นโต หรือเป็นถุงใส่สินค้าของ
ชมุชน  ทีม่ีความยืดหยุ่น ทนทาน พกพาได้สะดวก และช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้อีกด้วย 
 
3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความสำคัญของผลงาน ฯลฯ) 
จากการค้นพบด้านรูปลักษณ์และศักยภาพของเถาตำลึงที่มีความเหนียวทนทาน  จึงไดน้ำเชือกฟางที่มีความ
เหนียวทนทานสามารถใช้แทนเถาตำลึงได้ มาจักสานเป็นเครื่องใช้ ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก 
 
4.ปัจจัย (ปจัจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 

                      
1. เชือกฟาง 
2. หลอดดูด  
3. ลูกปัดหลากสี 

                         
5.วัตถุประสงค์  
เพ่ือศึกษาการใช้ภูมิปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากศักยภาพของตำลึง โดยใช้เชือกฟาง 
 
6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ลำดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

1) ศึกษาวิธีการจักสานเครื่องใช้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน 
2) ค้นหาวัสดุที่มรีูปลักษณ์และศักยภาพเทียบเท่ากับตำลึง 
3) ออกแบบผลิตภัณฑ์จักสาน 
4) สร้างผลิตภัณฑ์จักสาน 
5) นำไปทดลองใช้  พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเผยแพร่สู่ชุมชน 
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7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
จากการศึกษาการใช้ภูมิปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากศักยภาพของตำลึง โดยใช้เชือกฟาง พบว่า  
สามารถนำเชือกฟางที่มีความเหนียวทนทานมาจักสานเป็นเครื่องใช้ ( ชะโป่ง )  ใช้ใส่สิ่งของได้หลากหลาย เช่น 
ใส่ขวดน้ำ  ปิ่นโต หรือเป็นถุงใส่สินค้าของชุมชน  ทีม่ีความยืดหยุ่น ทนทาน พกพาได้สะดวก และช่วยลดการ
ใช้ถุงพลาสติกได้อีกด้วย 

                             
 
8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
การใช้ภูมิปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากศักยภาพของตำลึง ( ชะโป่ง ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
โรงเรียนวัดเขากลอย เพ่ือศึกษาการใช้ภูมิปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากศักยภาพของตำลึง โดยใช้เชือก
ฟาง  ด้วยวิธีการศึกษาวิธีการจักสานเครื่องใช้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ค้นหาวัสดุที่มีรูปลักษณ์และศักยภาพ
เทียบเท่ากับตำลึง  ออกแบบผลิตภัณฑ์จักสาน  สร้างผลิตภัณฑ์จักสาน  นำไปทดลองใช้  พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และเผยแพร่สู่ชุมชน  จากการศึกษาพบว่า สามารถนำเชือกฟางที่มีความเหนียวทนทานมาจักสานเป็นเครื่องใช้ 
( ชะโป่ง )  เพ่ือทดแทนการใช้ถุงพลาสติกได้ ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 
9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปะศาสตร์. (2559). การบริหารจัดการภูมิปัญญา  
              พัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเชือกมัดฟาง : วารสารศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
              วิทยาเขตหาดใหญ ่ 8 (1) ,134-150 

 

 

 

 

 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรังกานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที ่3  
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู้ ) 
การใช้ภูมิปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากศักยภาพของตำลึง ( ชะโป่ง ) ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 – 6 โรงเรียนวัดเขากลอย 
 
2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 
ใช้เวลาผลิตในระยะสั้น สามารถใช้ใส่สิ่งของได้หลากหลาย เช่น ใส่ขวดน้ำ  ปิ่นโต หรือเป็นถุงใส่สินค้าของ
ชมุชน  ทีม่ีความยดืหยุ่น ทนทาน พกพาได้สะดวก และช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้อีกด้วย 
 
3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความสำคัญของผลงาน ฯลฯ) 
จากการค้นพบด้านรูปลักษณ์และศักยภาพของเถาตำลึงที่มีความเหนียวทนทาน  จึงไดน้ำเชือกฟางที่มีความ
เหนียวทนทานสามารถใช้แทนเถาตำลึงได้ มาจักสานเป็นเครื่องใช้ ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก 
 
4.ปัจจัย (ปจัจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 

                      
1. เชือกฟาง 
2. หลอดดูด  
3. ลูกปัดหลากสี 

                         
5.วัตถุประสงค์  
เพ่ือศึกษาการใช้ภูมิปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากศักยภาพของตำลึง โดยใช้เชือกฟาง 
 
6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ลำดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

1) ศึกษาวิธีการจักสานเครื่องใช้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน 
2) ค้นหาวัสดุที่มรีูปลักษณ์และศักยภาพเทียบเท่ากับตำลึง 
3) ออกแบบผลิตภัณฑ์จักสาน 
4) สร้างผลิตภัณฑ์จักสาน 
5) นำไปทดลองใช้  พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเผยแพร่สู่ชุมชน 
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     แบบเสนอแนวคิด  

การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
         เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนแม่ตะมาน จังหวัด เชียงใหม่ 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
เปิดสอนระดับ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 
ทีอ่ยู ่หมู่ที่  2  บ้านแม่ตะมาน ต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 
โทรศัพท์ 082 888 4063  อีเมล bigberm.sm@gmail.com 
 

แนวคิดที่ ๑ พระราชด าริและแรงบันดาลใจ  
 ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริบางประการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการ 
ปลูกฝังใหเ้ด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทําการ ศึกษาและอนุรักษ์พืช 
พรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์และวจะเกิดผลเสีย 
เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทําให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
 จากพระราชดําริข้างต้นทําให้เกิดแรงบันดาลใจในการสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
พืชพรรณ โดยสนองพระราชดําริในงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพ่ือเป็นสื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนใกล้ชิดกับพืชพรรณ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิด
ความคิดท่ีจะอนุรักษ์พืชพรรณ ต่อไป เกิดความรัก หวงแหน และรู้จักการนําไปใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตาม
แนวทางพระราชดําริฯต่อไป คือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ตามแนวทางการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามลําดับคือ  1. เรียนรู้ใน 5 องค์ประกอบ   2. เรียนรู้เกี่ยวกับพืชศึกษา   3. เรียนรู้ 
3 สาระ  4. เรียนรู้จากการสํารวจงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ
ต่างๆอย่างหลากหลาย ได้แก่  
 1. กิจกรรมบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับกลุ่มสาระต่างๆ โดยเริ่มที่ ผู้สอนวิชา ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และขยายผลการจัดกิจกรรมบูรณาการไปทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจนครบ 8 
กลุ่มสาระ 
 2. กิจกรรมชุมนุม   
 3. ร่วมกับครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น ตลอดจนเรียนรู้ภูมิ
ปัญาท้องถิ่นง่ายๆ เช่น ความรู้ทางสมุนไพร  ความรู้การทําลูกประคบ ความรู้การทําชา และการทําขนมต่างๆ 
เป็นต้น 
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แนวคิดที่ 2 คุณค่าและประโยชน์  
 ในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทั้ง 5 องค์ประกอบ พืชศึกษา  3 สาระ และฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น โดยจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทั้งรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้
กับ 8 กลุ่มสาระ  เรียนรู้กับครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คุณค่าและประโยชน์ ทั้งต่อนักเรียน  ครู  โรงเรียน และ
ชุมชน  
นักเรียน 
1. ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
2. เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
4. รู้ถึงทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นตนเอง 
5. ได้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ส านึกรักบ้านเกิดหรือท้องถิ่นตน 
ครู 
1. ใช้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ 
2. ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หาง่ายราคาถูก 
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน ผู้ร่วมงาน และชุมชน 
โรงเรียน 
1. มีสวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี 
2. เป็นแหล่งศึกษาดูงาน 
3. ความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานอื่น 
4. บุคลากรเป็นวิทยากร 
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานโรงเรียน 
ชุมชน 
1. สร้างความสัมพันธ์ที่กับโรงเรียน 
2. ถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่นักเรียน 
3. ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น เช่นหญ้าหวาน 
4. ร่วมเรียนรู้ข้อมูลทรัพยากรในท้องถิ่นตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     แบบเสนอแนวคิด  

การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
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ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
         เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนแม่ตะมาน จังหวัด เชียงใหม่ 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
เปิดสอนระดับ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 
ทีอ่ยู ่หมู่ที่  2  บ้านแม่ตะมาน ต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 
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แนวคิดที่ ๑ พระราชด าริและแรงบันดาลใจ  
 ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริบางประการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการ 
ปลูกฝังใหเ้ด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทําการ ศึกษาและอนุรักษ์พืช 
พรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์และวจะเกิดผลเสีย 
เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทําให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
 จากพระราชดําริข้างต้นทําให้เกิดแรงบันดาลใจในการสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
พืชพรรณ โดยสนองพระราชดําริในงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพ่ือเป็นสื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนใกล้ชิดกับพืชพรรณ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิด
ความคิดท่ีจะอนุรักษ์พืชพรรณ ต่อไป เกิดความรัก หวงแหน และรู้จักการนําไปใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตาม
แนวทางพระราชดําริฯต่อไป คือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ตามแนวทางการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามลําดับคือ  1. เรียนรู้ใน 5 องค์ประกอบ   2. เรียนรู้เกี่ยวกับพืชศึกษา   3. เรียนรู้ 
3 สาระ  4. เรียนรู้จากการสํารวจงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ
ต่างๆอย่างหลากหลาย ได้แก่  
 1. กิจกรรมบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับกลุ่มสาระต่างๆ โดยเริ่มที่ ผู้สอนวิชา ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และขยายผลการจัดกิจกรรมบูรณาการไปทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจนครบ 8 
กลุ่มสาระ 
 2. กิจกรรมชุมนุม   
 3. ร่วมกับครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น ตลอดจนเรียนรู้ภูมิ
ปัญาท้องถิ่นง่ายๆ เช่น ความรู้ทางสมุนไพร  ความรู้การทําลูกประคบ ความรู้การทําชา และการทําขนมต่างๆ 
เป็นต้น 
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ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต 
โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

 
1. ชื่อผลงานเด่น 

โครงงานอาชีพ คุกกี้ธัญพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 
 
2. จุดเด่นของผลงาน  

คุกกี้ธัญพืชเพ่ือสุขภาพ ผสมผสานธัญพืชหลากชนิดอันทรงคุณค่า เพิ่มความหวานจากหญ้าหวาน โรย
ด้วยงาข้ีม้อน ด าเนินงานผ่านโครงงานอาชีพ ระยะเวลาเพียง 1 สัปดาห์ นักเรียนมีขนมที่มีประโยชน์
รับประทาน สร้างงานสร้างอาชีพ ฝึกทักษะการท าขนม มีทักษะอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียน โรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพให้แก่ชุมชน สร้างสรรค์ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ 
 
3. แรงบันดาลใจ 

การน าพืชศึกษา (งาขี้ม้อนและหญ้าหวาน) มาเป็นส่วนผสมที่ลงตัวในคุกก้ีธัญพืช คุณประโยชน์ของงา
ขี้ม้อนและหญ้าหวานรวมทั้งธัญพืชหลากชนิด ท าให้ก่อเกิดเป็นขนมคุกกี้ธัญพืชอันทรงคุณค่า มีประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภค สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนที่ต้องการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน สร้างรายได้
ระหว่างเรียน เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 
 
4. ปัจจัย 

ปัจจัยหลักเป็นพืชศึกษา ได้แก่ งาข้ีม้อนและหญ้าหวาน 
 

   
 

ภาพปัจจัยหลักศึกษา งาขี้ม้อน(ซ้าย)และหญ้าหวาน(ขวา) 
 
 
5. วัตถุประสงค์ 

1) รู้และเข้าใจ ขั้นตอนและมีทักษะการท าขนมคุกก้ีธัญพืชเพ่ือสุขภาพ   
2) สร้างรายได้แก่นักเรียนเป็นอาชีพเสริมหรือรายได้ระหว่างเรียน 

 
6. วิธีการเรียนรู้ 

1) ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพด้านคุณสมบัติของงาขี้ม้อนและหญ้าหวาน จินตนาการเห็นคุณของ
ศักยภาพ หาแนวคิด แนวทาง และสรรสร้างวิธีการสู่การท าขนมคุกกี้ธัญพืชเพื่อสุขภาพ  
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2) ศึกษาข้ันตอนการท าคุก้ีธัญพืช ตลอดจนวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ที่ต้องใช้ 
3) ลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนการท าโครงงานอาชีพ 
4) ศึกษาความพึงพอใจจากผู้บริโภคเพ่ือน ามาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาสูตร ค านวณต้นทุนการ

ผลิต  
5) ส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น น าวิธีการกระบวนการ พัฒนา เป็นองค์ความรู้และ

นวัตกรรมใหม่ สาธิต เผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจน าไปสู่ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
 

 
แผนภาพแสดงขั้นตอนการท าโครงงานอาชีพ คุกกี้ธัญพืช 

 
7. ผลการเรียนรู้ 

1) คุกกี้ธัญพืช มีส่วนผสมหลัก คือ ใบหญ้าหวาน งาขี้ม้อน เมล็ดทานตะวัน งาขาว งาด า เม็ดมะม่วง
หิมพานต์ อัลมอนด์ เมล็ดฟักทอง และไข่ไก่ 

2) ลดน้ าตาลทรายแต่เพ่ิมความหวานจากหญ้าหวาน สรรพคุณมากมายจากเมล็ดงาขี้ม้อน 
3) ผสมเมล็ดงาขี้ม้อนและหญ้าหวานในสัดส่วนที่เหมาะสม 
4) ผู้บริโภคมีความพึงพอใจคุกกี้ธัญพืชเพ่ือสุขภาพ ระดับดีมาก ร้อยละ 95  
5) ท าจ าหน่ายมีก าไร เผยแพร่สูตรการท าคุกก้ีธัญพืชเพ่ือสุขภาพ สาธิตแนะน าให้แก่ผู้ที่สนใจได้ 

 

   
 

ภาพปัจจัยการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์คุกก้ีธัญพืช 

ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต 
โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

 
1. ชื่อผลงานเด่น 

โครงงานอาชีพ คุกกี้ธัญพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 
 
2. จุดเด่นของผลงาน  

คุกกี้ธัญพืชเพ่ือสุขภาพ ผสมผสานธัญพืชหลากชนิดอันทรงคุณค่า เพิ่มความหวานจากหญ้าหวาน โรย
ด้วยงาขี้ม้อน ด าเนินงานผ่านโครงงานอาชีพ ระยะเวลาเพียง 1 สัปดาห์ นักเรียนมีขนมที่มีประโยชน์
รับประทาน สร้างงานสร้างอาชีพ ฝึกทักษะการท าขนม มีทักษะอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียน โรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพให้แก่ชุมชน สร้างสรรค์ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ 
 
3. แรงบันดาลใจ 

การน าพืชศึกษา (งาขี้ม้อนและหญ้าหวาน) มาเป็นส่วนผสมที่ลงตัวในคุกก้ีธัญพืช คุณประโยชน์ของงา
ขี้ม้อนและหญ้าหวานรวมทั้งธัญพืชหลากชนิด ท าให้ก่อเกิดเป็นขนมคุกกี้ธัญพืชอันทรงคุณค่า มีประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภค สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนที่ต้องการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน สร้างรายได้
ระหว่างเรียน เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 
 
4. ปัจจัย 

ปัจจัยหลักเป็นพืชศึกษา ได้แก่ งาข้ีม้อนและหญ้าหวาน 
 

   
 

ภาพปัจจัยหลักศึกษา งาขี้ม้อน(ซ้าย)และหญ้าหวาน(ขวา) 
 
 
5. วัตถุประสงค์ 

1) รู้และเข้าใจ ขั้นตอนและมีทักษะการท าขนมคุกก้ีธัญพืชเพ่ือสุขภาพ   
2) สร้างรายได้แก่นักเรียนเป็นอาชีพเสริมหรือรายได้ระหว่างเรียน 

 
6. วิธีการเรียนรู้ 

1) ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพด้านคุณสมบัติของงาขี้ม้อนและหญ้าหวาน จินตนาการเห็นคุณของ
ศักยภาพ หาแนวคิด แนวทาง และสรรสร้างวิธีการสู่การท าขนมคุกกี้ธัญพืชเพื่อสุขภาพ  
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8. สรุปผลการเรียนรู้ 

ปฏิบัติมีความรู้และเข้าใจ ขั้นตอนในการท าคุกกี้ธัญพืชเพ่ือสุขภาพโดยน าสรรพคุณอันทรงคุณค่าของ
งาข้ีม้อนและหญ้าหวานมาเป็นส่วนผสม มี 

กรอบ หวาน มัน หอม และอร่อย ถูกใจผู้บริโภค ตลอดจนมีทักษะการท าคุกกี้ธัญพืชเพ่ือสุขภาพ 
สามารถน าไปเป็นอาชีพเสริมหรือรายได้ระหว่างเรียนแก่นักเรียนและผู้สนใจ ท าขายแล้วเกิดก าไรสร้างรายได้ 

 
9. เอกสารอ้างอิง 
กรกมล ลีลาธีรภัทร. 2556. ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมไทยเก้าพี่น้อง. ปริญญานิพนธ์ 
          บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก. 
กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร. 2562. งาขี้ม้อนและประโยชน์ต่อสุขภาพ. วารสารอาหาร, 49(3), 11-16. 
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์. 2553. มหัศจรรย์น้ ามันงาขี้ม้อน. วารสารอาหาร, 40(1), 52-53. 
ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล. 2545. สรรพคุณของหญ้าหวาน. วารสารวิจัยวัฒนธรรม(ศรรชนีวารสาร),1(2),124-139 
พจนีย์ บุญนา และคณะ. 2556. คุกกี้เมล็ดกระบก. งานวิจัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
         เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 
ไพลิน ผู้พัฒน์. 2548. คุกกี้ธัญพืช. วารสารอาหาร, 35(1), 28-30. 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลำดับบัตร    ป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
        เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนกระแชงวิทยา จังหวัด ศรีสะเกษ 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  ที่อยู ่9 หมู่ 2 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
  โทรศัพท ์045810509 อีเมล kruyupawan5@gmail.com 
 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ 

“เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตใจเป็นนักอนุรักษ์ตั้งแต่อายุยังน้อย เม่ือเจริญวัยขึ้นจะ
เป็นกำลังสำคัญช่วยรักษาของดีมีคุณค่าของท้องถิ่นตนและเข้าใจกระบวนการพัฒนาที่จะก่อให้เกิดความ
เจริญยั่งยืนเป็นอย่างดี” 
ความตอนหนึ่งจากพระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับ
ภูมิภาค ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 
24 พฤษภาคม 2561 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 การนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน ทั้ง 5 องค์ประกอบ  พืชศึกษา 3 
สาระ และฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทั้งรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมบูรณา
การการเรียนรู้กับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมค่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่น “ รักษ์ถิ่นกระแชง” กำหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม เรียนรู้กับครูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คุณค่าและประโยชน์ ทั้งต่อนักเรียน ครู โรงเรียนและชุมชน 

➢ นักเรียน 
o ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
8. สรุปผลการเรียนรู้ 

ปฏิบัติมีความรู้และเข้าใจ ขั้นตอนในการท าคุกกี้ธัญพืชเพ่ือสุขภาพโดยน าสรรพคุณอันทรงคุณค่าของ
งาข้ีม้อนและหญ้าหวานมาเป็นส่วนผสม มี 

กรอบ หวาน มัน หอม และอร่อย ถูกใจผู้บริโภค ตลอดจนมีทักษะการท าคุกกี้ธัญพืชเพ่ือสุขภาพ 
สามารถน าไปเป็นอาชีพเสริมหรือรายได้ระหว่างเรียนแก่นักเรียนและผู้สนใจ ท าขายแล้วเกิดก าไรสร้างรายได้ 

 
9. เอกสารอ้างอิง 
กรกมล ลีลาธีรภัทร. 2556. ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมไทยเก้าพี่น้อง. ปริญญานิพนธ์ 
          บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก. 
กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร. 2562. งาขี้ม้อนและประโยชน์ต่อสุขภาพ. วารสารอาหาร, 49(3), 11-16. 
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์. 2553. มหัศจรรย์น้ ามันงาขี้ม้อน. วารสารอาหาร, 40(1), 52-53. 
ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล. 2545. สรรพคุณของหญ้าหวาน. วารสารวิจัยวัฒนธรรม(ศรรชนีวารสาร),1(2),124-139 
พจนีย์ บุญนา และคณะ. 2556. คุกกี้เมล็ดกระบก. งานวิจัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
         เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 
ไพลิน ผู้พัฒน์. 2548. คุกกี้ธัญพืช. วารสารอาหาร, 35(1), 28-30. 
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o เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
o มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
o มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
o รู้ถึงทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นตนเอง 
o ได้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
o สำนึกรักบ้านเกิดหรือท้องถิ่นตนเอง 

➢ คร ู
o ใช้ชีวภาพและกายภาพเป็นสื่อการเรียนรู้ 
o ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในโรงเรียนได้อย่างคุ้มค่า 
o ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หาง่ายราคาถูก 
o ใช้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ 
o สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน ผู้ร่วมงานและชุมชน 

➢ โรงเรียน 
o มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานอื่น 
o เป็นแหล่งศึกษาดูงาน 
o อนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร 
o มีสวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ 
o เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานโรงเรียน 
o มีความร่มรื่น สวยงาม 

➢ ชุมชน 
o สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียน 
o ถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่นักเรียน 
o ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น 
o เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
➢ เครื่องควบคุมการเปิด-ปิด วาล์วน้ำ 
➢ บ้านอัจฉริยะ 
➢ พวงกุญแจอัญชัน 
➢ เข็มกลัดดอกอัญชัน 
➢ น้ำอัญชันมะนาว 

หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที ่3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู้ ) 
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3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความสำคัญของผลงาน ฯลฯ) 
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➢ คร ู
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6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ลำดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 
1. ศึกษารูปลักษณ์ของมดดำ 
2. พิจารณาศักยภาพด้านรูปลักษณ์ของมดดำ (ส่วนอก) 
3. เรียนรู้ จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ 
4. หาแนวคิดเพ่ือหาแนวทางในการสร้างชิ้นงาน/นวัตกรรม 
5. สรรค์สร้างวิธีการ สร้างชิ้นงาน                    

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
                                                                                                                           

  พืชศึกษา : อัญชัน มีมดดำที่เข้ามาใช้ต้นอัญชันที่ที่อาศัยและหาอาหาร รูปลักษณ์มดดำ พบว่า ส่วน
อกเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างส่วนท้องและส่วนหัว มีสีน้ำตาลปนแดง รูปร่างกลมรี ทรงกระบอก วิเคราะห์หา
ศักยภาพได้ ศักยภาพ สมดุล เป็นระเบียบ และเท่าเทียม ศักยภาพท่ีเลือก คือ สมดุล วิเคราะห์คุณของ
ศักยภาพได้ ความเท่าเทียม การเปลี่ยนแปลง และคงทนอยู่ได้นาน เลือกการเปลี่ยนแปลงเป็นคุณเพ่ือหา
แนวคิดได้ เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องใช้ในครัวเรือน และเครื่องมือสื่อสาร แนวคิดท่ีเลือกเพ่ือสร้างชิ้นงาน 
คือ เครื่องมือทางการเกษตร และได้แนวทางในการสร้างเครื่องควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วน้ำ  

 

 

                                   

 
 
 
 
  
 
 
 
8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
  เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วน้ำ สามารถนำไปใช้ได้จริงในการเกษตรและยังสามารถนำไปใช้ใน
ครัวเรือนในการตั้งค่าการเปิด-ปิดวาล์วน้ำตามโหมดที่ต้องการ ซึ่งเครื่องควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วน้ำนี้สร้างจาก
แนวคิดและคุณค่าศักยภาพของรูปลักษณ์มดดำ ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่พบบ่อยในต้นอัญชัน เกิดประโยชน์แท้
แก่มหาชน เพราะช่วยให้ใช้ทรัพยากรน้ำได้อย่างคุ้มค่า ทำงานได้นาน ประหยัดพลังงาน ลดขั้นตอนและ
แรงงานของเกษตรกร ประยุกต์ใช้ได้ในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้ 
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9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 
[1] นราธิป ทองปาน และธนาพัฒน์ เที่ยงภักดิ์. (2559). ระบบรดน้ำอัตโนมัติผ่านเซ็นเซอร์ไร้สาย. National   
         Conference on Technology and Innovation Manegement. Rajabhat Maha Sarakham  
         Thailand  30-31 Mach 2016.  
[2] เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์ และสมเกียรติ บุญรอดดิษฐ์. (2556). “ระบบควบคุมการรดน้ำต้นไม้ด้วยการ 
         ตรวจสอบความชื้น ผา่นโปรโตคอลซิกบี”, ใน การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
         ครั้งที  51 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2556.   
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การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
        เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา............พิศาลปุณณวิทยา...............จังหวัด......ขอนแก่น……….……… 
สังกัด....…....................องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น.........…………………………….………............... 
เปิดสอนระดับ....….....มัธยมศึกษาปีที่ 1-6..................................................…………………………….………. 
ที่อยู ่  .................…....252 หมู่  11 ต.บ้านหว้า  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น………………….……………………….. 

โทรศัพท.์..…..............043-242307-8.....…….…..  อีเมล ……….…tltiwalerd@gmai.com…….………… 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
จากพระราชด าริบางประการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 
2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา“การรักในทรัพยากร คือ การรักชาติรักแผ่นดิน รักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัว
เรา การที่จะให้เขารักประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ท าได้โดยก่อให้เกิดความรักความเข้าใจ ถ้าใคร
ไม่รู้จักกัน เราก็ไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้รู้จักสิ่งนั้นว่าคืออะไรหรือว่าท างาน ก็จะ
รู้สึก ชื่นชม และรักหวงแหนสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และจะท าให้เกิดประโยชน์ได”้ 
แรงบันดาลใจ มาจากเป้าหมายของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากร ให้รู้จักรักและหวงแหนรู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีตาม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาศักยภาพนักเรียนคิดค้นสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน
เป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษา เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและ
เผยแพร่สู่ภายนอก ครูสามารถน าแนวทางงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนในรูปแบบ
ของการบูรณาการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แนวคิด และหลักการเรียนรู้ตาม
องค์ประกอบและสาระการเรียนรู้และฐานทรัพยากรท้องถิ่นของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
 นวัตกรรม คือ ระบบรดน้ าอัตโนมัติ พัฒนาวิเคราะห์และจินตนาการศักยภาพด้านพฤติกรรมการบาน
และการหุบของดอกว่านหอมแดง ซึ่งเป็นพืชศึกษาของโรงเรียน 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 67สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู ้) 

                                TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 1 บรรทัด 

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

      TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริม่ต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

  TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

4.ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                     TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย  

                                  
 
 
 
 

 
                         
 

ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
5.วัตถุประสงค์  
 
                                                                                                                              

 

                     TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

ชื่อผลงานเด่น โครงงานระบบรดน้ าอัตโนมัติจากศักยภาพด้านพฤติกรรมของดอกว่านหอมแดง 

แรงบันดาลใจ มาจากเป้าหมายของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากร ให้รู้จักรักและหวงแหนรู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่าง 
 
ยั่งยืน……………………………………………………………………………………………………….......………………….. 

จุดเด่นของผลงาน ระบบรดน้ าอัตโนมัต ิสอดคล้องกับยุคสมัยในการปรบัเป็น Smart Farmmer 

ปัจจัย ด้านพฤติกรรมการบานและการหุบ ของดอกว่านหอมแดง ตรงเวลาทุกๆ 17.00-19.00 น. 

วัตถุประสงค์ สร้างระบบรดน้ าอัตโนมัติตามเวลาที่ก าหนด 

แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
        เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา............พิศาลปุณณวิทยา...............จังหวัด......ขอนแก่น……….……… 
สังกัด....…....................องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น.........…………………………….………............... 
เปิดสอนระดับ....….....มัธยมศึกษาปีที่ 1-6..................................................…………………………….………. 
ที่อยู ่  .................…....252 หมู่  11 ต.บ้านหว้า  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น………………….……………………….. 

โทรศัพท.์..…..............043-242307-8.....…….…..  อีเมล ……….…tltiwalerd@gmai.com…….………… 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
จากพระราชด าริบางประการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 
2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา“การรักในทรัพยากร คือ การรักชาติรักแผ่นดิน รักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัว
เรา การที่จะให้เขารักประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ท าได้โดยก่อให้เกิดความรักความเขา้ใจ ถ้าใคร
ไม่รู้จักกัน เราก็ไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้รูจ้ักสิ่งนั้นว่าคืออะไรหรือว่าท างาน ก็จะ
รู้สึก ชื่นชม และรักหวงแหนสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และจะท าให้เกิดประโยชน์ได”้ 
แรงบันดาลใจ มาจากเป้าหมายของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากร ให้รู้จักรักและหวงแหนรู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีตาม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาศักยภาพนักเรียนคิดค้นสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน
เป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษา เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและ
เผยแพร่สู่ภายนอก ครูสามารถน าแนวทางงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนในรูปแบบ
ของการบูรณาการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แนวคิด และหลักการเรียนรู้ตาม
องค์ประกอบและสาระการเรียนรู้และฐานทรัพยากรท้องถิ่นของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
 นวัตกรรม คือ ระบบรดน้ าอัตโนมัติ พัฒนาวิเคราะห์และจินตนาการศักยภาพด้านพฤติกรรมการบาน
และการหุบของดอกว่านหอมแดง ซึ่งเป็นพืชศึกษาของโรงเรียน 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 686.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

                    TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

 

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
8.สรุปผลการเรียนรู ้(ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

 

                        TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด  

สรุปผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา ด้านรูปลักษณ์ จ านวน 19 เรื่อง 29 ศักยภาพ 
ด้านคุณสมบัติจ านวน 10 เรื่อง 15 ศักยภาพ ด้านพฤติกรรมจ านวน 3 เรื่อง 12 ศักยภาพ สรุปคุณที่ได้จาก
จินตนาการ จ านวน 52 เรื่อง สรรสร้างวิธีการ แนวคิด แนวทางจ านวน 2 ผลงาน  ซึ่งโรงเรียนได้มองเห็น
และเลือกนวัตกรรมท่ีจะน าไปสู่ประโยชน์แท้แก่มหาชน ผลการศึกษา ประโยชน์แท้แก่มหาชน สรุปผล
การศึกษา ศักยภาพด้านพฤติกรรมของดอก ที่บานหุบ มนเวลาเดิมตลอด  น าไปสู่การสรรสร้างวิธีการ 
แนวคิด แนวทาง ระบบรดน้ าอัตโนมัติ  

วิธีการเรียนรู ้1.ศึกษาปัจจัยศักยภาพ และจินตาการศักยภาพว่านหอมแดง 
2. ออกแบบนวัตกรรม 
3. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการท างานเซนเซอร์จากหน่วยการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
4. น าระบบเซนเซอร์ประยุกต์เข้ากับการควบคุมระบบความคุมน้ าด้วย Ticker Timer 
5. ตรวจสอบระบบการท างาน 

ผลการเรียนรู ้นวัตกรรมระบบรดน้ าอัตโนมัติตามเวลาที่ก าหนด ควบคุมเวลาด้วย Ticker Timer ที่
จัดสร้างในสวน Smart Frammer และได ้Model จ าลองระบบอัตโนมัติของการเปิดปิดระบบน้ าโดยใช้ 
หุ่นยนต์ Lego และระบบรางแทนการไหลของน้ าบนราง  
 
 



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 699.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

   TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวนัอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรงักานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

เอกสารอ้างอิง  
จ าลอง  ลิ้มตระกูล.  (2536).  การออกแบบเครื่องจักรกล 2.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. 

วริทธ์ อิ้งภาภรณ์ และชาญ ถนัดงาน.  (2536).  การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล.  (พิมพ์ครั้งที่ 2). 
กรุงเทพมหานคร:ซีเอ็นยูเคช่ัน. 

 
 
 

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

                    TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

 

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
8.สรุปผลการเรียนรู ้(ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

 

                        TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด  

สรุปผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา ด้านรูปลักษณ์ จ านวน 19 เรื่อง 29 ศักยภาพ 
ด้านคุณสมบัติจ านวน 10 เรื่อง 15 ศักยภาพ ด้านพฤติกรรมจ านวน 3 เรื่อง 12 ศักยภาพ สรุปคุณที่ได้จาก
จินตนาการ จ านวน 52 เรื่อง สรรสร้างวิธีการ แนวคิด แนวทางจ านวน 2 ผลงาน  ซึ่งโรงเรียนได้มองเห็น
และเลือกนวัตกรรมท่ีจะน าไปสู่ประโยชน์แท้แก่มหาชน ผลการศึกษา ประโยชน์แท้แก่มหาชน สรุปผล
การศึกษา ศักยภาพด้านพฤติกรรมของดอก ที่บานหุบ มนเวลาเดิมตลอด  น าไปสู่การสรรสร้างวิธีการ 
แนวคิด แนวทาง ระบบรดน้ าอัตโนมัติ  

วิธีการเรียนรู ้1.ศึกษาปัจจัยศักยภาพ และจินตาการศักยภาพว่านหอมแดง 
2. ออกแบบนวัตกรรม 
3. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการท างานเซนเซอร์จากหน่วยการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
4. น าระบบเซนเซอร์ประยุกต์เข้ากับการควบคุมระบบความคุมน้ าด้วย Ticker Timer 
5. ตรวจสอบระบบการท างาน 

ผลการเรียนรู ้นวัตกรรมระบบรดน้ าอัตโนมัติตามเวลาที่ก าหนด ควบคุมเวลาด้วย Ticker Timer ที่
จัดสร้างในสวน Smart Frammer และได ้Model จ าลองระบบอัตโนมัติของการเปิดปิดระบบน้ าโดยใช้ 
หุน่ยนต์ Lego และระบบรางแทนการไหลของน้ าบนราง  
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 
ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล   จังหวัด  สกลนคร 
สังกัด   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
เปิดสอนระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๖ 
ที่อยู ่   หมู ่ ๑   บ้านช้างมิ่ง    ต าบลช้างมิ่ง.   อ าเภอพรรณนานิคม    จังหวัดสกลนคร   ๔๗๑๓๐ 
โทรศัพท์  ๐๔๒-.๑๖๖๒๖๑             อเีมล    surarat-2520@hotmail.com 
 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
 
             “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น   ควรใชว้ิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น
ความงดงาม   ความน่าสนใจ    และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป    
การใช้วิธีสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง   
จะท าให้เด็กเกิดความเครียด  ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”                      
             จากพระราชด าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเรื่อง
ของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ่งมคีวามสอดคล้องในเรื่องของการเรียนการสอน  และในเรื่องของการปฏิรูป
การศึกษา  ซึ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ดังนั้นโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียน 
ที่จัดสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงามและเป็นโรงเรียนที่มีพรรณไม้ธรรมชาติเป็นจ านวนมาก   
จึงมีแนวคิดสอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยโรงเรียนได้น ำกระบวนการเรียนรู้ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สู่การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ในทุก
ระดับชั้นและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือกิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ท าให้เกิดกรุณาจิต 
ต่อสรรพชีวิต สรรพสิ่ง ไม่ท าร้าย ไม่ท าลาย และช่วยเหลือเกื้อหนุน  สร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีการน าพรรณไม้ใน
ท้องถิ่นเข้ามาปลูกในโรงเรียน  ช่วยกันปลกูและมุ่งมั่นดูแลรักษา  เห็นประโยชน์  และความงดงาม  ก่อให้เกิด
จิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  เกิดความรัก  ความหวงแหน  ความปิติ   และความเบิกบาน  ในกลุ่ม
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นักเรียน เยาวชน  บุคคลที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ไดเ้กิดความรอบรู้ เช่ียวชาญ สมดลุ สมบูรณ์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ ผู้ปกครอง  ท้องถิ่น  และชุมชนได ้

 
ส่วนที่ 2 คุณคา่และประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ด้านวิชาการ 
1.คณะครู  ผู้เรียน   ผู้ปกครอง  รู้คุณค่าความส าคัญ  ของพืช และมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2 โรงเรียนมีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อผู้เรียนและการเรียนรู้แบบมีส่วนรว่มของ
นักเรียน  
3 การเช่ือมโยงและแลกเปลีย่นข้อมูลระหวา่ง สถานศึกษากับแหล่งเรียนรู ้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นในเรื่องที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
4 โรงเรียนมีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน และมีการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน 
 

 

 

 

แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 
ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล   จังหวัด  สกลนคร 
สังกัด   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
เปิดสอนระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๖ 
ที่อยู ่   หมู ่ ๑   บ้านช้างมิ่ง    ต าบลช้างมิ่ง.   อ าเภอพรรณนานิคม    จังหวัดสกลนคร   ๔๗๑๓๐ 
โทรศัพท์  ๐๔๒-.๑๖๖๒๖๑             อเีมล    surarat-2520@hotmail.com 
 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
 
             “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น   ควรใชว้ิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น
ความงดงาม   ความน่าสนใจ    และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป    
การใช้วิธีสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง   
จะท าให้เด็กเกิดความเครียด  ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”                      
             จากพระราชด าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเรื่อง
ของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ่งมคีวามสอดคล้องในเรื่องของการเรียนการสอน  และในเรื่องของการปฏิรูป
การศึกษา  ซึ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ดังนั้นโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียน 
ที่จัดสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงามและเป็นโรงเรียนที่มีพรรณไม้ธรรมชาติเป็นจ านวนมาก   
จึงมีแนวคิดสอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยโรงเรียนได้น ำกระบวนการเรียนรู้ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สู่การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ในทุก
ระดับชั้นและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือกิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ท าให้เกิดกรุณาจิต 
ต่อสรรพชีวิต สรรพสิ่ง ไม่ท าร้าย ไม่ท าลาย และช่วยเหลือเกื้อหนุน  สร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีการน าพรรณไม้ใน
ท้องถิ่นเข้ามาปลูกในโรงเรียน  ช่วยกันปลกูและมุ่งมั่นดูแลรักษา  เห็นประโยชน์  และความงดงาม  ก่อให้เกิด
จิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  เกิดความรัก  ความหวงแหน  ความปิติ   และความเบิกบาน  ในกลุ่ม
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๒.ด้านภูมปิญัญา 

        นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ ช่ือท้องถิ่นของพรรณไม้   (ชื่อพ้ืนเมือง)  ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ ของพรรณไม้   และข้อมูลอื่น   โดยการสอบถามจากผู้รู้  ปราชญ์ท้องถิ่น   มีการรวบรวม
ข้อมูลพื้นบ้านไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

 นักเรียนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์  เกิดคุณธรรมอันดีงาม มี ความรัก  ความเมตตา  ความมุ่งมั่น  
ความต้ังใจ ความรับผิดชอบ  มีระเบียบ  มคีวามเพียร  ความซื่อสัตย์ต่อการเรียนรู้   ความเอื้ออาทร  เกื้อหนุน  
รู้จักอดทน  และใช้เวลาในการเรียนรู ้  เพือ่ให้ได้ผลมาอย่างถูกต้องจนงานส าเร็จตามเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
       การท าไม้นวดเพื่อสุขภาพ  เป็นการบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรงของผลฟักข้าว 
ที่มีลักษณะกลมรีมีหนามแหลม มีศักยภาพท าให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ   วิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพ
ร่างกาย  และ วิชาการการงานอาชีพ  วิธีการท าไม้นวดเพื่อสุขภาพ 
      การท าไม้นวดเพื่อสุขภาพโรงเรียนได้จะท า ๒ รูปแบบ แบบแรกไม้นวดลูกกลิ้ง และแบบพวงกุญแจนวด
มือ  แบบแรกไม้นวดลูกกลิ้ง โดยการน าไม้มาตัดโดยใช้เครื่องกลึงให้ได้รูปทรงที่ต้องการ 5 ส่วน ได้แก่ ด้ามจับ 
โครงรับลูกกลิ้ง ไม้เสียบแกน กลาง ลูกกลิ้ง  น าส่วนที่เป็นด้ามจับ โครงรับลูกกลิ้ง ไม้เสียบ แกนกลาง และ
ลูกกลิ้งประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้กาวติดไม้เป็น ตัวช่วยเพิ่มความคงทนเมื่อได้โครงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจาะรู
ให้ขนาด พอดีกับปุ่มนวดที่เตรียมไว้ซึ่งจะมีลักษณะแหลมมน และทรงกระบอก จากนั้นประกอบส่วนของ
ลูกกลิ้งและปุ่มนวดเข้าด้วยกันโดยใช้กาวติดไม้เป็นตัวช่วยเพิ่มความคงทน พ่นด้วยน้ ายาเคลือบเงาแล้วน าไป
ตากแดดให้แห้ง  แบบที่สองพวงกุญแจนวดมือ โดยการน าผ้าพื้นเมือง เช่นผ้าคราม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดสกลนครมาตัดและเย็บเป็นทรงเท่ากับลูกไข่ไก่แบบหมอนขนาดเล็กจากนั้นให้กลับด้าน น าใยสังเคราะห์
ยัดเข้าไปให้ได้รูปทรงตามต้องการเมื่อก าแล้วขนาดพอดีมือจากนั้นน าพวงกุญแจและอุบะตุ้งติ้งที่ท าไว้น ามาติด 
ขั้นติดตุ่มนวดที่มีลักษณะปลายแหลมหัวมนมาน ามาติดโดยรอบ แล้วน ามาทดสอบโดยการน ามาก านวดมือ 
จากการท าไม้นวดเพื่อสุขภาพทั้งสองแบบเป็นการนวดเพ่ือผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  ลดอาการปวดเมื่อย   
 
 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

๒.ด้านภูมปิญัญา 

        นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับ ช่ือท้องถิ่นของพรรณไม้   (ชื่อพ้ืนเมือง)  ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ ของพรรณไม้   และข้อมูลอื่น   โดยการสอบถามจากผู้รู้  ปราชญ์ท้องถิ่น   มีการรวบรวม
ข้อมูลพื้นบ้านไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

 นักเรียนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์  เกิดคุณธรรมอันดีงาม มี ความรัก  ความเมตตา  ความมุ่งมั่น  
ความต้ังใจ ความรับผิดชอบ  มีระเบียบ  มคีวามเพียร  ความซื่อสัตย์ต่อการเรียนรู้   ความเอื้ออาทร  เกื้อหนุน  
รู้จักอดทน  และใช้เวลาในการเรียนรู ้  เพือ่ให้ได้ผลมาอย่างถูกต้องจนงานส าเร็จตามเป้าหมาย 
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สรุปผลงานเดน่ประกอบบอร์ดที่ 3  
 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู ้) 

                                 

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

       

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริม่ต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

4.ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

ชื่อผลงานเด่น ไม้นวดเพือ่สุขภาพโดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

แรงบันดาลใจ  จากการศึกษารูปลักษณ์ภายนอกของผลฟักข้าวที่มีเปลือกผิวด้านนอกมีลักษณะเป็นหนาม
แหลม มีศักยภาพช่วยในการผ่อนคลาย ท าให้เกิดแนวคิดในการท าไม้นวดเพ่ือสุขภาพที่ช่วยในการผ่อนคลาย 

จุดเด่นของผลงาน  ไม้นวดเพื่อสุขภาพเป็นสปาภูมิปัญญาไทย   ไม้นวดเพื่อสุขภาพสามารถนวดได้ทุกคน   
ช่วยกระตุ้นระบบของร่างกายให้ผ่อนคลาย เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น 

ปัจจัย   ศึกษารูปลักษณ์ภายนอกของผลฟักข้าว   ศักยภาพของผลฟักข้าว   วัสดุอุปกรณ์   ขั้นตอนการท า 
การออกแบบผลิตภัณฑ์     และการสร้างอาชีพให้นักเรียน   ชุมชนให้มีรายได้เสริม 
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สรุปผลงานเดน่ประกอบบอร์ดที่ 3  
 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู ้) 

                                 

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

       

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริม่ต้นของแรงบนัดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

4.ปัจจัย (ปจัจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

ชื่อผลงานเด่น ไม้นวดเพือ่สุขภาพโดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

แรงบันดาลใจ  จากการศึกษารูปลักษณ์ภายนอกของผลฟักข้าวที่มีเปลือกผิวด้านนอกมีลักษณะเป็นหนาม
แหลม มีศักยภาพช่วยในการผ่อนคลาย ท าให้เกิดแนวคิดในการท าไม้นวดเพ่ือสุขภาพที่ช่วยในการผ่อนคลาย 

จุดเด่นของผลงาน  ไม้นวดเพื่อสุขภาพเป็นสปาภูมิปัญญาไทย   ไม้นวดเพื่อสุขภาพสามารถนวดได้ทุกคน   
ช่วยกระตุ้นระบบของร่างกายให้ผ่อนคลาย เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น 

ปัจจัย   ศึกษารูปลักษณ์ภายนอกของผลฟักข้าว   ศักยภาพของผลฟักข้าว   วัสดุอุปกรณ์   ขั้นตอนการท า 
การออกแบบผลิตภัณฑ์     และการสร้างอาชีพให้นักเรียน   ชุมชนให้มีรายได้เสริม 
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5.วัตถุประสงค์  

 
                                                                                                                              

 

                      

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

                     

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

 

                                   

 
 

วัตถุประสงค ์ 1.เพื่อศึกษาศกัยภาพของรูปลักษณ์ภายนอกของผลฟักข้าว 
                  2.เพื่อศึกษาการท านวัตกรรม  ชิ้นงานจากศักยภาพของรูปลักษณ์ภายนอกของผลฟักข้าว 

วิธีการเรียนรู้   1.ศึกษาศักยภาพของรูปลักษณ์ภายนอกของผลฟักข้าว 
                   2.จัดท านวัตกรรมจากศักยภาพของรูปลักษณ์ภายนอกของผลฟักข้าว โดยการออกแบบ
นวัตกรรม   จัดหาวัสดุอุปกรณ์   ขั้นตอนการท า    และการทดสอบการใช้นวัตกรรมในการใช้  และน าผล
ที่ได้น าไปขยายผลสู่ชุมชน    ท้องถิ่น  ตลอดจนการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน    
                    
 
 
 ผลการเรียนรู ้         การท าไม้นวดเพื่อสุขภาพ  เป็นการบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับรูปร่าง 
รูปทรงของผลฟักข้าวที่มีลักษณะกลมรมีีหนามแหลม มีศกัยภาพท าให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ   วิชาสขุศึกษา
เรื่องการดูแลสุขภาพร่างกาย  และ วิชาการการงานอาชีพ  วิธีการท าไม้นวดเพื่อสุขภาพ 
การท าไม้นวดเพ่ือสุขภาพจัดท า ๒ รูปแบบ แบบแรกไม้นวดลูกกลิ้ง และแบบพวงกุญแจนวดมือ 
จากการท าไม้นวดเพื่อสุขภาพทั้งสองแบบเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายกลา้มเนื้อและลดอาการปวดเมื่อย   
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5.วัตถุประสงค์  

 
                                                                                                                              

 

                      

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

                     

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

 

                                   

 
 

วัตถุประสงค ์ 1.เพื่อศึกษาศกัยภาพของรูปลักษณ์ภายนอกของผลฟักข้าว 
                  2.เพื่อศึกษาการท านวัตกรรม  ชิ้นงานจากศักยภาพของรูปลักษณ์ภายนอกของผลฟักข้าว 

วิธีการเรียนรู้   1.ศึกษาศักยภาพของรูปลักษณ์ภายนอกของผลฟักข้าว 
                   2.จัดท านวัตกรรมจากศักยภาพของรูปลักษณ์ภายนอกของผลฟักข้าว โดยการออกแบบ
นวัตกรรม   จัดหาวัสดุอุปกรณ์   ขั้นตอนการท า    และการทดสอบการใช้นวัตกรรมในการใช้  และน าผล
ที่ได้น าไปขยายผลสู่ชุมชน    ท้องถิ่น  ตลอดจนการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน    
                    
 
 
 ผลการเรียนรู ้         การท าไม้นวดเพื่อสุขภาพ  เป็นการบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับรูปร่าง 
รูปทรงของผลฟักข้าวที่มีลักษณะกลมรมีีหนามแหลม มีศกัยภาพท าให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ   วิชาสขุศึกษา
เรื่องการดูแลสุขภาพร่างกาย  และ วิชาการการงานอาชีพ  วิธีการท าไม้นวดเพื่อสุขภาพ 
การท าไม้นวดเพ่ือสุขภาพจัดท า ๒ รูปแบบ แบบแรกไม้นวดลูกกลิ้ง และแบบพวงกุญแจนวดมือ 
จากการท าไม้นวดเพื่อสุขภาพทั้งสองแบบเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายกลา้มเนื้อและลดอาการปวดเมื่อย   
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8.สรุปผลการเรียนรู ้(ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

 

                          

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งทีม่าของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

    
 

   

 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันอังคารที่ 15  สิงหาคม พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรงักานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

สรุปผลการเรยีนรู้  การท าไม้นวดสุขภาพเป็นภูมิปัญญาที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่น  
ส่งผลให้นักเรียนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษท์้องถิ่น  ปัจจบุันการรักใส่ใจในสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่ต้องการ
อย่างมาก ต้องการลดการใช้ยาแก้ปวดหันกลับมาใช้การนวดแทนซึ่งท าให้กระตุ้นระบบของร่างกายให้ผ่อน
คลาย เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น ลดบรรเทากลุ่มอาการปวดต่างๆ ดั้งนั้นการท า
นวัตกรรมไม้นวดเพื่อสุขภาพเป็นการตอบโจทย์ได้ดีที่สุดในยุคปัจจุบัน 
 

เอกสารอ้างอิง  รศ.ดร.กรณ์กาญจน์   ภมรประวัติ.(2556).ฟักข้าว  พืชพื้นบ้านมากคุณค่า.หมอชาวบ้าน.
หน้า1-48 
ผศ.ดร.มนต์ทพิย์    ช่ าชอง.(2559).ฟักข้าวคุณค่าที่คู่ควร.สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วารสารพยาบาลทหารบก.ปทีี่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 
https:www.thairath.co.th 
https:www.govesite.com 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลำดับบัตร    ป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
         เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัด ตาก  
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก    เปิดสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
ที่อยู ่12 ตำบลระแหง  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  63000 
โทรศัพท์  055-511134   อีเมล mytakpit@hotmail.com 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ 

“เรื่องที่จะสอนให้นักเรียนหรือให้เด็กมีความรู้ และมีความรักในทรัพยากร คือ ความรักชาติรักแผ่นดิน
นี้ ก็คือรักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเขาการที่จะให้เขารักษาประเทศชาติ หรือรักษาสมบัติของเขานั้น ทำได้โดย
ก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ถ้าใครไม่รู้จักกันเราก็ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้เขา
รู้จักว่าสิ่งนั้นคืออะไร หรือว่าทำงานก็จะรู้สึกชื่นชม และรักหวงแหนในสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และจะทำให้เกิด
ประโยชน์ได้”  พระราโชวาท  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต  มีความสะอาด เป็นระเบียบ  ร่มรื่น มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  และเป็นต้นแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแก่โรงเรียนเครือข่ายและ
ชุมชน 

ครูและบุคลการทางการศึกษามีการพัฒนาด้านวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
รวมไปถึงการใช้วิธีการสอนและสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดทักษะ
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และสร้างนวัตกรรมใหม่ 

นักเรียนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ โดยเกิดทักษะการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้น จดจำ 
คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความรักและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติ  

ชุมชนและท้องถิ่น มีความร่วมมือร่วมใจกับโรงเรียนในการสร้างแหล่งเรียนรู้และแหล่งพักผ่อน ศึกษา
ข้อมูลด้านกายภาพและชีวภาพของชุมชน รวมไปถึงการสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม  การประกอบอาชีพ  
ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  

รองเท้าลดกำลัง  ช่วยลดการออกแรงในการก้าวเดิน เป็นประโยชน์กับผู้ สูงอายุ และผู้ป่วยที่ทำ
กายภาพบำบัด สามารถเผยแพร่สู่ชุมชนได้ 
 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

8.สรุปผลการเรียนรู ้(ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

 

                          

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งทีม่าของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

    
 

   

 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันอังคารที่ 15  สิงหาคม พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรงักานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

สรุปผลการเรยีนรู้  การท าไม้นวดสุขภาพเป็นภูมิปัญญาที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่น  
ส่งผลให้นักเรียนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษท์้องถิ่น  ปัจจบุันการรักใส่ใจในสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่ต้องการ
อย่างมาก ต้องการลดการใช้ยาแก้ปวดหันกลับมาใช้การนวดแทนซึ่งท าให้กระตุ้นระบบของร่างกายให้ผ่อน
คลาย เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น ลดบรรเทากลุ่มอาการปวดต่างๆ ดั้งนั้นการท า
นวัตกรรมไม้นวดเพื่อสุขภาพเป็นการตอบโจทย์ได้ดีที่สุดในยุคปัจจุบัน 
 

เอกสารอ้างอิง  รศ.ดร.กรณ์กาญจน์   ภมรประวัติ.(2556).ฟักข้าว  พืชพื้นบ้านมากคุณค่า.หมอชาวบ้าน.
หน้า1-48 
ผศ.ดร.มนต์ทพิย์    ช่ าชอง.(2559).ฟักข้าวคุณค่าที่คู่ควร.สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วารสารพยาบาลทหารบก.ปทีี่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 
https:www.thairath.co.th 
https:www.govesite.com 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที ่3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู้ ) 

 
2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

 
3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความสำคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

 
 
 
 
 
4.ปัจจัย (ปจัจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                      

                                  
 
 
 
 

 
                         
 
 
5.วัตถุประสงค์  
 
                                                                                                                              

 

รองเท้าลดกำลัง 

“เรื่องที่จะสอนให้นักเรียนหรือให้เด็กมีความรู้และมีความรักในทรัพยากร คือความรักชาติรักแผ่นดินนี้ ก็
คือรักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเขาการท่ีจะให้เขารักษาประเทศชาติ หรือรักษาสมบัติของเขานั้นทำได้โดย
ก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ถ้าใครไม่รู้จักกันเราก็ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้
เขารู้จักว่าสิ่งนั้นคืออะไร หรือว่าทำงานก็จะรู้สึกชื่นชม และรักหวงแหนในสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และจะทำ
ให้เกิดประโยชน์ได้” 

ช่วยลดการออกแรงในการก้าวเดิน เป็นประโยชน์กับผู้สงูอายุและผู้ป่วยที่ทำกายภาพบำบัด สามารถ
เผยแพร่สู่ชุมชน 
 
 
นได้ 

ปัจจัยชีวภาพ :  ต้อยติ่งไทย  
ปัจจัยกายภาพที่เข้ามาพันเกี่ยว : ดิน  น้ำ  แสง   อุณหภูมิ   
วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้ : รองเท้าปรับขนาดได้ ล้อพลาสติก ไม้อัด กระเป๋าน้ำร้อน สายยางขนาดเล็ก 
โฟม สายรัดปรับขนาดได้ ผ้ายืดติดตีนตุ๊กแก 

               

เพ่ือศึกษากฎของพาสคัลและเครื่องอัดไฮดรอลิก 



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 81

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ลำดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

 
 

 

นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับท่อลำเลียงน้ำของพืช โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดย บูรณา
การกับการศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ (Independent Study) จัดกิจกรรมชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือเป็นการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักเห็น
คุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายในโรงเรียน นวัตกรรมรองเท้าลดกำลังนี้เกิดจากกิจกรรม
การเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์เพ่ิมเติม(ว33205) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง กฎของพาสคัลและเครื่อง
อัดไฮดรอลิก 

จากการศึกษาคุณสมบัติของท่อลำเลียงน้ำของพืช ซึ่งท่อลำเลียงน้ำของพืชมีของไหลที่อยู่ในท่อไซเล็ม มี
การแพร่ของน้ำจากดินเข้าสู่รากพืช และมีแรงดึงที่มาจากการคายน้ำ ทำให้ของไหลในท่อลำเลียงเกิดความ
ดันและแรงดัน จึงเกิดแนวคิดในการสร้างอุปกรณ์ช่วยเดินของมนุษย์จึงได้บูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์เรื่อง รองเท้าลดกำลัง โดยมีประโยชน์สำหรับผู้ที่
มีอาการบาดเจ็บที่ขา หรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเดิน 
 

สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที ่3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู้ ) 

 
2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

 
3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความสำคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

 
 
 
 
 
4.ปัจจัย (ปจัจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                      

                                  
 
 
 
 

 
                         
 
 
5.วัตถุประสงค ์ 
 
                                                                                                                              

 

รองเท้าลดกำลัง 

“เรื่องที่จะสอนให้นักเรียนหรือให้เด็กมีความรู้และมีความรักในทรัพยากร คือความรักชาติรักแผ่นดินนี้ ก็
คือรักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเขาการท่ีจะให้เขารักษาประเทศชาติ หรือรักษาสมบัติของเขานั้นทำได้โดย
ก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ถ้าใครไม่รู้จักกันเราก็ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้
เขารู้จักว่าสิ่งนั้นคืออะไร หรือว่าทำงานก็จะรู้สึกชื่นชม และรักหวงแหนในสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และจะทำ
ให้เกิดประโยชน์ได้” 

ช่วยลดการออกแรงในการก้าวเดิน เป็นประโยชน์กับผู้สงูอายุและผู้ป่วยที่ทำกายภาพบำบัด สามารถ
เผยแพร่สู่ชุมชน 
 
 
นได้ 

ปัจจัยชีวภาพ :  ต้อยติ่งไทย  
ปัจจัยกายภาพที่เข้ามาพันเกี่ยว : ดิน  น้ำ  แสง   อุณหภูมิ   
วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้ : รองเท้าปรับขนาดได้ ล้อพลาสติก ไม้อัด กระเป๋าน้ำร้อน สายยางขนาดเล็ก 
โฟม สายรัดปรับขนาดได้ ผ้ายืดติดตีนตุ๊กแก 

               

เพ่ือศึกษากฎของพาสคัลและเครื่องอัดไฮดรอลิก 
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8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 

 

 
 

           

 

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

รองเท้าลดกำลัง เป็นนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน สามารถใช้ช่วยเหลือ
เรื่องการฝึกเดินของผู้ป่วย และผู้สูงอายุได้ในทางการแพทย์ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา
ไปเผยแพร่สู่นักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน และโรงพยาบาล 

คลังสมุนไพร. 2560. สมุนไพรต้อยติ่งไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : www.คลังสมุนไพร. 
com/2017/07 (วันที่สืบค้นข้อมูล: 10 มิถุนายน 2561). 
คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์. (๒๕๕๔). บทปฏิบัติการพื้นฐาน สาขาวิชาฟิสิกส์. 
ศึกษาธิการ, กระทรวง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (๒๕๕๔). สง่เสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม ๒ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๔-๕ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๗). เรียนรู้...บูรณาการ กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว. 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (๒๕๕๑) . แนวทางดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.กรุงเทพ 
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แบบเสนอแนวคิด  

การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
         เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด สกลนคร 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร 
เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) 
ที่อยู ่121 หมู่ที่ 12 ถนน นิตโย ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 
โทรศัพท์ 042721181  อีเมล saissara2531@gmail.com 
 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

“การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็ก            
เห็นความงดงาม  ความน่าสนใจและเกิดความปิติที่จะท า การศึกษาและอนุรักษ์ พืชพรรณต่อไป                       
การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง
จะท าให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริ 8 กุมภาพันธ์ 2536 ณ ส านักงานชลประทานที่ 1 
จังหวัดเชียงใหม่ 

จากพระราชด าริข้างต้น ท าให้ เกิดแรงบันดาลใจในการสนองงานพระราชด าริ โรงเรียน                      
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในปีพุทธศักราช 
2560  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เพ่ือให้เยาวชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ โดยใช้วิธีการปลูกฝังให้เยาวชนเห็นความงดงาม 
ความโดดเด่นของพืชพรรณ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป  โรงเรียนจัด              
การเรียนรู้แบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         
ในทุกระดับชั้นมีพืชศึกษา คือ "พริกชี้ฟ้า" โดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ 

การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน 
และชุมชนในท้องถิ่นที่เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา มีการวางแผน  การด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ           
ทุกๆฝ่าย มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการก ากับติดตามผลเป็นระยะเพ่ือติดตามความก้าวหน้าและรู้ถึง
ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขงานให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

จากการด าเนินงานท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เบิกบานมีชีวิตชีวา มีจิตใจที่อ่อนโยน        
มีเมตตาต่อปัจจัยศึกษา ปัจจัยหนุนคือ มีความอดทนเสียสละ ท าให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม 
ส่งผลให้โรงเรียนมีความสะอาดเป็นระเบียบ ร่มร่ืน น่าอยู่ มีบรรยากาศของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนผ่านการประเมินเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1
เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตส านึกของครูและเยาวชน 
 

 
 

8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 

 

 
 

           

 

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

รองเท้าลดกำลัง เป็นนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน สามารถใช้ช่วยเหลือ
เรื่องการฝึกเดินของผู้ป่วย และผู้สูงอายุได้ในทางการแพทย์ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา
ไปเผยแพร่สู่นักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน และโรงพยาบาล 

คลังสมุนไพร. 2560. สมุนไพรต้อยติ่งไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : www.คลังสมุนไพร. 
com/2017/07 (วันที่สืบค้นข้อมูล: 10 มิถุนายน 2561). 
คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์. (๒๕๕๔). บทปฏิบัติการพื้นฐาน สาขาวิชาฟิสิกส์. 
ศึกษาธิการ, กระทรวง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (๒๕๕๔). สง่เสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม ๒ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๔-๕ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๗). เรียนรู้...บูรณาการ กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว. 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (๒๕๕๑) . แนวทางดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.กรุงเทพ 
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ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ครูสามารถน างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อการเรียนรู้ ในวิชาต่างๆได้ เป็นอย่างดี                  
โดยสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมในกระบวนการเรียนรู้อยู่เสมอ 
 นักเรียน ได้ใกล้ชิดธรรมชาติเกิดความรักและหวงแหนในพืชพรรณไม้ ได้ใกล้ชิดกับชุมชน เกิด               
ความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง มีจิตที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม 
 โรงเรียนมีบรรยากาศของการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดเป็นระเบียบและร่มรื่นน่าอยู่ 
 ชุมชน มีส่วนร่วมในการท างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับผู้เรียน 
 

ด้านวิชาการ การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ เช่น 
   องค์ประกอบที่ 1 บูรณาการกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องการจัดท าผังพรรณไม้ กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์ 
   องค์ประกอบที่ 2 บูรณาการกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เรื่องการจัดท าผังภูมิศาสตร์ 
   องค์ประกอบที่ 3 บูรณาการกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการศึกษาพรรณไม้                

ที่สนใจ (พืชศึกษา) 
   องค์ประกอบที่ 4 บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ เรื่องการรายงานผลการเรียนรู้ 
   องค์ประกอบที่ 5 บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ เรื่องล าดับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
   สาระการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมชาติแห่งชีวิต บูรณาการทุกกลุ่มสาระ เรื่องการศึกษาด้านคุณสมบัติ  

การศึกษาด้านรูปลักษณ ์
   สาระการเรียนรู้ที่ 2   สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว   
   สาระการเรียนรู้ที่ 3   ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
  ฐานทรัพยากร ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ เรื่องเรียนรู้ความเป็นชุมชน                                   

ภูมิปัญญาชุมชนโดยรอบโรงเรียน 
การเห็นคุณค่าและประโยชน์จากการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 
พรรณไม้เฉพาะส่วน มีการรวบรวมพรรณไม้ในท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน มีพิพิธภัณฑ์                       
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไว้ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าและจัดแสดงผลงานนักเรียน มีมุมส าหรับศึกษาค้นคว้า             
และมีการน าไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆซึ่งสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น และเป็นไป               
ตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน 
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ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
จุดเด่นผลงาน เครื่องพ่นอเนกประสงค์ สะดวก รวดเร็ว ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี ทดแทนการใช้
แรงงานคน แทนเครื่องฉีดพ่นแบบเดิม ซึ่งมีข้อจ ากัด คือ น้ าหนักมาก ไม่สะดวกในการใช้งานเสี่ยงการสัมผัส
สารเคมี 

แรงบันดาลใจหรือพระราชด าริที่เกี่ยวข้อง จากพระราชด าริให้เยาวชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณและ
สามารถน าไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและออกสู่ชุมชนได้ 

ปัจจัยเป้าหมายการเรียนรู้ นักเรียนและชุมชนตระและเห็นความส าคัญของพืชที่มีในท้องถิ่น เห็นความงดงาม
เกิดความปิติที่จะน ามาศึกษาและต่อยอดเป็นชิ้นงานและนักเรียนสามารถเผยแพร่ร่วมกับชุมชนได้ 

 

 

 

 

 

 

วิธีการเรียนรู้ โดยการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๖ คน ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๔, ๕ และ๖ แล้วมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปยังแปลงพืชศึกษาเพ่ือศึกษาโครงสร้างภายนอกและ
โครงสร้างภายในของพริกชี้ฟ้าให้ครบทุกส่วน หลังจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มน าพริกชี้ฟ้าที่ก าลังเจริญเติบโต
จากแปลงพืชศึกษามาท าการศึกษาโครงสร้างภายในตามบทปฏิบัติทางชีววิทยา แล้วบันทึกผลการเรียนรู้        
น าสิ่งที่เป็นจุดเด่น เช่น เมล็ดของพริกชี้ฟ้า สีของใบพริกชี้ฟ้า สีของผลพริกชี้ฟ้า และขนาดของผลพริกชี้ฟ้าต่อ
ยอดเป็นผลงานโครงงาน เพ่ือศึกษาและทดสอบในการน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน                    
โดยออกมาในรูปของชิ้นงานหรือสามารถน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ จากนั้นนักเรียน
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับวิถีชุมชนนักเรียนได้ 

ผลการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจเครื่องพ่นอเนกประสงค์ที่สร้างขึ้น สามารถบอกเล่าวิธีการ ความเป็นมาบอก
ข้ันตอนการท าเครื่องพ่นอเนกประสงค์ สามารถใช้เคร่ืองพ่นอเนกประสงค์ ให้สารอาหารแก่ต้นพืชได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมที่ท าและประโยชน์ที่ได้ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายเรื่องการจ้าง
แรงงานคน 

 

 

 

ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ครูสามารถน างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสื่อการเรียนรู้ ในวิชาต่างๆได้ เป็นอย่างดี                  
โดยสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมในกระบวนการเรียนรู้อยู่เสมอ 
 นักเรียน ได้ใกล้ชิดธรรมชาติเกิดความรักและหวงแหนในพืชพรรณไม้ ได้ใกล้ชิดกับชุมชน เกิด               
ความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง มีจิตที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม 
 โรงเรียนมีบรรยากาศของการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดเป็นระเบียบและร่มรื่นน่าอยู่ 
 ชุมชน มีส่วนร่วมในการท างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับผู้เรียน 
 

ด้านวิชาการ การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ เช่น 
   องค์ประกอบที่ 1 บูรณาการกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องการจัดท าผังพรรณไม้ กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์ 
   องค์ประกอบที่ 2 บูรณาการกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ เรื่องการจัดท าผังภูมิศาสตร์ 
   องค์ประกอบที่ 3 บูรณาการกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการศึกษาพรรณไม้                

ที่สนใจ (พืชศึกษา) 
   องค์ประกอบที่ 4 บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ เรื่องการรายงานผลการเรียนรู้ 
   องค์ประกอบที่ 5 บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ เรื่องล าดับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
   สาระการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมชาติแห่งชีวิต บูรณาการทุกกลุ่มสาระ เรื่องการศึกษาด้านคุณสมบัติ  

การศึกษาด้านรูปลักษณ ์
   สาระการเรียนรู้ที่ 2   สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว   
   สาระการเรียนรู้ที่ 3   ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
  ฐานทรัพยากร ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย บูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ เรื่องเรียนรู้ความเป็นชุมชน                                   

ภูมิปัญญาชุมชนโดยรอบโรงเรียน 
การเห็นคุณค่าและประโยชน์จากการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 
พรรณไม้เฉพาะส่วน มีการรวบรวมพรรณไม้ในท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน มีพิพิธภัณฑ์                       
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไว้ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าและจัดแสดงผลงานนักเรียน มีมุมส าหรับศึกษาค้นคว้า             
และมีการน าไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆซึ่งสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น และเป็นไป               
ตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 86
 

 

 

 

 

 

เครื่องพ่นอเนกประสงค์ 

 

สรุปผลการทดลอง เครื่องพ่นอเนกประสงค์ เป็นการออกแบบจากการบูรณาการผลการเรียนรู้ระหว่าง 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีถูกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดข้ึนจะเป็นมิตรกับสี่งแวดล้อม และสามารถได้ผลผลิตน ามาใช้ในท้องถิ่นและก่อให้เกิดราย 
ให้กับชุมชน 
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สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ 

 เนื่องจากงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คืองานสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ โดยการสัมผัส เรียนรู้ การปลูกฝังคุณธรรม เสริมสร้างปัญญาและภูมิ
ปัญญา จึงดำเนินงานโดยให้เป็นงานปกติของโรงเรียนในฝ่ายบริหารวิชาการ โดยน้อมนำพระราชดำริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความว่า "การ
สอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความ
งดงาม ความน่าสนใจและเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการ
สอนอบรมที่ให้เกิดความรู้สึก กลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้
เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” มาเป็นแนวทางในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้นในการจัดการเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ พืช
ศึกษา (ผักเสี้ยนผี,แก้ว) 3 สาระการเรียนรู้ (สาระธรรมชาติแห่งชีวิต,สาระสรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว,
สารประโยชน์แท้แก่มหาชน) การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือหล่อหลอมความคิด จินตนาการของนักเรียนให้สามารถมองเห็นภาพ
ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เป็นความพันเกี่ยวที่ยากจะแยกได้ จนก่อให้เกิดผลงานและนวัตกรรม
จากการเรียนรู้มากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องพ่นอเนกประสงค์ 

 

สรุปผลการทดลอง เครื่องพ่นอเนกประสงค์ เป็นการออกแบบจากการบูรณาการผลการเรียนรู้ระหว่าง 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีถูกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดข้ึนจะเป็นมิตรกับสี่งแวดล้อม และสามารถได้ผลผลิตน ามาใช้ในท้องถิ่นและก่อให้เกิดราย 
ให้กับชุมชน 
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ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ผลที่เกิดกับนักเรียนนั้น พบว่า จากการที่นักเรียนได้สัมผัสเรียนรู้ใกล้ชิดกับพรรณไม้ ส่งผลให้
นักเรียนมีความรักและ เห็นคุณค่าของพืชพรรณ เข้าใจกระบวนการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ 
ต่าง ๆ  ซึ่งจะนำไปสู่ การเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้นักเรียน ยัง
ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยความเบิกบาน มีชีวิตชีวา มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาเขตพ้ืนที่ศึกษาของ
ตน ทำงานด้วยความอดทนต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ อดทนรอคอยศึกษาการเจริญเติบโตของพืช มี
ความเพียรรอคอยที่จะศึกษาและบันทึกผลการเรียนรู้ให้ครบทุกส่วนประกอบของพืช สามารถ ทำงาน
ร่วมกันเป็นทีม ให้ความช่วยเหลือเอ้ืออาทรเพ่ือนนักเรียนและนักเรียนรุ่นน้อง มีสุนทรียภาพและ
เสรีภาพในการเรียนรู้สามารถสรรสร้าง และพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม นำไปสู่บูรณาการแห่งชีวิต ผลิต
เป็นผลงาน ชิ้นงาน ก่อเกิดนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ ศิลปกร กวี นักตรรกศาสตร์ ปราชญ์น้อย  

  คณะครูมีการทำงานเป็นทีม มีความเอ้ืออาทร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่าง
สม่ำเสมอ มีความชำนาญในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีสื่อการเรียนการสอนที่มีความ
หลากหลาย เหมาะสมกับสมรรถภาพของผู้เรียนทุกระดับชั้น คณะครูของโรงเรียนได้รับเชิญเป็น
วิทยากรในการอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้แก่โรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัดและระดับ
ภาคใต้อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา รวมทั้งได้รับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นวิทยากร ใน
หัวข้อ การบริหารจัดการ และถอดบทเรียนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในประชุมและอบรมงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 2564-2565  

  ผู้บริหารมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการบริหารและการจัดการที่เป็นธรรม สร้าง
นวัตกรรมการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย 

ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
1. ผลิตภัณฑ์สครับจากผักเสี้ยนผี 

2. ผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลืองจากผักเสี้ยนผี 

3. ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากผักเสี้ยนผี 

4. ผลิตภัณฑ์โลชั่นจากผักเสี้ยนผี 

5. ผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าจากผักเสี้ยนผี 

6. นวัตกรรมการออกแบบการแสดงปันจักสีลัต ชุด “บอร์มอคลอนาวีศรีโยธิน” 
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 สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3   
 

1. ชื่อผลงานเด่น  

สครับยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี บรูณาการเรียนรู้รายวิชา ว30226 เคมี 6 
ระดับชั้น ม.6 

2. จุดเด่นของผลงาน 
สารสกัดจากลำต้นผักเสี้ยนผีด้วยเอทนอล 95 % เป็นส่วนผสมในสครับมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 
 P.Acenes และ  S.aureus 

3. แรงบันดาลใจ  

ผักเสี้ยนผีเป็นพืชในท้องถิ่นตำบลปากพูนที่ชาวบ้านคุ้นเคยและนำมาใช้ประโยชน์ทางยา จึงเลือกเป็นพืชศึกษา
ของโรงเรียนให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จนนำไปสู่การสรรสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สครับยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
จากสารสกัดผักเสี้ยนผี 

4. ปัจจัย  

ลำต้นผักเสี้ยนผี 

       

5. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สครับยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี 
5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของอาสาสมัคร ที่ทดลองใช้สครับยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี 
6. วิธีการเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์ศักยภาพด้านคุณสมบัติลำต้นผักเสี้ยนผี 
2. จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ หาแนวคิด แนวทาง และสรรสร้างวิธีการในการทำผลิตภัณฑ์สครับจาก
สารสกัดผักเสี้ยนผี 
3. ศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย P.Acenes และ  S.aureus ของสารสกัดและผลิตภัณฑ์ 

 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ผลที่เกิดกับนักเรียนนั้น พบว่า จากการที่นักเรียนได้สัมผัสเรียนรู้ใกล้ชิดกับพรรณไม้ ส่งผลให้
นักเรียนมีความรักและ เห็นคุณค่าของพืชพรรณ เข้าใจกระบวนการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ 
ต่าง ๆ  ซึ่งจะนำไปสู่ การเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้นักเรียน ยัง
ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยความเบิกบาน มีชีวิตชีวา มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาเขตพ้ืนที่ศึกษาของ
ตน ทำงานด้วยความอดทนต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ อดทนรอคอยศึกษาการเจริญเติบโตของพืช มี
ความเพียรรอคอยที่จะศึกษาและบันทึกผลการเรียนรู้ให้ครบทุกส่วนประกอบของพืช สามารถ ทำงาน
ร่วมกันเป็นทีม ให้ความช่วยเหลือเอ้ืออาทรเพ่ือนนักเรียนและนักเรียนรุ่นน้อง มีสุนทรียภาพและ
เสรีภาพในการเรียนรู้สามารถสรรสร้าง และพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม นำไปสู่บูรณาการแห่งชีวิต ผลิต
เป็นผลงาน ชิ้นงาน ก่อเกิดนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ ศิลปกร กวี นักตรรกศาสตร์ ปราชญ์น้อย  

  คณะครูมีการทำงานเป็นทีม มีความเอ้ืออาทร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่าง
สม่ำเสมอ มีความชำนาญในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีสื่อการเรียนการสอนที่มีความ
หลากหลาย เหมาะสมกับสมรรถภาพของผู้เรียนทุกระดับชั้น คณะครูของโรงเรียนได้รับเชิญเป็น
วิทยากรในการอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้แก่โรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัดและระดับ
ภาคใต้อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา รวมทั้งได้รับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นวิทยากร ใน
หัวข้อ การบริหารจัดการ และถอดบทเรียนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในประชุมและอบรมงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 2564-2565  

  ผู้บริหารมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการบริหารและการจัดการที่เป็นธรรม สร้าง
นวัตกรรมการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย 

ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
1. ผลิตภัณฑ์สครับจากผักเสี้ยนผี 

2. ผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลืองจากผักเสี้ยนผี 

3. ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากผักเสี้ยนผี 

4. ผลิตภัณฑ์โลชั่นจากผักเสี้ยนผี 

5. ผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าจากผักเสี้ยนผี 

6. นวัตกรรมการออกแบบการแสดงปันจักสีลัต ชุด “บอร์มอคลอนาวีศรีโยธิน” 
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4. ทดลองใช้และประเมินความพึงพอใจ 

7. ผลการเรียนรู้ 

สครับยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี 

     

8. สรุปผลการเรียนรู้ 

ศักยภาพที่เลือก คือ ปกป้อง คุณของศักยภาพ คือยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย แนวคิด คือ ทำเครื่องสำอาง แนวทาง 
คือ ทำสครับ เมื่อทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย P.Acenes และ  S.aureus สามารถยับยั้งเชื้อได้ และผล
การทดลองใช้มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

     

9. เอกสารอ้างอิง 
สุทธิจิต ศรีวัชรกุล. (2558). การศึกษาฤทธิ์ของสรสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของผักเสี้ยนผีที่มีต่อการยับยั้งเชื้อ
 แบคทีเรียบางชนิดและคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ.  กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน
 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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7. ผลการเรียนรู้ 

สครับยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี 

     

8. สรุปผลการเรียนรู้ 

ศักยภาพที่เลือก คือ ปกป้อง คุณของศักยภาพ คือยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย แนวคิด คือ ทำเครื่องสำอาง แนวทาง 
คือ ทำสครับ เมื่อทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย P.Acenes และ  S.aureus สามารถยับยั้งเชื้อได้ และผล
การทดลองใช้มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

     

9. เอกสารอ้างอิง 
สุทธิจิต ศรีวัชรกุล. (2558). การศึกษาฤทธิ์ของสรสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของผักเสี้ยนผีที่มีต่อการยับยั้งเชื้อ
 แบคทีเรียบางชนิดและคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ.  กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน
 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนทิรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา....…โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม.............จังหวัด.......อุดรธานี……………….… 
สังกัด....…......ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธาน…ี……….………............... 
เปิดสอนระดับ....…มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย.........…………………………….………. 
ที่อยู.่......…110 หมู ่1 ต าบลศรีธาตุ  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี............................... 
โทรศัพท์ .......042-382456............……..  อีเมล ...www.srithatpit@hotmail.com..… 

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
 อัญชันเป็นไม้ เลื้อยที่ออกดอกตลอดปี ขึ้นกระจายทุกภูมิภาคของประเทศน ามาใช้ประโยชน์                    
ในการปรุงอาหารและด้านการแพทย์ การศึกษาครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับเยาวชน เห็นคุณ รู้ค่าของ
พืชพรรณ การศึกษาทางพฤกษศาสตร์ ด้านรูปลักษณ์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาการใช้
ประโยชน ์และการศึกษาด้านอ่ืน ๆ  
 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ได้จัดให้มีพื้นที่ศึกษาอัญชันของโรงเรียน มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกกลุ่มสาระวิชา ทุกระดับชั้น มีการพัฒนางานจัดกิจกรรมบูรณาการการส ารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้คณะครูได้น าทักษะและความรู้ ด้านทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เข้าสู่การเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ตาม
ความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางโดยการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้บริหาร และชุมชน มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่น่าสนใจและมีคุณค่า ได้แก่ การทอผ้าหมี่ขิด ที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นจึงได้บูรณา
การการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน โดยน านักเรียนเรียนรู้การทอผ้าหมี่ขิดและน าไปประยุกต์เข้ากับการสกัดสีของพืช
ศึกษาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม(อัญชัน)เพื่อสร้างผ้าหมี่ขิดที่มีสีสัน และลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญา เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสืบไป 
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ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
นักเรียนได้เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา  พิจารณาศักยภาพด้านรูปลักษณ์ วิเคราะห์

ศักยภาพด้านคุณสมบัติ จินตนาการศักยภาพด้านพฤติกรรม เรียนรู้จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ ของ
ปัจจัยศึกษา จนิตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพ เรียนรู้สรุปคุณของศกัยภาพ ที่ได้จากจินตนาการ สรรค์
สร้างวิธีการจากการพิจารณาคุณที่เกิดจากจนิตนาการ สร้างแนวคิด แนวทาง วิธีการ สรุปผลการเรียนรู้ 
 นักเรียนเกิดการเรียนรูเ้ห็นคุณค่าของทรัพยากร รูวิ้ธีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เรียนรู้
วิธีการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
 
ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
 การย้อมด้ายมัดหมี่ด้วยสีดอกอัญชันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  ซึ่งในชุมชนมกีารทอผ้ามัดหมี่
และใช้สีย้อมจากสีสังเคราะห์ ท าให้มีสารเคมีตกค้างและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของ
สีจากดอกอัญชันซึ่งเป็นสีจากธรรมชาติไม่มีสารที่เป็นอันตราย  สามารถน ามาย้อมด้ายและใหส้ีที่สวยงามและ
หลากหลาย  ไดเ้ลือกดอกอัญชันในช่วงวัยเจริญเต็มวัย น าดอกอัญชันมาสกัดด้วยวิธีการสกัดร้อน  
น้ าสีที่ไดม้ีสีน้ าเงินเข้ม  เมื่อน ามาย้อมด้ายและเติมสารช่วยติดสีจากยางกล้วยสีที่ติดผ้าเป็นสีม่วงอ่อนที่สวยงาม
และไม่ระคายเคืองต่อผิว  และน าผ้าที่ทอได้มาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานต่าง ๆ เช่น ท าปกสมุด ท าต่างหู สร้อยคอ 
ดอกไม้ กระเป๋า เป็นต้น  
 
 
 

แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนทิรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
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สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
 อัญชันเป็นไม้ เลื้อยที่ออกดอกตลอดปี ขึ้นกระจายทุกภูมิภาคของประเทศน ามาใช้ประโยชน์                    
ในการปรุงอาหารและด้านการแพทย์ การศึกษาครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับเยาวชน เห็นคุณ รู้ค่าของ
พืชพรรณ การศึกษาทางพฤกษศาสตร์ ด้านรูปลักษณ์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาการใช้
ประโยชน ์และการศึกษาด้านอ่ืน ๆ  
 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ได้จัดให้มีพื้นที่ศึกษาอัญชันของโรงเรียน มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกกลุ่มสาระวิชา ทุกระดับชั้น มีการพัฒนางานจัดกิจกรรมบูรณาการการส ารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้คณะครูได้น าทักษะและความรู้ ด้านทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เข้าสู่การเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ตาม
ความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางโดยการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้บริหาร และชุมชน มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่น่าสนใจและมีคุณค่า ได้แก่ การทอผ้าหมี่ขิด ที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นจึงได้บูรณา
การการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน โดยน านักเรียนเรียนรู้การทอผ้าหมี่ขิดและน าไปประยุกต์เข้ากับการสกัดสีของพืช
ศึกษาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม(อัญชัน)เพื่อสร้างผ้าหมี่ขิดที่มีสีสัน และลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญา เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสืบไป 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับช้ันในการเรียนรู้ ) 

                          

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

      

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                      

 
4.ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ด้านชีวภาพ การเจริญเติบโตของดอกอัญชัน  
ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ด้านกายภาพ ศึกษาวิธีการสกัดและการติดสีของน้ าสีจากดอกอัญชัน 
วัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย ดอกอัญชัน อุปกรณ์สกัดสีอัญชันและการย้อมด้ายจากสีดอกอัญชัน 

                

ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
 

ชื่อผลงานเด่น การย้อมด้ายมัดหมี่ด้วยสีดอกอัญชนัของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

แรงบันดาลใจในชุมชนมีการทอผ้ามัดหมี่และใช้สีย้อมจากสีสังเคราะห์ ท าให้มีสารเคมีตกค้างและเป็น
อันตรายต่อผู้ใช้งาน จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของสีจากดอกอัญชันซึ่งเป็นสีจากธรรมชาติไม่มีสารที่เปน็
อันตรายสามารถน ามาย้อมด้ายและให้สทีี่สวยงามและหลากหลาย 

จุดเด่นของผล  สีย้อมจากธรรมชาติหาได้ตามท้องถิ่นและเก็บได้นาน 
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5. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาวิธีการสกัดน้ าสีจากดอกอัญชัน 
2. เพื่อศึกษาการติดสีของเส้นด้าย      

6. วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ 

น าดอกอัญชัน ไปล้างน้ าให้สะอาดแล้วน าไปต้มในน้ า 2,000  มิลลิลิตร ทีอุ่ณหภูมิ  80 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 40  นาท ีแล้วกรองด้วยผ้าขาวบางเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ าสี  หลังจากนั้นน าด้ายที่จะย้อมไปแช่น้ าเป็น
เวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง และน าด้ายมาย้อมกับน้ าสีอัญชันที่สกัดไดท้ี่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส  เป็น
เวลา 20 นาที ตากให้แห้ง แลว้น าด้ายที่ย้อมได้ไปทอผ้าให้เป็นผืนต่อไป 
7. ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 การศึกษาช่วงวัยของการเจริญเติบโตของดอกอัญชันเลือกดอกอัญชัน ในช่วงวัยเจริญเต็มวัยหลังจาก
นั้นน าดอกอัญชันมาสกัดด้วยวิธีการสกัดร้อน น้ าสีที่ได้มีสีน้ าเงินเข้มหลังจากนั้นน าไปย้อมด้ายแล้วเติมสารช่วย
ติดสีจากยางกล้วย 
 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 

 

8. สรุปผลการเรยีนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู ้พร้อมการอภิปราย) 
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และไม่ระคายเคืองต่อผิว 
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9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 
สุธรรม อารีกุล. องค์ความรู้เรื่องพืชป่าที่ใช้ประโยชน์ทางภาคเหนือของไทย 1. กรุงเทพฯ: บริษัท 

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด; 2552. 808 หน้า 
 อัญชัน ฐานขอ้มูลพันธุ์ไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม, ศูนย์ความรู้ด้านเกษตร ส านักหอสมุด  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เต็ม สมิตินันทน์ ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย ส านักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
  และพันธุ์พืช, พ.ศ. 2549  
Kamkaen Nand Wilkinson JM. The antioxidant activity of Clitoria ternatea flower petal  

extracts and eye gel. Phytother Res 2009; 23(11):1624-5  
 

 

 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวนัอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนทิรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร   ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
  เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนศรรีัตนวิทยา  จังหวัด  ศรสีะเกษ 
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาศรีสะเกษ ยโสธร 
เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที่อยู ่ 135  หมู่ 2  ต าบลสะพุง  อ าเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  33240 
โทรศัพท ์ 045677094  อเีมล sirattanawit@hotmail.com 

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
 “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น  ควรใช้วิธีการปลูกฝังใหเด็กเห็น
ความงดงาม  ความน่าสนใจ  และเกิดความปีติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป  การใช้วิธีการ
สอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย  เกิดอันตรายแก่ตนเอง  จะท าให้
เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”  จากพระราชด าริดังกล่าวทางโรงเรียน          
ศรีรัตนวิทยาจึงเกิดแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมสนองพระราชด าริในการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  เห็นคุณค่า  ประโยชน์   ความสวยงาม      
อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ  เกิดความรัก  หวงแหน  และรู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

1. เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
2. มีข้อมูลการเรียนรู้ทรัพยากรที่สามารถสื่อกันได้ทั่วประเทศ 
3. มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นฐานของวิทยาการและปัญญา 
4. เกิดนักอนุรักษ์พัฒนาบนฐานคุณธรรม 
5. เสริมสร้างการเรียนรู้บนฐาน  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  

1. เครื่องคัดขนาดผลมะนาว 
2. ผลิตภัณฑ์จากมะนาวแป้น 

 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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สรุปผลงานเดน่ประกอบบอร์ดที่ 3  
 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู ้) 
   เครื่องคัดขนาดผลมะนาว จากศักยภาพของรูปทรงผลมะนาวแป้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 
   ใช้คัดแยกขนาดผลของมะนาวได้ตามต้องการโดยไม่ต้องใช้พลังงาน  ช่วยลดต้นทุน  ประหยัดเวลา  
ประหยัดค่าใช้จ่าย  เป็นเครือ่งมือการเกษตรเชิงพาณิชย์  เกิดความพึงพอใจของผู้น าไปใช้   

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริม่ต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
    มะนาวแป้นเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคญัจึงเกิดแนวคิดในการประดิษฐ์เครื่องคัดขนาดผลมะนาวแป้นเพื่อ
แก้ปัญหาการใช้แรงงาน  ลดเวลา ในการคัดขนาดผลมะนาวและสามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง                                                                                                                             

4.ปัจจัย (ปัจจยัที่ใช้ในการเรยีนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 

    พืชศึกษามะนาวแป้น  โดยวิเคราะห์ศักยภาพด้านรูปลักษณ์ของผลมะนาวที่มีรูปทรงกลมแป้น  มีขนาด
ต่างกัน  ศักยภาพสามารถกลิง้ตามแรงโน้มถ่วงของโลกในอัตราความเร่งที่ต่างกันตามขนาด  จากศักยภาพ
ดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดน ามาประยุกต์ประดิษฐ์เครื่องคัดขนาดผลมะนาว     

                                                                                                                          

      

     
                                     

               
5.วัตถุประสงค์ 
    เพื่อประดิษฐ์เครื่องคัดขนาดผลมะนาวที่เป็นเครื่องมือทางการเกษตรจากวัสดุที่มีในท้องถิ่นและชุมชน  โดย
ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า  ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย  เกิดประโยชน์กับมหาชนคนส่วนใหญ่                  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

 1.  วิเคราะห์ศักยภาพ คุณประโยชน ์ และหาแนวทาง วิธีการ รูปลักษณ์ของผลมะนาวแป้น 
 2.  ร่างค านวณ  ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทางวิธีการที่จินตนาการจากผลมะนาวแป้น 
 3.  ประดิษฐ์เครื่องคัดขนาดผลมะนาวตามที่ได้ออกแบบจากวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น 
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 4.  ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของสิ่งประดิษฐ์  และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แท้แก่มหาชน 
7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 

ได้เครื่องคัดขนาดผลมะนาวที่อาศัยการกลิ้งของผลมะนาวตามแรงโน้มถ่วงโดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า  
และสามารถใช้งานได้จริง 
                                                                                                        

 

    
                        

 
8.สรุปผลการเรียนรู ้(ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
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ของโลกและศกัยภาพในการกลิ้ง  ท าให้ส่งผลต่อตัวเองในด้านก่อให้ทักษะการคิด  การเช่ือมโยงข้อมูล  ทักษะ
ชีวิต  และเกิดประโยชน์แก่มหาชน             

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งทีม่าของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 
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กนกกานต์  วีระกุล และคณะ. (2560). การสร้างสรรคน์วตักรรมและคณุค่าให้กับอาหารท้องถิน่เพือ่ 
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สรุปผลงานเดน่ประกอบบอร์ดที่ 3  
 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู ้) 
   เครื่องคัดขนาดผลมะนาว จากศักยภาพของรูปทรงผลมะนาวแป้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 
   ใช้คัดแยกขนาดผลของมะนาวได้ตามต้องการโดยไม่ต้องใช้พลังงาน  ช่วยลดต้นทุน  ประหยัดเวลา  
ประหยัดค่าใช้จ่าย  เป็นเครือ่งมือการเกษตรเชิงพาณิชย์  เกิดความพึงพอใจของผู้น าไปใช้   

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริม่ต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
    มะนาวแป้นเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคญัจึงเกิดแนวคิดในการประดิษฐ์เครื่องคัดขนาดผลมะนาวแป้นเพื่อ
แก้ปัญหาการใช้แรงงาน  ลดเวลา ในการคัดขนาดผลมะนาวและสามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง                                                                                                                             

4.ปัจจัย (ปัจจยัที่ใช้ในการเรยีนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 

    พืชศึกษามะนาวแป้น  โดยวิเคราะห์ศักยภาพด้านรูปลักษณ์ของผลมะนาวที่มีรูปทรงกลมแป้น  มีขนาด
ต่างกัน  ศักยภาพสามารถกลิง้ตามแรงโน้มถ่วงของโลกในอัตราความเร่งที่ต่างกันตามขนาด  จากศักยภาพ
ดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดน ามาประยุกต์ประดิษฐ์เครื่องคัดขนาดผลมะนาว     

                                                                                                                          

      

     
                                     

               
5.วัตถุประสงค์ 
    เพื่อประดิษฐ์เครื่องคัดขนาดผลมะนาวที่เป็นเครื่องมือทางการเกษตรจากวัสดุที่มีในท้องถิ่นและชุมชน  โดย
ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า  ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย  เกิดประโยชน์กับมหาชนคนส่วนใหญ่                  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

 1.  วิเคราะห์ศักยภาพ คุณประโยชน ์ และหาแนวทาง วิธีการ รูปลักษณ์ของผลมะนาวแป้น 
 2.  ร่างค านวณ  ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทางวิธีการที่จินตนาการจากผลมะนาวแป้น 
 3.  ประดิษฐ์เครื่องคัดขนาดผลมะนาวตามที่ได้ออกแบบจากวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น 



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 100

            โดยวิธีการท าแห้งแบบโฟม-แมท. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
พงษ์ชัย  กลิ่นหอมและคณะ. (2559). ผลการใช้กรดซิตรกิ น้ ามะนาว และน้ ามะกรูด ในกระบวนการ 
   หมักแช่เนื้อวัว ต่อการนุ่มเนื้อและประสาทสัมผัส. บทความทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ์
            และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
พิมพ์พิชชา  คุณพระศิลา. ท าไม อะไรๆ ก็มะนาว. (ออนไลน์) 2561 (อา้งเมื่อ 16 ธันวาคม 2561) จาก 
               https://janeypk.wordpress.com/  
ภัทรกฤต  คัชมาตย์. (2560). เซนเซอร์นับจ านวนผลมะนาวแป้นอยา่งง่ายโดยใชเ้ครื่องชั่งน้ าหนัก.  
             ปรญิญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 
ภัสจนันท์  หิรญั. (2552). ประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยจากพืชไทยในการยั้บยั้งเชื้อราใน 
             กระดาษ. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี. 
ลดาวัลย์ ช่างชุบ  และ เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล. (2556). การพัฒนากรรมวิธีการผลิตเปลือกมะนาวแช่อิ่ม 
           อบแห้งแบบออสโมซีส. บทความทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
วรวิทย์  วิทยาภิมัตน์. (2550). การศึกษาลักษณะพันธุ์มะนาว 6 พันธุ์. ปริญญากสิกรรมและสัตวบาล 
             บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
วันทนีย ์ หมวดเมือง. (2553). การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศร่วมกับ 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ปรญิญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
วิลาวัลย บุญสุภา. (2547). การพัฒนากรรมวิธีการผลิตมะนาวผงในระดับอุตสาหกรรมการประเมิน 
              อายุการเก็บรักษา และการแปรรูปผลิตภณัฑมะนาวผง.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  
สถาพร  มณี. (2556). การเพิ่มชุดโครโมโซม และการผลิตต้นกล้าที่มีโครโมโซม 3 ชุดของมะพร้าว 
              น้ าหอมมะนาวแป้นทวาย และคัมควอทผลรี โดยการใชส้ารโคลซิซีนและสาร 
              ไตรฟลูธาลิน. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
สมัคร  แก้วสุกแสง, ดร. (2558). การท าบรสิุทธิเ์อนไซม์  Pheophytinase และ Chlorophyllase ที่ 
              มีผลต่อการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ในมะนาวหลังการเก็บเกี่ยว. งานวิจัยได้รับทุนสนับ  
              สนนุจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  2558  มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
สโรชา จันทร์เพ็ญ. (2555). การยืดอายุน้ ามะนาวโดยการให้ความร้อน. ปริญญาวิทยาศาสตร 
            มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
อรพรรณ  ชื่นแสงสว่าง. (2550). การแยกผงถ่านออกจากยิปซัมที่เป็นผลิตภัณฑ์ขา้งเคียงจาก 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
        √ เกียรตบิัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา....โรงเรียนสุรพินท์พิทยา…...............จังหวัด.............…..สุรินทร์……………………………… 
สังกัด....…ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร.์................................................................... 
เปิดสอนระดับ....…........มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปทีี่ 6.............................................................. 
ที่อยู.่....หมู่ที่ 3  บ้านล าดวน ต าบลล าดวน อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์..…....32220........................ 
โทรศัพท ์........044541096..........……..............  อีเมล ...……… Spyschool2020@gmail.com…… 

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ได้น้อมน าพระราชด าริ ในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อใช้ใน
การปลูกฝังให้เด็กนักเรียนเห็นถึงความงดงาม ความน่าสนใจ มีความสุขในการคลุกคลีกับพรรณไม้ และอนุรักษ์
พืชพรรณต่างๆ โดยบูรณาการการจัดการเรียนการสอนทัง้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการใช้วิธีการสอนการอบรมที่
ให้ความเบิกบานในการจัดกิจกรรม ส่งผลให้นักเรียน ครู ชุมชน เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และห่วงแหนพรรณไม้ 
มีการรวบรวมพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง พรรณไม้เฉพาะส่วน จัดท าเป็นแหล่งข้อมูลพรรณไม้ในโรงเรียน  เพื่อใช้
เป็นแหล่งในการสืบค้นข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษารวบรวมพรรณไม้ในท้องถิ่นเข้าปลูกในโรงเรียน เพื่อพัฒนาภูมิ
ทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ด้านวิชาการ ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยามีการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในรายวิชาต่าง 
ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ โดยมีการศึกษา  5  องค์ประกอบ  3  สาระการเรียนรู้ และฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ส่งผลให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ศึกษา พืชพรรณชนิดต่าง ๆ ในโรงเรียน ชุมชน โดยมีการ
วางแผนออกแบบการปฏิบัติงานในการศึกษา ได้อย่างเป็นระบบและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความ
เบิกบาน ส่งผลให้นักเรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์เป็นตามไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ด้านภูมิปัญญา ชุมชนและโรงเรียนได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อช้ีเป็นแนวทางการ
ด ารงชีวิตการปฏิบัติตนของนักเรียนและประชาชน โดยการศึกษาฐานทรัพยากรท้องถิ่นทั้ง 9 ใบงานท าให้
ทราบถึงพืชพรรณชนิดต่างๆในชุมชนรวมถึงวิถีชีวิตในชุมชนนั้น ๆ รวมถึงการให้บริการเพ่ือประโยชน์แก่
นักเรียน ครู อาจารย์ ชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยการจัดแสดงนิทรรศการและสร้างแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์
ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพ่ือใช้ในการศึกษาและการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นการรวบรวมพันธุ์ไม้แห้ง 

            โดยวิธีการท าแห้งแบบโฟม-แมท. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
พงษ์ชัย  กลิ่นหอมและคณะ. (2559). ผลการใช้กรดซิตรกิ น้ ามะนาว และน้ ามะกรูด ในกระบวนการ 
   หมักแช่เนื้อวัว ต่อการนุ่มเนื้อและประสาทสัมผัส. บทความทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ์
            และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
พิมพ์พิชชา  คุณพระศิลา. ท าไม อะไรๆ ก็มะนาว. (ออนไลน์) 2561 (อา้งเมื่อ 16 ธันวาคม 2561) จาก 
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พันธ์ุไม้ดอง พันธ์ุไม้เฉพาะส่วน รวมถึงผลงานเด่นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนที่น าไปสู่ประโยชน์แท้แก่มหาชน พรอ้มทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนไดศ้ึกษาดูงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องการอนุรักษ์ต่อไป 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนได้ฝึกการท างานร่วมกัน มีจิตสาธารณะ  มีความรับผดิชอบ  มีความ
อดทน และซื่อสัตย์ในงานที่ได้รับมอบหมาย ท าให้โรงเรียนเกิดความร่มรื่น สะอาดเป็นระเบียบ มีบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความเบิกบานในการเรียนรู้รวมทั้งท าให้เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธ์ุไม้ต่างๆที่มีใน
โรงเรียนชุมชนและท้องถิ่น 

ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
เครื่องบีบอัดกระป๋องเพื่อสุขภาพ เป็นการศึกษาด้านรูปลักษณ์ของล าต้นส่วนกลางย่านาง จากนั้น

วิเคราะห์คุณของศักยภาพสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน น าไปสู่นวัตกรรม  เครื่องบีบอัดกระป๋องเพื่อ
สุขภาพ  บีบอัดกระป๋องได้โดยอาศัยแรงจากการปั่นที่มีผลต่อผู้ใช้ทางตรงและทางอ้อม คือจะช่วยให้การ
จัดเก็บกระป๋องเป็นระเบียบสามารถจัดเก็บได้ในปริมาณที่มากขึ้นทั้งและยังเป็นการน าวัสดุที่เหลือใช้มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและยังช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้ใช้ได้อีกด้วย เพราะผู้ใช้มี
การออกแรงปั่นซึ่งเป็นการส่งเสริมการออกก าลังกายส่งผลให้ผู้ใช้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับช้ันในการเรียนรู ้) 

                                TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 1 บรรทัด 

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

      TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จดเริม่ต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

 

                   TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

4.ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                     TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย  
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ชื่อผลงานเด่น   เครื่องบบีอัดกระป๋องเพื่อสุภาพ
........................................................................................................................ 

แรงบันดาลใจ การสร้างนวัตกรรม โดยใช้ศกัยภาพของพืชศึกษา  ย่านาง ในการสร้างอปุกรณช่์วยในการ
รักษาความสะอาด และช่วยในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์  

จุดเด่นของผลงาน สร้างสรรค์ชิ้นงานจากศักยภาพด้านรูปลักษณ์ของย่านางล าต้นส่วนกลาง  เป็น
นวัตกรรมที่ใชใ้นการจัดเก็บกระป๋องให้เป็นระเบียบ ส่งเสริมการดูแลสขุภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบรูณ์ 

 

ปัจจัย ย่านาง โครงสร้างรถจักรยานเก่า  เหล็กท่อกลม  เหล็กฉาก  สีสเปรย ์
 

วัตถุประสงค ์1. เพื่อสร้างนวัตกรรมในการจัดเก็บกระป๋องให้เป็นระเบียบ และส่งเสรมิการดูแลรักษา
สุขภาพร่างให้แข็งแรงสมบูรณ ์

พันธ์ุไม้ดอง พันธ์ุไม้เฉพาะส่วน รวมถึงผลงานเด่นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนที่น าไปสู่ประโยชน์แท้แก่มหาชน พรอ้มทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนไดศ้ึกษาดูงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องการอนุรักษ์ต่อไป 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนได้ฝึกการท างานร่วมกัน มีจิตสาธารณะ  มีความรับผดิชอบ  มีความ
อดทน และซื่อสัตย์ในงานที่ได้รับมอบหมาย ท าให้โรงเรียนเกิดความร่มรื่น สะอาดเป็นระเบียบ มีบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความเบิกบานในการเรียนรู้รวมทั้งท าให้เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธ์ุไม้ต่างๆที่มีใน
โรงเรียนชุมชนและท้องถิ่น 

ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
เครื่องบีบอัดกระป๋องเพื่อสุขภาพ เป็นการศึกษาด้านรูปลักษณ์ของล าต้นส่วนกลางย่านาง จากนั้น

วิเคราะห์คุณของศักยภาพสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน น าไปสู่นวัตกรรม  เครื่องบีบอัดกระป๋องเพื่อ
สุขภาพ  บีบอัดกระป๋องได้โดยอาศัยแรงจากการปั่นที่มีผลต่อผู้ใช้ทางตรงและทางอ้อม คือจะช่วยให้การ
จัดเก็บกระป๋องเป็นระเบียบสามารถจัดเก็บได้ในปริมาณที่มากขึ้นทั้งและยังเป็นการน าวัสดุที่เหลือใช้มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและยังช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้ใช้ได้อีกด้วย เพราะผู้ใช้มี
การออกแรงปั่นซึ่งเป็นการส่งเสริมการออกก าลังกายส่งผลให้ผู้ใช้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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 TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

                    TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกต ิจัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

                               TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
8.สรุปผลการเรียนรู ้(ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู ้พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

 

                        TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด  

สรุปผลการเรียนรู้  เกิดนวัตกรรม เครื่องบีบอัดกระป๋องเพื่อสุขภาพ บีบอัดกระป๋องได้โดยอาศัยแรงจาก
การปั่นที่มีผลต่อผู้ใช้ทางตรงและทางอ้อม คือจะช่วยให้การจัดเก็บกระป๋องเป็นระเบียบสามารถจัดเก็บได้
ในปริมาณที่มากขึ้นทั้งและยังเป็นการน าวัสดุที่ เหลือใช้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  ช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมและยังช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้ใช้ได้อีกด้วย เพราะผู้ใช้มีการออกแรงปั่นซึ่งเป็นการส่งเสริม
การออกก าลังกายส่งผลให้ผู้ใช้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

วิธีการเรียนรู้ ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพด้านรูปลักษณ์ย่านาง ล าต้นส่วนกลาง จากนั้นจินตนาการเห็นคุณ
ของศักยภาพ หาแนวคิด แนวทาง และสรรสร้างวิธีการสู่การท า เครื่องบีบอัดกระป๋องเพื่อสุขภาพ โดยท า
การออกแบบชิ้นงาน จัดหาโครงสร้างรถจักยานเก่าและวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ประกอบโครงสร้างตามที่
ออกแบบไว้ ท าการเช่ือมอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วพ่นสีให้เกิดความสวยงาม  จากนั้นน าไปทดลองใช้ 

ผลการเรียนรู ้ เครื่องบีบอัดกระป๋องเพื่อสุขภาพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ สิรินธรวิชาการ  
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9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

   TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวนัอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรงักานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

เอกสารอ้างอิง  https://www.bkdplay.com 
https://bestreview.asia/best-exercise-bikes/ 
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สรุปผลการเรียนรู้  เกิดนวัตกรรม เครื่องบีบอัดกระป๋องเพื่อสุขภาพ บีบอัดกระป๋องได้โดยอาศัยแรงจาก
การปั่นที่มีผลต่อผู้ใช้ทางตรงและทางอ้อม คือจะช่วยให้การจัดเก็บกระป๋องเป็นระเบียบสามารถจัดเก็บได้
ในปริมาณที่มากขึ้นทั้งและยังเป็นการน าวัสดุที่ เหลือใช้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  ช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมและยังช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้ใช้ได้อีกด้วย เพราะผู้ใช้มีการออกแรงปั่นซึ่งเป็นการส่งเสริม
การออกก าลังกายส่งผลให้ผู้ใช้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

วิธีการเรียนรู้ ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพด้านรูปลักษณ์ย่านาง ล าต้นส่วนกลาง จากนั้นจินตนาการเห็นคุณ
ของศักยภาพ หาแนวคิด แนวทาง และสรรสร้างวิธีการสู่การท า เครื่องบีบอัดกระป๋องเพื่อสุขภาพ โดยท า
การออกแบบชิ้นงาน จัดหาโครงสร้างรถจักยานเก่าและวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ประกอบโครงสร้างตามที่
ออกแบบไว้ ท าการเช่ือมอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วพ่นสีให้เกิดความสวยงาม  จากนั้นน าไปทดลองใช้ 
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แบบเสนอแนวคิด 
การจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชนแ์ท้แก่มหาชน 

ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ. 2565 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ต าบลไทยบุรี  อ าเภอท่าศาลา  จงหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ล าดับเกียรติบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
    เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นท่ี 1  

 เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นท่ี 2 
 

ชื่อสถานศึกษา....…..โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์.........................จังหวัด..........ชุมพร……………………………… 
สังกัด ..……ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1.............................……………………… 
เปิดสอนระดับ……อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3.....................................…………………………………………… 
ที่อยู่   ...…456 หมู่ 2 ต าบลสลุย  อ าเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร ...........................…………………………… 
โทร .……...077979252.............. ……………….  E-mail ……khansup.cpn1@ hotmail.com……........ 

 
สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ  1 หน้ากระดาษA4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี)  
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

“การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควร ใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความ
งดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่
ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่ง
จะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 

 
  การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ท าด้วยใจศรัทธา ศึกษาเข้าใจในพระราชด าริ เข้าใจในปรัชญา 

การสร้างนักอนุรักษ์ บรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สร้างแนวคิดในการน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็น
ฐานการเรียนรู้ ด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ไม่ฝืนธรรมชาติของผู้เรียน เป็นไปตามความสนใจและ
ความพร้อมนักเรียน โรงเรียน  ชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง  ก่อให้เกิดความรอบรู้ 
ความช านาญ ก่อให้เกิดทักษะกระบวนการท างาน สามารถคิด ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล มีมีความสุข สนุก
สนุกสนาน พึงพอใจในสิ่งที่ปฏิบัติ ส่งผลให้การด าเนินงานมีความสมบูรณ์ ถูกต้องและสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้
ได้อย่างเชี่ยวชาญ 
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ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
 

โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์  ขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง   ส่งผล
ก่อให้เกิดความส าเร็จหลายประการ ทั้งด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมเกิดความตระหนักถึงคุณประโยชน์ของพรรณไม้ 
ที่ช่วยด ารงระบบนิเวศวิทยาให้เกิดความสมดุล   จึงช่วยกันสืบสานการอนุรักษ์พืชพรรณ  ด้านคุณธรรม -
จริยธรรม  ธรรมชาติศึกษา  ช่วยให้เกิดข้อคิด  เข้าใจธรรมะ จิตใจสงบ มีความอ่อนโยนจึงสามารถด ารงตนอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข ก่อให้เกิดนักอนุรักษ์ รู้คุณค่าภูมิปัญญา สู่ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

นักเรียน.. ได้ใกล้ชิดธรรมชาติเกิดความรักและหวงแหนพืชพรรณไม้ ได้ท างานร่วมกับชุมชนท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองและมีจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม มีความสุข สนุกสนาน เบิกบาน  

ครู..น างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนละงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นมาเป็นสื่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการเรียนรู้อยู่เสมอและมีการปรับเปลี่ยน พัฒนาวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

โรงเรียน..มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่และมีแหล่ง
เรียนรู้ที่เหมาะสมและมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ชุมชน..มีส่วนร่วมในการท างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต 

จัดเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักสังเกต เปรียบเทียบและวิเคราะห์ โดยนักเรียนท าการ 
ศึกษาการเรียงตัวของเส้นใบตอนกลาง พบว่า เส้นใบมีการเรียงตัวแบบร่างแห มีลวดลายสวยงาม เมื่อทดลองน า
สกัดสีพบว่า ใบมีความโปร่งแสง แสงสามารถผ่านได้ดีจึงมีแนวคิดว่าควรน ามีท าผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ประโยชน์  คือ 
“โคมไฟสวยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากร่างแหเส้นใบเล็บรอก”หลากหลายรูปแบบและสามารถน าไปใช้งานได้จริง 
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แบบสรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3 

***ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู้ ) 
โคมไฟสวยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากร่างแหเส้นใบเล็บรอก 
2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 
การจัดเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักสังเกต เปรียบเทียบและวิเคราะห์ น าไปสู่การสร้างสรรค์โคม
ไฟหลากหลายรูปแบบและสามารถน าไปใช้งานได้จริง 

 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
การศึกษาการเรียงตัวของเส้นใบตอนกลาง พบว่า เส้นใบมีการเรียงตัวแบบร่างแห มีลวดลายสวยงาม เมื่อทดลอง
น ามาฟอกสีพบว่า ใบมีความโปร่งแสง แสงสามารถผ่านได้ดีจึงมีแนวคิดว่าควรน ามีท าผลิตภัณฑ์เพ่ือให้
ประโยชน์ 
 

4.ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ)   

ประกอบด้วย  

 

 

 

 

 
1. โหลแก้ว 
2. แผ่นภาพต้นแบบร่างแหใบเล็บรอก 
3. แผ่นสติ๊กเกอร์ 
4. กาว  
5. ชุดอุปกรณ์ท าโคมไฟ 
6. กระดาษลอกลาย 
7. กาวแท่ง ปืนกาว 
8. กาวร้อน 
9. ไม้ 
 
 

ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
 

โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์  ขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง   ส่งผล
ก่อให้เกิดความส าเร็จหลายประการ ทั้งด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมเกิดความตระหนักถึงคุณประโยชน์ของพรรณไม้ 
ที่ช่วยด ารงระบบนิเวศวิทยาให้เกิดความสมดุล   จึงช่วยกันสืบสานการอนุรักษ์พืชพรรณ  ด้านคุณธรรม -
จริยธรรม  ธรรมชาติศึกษา  ช่วยให้เกิดข้อคิด  เข้าใจธรรมะ จิตใจสงบ มีความอ่อนโยนจึงสามารถด ารงตนอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข ก่อให้เกิดนักอนุรักษ์ รู้คุณค่าภูมิปัญญา สู่ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

นักเรียน.. ได้ใกล้ชิดธรรมชาติเกิดความรักและหวงแหนพืชพรรณไม้ ได้ท างานร่วมกับชุมชนท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองและมีจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม มีความสุข สนุกสนาน เบิกบาน  

ครู..น างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนละงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นมาเป็นสื่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการเรียนรู้อยู่เสมอและมีการปรับเปลี่ยน พัฒนาวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

โรงเรียน..มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่และมีแหล่ง
เรียนรู้ที่เหมาะสมและมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ชุมชน..มีส่วนร่วมในการท างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต 

จัดเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักสังเกต เปรียบเทียบและวิเคราะห์ โดยนักเรียนท าการ 
ศึกษาการเรียงตัวของเส้นใบตอนกลาง พบว่า เส้นใบมีการเรียงตัวแบบร่างแห มีลวดลายสวยงาม เมื่อทดลองน า
สกัดสีพบว่า ใบมีความโปร่งแสง แสงสามารถผ่านได้ดีจึงมีแนวคิดว่าควรน ามีท าผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ประโยชน์  คือ 
“โคมไฟสวยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากร่างแหเส้นใบเล็บรอก”หลากหลายรูปแบบและสามารถน าไปใช้งานได้จริง 
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5.วัตถุประสงค์  
นักเรียนสามารถท าการศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์การเรียงตัวของเส้นใบเล็บรอก เพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่
สามารถน าไปใช้งานได้  
 
6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 
1. นักเรียนเรียนรู้พืชศึกษาโดยเลือกศึกษาส่วนของใบและได้ท าการศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับการเรียงตัวของเส้นใบ 
2. ท าการวิเคราะห์ด้านคุณสมบัติการเรียงตัวของเส้นใบเล็บรอก 
3. สกัดและฟอกสีใบเล็บรอกเพ่ือจัดท าร่างต้นแบบ การเรียงตัวของใบแบบร่างแหของใบเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์  
4. ขยายร่างต้นแบบตามขนาดท่ีต้องการ แล้วลอกลายด้วยกระดาษลอกลาย  
5. สร้าง “โคมไฟสวยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากร่างแหใบเล็บรอก” ทดลองใช้ พัฒนาและเผยแพร่สู่ชุมชน 
 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
จากการศึกษาการเรียงตัวของเส้นใบเล็บรอก ด้านคุณสมบัติ พบว่า ใบเล็บรอกมีการเรียงตัวแบบร่างแห มีความใส 
นิ่ม เหนียว มีศักยภาพโปร่งแสงและยืดหยุ่นได้ดี และผลการวิเคราะห์ศักยภาพน าไปสู่การจิตนาการเพ่ือสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ “โคมไฟสวยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากร่างแหใบเล็บรอก”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
การจัดเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักสังเกต เปรียบเทียบและวิเคราะห์  ส่งเสริมให้นักเรียนน าผล
การศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์การเรียงตัวของเส้นใบตอนกลาง พบว่า เส้นใบมีการเรียงตัวแบบร่างแห มีคุณสมบัติ
ใส นิ่ม เหนียว มีศักยภาพโปร่งแสงและยืดหยุ่นได้ดี มาสร้างสรรค์ผลิต“โคมไฟสวยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากร่างแห
ใบเล็บรอก” ซึ่งมีทั้งหมด 4 รูปแบบซึ่งสามารถน าไปใช้งานได้จริง ได้แก่  โคมไฟจากโหลแก้ว โคมไฟจากกระดาษ 
โคมไฟจากผ้า โคมไฟจากกระจกใสและสามารถน าไปใช้งานได้จริง 

 

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 
โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์.(2564).เล่มรายงาน ก.7-003 เล็บรอก. 
โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์.(2564).รายงานธรรมชาติแห่งชีวิต.  
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนทิรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร     ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
           เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
     เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) จังหวัด สุราษฎร์ธาน ี
สังกัด กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
เปิดสอนระดับ ชั้นอนุบาล-มธัยมศึกษาตอนต้น 
ที่อยู่.45/8 หมู่ 3 ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธ์านี รหัสไปรษณีย ์84100 
โทรศัพท์ . 077-954118.  อีเมล leam061131@gmail.com 
.. 
 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพรา่งการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

“การสอนและการอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น  ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น
ความงดงาม  ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรกัษ์พืชพรรณต่อไป  การใช้วิธีการสอน
การอบรมที่ใหเ้กิดความรู้สึกกลัวว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย  เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิด
ความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
ส่วนที่ 2 คุณคา่และประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

จากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของพรรณไม้แต่ละชนิด ท าใหน้ักเรียนสามารถขยายพันธุ์ พรรณไม้ ทีม่ี อยู่
ภายในสถานศึกษาให้มีเพิ่มมากขึ้นเป็นจ านวนมาก ทางโรงเรียนได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนในทุกระดับช้ัน และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้ด าเนินงานที่อิง
รูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร”์ โดยมีการรวบรวมพันธ์ุไม้ที่มีวิชิต มี แหล่งข้อมลูความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มี
การศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพันธ์ุไม้แห้ง พันธุ์ไม้ดอง และพันธุ์ไม้ เฉพาะส่วน มีการรวบรวมพันธ์ุไม้เข้า
ปลูกในโรงเรียน และภูมิปญัญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธ์ุไม้ มีมุมส าหรบั การศึกษาค้นคว้าและมีการน าไปใช้
ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาต่างๆเป็นการด าเนินงานให้ สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ไม่ฝืน
ธรรมชาติ และเป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  
  ภาพประติดจากกระดาษใบตะขบนา 
 
หมายเหตุ : ดเูอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

 

5.วัตถุประสงค์  
นักเรียนสามารถท าการศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์การเรียงตัวของเส้นใบเล็บรอก เพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่
สามารถน าไปใช้งานได้  
 
6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 
1. นักเรียนเรียนรู้พืชศึกษาโดยเลือกศึกษาส่วนของใบและได้ท าการศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับการเรียงตัวของเส้นใบ 
2. ท าการวิเคราะห์ด้านคุณสมบัติการเรียงตัวของเส้นใบเล็บรอก 
3. สกัดและฟอกสีใบเล็บรอกเพ่ือจัดท าร่างต้นแบบ การเรียงตัวของใบแบบร่างแหของใบเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์  
4. ขยายร่างต้นแบบตามขนาดท่ีต้องการ แล้วลอกลายด้วยกระดาษลอกลาย  
5. สร้าง “โคมไฟสวยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากร่างแหใบเล็บรอก” ทดลองใช้ พัฒนาและเผยแพร่สู่ชุมชน 
 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
จากการศึกษาการเรียงตัวของเส้นใบเล็บรอก ด้านคุณสมบัติ พบว่า ใบเล็บรอกมีการเรียงตัวแบบร่างแห มีความใส 
นิ่ม เหนียว มีศักยภาพโปร่งแสงและยืดหยุ่นได้ดี และผลการวิเคราะห์ศักยภาพน าไปสู่การจิตนาการเพ่ือสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ “โคมไฟสวยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากร่างแหใบเล็บรอก”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
การจัดเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักสังเกต เปรียบเทียบและวิเคราะห์  ส่งเสริมให้นักเรียนน าผล
การศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์การเรียงตัวของเส้นใบตอนกลาง พบว่า เส้นใบมีการเรียงตัวแบบร่างแห มีคุณสมบัติ
ใส นิ่ม เหนียว มีศักยภาพโปร่งแสงและยืดหยุ่นได้ดี มาสร้างสรรค์ผลิต“โคมไฟสวยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากร่างแห
ใบเล็บรอก” ซึ่งมีทั้งหมด 4 รูปแบบซึ่งสามารถน าไปใช้งานได้จริง ได้แก่  โคมไฟจากโหลแก้ว โคมไฟจากกระดาษ 
โคมไฟจากผ้า โคมไฟจากกระจกใสและสามารถน าไปใช้งานได้จริง 

 

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 
โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์.(2564).เล่มรายงาน ก.7-003 เล็บรอก. 
โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์.(2564).รายงานธรรมชาติแห่งชีวิต.  
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับช้ันในการเรียนรู้ ) 

                                TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 1 บรรทัด 

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสัน้ ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

       

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                      TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

4.ปัจจัย (ปัจจยัที่ใช้ในการเรยีนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                     TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย  

                                  
 
 
 
 

 
                         
 

ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
 
 

 

ชื่อผลงานเด่น  ศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุธรรมชาติ 
 

จุดเด่นของผลงาน เป็นประโยชน์แท้แก่มหาชน ก่อให้เกิดประโยชน์หลากหลาย  ด้านวิชาการ ด้านภูมิ
ปัญญาและด้านคุณธรรม 
................................................................................................................. 
 

แรงบันดาลใจ  ใบตะขบนา มีศักยภาพ ความเหนี่ยว แข็งแรง คงทน ยึดเกาะ ความยืดหยุ่น น าศักยภาพ
ไปประดิษฐเป็นกระดาษ 

 

ปัจจัย  ด้านรูปลักษณ์ รูปร่าง  รูปทรง  ขนาด สีผิว เนื้อของพืช (ชีวภาพ) 
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5.วัตถุประสงค์  
 
                                                                                                                              

 

                     TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

                    TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

 

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์เพื่อศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ด้านรูปลักษณ์  ลักษณะทางนิเวศวิทยาและการขยายพันธุ์  
การดูแลรักษา เจริญเติบโตของตะขบ 

 

วิธีการ   การศึกษาพืชตะขบนา ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาลักษณะต่างๆของตะขบนาโดยละเอียด ได้แก่ 
ประโยชน์ การขยายพันธุ์ และการกกระจายพันพันธ์ุไม้ในประเทศไทย  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของ 
ตะขบนา ในการวิเคราะหศ์กัยภาพของใบ เป็นใบเลี้ยงเดียว เรียงสลับแบบทแยงกัน ลักษณะใบรูปขอบ
ขนานแกมรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลมโคนใบข้างหน่ึงมน ข้างหนึ่งแหลม ขอบใบหยัก มีขนปกคลุมหนาแน่น 
เส้นใบมี 3-5เสน้ ด้านบนสีเขียวด้านล่าง สีนวล ก้านใบยาว มีขนโคนก้านเป็นปมๆ 

 

 

ผลการเรียนรู้ กระดาษที่ท าจากใบของตะขบนาโดยการน าใบของตะขบนามาผ่านกระบวนการต้มแล้วท า
เป็นแผ่นตะแกรง น าไปตากให้แห้ง มีลวดลายตามธรรมชาติที่เกิดในเนื้อกระดาษเองอาจย้อมสี เคลือบเงา 
และตกแต่งให้เป็นลวดลายต่างๆ โดยใช้วัสดุอื่นๆ เช่น ขี้เลือ่ย ดอกไม้แห้ง ใบไม้แห้งด้วยก็ได้ 
 

 

 

สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับช้ันในการเรียนรู้ ) 

                                TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 1 บรรทัด 

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสัน้ ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

       

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                      TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

4.ปัจจัย (ปัจจยัที่ใช้ในการเรยีนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                     TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย  

                                  
 
 
 
 

 
                         
 

ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
 
 

 

ชื่อผลงานเด่น  ศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุธรรมชาต ิ
 

จุดเด่นของผลงาน เป็นประโยชน์แท้แก่มหาชน ก่อให้เกิดประโยชน์หลากหลาย  ด้านวิชาการ ด้านภูมิ
ปัญญาและด้านคุณธรรม 
................................................................................................................. 
 

แรงบันดาลใจ  ใบตะขบนา มีศักยภาพ ความเหนี่ยว แข็งแรง คงทน ยึดเกาะ ความยืดหยุ่น น าศักยภาพ
ไปประดิษฐเป็นกระดาษ 

 

ปัจจัย  ด้านรูปลักษณ์ รูปร่าง  รูปทรง  ขนาด สีผิว เนื้อของพืช (ชีวภาพ) 
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8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

 

                            TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด  

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งทีม่าของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

                  TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย 
 
   

 

 

 

 

 

 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันจนัทร์ ที่ 15  สิงหาคม พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :              
นางจีรังกานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938   อเีมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 
นางรวมพร คงจันทร์          โทรศัพท์ : 089–8916621  อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

 

สรุปผลการเรยีนรู้  ใบตะขบนามีความเหนี่ยว แผ่นหน้าในมีสีเขียวเข้ม อ่อนแตกต่างกันไปมีเส้นใย ใบ
ตะขบนา มีศักยภาพ ความเหนี่ยว แข็งแรง คงทน ยึดเกาะ ความยืดหยุ่น น าศักยภาพไปประดิษฐ์เป็น
กระดาษ 

 
 

เอกสารอ้างอิง ศึกษาธิการ. คู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ตะขบนา ต้นไม้ใจด ีกรม
วิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ ตะขบนา ต้นไม้ใจด.ี (2546) 
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แบบเสนอแนวคิด 
การจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร  ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
 เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร 
สังกัด   ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
เปิดสอนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่อยู ่  78 หมู่ 12 บ้านภูเพ็ก ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220 
โทรศัพท ์  042-707677  โทรสาร 042-707677 อีเมล fulfill.palmy@gmail.com  

 
รายชื่อผู้ถวายรายงานประจ าบูธนิทรรศการ (รายชื่อตามแบบตอบรับการจัดนิทรรศการ) 
      1. ผู้บริหาร/ครู/อาจารย์    นางสาวปนัดดา  สิงหาด 
      2. นักเรียน    นางสาวปรายฟ้า  ทุมหอม 
      3. นักเรียน   นางสาวชนัญชิดา  ทิพย์ศร ี
 
สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4  
แนวคิดที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

“การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น
ความงดงาม ความสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การให้วิธีสอน 
การอบรมและให้ความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิด
ความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” จากพระราชด าริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนได้น้อมน าพระราชด าริพระองค์ท่านมาเป็น
แนวทางในการสอนให้นักเรียนเห็นคุณประโยชน์ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โดยผ่านกระบวนการของงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้บน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนได้ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์พรรณไมใ้นโรงเรียนและ
พรรณไม้ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน  คือ กระเจี๊ยบแดง นักเรียนได้สัมผัสกับพืชพรรณไม้ เกิดการ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ เช่น  เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ของแปลงกระเจี๊ยบแดงและรู้จักส่วนประกอบของกระเจี๊ยบแดง และเห็นความงดงาม เกิดความรัก เกิด
จิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  เกิดการพัฒนาต่อยอดความคิด โดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา
เสริมให้เกิดประโยชน์เห็นคุณค่า ความสวยงาม ความยั่งยืน อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืช
สืบไป 

 
 
 
 
 

8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

 

                            TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด  

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งทีม่าของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

                  TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย 
 
   

 

 

 

 

 

 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันจนัทร์ ที่ 15  สิงหาคม พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :              
นางจีรังกานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938   อเีมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 
นางรวมพร คงจันทร์          โทรศัพท์ : 089–8916621  อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

 

สรุปผลการเรยีนรู้  ใบตะขบนามีความเหนี่ยว แผ่นหน้าในมีสีเขียวเข้ม อ่อนแตกต่างกันไปมีเส้นใย ใบ
ตะขบนา มีศักยภาพ ความเหนี่ยว แข็งแรง คงทน ยึดเกาะ ความยืดหยุ่น น าศักยภาพไปประดิษฐ์เป็น
กระดาษ 

 
 

เอกสารอ้างอิง ศึกษาธิการ. คู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ตะขบนา ต้นไม้ใจด ีกรม
วิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ ตะขบนา ต้นไม้ใจด.ี (2546) 
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แนวคิดที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช  อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคน ได้
ศึกษากระบวนการ ฝึกทักษะ ลงมือปฏิบัติ  ผ่านกิจกรรมใบงาน (ก.7-003) คือการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ของพรรณไม้ในโรงเรียน การส ารวจพรรณไม้ การท าผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้ การท าป้ายชื่อพรรณไม้ มีการจัดท า
ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่น จัดท าฐานข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Word Microsoft Excel แยกเป็น folder 
ตามชนิดของพรรณไม้ ตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์ จัดท าทะเบียนพรรณไม้ (ก.7-005) และจัดให้มีศูนย์การ
เรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารทางวิชาการและสื่อต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลด้านต่างๆจากการด าเนินงานงานสวน
พฤกษศาสตร์  นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติของพรรณไม้ เห็นคุณ รู้ค่าของพืชพรรณในโรงเรียน เข้าใจธรรมชาติ 
สรรพสิ่ง สรรพชีวิต สามารถน าความรู้มาบูรณาการการเรียนรู้ ได้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระเรียนรู้ ท าให้นักเรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เป็นผล
อันเกิดจากการเรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติ ที่ช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะ ในการใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองจากพืช
พรรณ พร้อมกับปลูกฝังจิตส านึกให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของพืช 
 

แนวคิดที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต 
“เครื่องคว้านเมล็ดกระเจี๊ยบแดง” มีจุดเด่น คือ กระเจี๊ยบแดง ถือว่าเป็นสมุนไพรสารพัดประโยชน์อีก

ชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณ ลดไขมันในเลือด ลดความดันโลหิตสูง รวมทั้งลดความเหนียวข้นของเลือดลง ท าให้การ
ไหลเวียนของโลหิตทั่วร่างกายดีขึ้น ซึ่งโรงเรียนได้น ากระเจี๊ยบแดงมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน จนเกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผ้าถุงลายกระเจี๊ยบแดง ผ้าพันคอลายกระเจี๊ยบแดง  น้ ากระเจี๊ยบแดง ชากระเจี๊ยบแดง แยม
กระเจี๊ยบแดง น้ าพริกกระเจี๊ยบแดง รวมไปถึงการออกแบบและสร้างเครื่องคว้านเมล็ดกระเจี๊ยบแดง โดยการ
เขียนค าสั่งควบคุมการท างานของเครื่องคว้านเมล็ดกระเจี๊ยบแดงลงในบอร์ด Kidbright  เพื่อความสะดวกใน
การเอาเมล็ดออกจากผลกระเจี๊ยบแดง  จากการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกระเจี๊ยบแดงซึ่งเป็นพืชศึกษา 
ด าเนินการโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันแบบพ่ีสอนน้อง  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในระดับ
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมชุมนุมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมโครงการ
การศึกษาเพื่อการมีงานท าบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินกิจกรรมโดยลักษณะบริษัท
สมมุติ (minicompany) มีการน าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจัดจ าหน่ายในโรงเรียนและชุมชน  มีเพจจ าหน่ายสินค้า ชื่อ 
“Sweet Corner By Rajapraja53” ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และยังช่วยให้นักเรียนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ สืบสาน รักษาภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นต่อไป  
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การสาธิต 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร มีผลงานเด่นที่ชื่อว่า “เครื่องคว้านเมล็ดกระเจี๊ยบแดง”  

มีการใชค้วามคิดสร้างสรรค์ ท าใหเ้กิดนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์  โดยมีขั้นตอนการสาธิตดังนี้ 
1. น ากระเจี๊ยบแดงมาตัดควั่นออกให้เหลือกลีบดอก 
2. วางกลีบดอกกระเจี๊ยบแดงลงบนหัวตัด  
3. กดปุ่มเครื่องคว้านกระเจี๊ยบแดง  โดยเครื่องจะคว้านเมล็ดออกจากผลกระเจี๊ยบแดง ในระยะเวลา 
5 วินาทีต่อผล  แล้วจะมีการแสดงค่าตัวเลขจ านวนเมล็ดกระเจี๊ยบผ่านบอร์ด Kidbright 

 

 
 

 

 
 

แนวคิดที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช  อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคน ได้
ศึกษากระบวนการ ฝึกทักษะ ลงมือปฏิบัติ  ผ่านกิจกรรมใบงาน (ก.7-003) คือการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ของพรรณไม้ในโรงเรียน การส ารวจพรรณไม้ การท าผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้ การท าป้ายชื่อพรรณไม้ มีการจัดท า
ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่น จัดท าฐานข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Word Microsoft Excel แยกเป็น folder 
ตามชนิดของพรรณไม้ ตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์ จัดท าทะเบียนพรรณไม้ (ก.7-005) และจัดให้มีศูนย์การ
เรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารทางวิชาการและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลด้านต่างๆจากการด าเนินงานงานสวน
พฤกษศาสตร์  นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติของพรรณไม้ เห็นคุณ รู้ค่าของพืชพรรณในโรงเรียน เข้าใจธรรมชาติ 
สรรพสิ่ง สรรพชีวิต สามารถน าความรู้มาบูรณาการการเรียนรู้ ได้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระเรียนรู้ ท าให้นักเรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เป็นผล
อันเกิดจากการเรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติ ที่ช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะ ในการใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองจากพืช
พรรณ พร้อมกับปลูกฝังจิตส านึกให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของพืช 
 

แนวคิดที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต 
“เครื่องคว้านเมล็ดกระเจี๊ยบแดง” มีจุดเด่น คือ กระเจี๊ยบแดง ถือว่าเป็นสมุนไพรสารพัดประโยชน์อีก

ชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณ ลดไขมันในเลือด ลดความดันโลหิตสูง รวมทั้งลดความเหนียวข้นของเลือดลง ท าให้การ
ไหลเวียนของโลหิตทั่วร่างกายดีขึ้น ซึ่งโรงเรียนได้น ากระเจี๊ยบแดงมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน จนเกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผ้าถุงลายกระเจี๊ยบแดง ผ้าพันคอลายกระเจี๊ยบแดง  น้ ากระเจี๊ยบแดง ชากระเจี๊ยบแดง แยม
กระเจี๊ยบแดง น้ าพริกกระเจี๊ยบแดง รวมไปถึงการออกแบบและสร้างเครื่องคว้านเมล็ดกระเจี๊ยบแดง โดยการ
เขียนค าสั่งควบคุมการท างานของเครื่องคว้านเมล็ดกระเจี๊ยบแดงลงในบอร์ด Kidbright  เพื่อความสะดวกใน
การเอาเมล็ดออกจากผลกระเจี๊ยบแดง  จากการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกระเจี๊ยบแดงซึ่งเป็นพืชศึกษา 
ด าเนินการโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันแบบพ่ีสอนน้อง  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในระดับ
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมชุมนุมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมโครงการ
การศึกษาเพื่อการมีงานท าบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินกิจกรรมโดยลักษณะบริษัท
สมมุติ (minicompany) มีการน าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจัดจ าหน่ายในโรงเรียนและชุมชน  มีเพจจ าหน่ายสินค้า ชื่อ 
“Sweet Corner By Rajapraja53” ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และยังช่วยให้นักเรียนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ สืบสาน รักษาภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นต่อไป  
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 
จังหวัด สุราษฎร์ธาน ี สังกดั องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษา 
ที่อยู ่หมู่ที่ 5 ต าบลดอนสัก  อ าเภอดอนสัก   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ : 077-371014  โทรสาร : 077-371014  อีเมล : donsakwit@hotmail.com 
 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ  
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบนัดาลใจ 
“พฤกษศาสตร์โรงเรียน  กระบวนการเรียนรู้  สู่จิตส านึกอนุรักษ์  ตระหนักและเห็นคุณค่าธรรมชาติ” 

โรงเรียนมีการด าเนินงาน "งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" เพื่อจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการอนุรักษ์
พรรณพืชให้กับนักเรียนได้เกิดจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พรรณพืช และตระหนักในคุณค่า  ความสวยงาม และ
ประโยชน์ของพรรณพืชในธรรมชาติรอบตัว โดยได้ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่โรงเรียนตาม
กระบวนการศึกษาการอนุรักษ์พรรณพืช 

เรียนรู้พืชพรรณ       สร้างสรรค์ผลงาน         ศึกษาวิธีการ                  มุ่งมั่นพากเพียร               
โรงเรียนกว้างใหญ่              แมกไม้มากมี               นักเรียนขวนขวายยินดี      ทุ่มกายเปรมปรีด์ิเล่าเรียน       
ศึกษาเหล่าพรรณไม้            น ามาใช้และรักษา         เบิกบานชื่นชีวา               ศกึษาพืชที่สนใจ        
ฝึกฝนทักษะต่างต่าง            สร้างผลงานแปลกใหม่    อนุรักษ์และน าไปใช้          รักษาพรรณไม้ให้ยั่งยืน   
ธรรมชาติแห่งชีวิต              ผลิตปราชญ์น้อยใหญ่      เรียนรู้ร่วมกันได้              มนี้ าใจไมตรีต่อกัน  
สรรพสิ่งสรรพสัตว์              ช่วยขจัดความแตกแยก   น าความรู้มาเปลี่ยนแลก   กิจกรรมแจกความเบิกบาน   
เล่าขานประโยชน์แท้            แน่วแนค่ิดคน้นวัตกรรม  รว่มกันท าสนุกสนาน      เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาไทย 
 
 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
“ดอกผลของงานพฤกษศาสตร์ศึกษา  น ามาซึ่งคุณแก่ตน   ขยายผลสู่สังคมส่วนรวม” 

การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ก่อให้เกิดคุณค่าต่อผู้เกี่ยวข้อง  มีนวัตกรรมจากพืชศึกษาที่
เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม เกิดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านกระบวนการของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ งานพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งน าไปสู่การอนุรักษ์พรรณพืชอย่างยั่งยืน  โดยบันทึกข้อมูลการศึกษา
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กล้วยน้ าว้าเป็นพืชศึกษาในระดับเกียรติบัตรขั้นที่ 1  และเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากระดับ ก.1 ใน
การศึกษาพืชศึกษาพริกขี้หนูสวน  เป็นการศึกษาเพื่อน าผลการศึกษาไปจัดการเรียนรู้ และพัฒนาเป็น
นวัตกรรมออกสู่ชุมชนต่อไป 
การเรียนรู้ต่อเนื่องจากระดบัเกียรติบัตร ขัน้ที่ 1  
ชื่อพ้ืนเมือง  :  พริกขี้หน ู
ชื่อวิทยาศาสตร์  : Capsicum frutescens L. var. frutescens  ชื่อวงศ์ :  SOLANACAEAC 
ชื่อสามัญ : Bird chili, Chili 
ลักษณะวิสัย     : ไม้พุ่ม  
ลักษณะเด่นของพืช : เป็นไม้พุ่ม ล าต้นมีความสูง 45 เซนติเมตร  เป็นใบเด่ียวออกตรงข้ามกัน ใบกลมรี ปลาย
ใบแหลม จะออกดอกตรงง่ามใบ ผลเป็นกระเปาะมีฐานขั้วผลสั้นและหนา ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีแดงหรือแดง
ปนน้ าตาล ผิวเป็นมัน ภายในผลกลวง และมีแกนกลาง   รอบๆ แกนมีเมล็ดเป็นสีเหลอืงเกาะอยู่จ านวนมาก  
ธรรมชาติแห่งชีวิต   ได้แก่  พริกขี้หนูสวน   มีการศึกษาในส่วนของ ราก  ล าต้น  ใบ  ดอก   ผล  และเมล็ด 
สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  ได้แก่  ด้านชีวภาพ  คือ  ไส้เดือน  มดด า  ผีเสื้อ   ด้านกายภาพ   คือ  ดิน  หิน  เสาไฟ  
ประโยชน์แท้แก่มหาชน  ได้จากการจินตนาการจากคุณสมบัติของพริกขี้หนูสวน ดังนี้ 

บราวนีพ่ริกขี้หน ู - ได้จากการจินตนาการจากสีของผลพริกขี้หนูสวน    
แยมพริกขี้หนู  - ได้จากการจินตนาการของรสชาติจากเมล็ดพริกขี้หนูสวน    
สเปรย์ไล่แมลงจากพริกขี้หนูสวน  - ได้จากการจินตนาการจากกลิ่นของผลพริกขี้หนูสวน 
ชายอดพริกขี้หนูสวน - ได้จากการจินตนาการจากการลอยน้ าของใบพริกขี้หนูสวน 

 
ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
“พริกขี้หนูสวนเริงร่า  ประโยชน์ค่าแห่งมหาชน” 
ผลงานเด่น ประกอบด้วย  

ชื่อผลงานเด่น  : แยมพริกขี้หนูและบราวนีพ่ริกขี้หน ู  
แรงบันดาลใจ  : จากการศึกษาธรรมชาติศึกษาของพริกขี้หนู  ผลปรากฏว่า สีผลของพริกขี้หนูมีสีแดง

เข้มสวยงาม  ซึ่งแสดงถึงความมีชีวิตชีวา  และรสชาติของเมล็ดพริกขี้หนู มีความเผ็ดร้อน  แสดงถึงความมีพลัง 
โดยน าศักยภาพนี้มาวิเคราะห์และสื่อความหมายถึงความมีชีวิตชีวา ความมีพลัง  ความแซบและความเร่าร้อน  
จากนั้นจินตนาการเป็นชิ้นงานออกสู่ชุมชน 

ปัจจัยและเป้าหมาย  :  จากการศึกษาสีของผลพริกขี้หนู พบว่ามีสีแดงสด เมื่อน ามาปั่น ต า จะให้น้ า
เป็นสีแดง  สามารถน ามาสร้างสรรค์ผลงานแยมพริกขี้หนูและบราวน่ีพริกขี้หนูที่มีสีสวยงาม พร้อมทั้งรสชาติ
เผ็ดด้วยเมล็ดของพริกขี้หนูสวน  พร้อมทั้งเนื้อสัมผัสของเปลือกพริกขี้หนู  

วิธีการเรียนรู้  : จากการเรียนรู้พืชศึกษาพริกขี้หนู  มีลักษณะพิเศษคือผลสุกมีสีแดงเข้ม  และ
หลังจากนั้นเป็นการศึกษาต่อเนื่องใน ๓ สาระการเรียนรู้ คือ ธรรมชาติแห่งชีวิตของพริกขี้หนู  ปรากฎว่าผล
ของพริกขี้หนูสุกจะมีสีแดงเข้ม เริ่มสุกจะมีสีเหลือกออกส้ม และผลอ่อนจะเป็นสีเขียว และส่วนเมล็ดจะมีรส
เผ็ดมีรสเผ็ด  จากนั้นศึกษาสาระสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  พบว่าบริเวณต้นพริก ไม่ค่อยมีแมลงมากัดกินผล 
เนื่องจากมีความเผ็ดร้อน  จากนั้นเรียนรู้ต่อในสาระประโยชน์แท้แก่มหาชน โดยการน าคุณสมบัติของผลพริก
ขี้หนูมาวิเคราะห์ศักยภาพและน าสู่จินตนาการ  สร้างสรรค์เป็นช้ินงานออกสู่ชุมชน 
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ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 
จังหวัด สุราษฎร์ธาน ี สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษา 
ที่อยู ่หมู่ที่ 5 ต าบลดอนสัก  อ าเภอดอนสัก   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ : 077-371014  โทรสาร : 077-371014  อีเมล : donsakwit@hotmail.com 
 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ  
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบนัดาลใจ 
“พฤกษศาสตร์โรงเรียน  กระบวนการเรียนรู้  สู่จิตส านึกอนุรักษ์  ตระหนักและเห็นคุณค่าธรรมชาติ” 

โรงเรียนมีการด าเนินงาน "งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" เพื่อจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการอนุรักษ์
พรรณพืชให้กับนักเรียนได้เกิดจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พรรณพืช และตระหนักในคุณค่า  ความสวยงาม และ
ประโยชน์ของพรรณพืชในธรรมชาติรอบตัว โดยได้ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่โรงเรียนตาม
กระบวนการศึกษาการอนุรักษ์พรรณพืช 

เรียนรู้พืชพรรณ       สร้างสรรค์ผลงาน         ศึกษาวิธีการ                  มุ่งมั่นพากเพียร               
โรงเรียนกว้างใหญ่              แมกไม้มากมี               นักเรียนขวนขวายยินดี      ทุ่มกายเปรมปรีด์ิเล่าเรียน       
ศึกษาเหล่าพรรณไม้            น ามาใช้และรักษา         เบิกบานชื่นชีวา               ศกึษาพืชที่สนใจ        
ฝึกฝนทักษะต่างต่าง            สร้างผลงานแปลกใหม่    อนุรักษ์และน าไปใช้          รักษาพรรณไม้ให้ยั่งยืน   
ธรรมชาติแห่งชีวิต              ผลิตปราชญ์น้อยใหญ่      เรียนรู้ร่วมกันได้              มนี้ าใจไมตรีต่อกัน  
สรรพสิ่งสรรพสัตว์              ช่วยขจัดความแตกแยก   น าความรู้มาเปลี่ยนแลก   กิจกรรมแจกความเบิกบาน   
เล่าขานประโยชน์แท้            แน่วแนค่ิดคน้นวัตกรรม  รว่มกันท าสนุกสนาน      เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาไทย 
 
 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
“ดอกผลของงานพฤกษศาสตร์ศึกษา  น ามาซึ่งคุณแก่ตน   ขยายผลสู่สังคมส่วนรวม” 

การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ก่อให้เกิดคุณค่าต่อผู้เกี่ยวข้อง  มีนวัตกรรมจากพืชศึกษาที่
เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม เกิดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านกระบวนการของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ งานพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งน าไปสู่การอนุรักษ์พรรณพืชอย่างยั่งยืน  โดยบันทึกข้อมูลการศึกษา
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ผลการเรียนรู้  : จากการเรียนรู้ทั้ง ๓ สาระ  ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาพริกขี้หนูสวน ซึ่ง
คุณสมบัติของผลพริกขี้หนูที่มีสีแดงเข้ม รสเผ็ด มาวิเคราะห์ศักยภาพถึงความมีชีวิตชีวา ความเผ็ดร้อน ความมี
พลัง  โดยน าศักยภาพนี้มาวิเคราะความหมายแสดงถึงความร้อนแรง  “ความแซบและความเร่าร้อน”   
จากนั้นจินตนาการงานสู่ชิ้นงานออกสู่ชุมชน  โดยการน ามาท าแยมพริกขี้หนูและบราวน่ีพริกขี้หน ู

สรุปผลการเรียนรู้  : ได้แยมพริกขี้หนูและบราวนี่พริกขี้หนูมีสีสันสวยงาม  มีชีวิตชีวา สีของแยมพริก
มีสีแดง เร่าร้อน น่าหลงไหน บวกกับบราวนี่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

เอกสารอ้างอิง  : สารเคมใีนพริก สืบค้นจาก https://sites.google.com/site/adecmju07260  
                                พริกสรรพคุณและประโยชน์  สืบค้นจาก https://medthai.com 
 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
สรุปผลงานเดน่ประกอบบอร์ดที่ 3  

 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู ้) 

 
2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

 
3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริม่ต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
                                                                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

ชื่อผลงานเดน่ แยมพริกขี้หนแูละบราวนี่พริกขี้หน ู

แรงบันดาลใจ จากการศึกษาธรรมชาติศึกษาของพริกขี้หน ู ผลปรากฏว่า สีผลของพริกขี้หนูมีสแีดงเข้ม
สวยงาม  ซึ่งแสดงถึงความมีชีวิตชีวา  และรสชาติของเมล็ดพริกขี้หนู มีความเผ็ดร้อน  แสดงถึงความมีพลัง 
โดยน าศักยภาพนี้มาวิเคราะห์และสื่อความหมายถึงความมีชีวิตชีวา ความมีพลัง  ความแซบและความเร่า
ร้อน  จากนัน้จนิตนาการเป็นชิ้นงานออกสู่ชุมชน 
 
 

จุดเด่นของผลงาน แยมพริกขี้หนแูละบราวน่ีพริกขี้หนู สีสนัสวยงาม  มีชีวิตชีวา สีของแยมพริกมีสแีดง 
เร่าร้อน น่าหลงไหน บวกกับคัพเค้กที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  เป็นอาหารที่มีทานเลน่ได้ตลอดเวลาและมี
ประโยชน์   ท าได้ง่าย และสามารถขยายต่อถึงชุมชนได้ 
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4.ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 

 

                                                                                                                              

 
 
                                  
 
 
 
                      ภาพพริกขีห้นูป่ัน           ภาพวัสดุอุปกรณใ์นการท า 
 
 
                         

ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
5.วัตถุประสงค์  
 
 

                      

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัย จากการศึกษาสีของผลพริกขี้หนู พบว่ามีสีแดงสด เมื่อน ามาปั่น ต า จะให้น้ าเป็นสีแดง  สามารถ
น ามาสร้างสรรค์ผลงานแยมพริกขี้หนแูละบราวนี่พริกขี้หนทูี่มีสีสวยงาม พร้อมทั้งรสชาติเผ็ดด้วยเมล็ดของ
พริกขี้หนูสวน  พร้อมทั้งเนื้อสัมผัสของเปลือกพริกขี้หนู 

วัตถุประสงค ์ ศึกษาพริกขี้หนูมาจินตนาการงานสู่ผลงานประโยชน์แท้แก่มหาชน 

วิธีการเรียนรู ้จากการเรียนรู้พืชศึกษาพริกขี้หนู  มีลักษณะพิเศษคือผลสกุมีสีแดงเข้ม  และหลังจากนัน้
เป็นการศึกษาต่อเนื่องใน ๓ สาระการเรียนรู้ คือ ธรรมชาติแห่งชีวิตของพริกขี้หนู  ปรากฎว่าผลของพริก
ขี้หนูสุกจะมสีีแดงเข้ม เริ่มสุกจะมีสีเหลือกออกส้ม และผลอ่อนจะเป็นสีเขียว และส่วนเมล็ดจะมีรสเผด็มีรส
เผ็ด  จากนั้นศกึษาสาระสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  พบว่าบริเวณต้นพริก ไม่ค่อยมีแมลงมากัดกินผล เนื่องจาก
มีความเผ็ดร้อน  จากนั้นเรียนรู้ต่อในสาระประโยชน์แท้แก่มหาชน โดยการน าคุณสมบัติของผลพริกขี้หนูมา
วิเคราะห์ศักยภาพและน าสู่จินตนาการ  สร้างสรรค์เป็นชิ้นงานออกสู่ชุมชน 

ผลการเรียนรู้  : จากการเรียนรู้ทั้ง ๓ สาระ  ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาพริกขี้หนูสวน ซึ่ง
คุณสมบัติของผลพริกขี้หนูที่มีสีแดงเข้ม รสเผ็ด มาวิเคราะห์ศักยภาพถึงความมีชีวิตชีวา ความเผ็ดร้อน ความมี
พลัง  โดยน าศักยภาพนี้มาวิเคราะความหมายแสดงถึงความร้อนแรง  “ความแซบและความเร่าร้อน”   
จากนั้นจินตนาการงานสู่ชิ้นงานออกสู่ชุมชน  โดยการน ามาท าแยมพริกขี้หนแูละบราวน่ีพริกขี้หน ู

สรุปผลการเรียนรู้  : ได้แยมพริกขี้หนูและบราวนี่พริกขี้หนูมีสีสันสวยงาม  มีชีวิตชีวา สีของแยมพริก
มีสีแดง เร่าร้อน น่าหลงไหน บวกกับบราวนี่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

เอกสารอ้างอิง  : สารเคมใีนพริก สืบค้นจาก https://sites.google.com/site/adecmju07260  
                                พริกสรรพคุณและประโยชน์  สืบค้นจาก https://medthai.com 
 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
สรุปผลงานเดน่ประกอบบอร์ดที่ 3  

 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู ้) 

 
2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

 
3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริม่ต้นของแรงบนัดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
                                                                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

ชื่อผลงานเดน่ แยมพริกขี้หนแูละบราวนี่พริกขี้หน ู

แรงบันดาลใจ จากการศึกษาธรรมชาติศึกษาของพริกขี้หน ู ผลปรากฏว่า สีผลของพริกขี้หนูมีสแีดงเข้ม
สวยงาม  ซึ่งแสดงถึงความมีชีวิตชีวา  และรสชาติของเมล็ดพริกขี้หนู มีความเผ็ดร้อน  แสดงถึงความมีพลัง 
โดยน าศักยภาพนี้มาวิเคราะห์และสื่อความหมายถึงความมีชีวิตชีวา ความมีพลัง  ความแซบและความเร่า
ร้อน  จากนัน้จนิตนาการเป็นชิ้นงานออกสู่ชุมชน 
 
 

จุดเด่นของผลงาน แยมพริกขี้หนแูละบราวน่ีพริกขี้หนู สีสนัสวยงาม  มีชีวิตชีวา สีของแยมพริกมีสแีดง 
เร่าร้อน น่าหลงไหน บวกกับคัพเค้กที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  เป็นอาหารที่มีทานเลน่ได้ตลอดเวลาและมี
ประโยชน์   ท าได้ง่าย และสามารถขยายต่อถึงชุมชนได้ 
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7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

 

 

                                   

 
                  ภาพแยมพริกขีห้นู                        ภาพบราวน่ีพริกขีห้นู 
 
 
 
 
 
 

                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
8.สรุปผลการเรียนรู ้(ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

9. เอกสารอ้างอิง (แหล่งทีม่าของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

 

 

  

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวนัอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน : นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรงักานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

สรุปผลการเรยีนรู้ ไดแ้ยมพริกขี้หนแูละบราวนี่พริกขี้หนมูีสีสันสวยงาม  มีชีวิตชีวา สีของแยมพริกมสีีแดง 
เร่าร้อน น่าหลงไหน บวกกับบร่าวนีท่ี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

เอกสารอ้างอิง  สารเคมีในพริก สืบค้นจาก https://sites.google.com/site/adecmju07260   
                   พริกสรรพคณุและประโยชน์  สืบค้นจาก https://medthai.com 

ผลการเรียนรู้ จากการเรียนรู้ทั้ง ๓ สาระ  ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาพริกขี้หนูสวน ซึ่งคุณสมบัติของ
ผลพริกขี้หนทูีม่ีสีแดงเข้ม รสเผ็ด มาวิเคราะห์ศักยภาพถึงความมีชีวิตชีวา ความเผ็ดร้อน ความมีพลัง  โดย
น าศักยภาพน้ีมาวิเคราะความหมายแสดงถงึความร้อนแรง  “ความแซบและความเร่ารอ้น”   จากนั้น
จินตนาการงานสู่ชิ้นงานออกสู่ชุมชน  โดยการน ามาท าแยมพริกขี้หนูและบราวนีพ่ริกขี้หนู 
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แบบเสนอแนวคิด 

การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ล าดับบัตร      ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
         เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา   จังหวัด   กาญจนบุรี 
สังกัด...ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที่อยู ่หมู่ที่  3  บ้านเลขที่ 20 ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150 
หมายเลขโทรศัพท์ :  034565065  อีเมล : saiyoknoi2559@gmail.com  
ชื่อพืชศึกษา  มะขามป้อม 

 
ส่วนที่ ๑ แสดงการด าเนนิงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
   ส่งผลให้เกดิความเบิกบานอย่างไร (แสดงรายละเอียดในส่วนนี้) (แสดงรายละเอียดในส่วนนี้โดยในรูปภาพ) 
 

๑. โรงเรียนและชมุชน มีส่วนร่วมในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการฝ่ายบริหาร ผู้ปกครองคณะครูโดยมีการประชุม

เพื่อรับทราบการด าเนินงาน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน 

-     แต่งต้ังและระบุหน้าที่ให้กับคณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและคณะกรรมการ 
     ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

๓. วางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู ้
- ร่วมเขียนแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแผนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นกับแผนงานประจ าปี

ของโรงเรียนและงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
๔. ด าเนนิงานตามแผน 

 
- องค์ประกอบที่ ๑       การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้(แสดงรายละเอียดในส่วนนี้โดยในรูปภาพ) 

 โดยผู้เรียนไดศ้ึกษาและด าเนินการบันทึกภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ขณะวาดภาพมีสุนทรียภาพ
เห็นความสวยงามของแต่ละส่วนของพรรณพืช มีสมาธิ จติใจสดใส ท าให้เกิดความเบิกบานขึ้นในใจ  

- องค์ประกอบที่ ๒   การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน(แสดงรายละเอียดในส่วนนี้โดย
รูปภาพ) 

 โดยผู้เรียนไดศ้ึกษาพิจารณาคุณและสุนทรยีภาพของพรรณไม้  ซึ่งพบว่าพรรณไม้ต่างๆ มีคุณเกิดแกค่น  
อาทิ ไดใ้ห้ร่มเงา เป็นที่อยู่อาศัย ท ายารักษาโรคได ้ ให้ความสดชื่น   เกดิความเบิกบานใจ 
 
 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

 

 

                                   

 
                  ภาพแยมพริกขีห้นู                        ภาพบราวน่ีพริกขีห้นู 
 
 
 
 
 
 

                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
8.สรุปผลการเรียนรู ้(ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

9. เอกสารอ้างอิง (แหล่งทีม่าของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

 

 

  

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวนัอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน : นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรงักานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

สรุปผลการเรยีนรู้ ไดแ้ยมพริกขี้หนแูละบราวนี่พริกขี้หนมูีสีสันสวยงาม  มีชีวิตชีวา สีของแยมพริกมสีีแดง 
เร่าร้อน น่าหลงไหน บวกกับบร่าวนีท่ี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

เอกสารอ้างอิง  สารเคมีในพริก สืบค้นจาก https://sites.google.com/site/adecmju07260   
                   พริกสรรพคณุและประโยชน์  สืบค้นจาก https://medthai.com 

ผลการเรียนรู้ จากการเรียนรู้ทั้ง ๓ สาระ  ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาพริกขี้หนูสวน ซึ่งคุณสมบัติของ
ผลพริกขี้หนทูีม่ีสีแดงเข้ม รสเผ็ด มาวิเคราะห์ศักยภาพถึงความมีชีวิตชีวา ความเผ็ดร้อน ความมีพลัง  โดย
น าศักยภาพน้ีมาวิเคราะความหมายแสดงถงึความร้อนแรง  “ความแซบและความเร่ารอ้น”   จากนั้น
จินตนาการงานสู่ชิ้นงานออกสู่ชุมชน  โดยการน ามาท าแยมพริกขี้หนแูละบราวนีพ่ริกขี้หนู 
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- องค์ประกอบที่ ๓   การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ(แสดงรายละเอียดในส่วนนี้โดยในรปูภาพ) 

 โดยผู้เรียนได้ศึกษา เล่ม ก.๗-๐๐๓  การพิจารณาลักษณะต่างๆของต้นไม้เช่น ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล 
เมล็ด ของพรรณไม้  

- องค์ประกอบที่ ๔   การรายงานผลการเรียนรู้ 
 โดยผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการรายงานผลในรูปแบบของการท าหนังสือเล่มเล็ก  การแต่งกลอน   ท าให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ ใช้ความคิดจินตนาการ สุนทรียภาพ มีความเบิกบานใจ 

- องค์ประกอบที่ ๕   การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา(แสดงรายละเอียดในส่วนนี้โดยในรูปภาพ) 
  โดยนักเรียนได้ใช้และดูแลรักษาพ้ืนท่ีศกึษาต่างๆ  ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่สะอาด สวยงาม ใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอน   ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ นักเรียนรูส้ึกต่ืนตัว มีความชอบ ไม่รู้สึกเบื่อ รู้สึกเบิกบานแจ่มใส เบิกบานใจ   
 
 สาระที่ ๑   ธรรมชาติแห่งชวีิต(แสดงรายละเอียดในส่วนนี้โดยในรูปภาพ) 
 โดยการศึกษาโครงสร้างภายในของพืชศึกษามะขามป้อม  ผู้เรียนได้ส่องกล้องจุลทรรศนก์ารศึกษาโครงสร้าง
ภายในของใบและผลของมะขามป้อม  มีความตื่นเต้น เกิดความอยากรู้และเบิกบานใจ ที่ได้ลงมือท า  ได้สัมผัส ได้
พบสิ่งใหม่ๆ 
 สาระที่ ๒  สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว(แสดงรายละเอียดในสว่นนี้โดยในรูปภาพ) 

โดยผู้เรียนไดเ้รียนรู ้วิเคราะห์ให้เห็น ความผูกพัน  ของสิ่งมีชีวิตที่มาเกี่ยวพันกับมะขามป้อม และเขา้ใจ
ถึงการพึ่งพาอาศัยกัน จึงเกิดความเบิกบานใจ 

           สาระที่ ๓  ประโยชน์แท้แก่มหาชน(แสดงรายละเอียดในส่วนนี้โดยในรูปภาพ) 
การศึกษา สาระประโยชน์แท้แก่มหาชน  นักเรียนได้เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษาและได้

จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ   มีการเรียนรู้สรุปคุณของศักยภาพแล้วน ามาสรรค์สร้างวิธีการ สร้างแนวคิด 
แนวทาง วิธีการ แล้วสรุปผลการเรียนรู้  โดยกระบวนการสรรค์สร้างวิธีการ เพื่อสร้างแนวคิดนั้น นักเรียนได้ใช้
จินตนาการ มีอิสระในการคิดค้นนวัตกรรมที่หลากหลาย  ต่างๆ  อาทิ สบู่มะขามป้อม ชาสมุนไพร สิ่งประดิษฐ์จาก
พืชพรรณธรรมชาต ิ

                
งานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิน่ (แสดงรายละเอียดในส่วนนี้โดยในรูปภาพ) 

 โดยผู้เรียนได้ศึกษาในท้องถิ่นของตนใน 3ด้าน6 งาน        
๕. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

- สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน ๕ องค์ประกอบ, ๓ สาระ และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามล าดับ
การเรียนรู้ 

๖. วิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนางาน 
- วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและปรับปรุงพัฒนางาน  ๕ องค์ประกอบ, ๓ สาระ และงานฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น ตามล าดับการเรียนรู้ 
 
 ส่วนที่ ๒ แสดงผลที่ได้จากการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ศักยภาพ
มากล้นมีให้เหน็(แสดงรายละเอียดในส่วนนี้โดยในรูปภาพ)การบูรณาการร่วมกับพืชศึกษา(แสดงรายละเอียดในส่วนนี้
โดยในรูปภาพ) เป็นการบูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง กรด -  เบส  
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 ส่วนที่ ๓  แสดงการบูรณาการพืชศึกษาวิชาที่ชัดเจนที่สุด เลือกมา ๑ เรือ่ง แสดงแผนการจัดการเรียนรู้  ใบงาน  
ชิ้นงาน  และแสดงวิธีการ (จัดตั้งโต๊ะ ๑ ตัว เพื่อแสดงวิธีการเรียนรู้) 
 

บอร์ดที่ ๓   บูรณาการสอนพืชศึกษา “ประโยชน์แท้แกม่หาชน” 

     ๑) แสดงแผนการจัดการเรียนรู้   

ส่วนที่ ๔ ส่วนสาธิต (ให้มีการสาธิตทุกวัน)วันละ๑ประเภท(งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ) 
 

วันที่  ๑๙  กันยายน ๒๕๖๕  เรื่องการประดิษฐ์ของที่ระลกึจากวัสดุธรรมชาติ 
           วันที ่ ๒๐  กันยาย ๒๕๖๕  เรื่องการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ 
           วันที ่ ๒๑  กันยายน ๒๕๖๕  เรื่องการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ 
           วันที ่ ๒๒  กันยายน ๒๕๖๕  เรื่องการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ 
           วันที ่ ๒๓  กันยายน ๒๕๖๕  เรื่องการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ 
            วันที ่ ๒๔  กันยายน ๒๕๖๕  เรื่องการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ 
 

 
 

- องค์ประกอบที่ ๓   การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ(แสดงรายละเอียดในส่วนนี้โดยในรปูภาพ) 
 โดยผู้เรียนได้ศึกษา เล่ม ก.๗-๐๐๓  การพิจารณาลักษณะต่างๆของต้นไม้เช่น ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล 
เมล็ด ของพรรณไม้  

- องค์ประกอบที่ ๔   การรายงานผลการเรียนรู ้
 โดยผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการรายงานผลในรูปแบบของการท าหนังสือเล่มเล็ก  การแต่งกลอน   ท าให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ ใช้ความคิดจินตนาการ สุนทรียภาพ มีความเบิกบานใจ 

- องค์ประกอบที่ ๕   การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา(แสดงรายละเอียดในส่วนนี้โดยในรูปภาพ) 
  โดยนักเรียนได้ใช้และดูแลรักษาพ้ืนท่ีศกึษาต่างๆ  ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่สะอาด สวยงาม ใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอน   ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ นักเรียนรูส้ึกต่ืนตัว มีความชอบ ไม่รู้สึกเบื่อ รู้สึกเบิกบานแจ่มใส เบิกบานใจ   
 
 สาระที่ ๑   ธรรมชาติแห่งชวีิต(แสดงรายละเอียดในส่วนนี้โดยในรูปภาพ) 
 โดยการศึกษาโครงสร้างภายในของพืชศึกษามะขามป้อม  ผู้เรียนได้ส่องกล้องจุลทรรศนก์ารศึกษาโครงสร้าง
ภายในของใบและผลของมะขามป้อม  มีความตื่นเต้น เกิดความอยากรู้และเบิกบานใจ ที่ได้ลงมือท า  ได้สัมผัส ได้
พบสิ่งใหม่ๆ 
 สาระที่ ๒  สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว(แสดงรายละเอียดในสว่นนี้โดยในรูปภาพ) 

โดยผู้เรียนไดเ้รียนรู ้วิเคราะห์ให้เห็น ความผูกพัน  ของสิ่งมีชีวิตที่มาเกี่ยวพันกับมะขามป้อม และเขา้ใจ
ถึงการพึ่งพาอาศัยกัน จึงเกิดความเบิกบานใจ 

           สาระที่ ๓  ประโยชน์แท้แก่มหาชน(แสดงรายละเอียดในส่วนนีโ้ดยในรูปภาพ) 
การศึกษา สาระประโยชน์แท้แก่มหาชน  นักเรียนได้เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษาและได้

จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ   มีการเรียนรู้สรุปคุณของศักยภาพแล้วน ามาสรรค์สร้างวิธีการ สร้างแนวคิด 
แนวทาง วิธีการ แล้วสรุปผลการเรียนรู้   โดยกระบวนการสรรค์สร้างวิธีการ เพื่อสร้างแนวคิดนั้น นักเรียนได้ใช้
จินตนาการ มีอิสระในการคิดค้นนวัตกรรมที่หลากหลาย  ต่างๆ  อาทิ สบู่มะขามป้อม ชาสมุนไพร สิ่งประดิษฐ์จาก
พืชพรรณธรรมชาต ิ

                
งานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิน่ (แสดงรายละเอียดในส่วนนี้โดยในรูปภาพ) 

 โดยผู้เรียนได้ศึกษาในท้องถิ่นของตนใน 3ด้าน6 งาน        
๕. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

- สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน ๕ องค์ประกอบ, ๓ สาระ และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามล าดับ
การเรียนรู ้

๖. วิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนางาน 
- วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและปรับปรุงพัฒนางาน  ๕ องค์ประกอบ, ๓ สาระ และงานฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น ตามล าดับการเรียนรู้ 
 
 ส่วนที่ ๒ แสดงผลที่ได้จากการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ศักยภาพ
มากล้นมีให้เหน็(แสดงรายละเอียดในส่วนนี้โดยในรูปภาพ)การบูรณาการร่วมกับพืชศึกษา(แสดงรายละเอียดในส่วนนี้
โดยในรูปภาพ) เป็นการบูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง กรด -  เบส  
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การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ลำดับบัตร    ป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน    จังหวัด   ชัยภูมิ  
สังกัด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
เปิดสอนระดับ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่อยู ่180 หมู่ที่ 1 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170 
โทรศัพท์ 094-770-6580  อีเมล  rutchaneevun.masong@gmail.com 

 
สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้า กระดาษ A4 และแนบภาพการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ  
 “ประโยชน์ที่แท้นั้นมีอยู่ 2 อย่างคือ ประโยชน์ส่วนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและได้รับ แต่ต้องด้วย
วิถีทางที่สุจริตและเป็นธรรมกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นประโยชน์ของชาติที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอยู่ การทำงาน
ทุกอย่างจะต้องได้ประโยชน์แท้ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ประโยชน์นั้นจึงจะสมบูรณ์และมั่นคงถาวร เป็นผลดีแก่
ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤ
ดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร คัดตัดตอนจากพระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2540 วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2540  
 จากพระราชดำริของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี        
จักรีนฤดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชดำรัสฯเกี่ยวกับประโยชน์แท้ ทำให้โรงเรียน          
ภูแลนคาวิทยายน ได้เกิดแรงบันดาลใจทีจ่ะนำพระราชดำริฯ มาวางแผนในการพัฒนาเยาวชน ชุมชน และ
บุคลากรในโรงเรียนให้ดำเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนำไปสู่ประโยชน์ส่วนรวม
ต่อไป  
 โดยโรงเรียนภูแลนคาวิทยายนได้ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริฯ ตั้งแต่ปี 
2540 จนถึงปัจจุบัน ทำให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเกิดการกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการสัมผัสในสิ่งที่ไม่เคยได้
สัมผัส ไดรู้้จริงในสิ่งที่ไม่เคยได้รู้จริง ได้เรียนรู้ปัจจัยนำสู่จินตนาการก่อเกิดนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา “นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม” (ภาพประกอบสมัยก่อน-ปัจจุบัน) 
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ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (จัดทำไวนิวโดยใช้ภาพประกอบคำบรรยาย) 
งานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน 
งานที่ได้ดำเนินการ คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ 

5 องค์ประกอบ โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
องค์ประกอบที่ 1 การ
จัดทำป้ายชื่อพรรณไม้   

ดำเนินงานตามลำดับ 
การเรียนรู้ ลำดับที่ 1-13  
 

   การดำเนินการโดยการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำให้  
  1. ครูได้พัฒนาและบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบกับลำดับการเรียนรู้ใน
องค์ประกอบที่ 1 ด้วยวิธีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน และสอดคล้อง
กับนโยบายของสถานศึกษา 
  2. นักเรียนได้เรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โดยบูรณาการผ่านรายวิชาที่เรียน ทำให้มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน ได้แก่ ลักษณะและโครงสร้างของพืช ชื่อวิทยาศาสตร์ การจำแนกพืชทางชีววิทยา การสำรวจ
และจัดทำแผนที่ การสอบถามและสรุปองค์ความรู้ วาดภาพ ถ่ายภาพและออกแบบป้ายชื่อพรรณไม้ เกิด    
จิตนาการ เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทางสังคม และยังสามารถปฏิบัติกิจกรรมในองค์ประกอบที่ 1 ทำให้เกิด
ทักษะกระบวนการทำงาน มีความคิดรับผิดชอบ ซื่อตรง มีระเบียบรอบคอบ มีความอดทนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่น ร่วมมือรวมพลังอย่างตั้งใจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับท้องถิ่น  

องค์ประกอบที่ 2 การ
รวบรมพรรณไม้เข้าปลูก
ในโรงเรียน 
 

ดำเนินงานตามลำดับ 
การเรียนรู้ ลำดับที่ 1-9  
 

   การดำเนินการโดยการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำให้  
  1. ครูได้พัฒนาและบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบกับลำดับการเรียนรู้ใน
องค์ประกอบที่ 2 ด้วยวิธีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน และสอดคล้อง
กับนโยบายของสถานศึกษา 
  2. นักเรียนได้เรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โดยบูรณาการผ่านรายวิชาที่เรียน ทำให้มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน ได้แก่ การวางแผนการปฏิบัติงาน การออกแบบตารางบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ 
หลักการออกแบบ องค์ประกอบของศิลปะ การขยายพันธุ์พืช การปลูกพืชและดูแลรักษาพรรณไม้ โครงสร้าง

การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ลำดับบัตร    ป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน    จังหวัด   ชัยภูมิ  
สังกัด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
เปิดสอนระดับ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่อยู ่180 หมู่ที่ 1 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170 
โทรศัพท์ 094-770-6580  อีเมล  rutchaneevun.masong@gmail.com 

 
สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้า กระดาษ A4 และแนบภาพการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ  
 “ประโยชน์ที่แท้นั้นมีอยู่ 2 อย่างคือ ประโยชน์ส่วนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและได้รับ แต่ต้องด้วย
วิถีทางที่สุจริตและเป็นธรรมกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นประโยชน์ของชาติที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอยู่ การทำงาน
ทุกอย่างจะต้องได้ประโยชน์แท้ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ประโยชน์นั้นจึงจะสมบูรณ์และมั่นคงถาวร เป็นผลดีแก่
ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤ
ดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร คัดตัดตอนจากพระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2540 วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2540  
 จากพระราชดำริของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี        
จักรีนฤดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชดำรัสฯเกี่ยวกับประโยชน์แท้ ทำให้โรงเรียน          
ภูแลนคาวิทยายน ได้เกิดแรงบันดาลใจทีจ่ะนำพระราชดำริฯ มาวางแผนในการพัฒนาเยาวชน ชุมชน และ
บุคลากรในโรงเรียนให้ดำเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนำไปสู่ประโยชน์ส่วนรวม
ต่อไป  
 โดยโรงเรียนภูแลนคาวิทยายนได้ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริฯ ตั้งแต่ปี 
2540 จนถึงปัจจุบัน ทำให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเกิดการกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการสัมผัสในสิ่งที่ไม่เคยได้
สัมผัส ไดรู้้จริงในสิ่งที่ไม่เคยได้รู้จริง ได้เรียนรู้ปัจจัยนำสู่จินตนาการก่อเกิดนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา “นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม” (ภาพประกอบสมัยก่อน-ปัจจุบัน) 
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งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

งานที่ได้ดำเนินการ คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ 

ของพืชและลักษณะพรรณไม้ ระบบนิเวศน์ ลักษณะพ้ืนที่ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย วัฎจักร ห่วงโซ่อาหาร 
การประยุกต์ความรู้ต่างๆ ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องกับพืชพรรณ และยังสามารถปฏิบัติกิจกรรมในองค์ประกอบ   
ที ่2 ทำให้เกิดทักษะกระบวนการทำงาน มีความคิดรับผิดชอบ อดทน ขยันหมั่นเพียร เอ้ืออาทรต่อกัน          
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่น ร่วมมือรวมพลังอย่างตั้งใจ  

องค์ประกอบที่ 3 
การศึกษาข้อมูลด้าน 
ต่าง ๆ  
 

ดำเนินงานตามลำดับ 
การเรียนรู้ ลำดับที่ 1-2  
 

   การดำเนินการโดยการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำให้  
  1. ครูได้พัฒนาและบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบกับลำดับการเรียนรู้ใน
องค์ประกอบที่ 3 ด้วยวิธีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน และสอดคล้อง
กับนโยบายของสถานศึกษา 
  2. นักเรียนได้เรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โดยบูรณาการผ่านรายวิชาที่เรียน ทำให้มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน และพืชศึกษา “โทงเทงไทย” ได้แก่ โครงสร้างภายนอก โครงสร้างภายใน ลักษระพรรณไม้    
ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ การวิเคราะห์ บันทึกข้อมูล การสังเกต ทักษะการใช้เครื่องมือในการศึกษาข้อมูล    
ต่าง ๆ การใช้ภาษาในการเรียบเรียงข้อมูล การวาดภาพ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนบ้าน และวางแผน   
การปฏิบัติงาน ทำให้เกิดทักษะกระบวนการทำงาน ความคิดรับผิดชอบ ซื่อตรง อดทน มีระเบียบรอบคอบ  
เอ้ืออาทรต่อกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่น ร่วมมือรวมพลังอย่างตั้งใจ 

องค์ประกอบที่ 4 การ
รายงานผลการเรียนรู้ 
 

ดำเนินงานตามลำดับ 
การเรียนรู้ ลำดับที่ 1-7 
 

การดำเนินการโดยการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำให้  
  1. ครูได้พัฒนาและบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบกับลำดับการเรียนรู้ใน
องค์ประกอบที่ 4 ด้วยวิธีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน และสอดคล้อง
กับนโยบายของสถานศึกษา 
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งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

งานที่ได้ดำเนินการ คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ 

  2. นักเรียนได้เรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โดยบูรณาการผ่านรายวิชาที่เรียน ทำให้มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน และพืชศึกษา “โทงเทงไทย” ได้แก่ การรวบรวม รายงาน สรุปผลการเรียนรู้เกี่ยวกับพืชในทุก
เรื่องท่ีเกิดจากการเรียนรู้ทุกลำดับการเรียนรู้ของทุกองค์ประกอบ มาประยุกต์ใช้ จัดแสดงผลงาน เล่านิทาน 
เขียนวาดการ์ตูน  
วาดภาพ นำมาถ่ายทอดความรู้ อย่างสร้างสรรค์ให้บุคคลภายในและภายนอกโรงเรียนได้ทราบ ทำให้เกิด
ทักษะกระบวนการทำงาน ความคิดรับผิดชอบ มีสมาธิ เอ้ืออาทรต่อกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้อ่ืน มีความมุ่งมั่น ร่วมมือรวมพลังอย่างตั้งใจ 

องค์ประกอบที่ ๕ การ
นำไปใช้ประโยชน์ทาง
การศึกษา 
 

ดำเนินงานตามลำดับ 
การเรียนรู้ ลำดับที่ 1-4 
 

การดำเนินการโดยการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำให้  
  1. ครูได้พัฒนาและบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบกับลำดับการเรียนรู้ใน
องค์ประกอบที่ 5 ด้วยวิธีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน และสอดคล้อง
กับนโยบายของสถานศึกษา สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
จัดแสดงผลงานนักเรียน ผลงานทางวิชาการ จัดทำแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
  2. นักเรียนได้เรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โดยบูรณาการผ่านรายวิชาที่เรียน ทำให้มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน ได้แก่ ทักษะการสนทนา เสวนา อภิปราย จัดแสดงผลงานนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนสามารถนำ
ความรู้ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิต สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน 
ความคิดรับผิดชอบ เอ้ืออาทรต่อกัน เกิดความรักความสามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความมุ่งมั่น ร่วมมือรวมพลัง
อย่างตั้งใจ 
 

งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

งานที่ได้ดำเนินการ คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ 

ของพืชและลักษณะพรรณไม้ ระบบนิเวศน์ ลักษณะพ้ืนที่ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย วัฎจักร ห่วงโซ่อาหาร 
การประยุกต์ความรู้ต่างๆ ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องกับพืชพรรณ และยังสามารถปฏิบัติกิจกรรมในองค์ประกอบ   
ที ่2 ทำให้เกิดทักษะกระบวนการทำงาน มีความคิดรับผิดชอบ อดทน ขยันหมั่นเพียร เอ้ืออาทรต่อกัน          
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่น ร่วมมือรวมพลังอย่างตั้งใจ  

องค์ประกอบที่ 3 
การศึกษาข้อมูลด้าน 
ต่าง ๆ  
 

ดำเนินงานตามลำดับ 
การเรียนรู้ ลำดับที่ 1-2  
 

   การดำเนินการโดยการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำให้  
  1. ครูได้พัฒนาและบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบกับลำดับการเรียนรู้ใน
องค์ประกอบที่ 3 ด้วยวิธีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน และสอดคล้อง
กับนโยบายของสถานศึกษา 
  2. นักเรียนได้เรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โดยบูรณาการผ่านรายวิชาที่เรียน ทำให้มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน และพืชศึกษา “โทงเทงไทย” ได้แก่ โครงสร้างภายนอก โครงสร้างภายใน ลักษระพรรณไม้    
ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ การวิเคราะห์ บันทึกข้อมูล การสังเกต ทักษะการใช้เครื่องมือในการศึกษาข้อมูล    
ต่าง ๆ การใช้ภาษาในการเรียบเรียงข้อมูล การวาดภาพ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนบ้าน และวางแผน   
การปฏิบัติงาน ทำให้เกิดทักษะกระบวนการทำงาน ความคิดรับผิดชอบ ซื่อตรง อดทน มีระเบียบรอบคอบ  
เอ้ืออาทรต่อกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่น ร่วมมือรวมพลังอย่างตั้งใจ 

องค์ประกอบที่ 4 การ
รายงานผลการเรียนรู้ 
 

ดำเนินงานตามลำดับ 
การเรียนรู้ ลำดับที่ 1-7 
 

การดำเนินการโดยการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำให้  
  1. ครูได้พัฒนาและบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบกับลำดับการเรียนรู้ใน
องค์ประกอบที่ 4 ด้วยวิธีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน และสอดคล้อง
กับนโยบายของสถานศึกษา 
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งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

งานที่ได้ดำเนินการ คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ 

สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ดำเนินงานตามลำดับการ

เรียนรู้ ลำดับที่ 1-4  
 
 

การดำเนินการโดยการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำให้ 
   1. ครใูนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาและบูรณาการการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่ตนรับผิดชอบกับลำดับการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต ด้วยวธิกีารออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน และสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา 
   2. นักเรียนได้เรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โดยบูรณาการผ่านรายวิชาต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
สามารถบูรณการได้ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ข้อมูลลักษณะ
พรรณไม้ วรจรชีวิต ข้อมูลถิ่นอาศัย ดิน น้ำ ลม แสงแดด ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย การเปลี่ยนแปลง
รูปลักษณ์ การเจริญเติบโต การคายน้ำ การสังเคราะห์ด้วยแสง เรียนรู้การปลูก การดูแลรักษา การสังเกต   
การบันทึก การเปรียบเทียบ พฤติกรรมการตอบสนองและแสดงออก การวาดภาพ การถ่ายภาพ ส่งผลให้
นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน มีความรับผิดชอบ ซื่อตรง มีระเบียบ
ความรอบคอบ ละเอียด ถี่ถ้วน ในการปฏิบัติงาน มีความอดทนความมุ่งมั่น ร่วมมือรวมพลังอย่างตั้งใจ 

สาระการเรียนรู้ สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ดำเนินงานตามลำดับการ

เรียนรู้ ลำดับที่ 1-6 
 

การดำเนินการโดยการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทำให้ 
   1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาและบูรณาการการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่ตนรับผิดชอบกับลำดับการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต ด้วยวธิกีารออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน และสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต 
 ผลงานเด่น : การออกแบบลายดอก ผล โทงเทง นำไปมัดย้อมผ้าไหมหมัดหมี่พ้ืนบ้าน 
          ผลงานสาธิต : 
       1. การออกแบบลายดอก ผล โทงเทง นำไปมัดย้อมผ้าไหมหมัดหมี่พ้ืนบ้าน 
      2. ประดิษฐ์พวงกุญแจจำลองผลโทงเทง 
      3. สกรีนภาพดอก ผล โทงเทง ลงบนกระเป๋าผ้า  
 
สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
**ไม่เกิด 3 หน้ากระดาษ A4 

1. ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับช้ันในการเรียนรู้) 
     ชื่อผลงานเด่น  ผ้าไหมมัดหมี่ ลายเชิงตะขอโทงเทงไทย 
     ปัจจัย โทงเทงไทย 
     วิธีการเรียนรู้  

   นำข้อมูลการศึกษา รูป ลักษณ์ ของพรรณไม้ ต้นโทงเทงไทย มาถ่ายทอดลงบนเส้นไหมโดย  
การมัด การย้อม การทอ ให้เกิดเป็นลวดลาย ต้นโทงเทงไทย และ นำเอาเอกลักษณ์ลวดลายผ้าไหม ของชาว 
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มาผสมผสาน ให้เกิดเป็นลวดลายของพรรณไม้ที่ศึกษาประจำของโรงเรียน คือ   
ผ้าไหมมัดหมี่ลายเชิงตะขอโทงเทงไทย  

     ระดับชั้นในการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน จังหวัดชัยภูมิ  
 
2. จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม  

สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ)  
     จุดเด่นของผลงาน การผสมผสานลวดลาย ตะขอ ซึ่งเป็นลายผ้าไหมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น กับ 
ลวดลายรูป ลักษณ์ ของพืชศึกษา ต้นโทงเทงไทย ผ่านกรรมวิธี การมัด ย้อม โอบสี ทอ ลงเส้นไหมท่ีได้จากตัว
หม่อน ให้เกิดลวดลายและทอเป็นผืนผ้าไหม จากกรณีศึกษารูป ลักษณ์ของ พรรณไม้ที่โรงเรียนได้ศึกษา  

 
3. แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความสำคัญของ 

ผลงาน ฯลฯ) 
 แรงบันดาลใจ  

   ในท้องถิ่น อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีประชาชนส่วนใหญ ่ประกอบอาชีพเสริมด้วยการทอผ้า
ไหม ทีมี่ชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของ ผ้าไหมมัดหมี่ มีความโดดเด่นของลวดลายที่เรียกว่า “ตะขอ” ประชาชนชาว 
อำเภอบ้านเขว้า ได้ทอผ้าไหมมัดหมี่ ลายขอกะหรี่ ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และท่านได้พระราชทานตั้งชื่อให้ใหม่ คือ “ลายขอนารี” ซึ่งเป็นลายประจังหวัด
ชัยภูมิ ในปัจจุบัน การศึกษารูปลักษณ์ของโทงเทงไทย ซึ่งเป็นพืชพรรณไม้ที่มีสรรพคุณมากมายและมีอยู่ใน

งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

งานที่ได้ดำเนินการ คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ 

   2. นักเรียนได้เรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โดยบูรณาการผ่านรายวิชาที่เรียน ทำให้มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน ได้แก่ รูปลักษณ์ของพืชและการจำแนกชนิดพืช รูปลักษณ์ คุณสมบัติและพฤติกรรมของสัตว์ ชื่อ
วิทยาศาสตร์และการจำแนกสัตว์ แบคทีเรีย เชื้อรา วงชีวิตและการเจริญเติบโต ความสัมพันธ์ ความผูกพันการ
อยู่ร่มกันการพ่ึงพาอาศัยกันของสิ่งมีชีวิต แมลงต่างๆ ห่วงโซ่อาหาร ส่งผลให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้
ใหมส่ามารถเข้าใจความสมดุลของธรรมชาติ เข้าใจการใช่ชีวิตและอยู่กับธรรมชาติอย่างเหมาะสม มีความ
เมตตา กรุณา รับผิดชอบ ซื่อตรง มีระเบียบความรอบคอบ ละเอียด ถี่ถ้วน ในการปฏิบัติงาน มีความอดทน
ความมุ่งม่ัน ร่วมมือรวมพลังอย่างตั้งใจ 

สาระการเรียนรู้ ประโยชน์แท้แก่มหาชน  โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ดำเนินงานตามลำดับการ

เรียนรู้ ลำดับที่ 1-4  
 

การดำเนินการโดยการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทำให้ 
   1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้พัฒนาและบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบกับลำดับ
การเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก้มหาชน ด้วยวิธีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยเน้นการสอนโดยโครงงานเป็นฐาน เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา 
   2. นักเรียนได้เรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โดยบูรณาการผ่านรายวิชาที่เรียน ทำให้มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน ได้แก่ การวิเคราะห์ศักยภาพของพืช สัตว์ที่ศึกษา จิตนาการเห็นคุณค่าของศักยภาพนั้นๆ 
พิจารณาคุณทำให้เกิดแนวคิด แนวทางวิธีการในการนำผลการเรียนรู้ไปสร้างนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์แก่
มหาชน ส่งผลให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะ นำความรู้มาบูรณาการเพื่อสร้าง จัดทำ
โครงงาน สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพือ่ให้เกิดประโยชน์แท้แก่มหาชน รับผิดชอบ ซื่อตรง มีระเบียบ   
มีความรอบคอบ ละเอียด ถี่ถ้วน ในการปฏิบัติงาน มีความอดทนความมุ่งมั่น ร่วมมือรวมพลังอย่างตั้งใจ 
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ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต 
 ผลงานเด่น : การออกแบบลายดอก ผล โทงเทง นำไปมัดย้อมผ้าไหมหมัดหมี่พ้ืนบ้าน 
          ผลงานสาธิต : 
       1. การออกแบบลายดอก ผล โทงเทง นำไปมัดย้อมผ้าไหมหมัดหมี่พ้ืนบ้าน 
      2. ประดิษฐ์พวงกุญแจจำลองผลโทงเทง 
      3. สกรีนภาพดอก ผล โทงเทง ลงบนกระเป๋าผ้า  
 
สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
**ไม่เกิด 3 หน้ากระดาษ A4 

1. ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับช้ันในการเรียนรู้) 
     ชื่อผลงานเด่น  ผ้าไหมมัดหมี่ ลายเชิงตะขอโทงเทงไทย 
     ปัจจัย โทงเทงไทย 
     วิธีการเรียนรู้  

   นำข้อมูลการศึกษา รูป ลักษณ์ ของพรรณไม้ ต้นโทงเทงไทย มาถ่ายทอดลงบนเส้นไหมโดย  
การมัด การย้อม การทอ ให้เกิดเป็นลวดลาย ต้นโทงเทงไทย และ นำเอาเอกลักษณ์ลวดลายผ้าไหม ของชาว 
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มาผสมผสาน ให้เกิดเป็นลวดลายของพรรณไม้ที่ศึกษาประจำของโรงเรียน คือ   
ผ้าไหมมัดหมี่ลายเชิงตะขอโทงเทงไทย  

     ระดับชั้นในการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน จังหวัดชัยภูมิ  
 
2. จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม  

สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ)  
     จุดเด่นของผลงาน การผสมผสานลวดลาย ตะขอ ซึ่งเป็นลายผ้าไหมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น กับ 
ลวดลายรูป ลักษณ์ ของพืชศึกษา ต้นโทงเทงไทย ผ่านกรรมวิธี การมัด ย้อม โอบสี ทอ ลงเส้นไหมท่ีได้จากตัว
หม่อน ให้เกิดลวดลายและทอเป็นผืนผ้าไหม จากกรณีศึกษารูป ลักษณ์ของ พรรณไม้ที่โรงเรียนได้ศึกษา  

 
3. แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความสำคัญของ 

ผลงาน ฯลฯ) 
 แรงบันดาลใจ  

   ในท้องถิ่น อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเสริมด้วยการทอผ้า
ไหม ทีมี่ชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของ ผ้าไหมมัดหมี่ มีความโดดเด่นของลวดลายที่เรียกว่า “ตะขอ” ประชาชนชาว 
อำเภอบ้านเขว้า ได้ทอผ้าไหมมัดหมี่ ลายขอกะหรี่ ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และท่านได้พระราชทานตั้งชื่อให้ใหม่ คือ “ลายขอนารี” ซึ่งเป็นลายประจังหวัด
ชัยภูมิ ในปัจจุบัน การศึกษารูปลักษณ์ของโทงเทงไทย ซึ่งเป็นพืชพรรณไม้ที่มีสรรพคุณมากมายและมีอยู่ใน

งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

งานที่ได้ดำเนินการ คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ 

   2. นักเรียนได้เรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โดยบูรณาการผ่านรายวิชาที่เรียน ทำให้มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน ได้แก่ รูปลักษณ์ของพืชและการจำแนกชนิดพืช รูปลักษณ์ คุณสมบัติและพฤติกรรมของสัตว์ ชื่อ
วิทยาศาสตร์และการจำแนกสัตว์ แบคทีเรีย เชื้อรา วงชีวิตและการเจริญเติบโต ความสัมพันธ์ ความผูกพันการ
อยู่ร่มกันการพ่ึงพาอาศัยกันของสิ่งมีชีวิต แมลงต่างๆ ห่วงโซ่อาหาร ส่งผลให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้
ใหมส่ามารถเข้าใจความสมดุลของธรรมชาติ เข้าใจการใช่ชีวิตและอยู่กับธรรมชาติอย่างเหมาะสม มีความ
เมตตา กรุณา รับผิดชอบ ซื่อตรง มีระเบียบความรอบคอบ ละเอียด ถี่ถ้วน ในการปฏิบัติงาน มีความอดทน
ความมุ่งม่ัน ร่วมมือรวมพลังอย่างตั้งใจ 

สาระการเรียนรู้ ประโยชน์แท้แก่มหาชน  โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ดำเนินงานตามลำดับการ

เรียนรู้ ลำดับที่ 1-4  
 

การดำเนินการโดยการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทำให้ 
   1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้พัฒนาและบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบกับลำดับ
การเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก้มหาชน ด้วยวิธีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยเน้นการสอนโดยโครงงานเป็นฐาน เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา 
   2. นักเรียนได้เรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โดยบูรณาการผ่านรายวิชาที่เรียน ทำให้มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน ได้แก่ การวิเคราะห์ศักยภาพของพืช สัตว์ที่ศึกษา จิตนาการเห็นคุณค่าของศักยภาพนั้นๆ 
พิจารณาคุณทำให้เกิดแนวคิด แนวทางวิธีการในการนำผลการเรียนรู้ไปสร้างนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์แก่
มหาชน ส่งผลให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะ นำความรู้มาบูรณาการเพื่อสร้าง จัดทำ
โครงงาน สร้างนวัตกรรมใหม ่ๆ เพือ่ให้เกิดประโยชน์แท้แก่มหาชน รับผิดชอบ ซื่อตรง มีระเบียบ   
มีความรอบคอบ ละเอียด ถี่ถ้วน ในการปฏิบัติงาน มีความอดทนความมุ่งมั่น ร่วมมือรวมพลังอย่างตั้งใจ 
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ท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก จึงมีแรงบันดาลใจในการนำเอา รูปลักษณ์ของโทงเทงไทย มาสร้างสรรค์ทำเป็นลวดลาย
ของผ้าไหมมัดหมี่ คือ ลายเชิงตะขอโทงเทงไทย    
 

4. ปัจจัย (ปัจจัยท่ีใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
  1. กระดาษกราฟออกแบบลาย 
  2. สีไม,้ สีเมจิก 
  3. เส้นไหม (ผ่านกรรมวิธีที่ฟอกแล้ว) 

4. โฮงไม้มัดหมี่ 
5. กี่ทอผ้าไหม (ก่ีทอมือ, กี่กระตุก) 
6. เชือกฟาง 

  7. สีย้อมผ้า (สีธรรมชาติ, สีเคมี) 
 
5. วัตถุประสงค์  

  1. เพ่ือศึกษาข้อมูล รูป ลักษณ์ ของพรรณไม้ โทงเทงไทย 
            2. เพ่ือศึกษาแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชงานสวนพฤกษศาสตร์ 
  3. เพ่ือศึกษาเทคนิคการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  

4. เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมเพ่ือพัฒนาเป็นสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
5. เพ่ือศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมให้เป็นมรดกของชุมชนสืบไป 

 
6. วิธีการเรียนรู้ 

  1. ศึกษาข้อมูล รูปลักษณ์ ของพรรณไม้  โทงเทงไทย 
  2. ออกแบบ วาดลวดลาย ตามลักษณะ ต้น ใบ ดอก ผล ที่ศึกษาข้อมูล 
  3. เตรียมเส้นไหมท่ีผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ ย้อมสีดำ เพื่อจะนำไปทำเคลือเส้นยืน (ใช้ระยะเวลา 3 
สัปดาห์ถึง 1 เดือน)   
  4. เตรียมเส้นไหมท่ีผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ ที่ทำเป็นหัวหมี่แล้วใส่โฮงมัดหมี่ (ใช้ระยะเวลาตามความ
ยากง่ายของลวดลายที่ออกแบบ) 
  5. มัดลายมัดหมี่ด้วยเชือกฟางตามลวดลายที่ได้วาดออกแบบ (หมี่ 49 ลำ ใช้เส้นไหมสีเหลืองใน
การมัดลาย) มัดลายช่วงเชิงด้านล่างของหัวหมี่  
  6. โอบหมี่เพื่อมัดย้อมสี ตามลักษณะของโทงเทงไทย (หมี่1 หัว โอบ 4 สี) โอบสีขาว สีเขียว 
และสีเม็ดมะขาม (ใช้ระยะเวลาในการโอบตามความประณีตและสภาพของอากาศ) 
  7. ย้อมสีของหัวหมี่ที่ผ่านการโอบ ที่ 4 สี เรียบร้อยแล้ว คือสีม่วงพระเทพ ประมาณ 1 ชั่วโมง 
ตากให้แห้งสนิท 
  8. แก้เชือกฟางออกจากหัวหมี่จากการมัดและการโอบให้เรียบร้อย (ใช้เวลา 1 วัน) 
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  9. นำหัวหมี่ที่ผ่านการแก้เชือกฟางออกเรียบร้อยแล้วมาปั่นใส่หลอดเล็กเพ่ือนำไปทอในกี่ทอ 
  10. นำเส้นหมี่ที่ปั่นใส่หลอดมาทอในกี่ทอมือหรือกี่กระตุกตามความนิยมในท้องถิ่น (ใช้
ระยะเวลาในการทอ 3 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน) 

 
7. ผลการเรียนรู้  

            ทำให้นักเรียนผลิตผ้าไหมมัดหมี่ ลายเชิงตะขอโทงเทงไทย จากข้อมูล รูปลักษณ์ ของพรรณไม้ 
โทงเทงไทย บูรณการภูมิปัญญาการทอผ้าไหม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้า
ไหมให้เป็นมรดกของชุมชน 

 
8. สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) บรรยายด้วยภาพ 

             ผลจาการเรียนรู้รูปลักษณ์ โทงเทงไทย นำมาถ่ายทอดลงบนเส้นไหมโดย การมัด การย้อม การทอ 
ให้เกิดเป็นลวดลายโทงเทงไทย และนำเอาเอกลักษณ์ลวดลายผ้าไหมของชาวอำเภอบ้านเขว้า มาบูรณาการให้
เกิดเป็นลวดลายของพรรณไม้ที่ศึกษาประจำของโรงเรียน คือ ผ้าไหมมัดหมี่ลายเชิงตะขอโทงเทงไทย บูรณการ
ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม อำเภอบ้านเขว้า และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมให้เป็นมรดกของชุมชน ของ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน จังหวัดชัยภูมิ  
 

9. เอกสารอ้างอิง (แหล่งท่ีมาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ)  
               ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมบ้านเขว้า.  สืบค้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2565.  
                         จาก https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/1352 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
         เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พะเยา  
จังหวัด พะเยา   

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาพะเยา 
เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาปทีี่ 1-6 
ที่อยู ่9 หมู่ 17 ต าบลห้วยแกว้ อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000 
โทรศัพท ์088-2581538   อีเมล documentswpy@sw-phayao.ac.th 

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
 แสดงกระบวนการการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการร่วมกับกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน และการด าเนิน
ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขตามรอยพระจริยวัตรอันงดงามของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  สามารถถ่ายทอดองค์
ความรูไ้ด้ และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 แสดงผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาที่มีคุณประโยชน์ 
และการมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นผลมาจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 
 
ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
 แสดงผลงานและการสาธิตที่เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษา คือ ช่อครามน้ าและแตง
สา ที่เป็นผลงานเด่น ได้แก่ งานศิลปะจากดอกไม้แห้ง(การน าดอกไม้แห้งมาสร้างเป็นงานศิลปะที่แสดงถึง
รูปลักษณ์ของช่อครามน้ า)ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระจริยวัตรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

  9. นำหัวหมี่ที่ผ่านการแก้เชือกฟางออกเรียบร้อยแล้วมาปั่นใส่หลอดเล็กเพ่ือนำไปทอในกี่ทอ 
  10. นำเส้นหมี่ที่ปั่นใส่หลอดมาทอในกี่ทอมือหรือกี่กระตุกตามความนิยมในท้องถิ่น (ใช้
ระยะเวลาในการทอ 3 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน) 

 
7. ผลการเรียนรู้  

            ทำให้นักเรียนผลิตผ้าไหมมัดหมี่ ลายเชิงตะขอโทงเทงไทย จากข้อมูล รูปลักษณ์ ของพรรณไม้ 
โทงเทงไทย บูรณการภูมิปัญญาการทอผ้าไหม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้า
ไหมให้เป็นมรดกของชุมชน 

 
8. สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) บรรยายด้วยภาพ 

             ผลจาการเรียนรู้รูปลักษณ์ โทงเทงไทย นำมาถ่ายทอดลงบนเส้นไหมโดย การมัด การย้อม การทอ 
ให้เกิดเป็นลวดลายโทงเทงไทย และนำเอาเอกลักษณ์ลวดลายผ้าไหมของชาวอำเภอบ้านเขว้า มาบูรณาการให้
เกิดเป็นลวดลายของพรรณไม้ที่ศึกษาประจำของโรงเรียน คือ ผ้าไหมมัดหมี่ลายเชิงตะขอโทงเทงไทย บูรณการ
ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม อำเภอบ้านเขว้า และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมให้เป็นมรดกของชุมชน ของ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน จังหวัดชัยภูมิ  
 

9. เอกสารอ้างอิง (แหล่งท่ีมาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ)  
               ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมบ้านเขว้า.  สืบค้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2565.  
                         จาก https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/1352 
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และการท าปิ่นดอกแตงสา(ปิ่นปักผมรูปดอกแตงสา) ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับศีรษะของผู้หญิงล้านนาในการ
ฟ้อนสาวไหมและฟ้อนเมือง 
 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

พืชศึกษาชนิดที่ 1 ช่อครามน  า 
 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู ้) 

                                TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 1 บรรทัด 

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ)   

    TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริม่ต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                     

    TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

4.ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                     TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย  

  

ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
 

ชื่อผลงานเด่น งานศิลปะจากดอกไม้แห้ง 

แรงบันดาลใจ การท าพรรณไม้แห้งได้แรงบันดาลใจมาจากพระจริยวัตรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนน(ีการท าดอกไม้ทับแห้ง)   

จุดเด่นของผลงาน การน าดอกไม้แห้งที่เป็นพรรณไม้ในโรงเรียน (บานไม่รู้โรย) มาสร้างงานศิลปะตาม
รูปลักษณ์ของช่อครามน้ า พรรณไม้อื่น สรรพสัตว์อื่นที่อาศัยอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ปัจจัย ช่อครามน้ า บานไม่รู้โรย สีย้อม กาว กระดาษ 

และการท าปิ่นดอกแตงสา(ปิ่นปักผมรูปดอกแตงสา) ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับศีรษะของผู้หญิงล้านนาในการ
ฟ้อนสาวไหมและฟ้อนเมือง 
 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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5.วัตถุประสงค์  
 
                                                                                                                              

 

                      

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

                    TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                     TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

   

                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์เพื่อสร้างงานศิลปะจากดอกไม้แห้ง ทีส่่งเสรมิให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้วิธีการ  
เห็นคุณประโยชน์ของพรรณไม้ มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดสุนทรียภาพและอยู่อย่างพอเพียง 

วิธีการเรียนรู ้ศึกษารูปลักษณ์ของช่อครามน้ า พรรณไม้อืน่ และสรรพสตัว์ ที่ต้องการน ามาต้นแบบในการ
สร้างผลงาน จากนั้นน ากลีบดอกบานไม่รู้โรยไปท าแห้ง และย้อมสี แล้วน ามาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตาม
รูปลักษณ์ของพรรณไม้และสรรพสัตว์ที่สนใจอย่างสร้างสรรค์ และตระหนักถึงความพอเพียง 

ผลการเรียนรู ้งานศิลปะจากดอกไม้แห้งที่แสดงถึงรูปลักษณ์ของช่อครามน้ า พรรณไม้อืน่ และสรรพสตัว์ 
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8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

 

                        TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด  

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งทีม่าของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ)  

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการเรยีนรู้ การงานศลิปะจากดอกไม้แห้ง เป็นการน าดอกไม้แห้งที่เป็นพรรณไมใ้นโรงเรียน โดยน า
กลีบดอกบานไม่รู้โรยไปท าแห้ง และย้อมส ีแล้วน ามาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามรูปลักษณ์ของพรรณไม้
และสรรพสัตว์ที่สนใจอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้วิธีการ เห็นคุณประโยชน์ของพรรณไม้ 
มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดสุนทรียภาพ และอยู่อย่างพอเพียง 
 

เอกสารอ้างอิง  
อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี. (2022).  พระราชจริยวัตรและพระราช 

อัธยาศัย. สืบค้น 20 มิถุนายน 2565, จาก http://www.theprincessmo 
thermemorialpark.org/พระจริยวัตรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 

5.วัตถุประสงค์  
 
                                                                                                                              

 

                      

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

                    TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                     TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

   

                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์เพื่อสร้างงานศิลปะจากดอกไม้แห้ง ทีส่่งเสรมิให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้วิธีการ  
เห็นคุณประโยชน์ของพรรณไม้ มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดสุนทรียภาพและอยู่อย่างพอเพียง 

วิธีการเรียนรู ้ศึกษารูปลักษณ์ของช่อครามน้ า พรรณไม้อืน่ และสรรพสตัว์ ที่ต้องการน ามาต้นแบบในการ
สร้างผลงาน จากนั้นน ากลีบดอกบานไม่รู้โรยไปท าแห้ง และย้อมสี แล้วน ามาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตาม
รูปลักษณ์ของพรรณไม้และสรรพสัตว์ที่สนใจอย่างสร้างสรรค์ และตระหนักถึงความพอเพียง 

ผลการเรียนรู ้งานศิลปะจากดอกไม้แห้งที่แสดงถึงรูปลักษณ์ของช่อครามน้ า พรรณไม้อืน่ และสรรพสตัว์ 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

พืชศึกษาชนิดที่ 2 แตงสา 
 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู้ ) 

                                TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 1 บรรทัด 

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

      TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริม่ต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

4.ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                     TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย  

        
ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 

 
 

ชื่อผลงานเด่น ปิ่นดอกแตงสา 

แรงบันดาลใจ ปิ่นโลหะเป็นเครื่องประดับผมของผู้หญิงล้านนาแต่โบราณ นิยมใช้เป็นเครื่องประดับศีรษะ
ในการฟ้อนสาวไหมและฟ้อนเมือง และมีการน ามาออกแบบให้มีรูปร่างเหมือนดอกแตงสาซึ่งเป็นพืชศึกษา 

จุดเด่นของผลงาน ปิ่นดอกแตงสา เป็นเครื่องประดับของผู้หญิงล้านนาที่ท ามาจากแผ่นโลหะ(ทองเหลือง) 
มีรูปร่างเหมือนดอกแตงสา 

ปัจจัย ดอกแตงสา แผ่นทองเหลือง ลวดทองเหลือง 

Admin
Typewritten Text



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 141

5.วัตถุประสงค์  
 
                                                                                                                              

 

                      

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

                    TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

                    

ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์เพือ่สร้างงานปิ่นดอกแตงสา ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้วิธีการ เห็นคุณประโยชน์ของ
พรรณไม้ มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดสุนทรียภาพ มีจิตส านึกรักในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

วิธีการเรียนรู ้ศึกษารูปลักษณ์ของดอกแตงสา จากนั้นน าแผ่นทองเหลืองมาตัดให้ได้รูปร่าง รูปทรง และ
ขนาดเหมือนกลีบดอกและเกสรของดอกแตงสา แล้วน าแตล่ะส่วนมาประกอบกันเป็นดอกแตงสา เมื่อเสร็จ
แล้วจึงน าปิ่นดอกแตงสาไปประดับศีรษะใช้ในการฟ้อนสาวไหมและฟ้อนเมือง 

ผลการเรียนรู ้ปิ่นดอกแตงสาท ามาจากแผ่นทองเหลือง มีรูปร่างเหมือนดอกแตงสาซึ่งเป็นพืชศึกษา 
 
 

สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

พืชศึกษาชนิดที่ 2 แตงสา 
 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู้ ) 

                                TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 1 บรรทัด 

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

      TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริม่ต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

4.ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                     TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย  

        
ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 

 
 

ชื่อผลงานเด่น ปิ่นดอกแตงสา 

แรงบันดาลใจ ปิ่นโลหะเป็นเครื่องประดับผมของผู้หญิงล้านนาแต่โบราณ นิยมใช้เป็นเครื่องประดับศีรษะ
ในการฟ้อนสาวไหมและฟ้อนเมือง และมีการน ามาออกแบบให้มีรูปร่างเหมือนดอกแตงสาซึ่งเป็นพืชศึกษา 

จุดเด่นของผลงาน ปิ่นดอกแตงสา เป็นเครื่องประดับของผู้หญิงล้านนาที่ท ามาจากแผ่นโลหะ(ทองเหลือง) 
มีรูปร่างเหมอืนดอกแตงสา 

ปัจจัย ดอกแตงสา แผ่นทองเหลือง ลวดทองเหลือง 
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8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

 

                         

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด  

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งทีม่าของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ)    

 
TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย 

 
    

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวนัอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน : นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรงักานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

เอกสารอ้างอิง 
แม่ญิงล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2022).  การแต่งกายของแม่ญิงล้านนา. สืบค้น  

20 มิถุนายน 2565, จาก http://www.maeyinglanna.com/เครื่องประดับศีรษะของหญิง
ล้านนา 

 
 

สรุปผลการเรยีนรู้ ปิ่นดอกแตงสาท ามาจากแผ่นโลหะ(ทองเหลือง) มีรูปร่างเหมือนดอกแตงสาซึ่งเป็นพืช
ศึกษา ปิ่นเป็นเครื่องประดับศีรษะที่นิยมของผู้หญิงล้านนาแต่โบราณ ใช้ในการฟ้อนสาวไหมและฟ้อนเมือง 
กิจกรรมการประดิษฐ์ปิ่นดอกแตงสาบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
วิธีการ เห็นคุณประโยชน์ของพรรณไม้ มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดสุนทรียภาพ มีจิตส านึกรักในภูมิปญัญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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แบบเสนอแนวคิด  

การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน 

ระหวางวันท่ี 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตำบลไทยบุรี อำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลำดับบัตร   ปายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

     เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ข้ันท่ี 1  

     เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ข้ันท่ี 2 
 

ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษามะยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง 

เปดสอนระดับ มัธยมศึกษาปท่ี 1-6 

ท่ีอยู 189 หมู 1 ถนนรัตนโกสินทร 200 ป ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 

โทรศัพท : 076-224125 , 076-250409  โทรสาร : 076-224126 

อีเมล :  swpk_school@hotmail.com 

          พืชศึกษา โกงกางใบเล็ก    ลักษณะวิสัย ไมตน 
 
สวนท่ี 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ  
 “การรักทรัพยากร คือ การรักชาติ รักแผนดิน” พระราโชวาทพระราชทานในการประชุมประจำป
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย 
สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ ปาโกงกางหรือปาพังกาในภาษาถ่ินภูเก็ตเปนเอกลักษณ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต ในเนื้อท่ี 70 ไร พื้นท่ีปาพังกา สวนใหญพบโกงกางใบเล็ก (Rhizophora 
apiculata) ในธรรมชาติจะเปนแนวปองกันคล่ืนท่ีอยูอาศัย และอนุบาลของสัตวน้ำ สรางความสมดุลใหระบบ
นิเวศริมชายฝง โรงเรียนมีแนวทางการบูรณาการ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จัดทำกรอบความคิดหลักของ
การออกแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการ 5 องคประกอบ/พืชศึกษา/3 สาระ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 3 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 วิเคราะหตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ท่ี
สอดคลอง ข้ันท่ี 2 กำหนดจุดประสงคการจัดการเรียนรู / บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยใชคำท่ี
บงถึงการกระทำท่ีสอดคลองกับ 5 องคประกอบ พืชศึกษา และ3 สาระเรียนรู ของงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน และข้ันท่ี 3 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เกิดการ
ดำเนินงานเปนองครวมท่ีมีกระบวนการเรียนรูงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน อยางเปนระบบ ใหผูดำเนินงาน 
ครู รูเขาใจ ความหมายงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สรางพัฒนาผูเรียนใหศึกษา คนควาคลุกคลีใชพืชพรรณ
เปนปจจัยหลัก วิเคราะห จำแนก รวบรวมเปน บทความ  หนังสือ ตำรา สรางผลงาน ช้ินงาน นวัตกรรมจาก
ศักยภาพแฝง อันเปนประโยชนแกชุมชน 
 
 

8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

 

                         

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด  

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งทีม่าของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ)    

 
TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย 

 
    

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวนัอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน : นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรงักานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

เอกสารอ้างอิง 
แม่ญิงล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2022).  การแต่งกายของแม่ญิงล้านนา. สืบค้น  

20 มิถุนายน 2565, จาก http://www.maeyinglanna.com/เครื่องประดับศีรษะของหญิง
ล้านนา 

 
 

สรุปผลการเรยีนรู้ ปิ่นดอกแตงสาท ามาจากแผ่นโลหะ(ทองเหลือง) มีรูปร่างเหมือนดอกแตงสาซึ่งเป็นพืช
ศึกษา ปิ่นเป็นเครื่องประดับศีรษะที่นิยมของผู้หญิงล้านนาแต่โบราณ ใช้ในการฟ้อนสาวไหมและฟ้อนเมือง 
กิจกรรมการประดิษฐ์ปิ่นดอกแตงสาบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
วิธีการ เห็นคุณประโยชน์ของพรรณไม้ มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดสุนทรียภาพ มีจิตส านึกรักในภูมิปญัญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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สวนท่ี ๒ คุณคาและประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เมื่อปพุทธศักราช 2555  ถึงปจจุบัน การดำเนินงานไดสำรวจพรรณไมภายใน
โรงเรียน เก็บรวบรวมขอมูลไว ดังนี้ 

 จากการศึกษาและสำรวจพบวามีพรรณไม 80 ชนิด(Species) จำนวน 414 ตน ไดแก ประดูแดง  
เทียนทอง หูกระจง  เล็บครุฑกระจก ฟาทะลายโจร กัลปพฤกษ จิกนา กาหลง มะยม มะรุม ตอยต่ิงบาน ฯลฯ 
และสำรวจพรรในปาชายเลนบริเวณโรงเรียน พบจำนวน 21 ชนิด(Species) ไดแก โกงกางใบเล็ก โกงกางใบ
ใหญ แสมทะเล ตะบูนดำ ตะบูนขาว ผักเบ้ียทะเล โปรงขาว เหงือกปลาหมอ ฯ ไดรวมรวม อาทิ ผังพิกัดพรรณ
ไม ผังพรรณไม ทะเบียนพรรณไมและภาพถายพรรณไม ภาพวาดทางพฤกษศาสตร  ในหองสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต 
 โรงเรียนไดพัฒนาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนฐานการเรียนรู เปรียบเสมือนหองสมุดธรรมชาติ 
เปนส่ือการเรียนการสอนในวิชา ท่ีเช่ือมโยงทองถ่ิน นักเรียน ชุมชน ผูปกครอง และครูเปนผูดำเนินการอยาง
ตอเนื่อง การสรรคสรางผลงานท่ีไดจากการศึกษาศักยภาตพืช เชน บานชุดอภิบาลสัตวน้ำท่ีเกิดจากแรง
บันดาลใจท่ีจะปลูกโกงกางใบเล็กในพื้นท่ีคล่ืนเปนการเพิ่มอัตราการรอดของตนโกงกางใบเล็ก นักเรียนได
ทักษะดานภาษา ยุวมัคคุเทศกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคให
สงเสริมผูเรียนเปนแกนนำเผยแพรองคความรูท่ีไดจากการบูรณาการสาระวิชากับงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ดานวิทยาศาสตร ศิลปะ คณิตศาสตร โดยนักเรียนไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคา ประโยชน 
ความ สวยงาม อันจะกอใหเกิดความคิดท่ีจะอนุรักษพืชพรรณ ครูไดผลงานวิชาการเกิดขอมูลองคความรู 
วิธีการท่ีจะทำใหเกิดความเช่ียวชาญ สามารถท่ีจะนำไปใชเปนผลงานทางวิชาการได 
 

 
สวนท่ี 3 ผลงานเดนและสาธติ  
 ผลงานเดน ประกอบดวย : ช่ือผลงานเดน จุดเดนของผลงาน แรงบันดาลใจ ปจจัยและเปาหมาย  
 วิธีการเรียนรู ผลการเรียนรู สรุปผลการเรียนรู เอกสารอางอิง  
 (แบบสรุปผลงานเดน บอรด 3) 
 สาธิต : แสดงข้ันตอน วธิีการ ในการทำผลิตภัณฑจากพืชศึกษา ลงในกระดาษ A4 
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สรุปผลงานดีเดนประกอบบอรดท่ี 3 
 

1.ช่ือผลงานเดน (ประกอบดวย เหตุหรือวิธีการเรียนรู ระดับหรือชวงช้ันของกลุมเปาหมาย) 

ผลิตภัณฑจากสารสกัดเปลือกโกงกางใบเล็ก R. apiculata 

2.จุดเดนผลงาน (วิธีการสะดวก เหมาะสม ระยะเวลาส้ัน ประโยชนกับสวนรวม สอดคลองกับยุคสมัย ฯลฯ) 

โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) มีสารฟนอล สารซาโปนิน ท่ีมีความเปนพิษของตอแมลง หนอน หอย

ทาก และปลา สามารถนำมาทำผลิตภัณฑโลช่ันปองกันยุงได  

3.แรงบันดาลใจหรือพระราชดำริท่ีเก่ียวของ (จุดเริ่มตนและความสำคัญ ช้ีประเด็นใหเห็นถึงแรงบันดาลใจ 

ความตระหนัก ความสำคัญ ฯลฯ) 

“การรักทรัพยากร คือ การรักชาติ รักแผนดิน” พระราโชวาทพระราชทานในการประชุมประจำป

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย 

สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต ในเนื้อท่ี 70 ไร มีเอกลักษณ

เปนพื้นท่ีปาโกงกางหรือปาพังกาในภาษาถ่ินภูเก็ตเปน สวนใหญพบโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata)

ในธรรมชาติจะเปนแนวปองกันคล่ืนท่ีอยูอาศัย และอนุบาลของสัตวน้ำ สรางความสมดุลใหระบบนิเวศริม

ชายฝง จากการศึกษาศักยภาพโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) พบวา โกงกางใบเล็กR. apiculata 

สามารถขับไลแมลงได เนื่องจากมีสารฟนอล สารซาโปนิน ท่ีมีความเปนพิษของตอแมลง หนอน หอยทาก และ

ปลา สารสกัดจากโกงกางใบเล็ก R. apiculata จึงสามารถนำมาทำผลิตภัณฑยาฆาแมลงจากธรรมชาติได และ

เปนการสรางคุณคาทำใหชุมชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรอยางยั่งยืนตอไป 

4.ปจจัยและเปาหมาย (ปจจัยท่ีใชในการเรียนรู เชน ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ ฯลฯ เปาหมาย) 

ปจจัย เปลือกรากตอนโคน ลำตน ใบ ของโกงกางใบเล็ก R. apiculata 

เปาหมาย เพื่อสกัดสารมาทำผลิตภัณฑจากสารสกัดเปลือก R. apiculata ทำผลิตภัณฑยากนัยุง 

5.วัตถุประสงค 

เพื่อนำสารสกัดโกงกางใบเล็ก R. apiculata มาทำโลช่ันยากันยุง ปลอดสารพิษ  

6.วิธีการเรียนรู  

ในการดำเนินงานการศึกษา ไดแบงการศึกษาเปน 4 ลำดับข้ันการเรยีนรู โดยใชวิธีการแตละลำดับข้ัน

การเรียนรู คือ 1) เรียนรูการวิเคราะหศักยภาพของปจจัยศึกษา โกงกางใบเล็ก R. apiculate บริเวณอาคาร

พุทธรกัษา 2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 3) สรรคสรางวิธีการ การเก็บตัวอยางสวนเปลือกรากพยุง

ตอนโคน ของโกงกางใบเล็ก R. apiculate จำนวน 1 กิโลกรัม โดยวิธีการใชมีดขูดลอกเปลือกรากพยุงตอน

โคน (เพื่อไมใหตนโกงกางใบเล็กเสียหายมากเกินไป) เลือกขูดเฉพาะสวนเปลือกตอนโคนรากท่ีมีเสนผาน

ศูนยกลาง 8 เซนติเมตรเปนตนไป การเตรียมสารสกัด นำมาลางทำความสะอาดผ่ึงลมใหแหง และนำมาอบท่ี

อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 6 ช่ัวโมง ตัวอยางแหงนำมาสกัดดวยวิธีการแชหมัก (maceration) 

อัตราสวนของการเตรียมสารสกัด ปริมาณตัวทำละลาย (มิลลิลิตร) 2 เทาของปริมาณตัวอยางแหง (กรัม) โดย

ใชตัวทำละลายเอทานอลเขมขน 95% ท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 1 สัปดาหเขยาเปนครั้งคราว กรองดวย

 
 
 
สวนท่ี ๒ คุณคาและประโยชนท่ีไดจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เมื่อปพุทธศักราช 2555  ถึงปจจุบัน การดำเนินงานไดสำรวจพรรณไมภายใน
โรงเรียน เก็บรวบรวมขอมูลไว ดังนี้ 

 จากการศึกษาและสำรวจพบวามีพรรณไม 80 ชนิด(Species) จำนวน 414 ตน ไดแก ประดูแดง  
เทียนทอง หูกระจง  เล็บครุฑกระจก ฟาทะลายโจร กัลปพฤกษ จิกนา กาหลง มะยม มะรุม ตอยต่ิงบาน ฯลฯ 
และสำรวจพรรในปาชายเลนบริเวณโรงเรียน พบจำนวน 21 ชนิด(Species) ไดแก โกงกางใบเล็ก โกงกางใบ
ใหญ แสมทะเล ตะบูนดำ ตะบูนขาว ผักเบ้ียทะเล โปรงขาว เหงือกปลาหมอ ฯ ไดรวมรวม อาทิ ผังพิกัดพรรณ
ไม ผังพรรณไม ทะเบียนพรรณไมและภาพถายพรรณไม ภาพวาดทางพฤกษศาสตร  ในหองสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต 
 โรงเรียนไดพัฒนาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนฐานการเรียนรู เปรียบเสมือนหองสมุดธรรมชาติ 
เปนส่ือการเรียนการสอนในวิชา ท่ีเช่ือมโยงทองถ่ิน นักเรียน ชุมชน ผูปกครอง และครูเปนผูดำเนินการอยาง
ตอเนื่อง การสรรคสรางผลงานท่ีไดจากการศึกษาศักยภาตพืช เชน บานชุดอภิบาลสัตวน้ำท่ีเกิดจากแรง
บันดาลใจท่ีจะปลูกโกงกางใบเล็กในพื้นท่ีคล่ืนเปนการเพิ่มอัตราการรอดของตนโกงกางใบเล็ก นักเรียนได
ทักษะดานภาษา ยุวมัคคุเทศกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคให
สงเสริมผูเรียนเปนแกนนำเผยแพรองคความรูท่ีไดจากการบูรณาการสาระวิชากับงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน ดานวิทยาศาสตร ศิลปะ คณิตศาสตร โดยนักเรียนไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคา ประโยชน 
ความ สวยงาม อันจะกอใหเกิดความคิดท่ีจะอนุรักษพืชพรรณ ครูไดผลงานวิชาการเกิดขอมูลองคความรู 
วิธีการท่ีจะทำใหเกิดความเช่ียวชาญ สามารถท่ีจะนำไปใชเปนผลงานทางวิชาการได 
 

 
สวนท่ี 3 ผลงานเดนและสาธติ  
 ผลงานเดน ประกอบดวย : ช่ือผลงานเดน จุดเดนของผลงาน แรงบันดาลใจ ปจจัยและเปาหมาย  
 วิธีการเรียนรู ผลการเรียนรู สรุปผลการเรียนรู เอกสารอางอิง  
 (แบบสรุปผลงานเดน บอรด 3) 
 สาธิต : แสดงข้ันตอน วธิีการ ในการทำผลิตภัณฑจากพืชศึกษา ลงในกระดาษ A4 
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กระดาษกรองเบอร 1 4) กระบวนการสรางช้ินงาน นำสารท่ีไดมาปรับความเขมขนสารละลายเอทานอลในน้ำ

ความเขมขน 75% ทำการทดสอบเริ่มจากมือซายใหสารสกัด 10 มิลลิลิตร และมือขวาเปนปจจัยควบคุม มือ

ท้ังสองขางอยูในสถานท่ีมียุงเปนเวลา 1 ช่ัวโมง บันทึกผลและดำเนินการเปนเวลา 6 ช่ัวโมง หากการปองกัน

การถูกยุงกัดมากกวา 80% สามารถนำไปใชเปนสารสกัดปองกันแมลงได และ5) ผลงานประโยชนแทแก

มหาชน 

7.ผลการเรียนรู (เอกสาร ขอมูล ภาพวาด ภาพถาย ผลงาน ช้ินงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 

สารสกัดเปลือกรากตอนโคนโกงกางใบเล็ก R. apiculata สีน้ำตาลเขมท่ีความเขมขนสารละลายแอลกอฮอล 

75% มีประสิทธิภาพออกฤทธิ์ขับไล และปองกันการถูกยุงกัดมากกวา 80% โดยมีระยะเวลาปองกนั 4 ช่ัวโมง  

 
 

 

8.สรุปผลการเรียนรู (ภาพรวม วิธีการท่ีใช ผลการเรียนรู พรอมการอภิปราย) 

จากผลการศึกษาพบวา สารสกัดเปลือกไมโกงกางใบเล็ก R. apiculata นำมาทาบริเวณผิวหนัง สามารถ

ปองกันยุงไดนาน 4 ช่ัวโมง ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาสารสกัดเปลือกไมโกงกางใบเล็ก R. apiculata มี

ฤทธิ์ในการขับไลปองกันยุง เพราะมีสารประกอบพวกฟนอลท่ีเปนพิษตอแมลง สอดคลองกับ พันธุทิพย และ

คณะ(2555) ท่ีระบุวาพบสารฟนอลในสารสกัดจากโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) สำนักหอสมุด

และศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(2553) สรุปการศึกษาขอมูลวา สารประกอบพวกฟนอล มี

ความเปนพิษสูงมีคุณสมบัติเปนสารไลแมลง และสารประกอบพวกฟนอลมีความเปนพิษตอการฟกตัวของไขยุง 

สารสกัดเปลือกไมโกงกางใบเล็ก R. apiculata เปนสารขับไลยุงจากธรรมชาติ 

9.เอกสารอางอิง (อางแหลงท่ีมาขอมูลท่ีเกี่ยวของ เชน หนังสือ วารสาร เว็บไซต ฯลฯ) 

พันธุทิพย วิเศษพงษพันธ ทศพล โปรงจิตร ชัชรี แกวสุรลิขิต และอรรถวุฒิ กันทะวงศ.2555. ฤทธิ์ตานอนุมูล 

อิสระของสารสกัดจากพรรณไมชายเลน.ในการการประชุมทางวิชาการฯ ครั้งท่ี 53,กรุงเทพฯ. 

สำนักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,2553.สารฆาศัตรูพืชและสัตวธรรมชาติ. 

กรมวิทยาศาสตรบริการ,กรุงเทพฯ. 

อุไรวรรณ วัฒนกุล, วัฒนา วัฒนกุล, ธีรวฒุิ เลิศสุทธิชวาล และพีรพงษ พึ่งแยม. 2552. การวิเคราะหฤทธิ์ 
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ตานออกซิเดชัน สารประกอบฟนอลิก และฟลาโวนอยดในสารสกัดพืชปาชายเลน บริเวณหาดราชมงคล

จังหวัดตรัง, น. 44-45. ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครัง้ท่ี`19. 

มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา.  

 

กรุณาสงแบบเสนอแนวคิดมาท่ี 
 
ติดตอและประสานงานเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ผูประสานงาน :   นางรวมพร  คงจันทร 
หมายเลขโทรศัพท : 089- 8916621 อีเมล:  kraompor@mail.wu.ac.th. 
 นางสาวจีรังกานต ปกเข็ม           
หมายเลขโทรศัพท : 089-8619938 อีเมล: Jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th. 
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จากผลการศึกษาพบวา สารสกัดเปลือกไมโกงกางใบเล็ก R. apiculata นำมาทาบริเวณผิวหนัง สามารถ

ปองกันยุงไดนาน 4 ช่ัวโมง ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาสารสกัดเปลือกไมโกงกางใบเล็ก R. apiculata มี

ฤทธิ์ในการขับไลปองกันยุง เพราะมีสารประกอบพวกฟนอลท่ีเปนพิษตอแมลง สอดคลองกับ พันธุทิพย และ

คณะ(2555) ท่ีระบุวาพบสารฟนอลในสารสกัดจากโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) สำนักหอสมุด

และศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(2553) สรุปการศึกษาขอมูลวา สารประกอบพวกฟนอล มี

ความเปนพิษสูงมีคุณสมบัติเปนสารไลแมลง และสารประกอบพวกฟนอลมีความเปนพิษตอการฟกตัวของไขยุง 

สารสกัดเปลือกไมโกงกางใบเล็ก R. apiculata เปนสารขับไลยุงจากธรรมชาติ 

9.เอกสารอางอิง (อางแหลงท่ีมาขอมูลท่ีเกี่ยวของ เชน หนังสือ วารสาร เว็บไซต ฯลฯ) 

พันธุทิพย วิเศษพงษพันธ ทศพล โปรงจิตร ชัชรี แกวสุรลิขิต และอรรถวุฒิ กันทะวงศ.2555. ฤทธิ์ตานอนุมูล 

อิสระของสารสกัดจากพรรณไมชายเลน.ในการการประชุมทางวิชาการฯ ครั้งท่ี 53,กรุงเทพฯ. 

สำนักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,2553.สารฆาศัตรูพืชและสัตวธรรมชาติ. 

กรมวิทยาศาสตรบริการ,กรุงเทพฯ. 

อุไรวรรณ วัฒนกุล, วัฒนา วัฒนกุล, ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล และพีรพงษ พึ่งแยม. 2552. การวิเคราะหฤทธิ์ 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลำดับบัตร    ป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
         เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัด นนทบุรี 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
ที่อยู่ 128/37 หมู่ 4 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
โทรศัพท์ 02-9606060  อีเมล www.pk.ac.th 

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ 

"เคยแนะนำโรงเรียนต่างๆนอกจากพืชพรรณแล้วส่ิงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ ส่ิงท่ีหาได้ง่าย อาจเป็นอุปกรณ์
สอนได้หลายอย่าง แม้แต่วิชาศิลปะก็ให้มาวาดภาพรูปต้นไม้ ก็ไม่ต้องหาของอืน่มาเป็นแบบหรือเรื่องภาษาไทย 
การเรียงความก็อาจทำให้เรื่องของการเขียนรายงาน ทำให้หัดเขียนหนังสือหรืออาจแต่งความประพันธ์ในเรื่อง
พืชเหล่านี้ เป็นตัวอย่างงานศึกษา งานวิทยาศาสตร์และวิชาอื่นๆดังท่ีกล่าวมา นอกจากนั้นในวิชาพฤกษศาสตร์
โดยเฉพาะ ซึ่งอาจช่วยได้ในท่ีนี้ยังไม่ได้เคยกล่าวคือเรื่องวิชาการท้องถิ่นซึ่งก็เป็นนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ การอนุรกัษ์ทรัพยากรไม่ใช่เฉพาะให้นักเรียนปลูกป่าหรือให้อนุรักษ์ดิน ปลูกหญ้าแฝก
อย่างเดียว ก็พยายามจะให้ออกไปดูข้างๆโรงเรียนว่าท่ีนั่นมีอะไรอยู่และต้นไม้ช่ืออะไร เป็นอะไร" พระราโชวาท 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา 
 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ท่ีได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ด้านวิชาการ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ จินตนาการ สัมผัสพืชพรรณ มีความเข้าใจและทักษะในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยความสนุกและต่ืนเต้นกับการได้สำรวจพรรณไม้ 
 ด้านภูมิปัญญา นักเรียนรู้จักวิธีการถ่ายทอดความรู้ มีองค์ความรู้ใหม่และสร้างนวัตกรรม มีจิตสำนึก
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและตระหนักในคุณค่าและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางชีวภาพ กายภาพ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
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 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนเกิดคุณธรรมจากกระบวนการเรียนรู้คือ ความรับผิดชอบ ความ
อดทน ความพากเพียร ความเมตตา ความเกื้อกูล ความสามัคคีจึงเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาต่อไป 
 
ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
ช่ือผลงานเด่น ผลของสารสกัดหยาบจากลูกใต้ใบต่อการเจริญของเช้ือ E. coli ท่ีปนเปื้อนใน
อาหาร 
จุดเด่นผลงาน เป็นข้อมูลพื้นฐานในการต่อยอดขยายผลงานวิจัย ได้แก่ ผลของสารสกัดหยาบจากลูกใต้ใบต่อ
การเจริญของเช้ือแบคทีเรียและเช้ือราก่อโรค การพัฒนาสารสกัดหยาบจากลูกใต้ใบเป็นสารกันเสียในอาหาร
และการบำบัดอาการ 
แรงบันดาลใจหรือพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง อาหารคือปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ถ้าหาก
รับประทานอาหารและเครื่องด่ืมท่ีมีเช้ือปนเป้ือนโดยเฉพาะอาหารท่ีไม่ได้รับการปรุงสุก อาจก่อให้เกิดอันตราย
ได้ถึงชีวิต 
ปัจจัย ปัจจัยทางชีวภาพ คือ สารสกัดหยาบจากลูกใต้ใบ (P. amarus Schumach. & Thonn.) 
เป้าหมาย เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและผลของสารสกัดหยาบจากลูกใต้ใบต่อการเจริญของเช้ือ E. coli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการเรียนรู้ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลของสารสกัดหยาบจากลูกใต้ใบ (P. amarus 
Schumach. & Thonn.) ต่อการเจริญของเช้ือ E. coli ท่ีปนเป้ือนในอาหาร เป็นส่วนหนึ่งของรายวชิาโครงงาน 
2 ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (SMTE) โดยมีการบูรณา
การร่วมกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยให้นักเรียนศึกษาในหัวข้อท่ีนักเรียนสนใจ โดยใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบค้นและศึกษาหาข้อมูล 
 
ผลการเรียนรู้  

ผลของสารสกัดหยาบจากลูกใต้ใบต่อการเจริญของเช้ือ E. coli เมื่อใช้เอทานอลเป็นตัวทำ ละลาย ท่ี
ความเข้มข้นของสารสกัดหยาบต่างกัน 4 ระดับ คือ 0 (ชุดควบคุม), 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อ มิลลิลิตร พบว่าสาร

แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลำดับบัตร    ป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
         เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัด นนทบุรี 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
ที่อยู่ 128/37 หมู่ 4 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
โทรศัพท์ 02-9606060  อีเมล www.pk.ac.th 

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ 

"เคยแนะนำโรงเรียนต่างๆนอกจากพืชพรรณแล้วส่ิงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ ส่ิงท่ีหาได้ง่าย อาจเป็นอุปกรณ์
สอนได้หลายอย่าง แม้แต่วิชาศิลปะก็ให้มาวาดภาพรูปต้นไม้ ก็ไม่ต้องหาของอืน่มาเป็นแบบหรือเรื่องภาษาไทย 
การเรียงความก็อาจทำให้เรื่องของการเขียนรายงาน ทำให้หัดเขียนหนังสือหรืออาจแต่งความประพันธ์ในเรื่อง
พืชเหล่านี้ เป็นตัวอย่างงานศึกษา งานวิทยาศาสตร์และวิชาอื่นๆดังท่ีกล่าวมา นอกจากนั้นในวิชาพฤกษศาสตร์
โดยเฉพาะ ซึ่งอาจช่วยได้ในท่ีนี้ยังไม่ได้เคยกล่าวคือเรื่องวิชาการท้องถิ่นซึ่งก็เป็นนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ การอนุรกัษ์ทรัพยากรไม่ใช่เฉพาะให้นักเรียนปลูกป่าหรือให้อนุรักษ์ดิน ปลูกหญ้าแฝก
อย่างเดียว ก็พยายามจะให้ออกไปดูข้างๆโรงเรียนว่าท่ีนั่นมีอะไรอยู่และต้นไม้ช่ืออะไร เป็นอะไร" พระราโชวาท 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา 
 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ท่ีได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ด้านวิชาการ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ จินตนาการ สัมผัสพืชพรรณ มีความเข้าใจและทักษะในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยความสนุกและต่ืนเต้นกับการได้สำรวจพรรณไม้ 
 ด้านภูมิปัญญา นักเรียนรู้จักวิธีการถ่ายทอดความรู้ มีองค์ความรู้ใหม่และสร้างนวัตกรรม มีจิตสำนึก
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและตระหนักในคุณค่าและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางชีวภาพ กายภาพ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
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สกัดหยาบจากลำต้นสดยับย้ังการเจริญของเช้ือดีท่ีสุด เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่าง ทางสถิติ พบว่าสารสกัด
หยาบจากลำต้นสดยับย้ังการเจริญของเช้ือดีท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัด หยาบจากใบสด สารสกัดหยาบ
จากลำต้นแห้ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการเรียนรู้  

จากผลของสารสกัดหยาบจากลูกใต้ใบต่อการเจริญของเช้ือ E. coli สามารถนำเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การต่อยอดขยายผลงานวิจัย ได้แก่ ผลของสารสกัดหยาบจากลูกใต้ ใบต่อการเจริญของเช้ือแบคทีเรียและเช้ือ
ราก่อโรค การพัฒนาสารสกัดจากลูกใต้ใบเป็นสารกันเสียใน อาหาร การรวบรวมและการหาสายพันธุ์ลูกใต้ใบท่ี
มีสารออกฤทธิ์ทางเภสัช การนำสารสกัดจากลูก ใต้ใบไปบำบัดอาการ และเป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชของ 
โครงการ อพ.สธ. โรงเรียนและท้องถิ่น 
 
เอกสารอ้างอิง  
ภัทรชัย กีรติสิน. (2549). ตำราวิทยาแบคทีเรียการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 
มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ. 
อรัชพร ชูสาลี และกนกวรรณ ปานเอม. (2556). “การรวบรวมข้อมูลผลของสนุนไพรต่อการรักษาด้วยยาเคมี
บำบัด.”  

วิทยานิพนธ์เภสัชศาสตร์บัณฑิต, คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล 
สาธิต ตัวอย่างสารสกัดหยาบจากลูกใต้ใบ และตัวอย่างถาดเพาะเช้ือท่ีได้จากการทดลองใช้สารสกัดหยาบจาก
ลูกใต้ใบ นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์คือน้ำยาล้างผักจากสารสกัดจากลูกใต้ใบ 
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กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 

ผู้ประสานงาน : นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 
           นางจีรังกานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

สกัดหยาบจากลำต้นสดยับย้ังการเจริญของเช้ือดีท่ีสุด เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่าง ทางสถิติ พบว่าสารสกัด
หยาบจากลำต้นสดยับย้ังการเจริญของเช้ือดีท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัด หยาบจากใบสด สารสกัดหยาบ
จากลำต้นแห้ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการเรียนรู้  

จากผลของสารสกัดหยาบจากลูกใต้ใบต่อการเจริญของเช้ือ E. coli สามารถนำเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การต่อยอดขยายผลงานวิจัย ได้แก่ ผลของสารสกัดหยาบจากลูกใต้ ใบต่อการเจริญของเช้ือแบคทีเรียและเช้ือ
ราก่อโรค การพัฒนาสารสกัดจากลูกใต้ใบเป็นสารกันเสียใน อาหาร การรวบรวมและการหาสายพันธุ์ลูกใต้ใบท่ี
มีสารออกฤทธิ์ทางเภสัช การนำสารสกัดจากลูก ใต้ใบไปบำบัดอาการ และเป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชของ 
โครงการ อพ.สธ. โรงเรียนและท้องถิ่น 
 
เอกสารอ้างอิง  
ภัทรชัย กีรติสิน. (2549). ตำราวิทยาแบคทีเรียการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 
มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ. 
อรัชพร ชูสาลี และกนกวรรณ ปานเอม. (2556). “การรวบรวมข้อมูลผลของสนุนไพรต่อการรักษาด้วยยาเคมี
บำบัด.”  

วิทยานิพนธ์เภสัชศาสตร์บัณฑิต, คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล 
สาธิต ตัวอย่างสารสกัดหยาบจากลูกใต้ใบ และตัวอย่างถาดเพาะเช้ือท่ีได้จากการทดลองใช้สารสกัดหยาบจาก
ลูกใต้ใบ นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์คือน้ำยาล้างผักจากสารสกัดจากลูกใต้ใบ 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
         เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา       โรงเรียนโพนงามศึกษา       จังหวัด     สกลนคร 
สังกัด          ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร 
เปิดสอนระดับ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

      ที่อยู ่  50  หมู่ 8 ต าบลโพนงาม  อ าเภออากาศอ านวย   จังหวัดสกลนคร   47170 
      โทรศัพท์       0895761202      อีเมล   Nittaya@Phonngamsuksa.ac.th 

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

ข้อมูล พระราชด าริฯ "การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการ
ปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติท่ีจะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 
การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง 
จะท าให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว"   เกิดแรงบันดาลใจคือสืบสาน
พระราชด าริด้วยหัวใจใฝ่เรียนรู้  โดยจัดการเรียนการสอนให้ความรู้ แก่นักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เกิด
จากการลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนมีความสุขเกิดความเบิกบานในการเรียนรู้เมื่อได้สัมผัสพรรณไม้ ก่อให้เกิด
ความรู้-ความเข้าใจอย่างถ่องแท้  ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เห็นคุณประโยชน์ของพรรณไม้ ที่ช่วยด ารงระบบ
นิเวศวิทยาให้เกิดความสมดุล จึงช่วยกันสืบสานการอนุรักษ์พืชพรรณ ช่วยให้เกิดข้อคิด เข้าใจธรรมะ จิตใจ
สงบ มีความอ่อนโยน จึงสามารถด ารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บูรณาการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) ในการจัดท า
ฐานข้อมูลพรรณไม้ เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆ เป็นสื่อในการ
สร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ อัน
จะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสมรรถภาพ
ทางการเรียนรู้ที่ดีขึ้น     
 
ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  

ดอกเสาวรสกับเครื่องปั่นด้าย นวัตกรรมพืชศึกษาเพื่อประโยชน์แท้แก่มหาชน  กิจกรรมจากงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู ้) 

 

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริม่ต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 

 
                                                                                                                             

4.ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                                  
 
 
 
 

 
                         
 

ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
5.วัตถุประสงค์  
 
                                                                                                                              

                      

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

ชื่อผลงานเด่น ดอกเสาวรสกับเครื่องปั่นด้าย นวัตกรรมพืชศึกษาเพื่อประโยชน์แท้แก่มหาชน   

แรงบันดาลใจ ชุมชนใกล้เคียงของโรงเรียนมีการปลูกฝ้ายและมีอาชีพทอผ้าเป็นหลักและขั้นตอนในการเตรียมเส้น
ฝ้ายเพื่อใช้ทอจ าเป็นต้องใช้เครื่องปั่นจึงคิดประดิษฐ์เครื่องปั่นฝ้ายมอเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือประหยัดเวลาและแรงงาน 

จุดเด่นของผลงาน เป็นเครื่องปั่นฝ้ายมอเตอร์ไฟฟ้าที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการเตรียมเส้นฝ้ายส าหรับ
การทอผ้าของชาวบ้านในชุมชนให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น 

ปัจจัย   รูปลักษณ์ของดอกเสาวรส 

วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับรูปลักษณ์ของดอกเสาวรสแล้วเกิดจินตนาการสร้างสรรค์ผลงานเป็น
เครื่องปั่นฝ้ายมอเตอร์ไฟฟ้า 

วิธีการเรียนรู ้ นักเรียนชุมนุมพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ร่วมกันน าผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ทีไ่ด้จากการเรียนรู้
ธรรมชาติแห่งชีวิตของเสาวรสด้านรูปร่างของดอกเสาวรสที่มีรูปร่างเป็นวงกลมมาพิจารณาหาศักยภาพคือ
วงกลมสามารถหมุนได้ เกิดจนิตนาการเห็นคุณของการหมุนของดอกเสาวรสเป็นเครื่องปั่นด้ายมอเตอร์ไฟฟ้า 

แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
         เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา       โรงเรียนโพนงามศึกษา       จังหวัด     สกลนคร 
สังกัด          ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร 
เปิดสอนระดับ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

      ที่อยู ่  50  หมู่ 8 ต าบลโพนงาม  อ าเภออากาศอ านวย   จังหวัดสกลนคร   47170 
      โทรศัพท์       0895761202      อีเมล   Nittaya@Phonngamsuksa.ac.th 

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

ข้อมูล พระราชด าริฯ "การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการ
ปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 
การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง 
จะท าให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว"   เกิดแรงบันดาลใจคือสืบสาน
พระราชด าริด้วยหัวใจใฝ่เรียนรู้  โดยจัดการเรียนการสอนให้ความรู้ แก่นักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เกิด
จากการลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนมีความสุขเกิดความเบิกบานในการเรียนรู้เมื่อได้สัมผัสพรรณไม้ ก่อให้เกิด
ความรู้-ความเข้าใจอย่างถ่องแท้  ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เห็นคุณประโยชน์ของพรรณไม้ ที่ช่วยด ารงระบบ
นิเวศวิทยาให้เกิดความสมดุล จึงช่วยกันสืบสานการอนุรักษ์พืชพรรณ ช่วยให้เกิดข้อคิด เข้าใจธรรมะ จิตใจ
สงบ มีความอ่อนโยน จึงสามารถด ารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บูรณาการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) ในการจัดท า
ฐานข้อมูลพรรณไม้ เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆ เป็นสื่อในการ
สร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ อัน
จะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสมรรถภาพ
ทางการเรียนรู้ที่ดีขึ้น     
 
ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  

ดอกเสาวรสกับเครื่องปั่นด้าย นวัตกรรมพืชศึกษาเพื่อประโยชน์แท้แก่มหาชน  กิจกรรมจากงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
8.สรุปผลการเรียนรู ้(ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

 

 
9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งทีม่าของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวนัอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน : นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรงักานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

๑. สรุปผลการเรยีนรู้  ปัจจัยหลัก คือ ดอกเสาวรส  จินตนาการหาคุณของรูปลักษณ์ดอกเสาวรส พบ
ศักยภาพคือ ปริมาณมาก จินตนาการหาคุณของศักยภาพ คือพลังงาน มีคุณคือการหมนุ ซึ่งมี
คุณประโยชน์ดังนี้ ต่อตน ท าให้เกิดการ เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว คุณต่อสรรพสิง่ การเคลื่อนที่
เอื้ออ านวยต่อกัน คุณต่อสังคม ทุกชีวิตในสงัคมรู้คุณค่าของการหมุน ให้พลังงานเกิดการผสมกลมกลืน
กันเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่างๆ คุณต่อประเทศการหมุนท าให้เกิดเป็นพลังงานกลที่ช่วยให้
เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์  

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

เอกสารอ้างอิง 
เศรษฐมันตร ์ กาญจนกุล.  ร้อยพรรณไม้เลือ้ยแสนสวย.  กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป์, 2552. 

ผลการเรียนรู้   นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเร่ืองการวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษาด้านรูปลักษณ์ 
และสามารถจนิตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพเห็นคุณของศักยภาพได้ 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลำดับบัตร    ป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา....…วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ...........จังหวัด......ขอนแก่น............……………….… 
สังกัด....…สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา...........................………….………............... 
เปิดสอนระดับ..ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ที่อยู.่..271 หมู่ 14   ตำบลหนองไผ่  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  40130...................... 
โทรศัพท์ ...043 - 311020.……..  อีเมล ..... wk_chumphae@hotmail.com................… 

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ 
  ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับ การ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช "การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็ก
เห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอน
การอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัว ว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิด
ความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว" ให้ไว้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2536 
 วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ (เดิม วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ) ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ "งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน" เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้นักเรียน นักศึกษา ได้
ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดท่ีจะอนุรักษ์พืชพรรณ และใช้
ในการศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนสาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีการรวบรวมพันธุ์ไม้ มีการเก็บตัวอย่าง
พรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จากแนวทางที่ดำเนินงานทำให้นักเรียน นักศึกษา มีแรงบันดาลใจในแนวความคิดประดิษฐ์นวัตกรรมที่บูรณาการ
จากการศึกษาพืชพรรณไม้ในวิทยาลัย นวัตกรรมที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต เพ่ิม
มูลค่า สร้างรายได้สู่ชุมชน และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ความรักความสามัคคี หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ 
และอนุรักษ์พืชพรรณไม้ให้คงอยู่กับชุมชนต่อไป 
 
 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
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8.สรุปผลการเรียนรู ้(ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

 

 
9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งทีม่าของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวนัอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน : นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรงักานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

๑. สรุปผลการเรยีนรู้  ปัจจัยหลัก คือ ดอกเสาวรส  จินตนาการหาคุณของรูปลักษณ์ดอกเสาวรส พบ
ศักยภาพคือ ปริมาณมาก จินตนาการหาคุณของศักยภาพ คือพลังงาน มีคุณคือการหมนุ ซึ่งมี
คุณประโยชน์ดังนี้ ต่อตน ท าให้เกิดการ เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว คุณต่อสรรพสิง่ การเคลื่อนที่
เอื้ออ านวยต่อกัน คุณต่อสังคม ทุกชีวิตในสงัคมรู้คุณค่าของการหมุน ให้พลังงานเกิดการผสมกลมกลืน
กันเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่างๆ คุณต่อประเทศการหมุนท าให้เกิดเป็นพลังงานกลที่ช่วยให้
เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์  

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

เอกสารอ้างอิง 
เศรษฐมันตร ์ กาญจนกุล.  ร้อยพรรณไม้เลือ้ยแสนสวย.  กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป์, 2552. 

ผลการเรียนรู้   นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเร่ืองการวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษาด้านรูปลักษณ์ 
และสามารถจนิตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพเห็นคุณของศักยภาพได้ 
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ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
คุณค่าในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

1. ผู้เรียน 
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ และเกิดทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร รู้จักเชื่อมโยงความรู้จาก 

สาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือสร้างผลงานบูรณาการตามความชอบและความถนัดของตน นำประสบการณ์จากการเรียนรู้
บูรณาการไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียน มีพัฒนาอารมณ์ท่ีอ่อนโยน เกิดสุนทรียศิลป์ มีความเมตตากรุณาต่อ
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในธรรมชาติที่ได้ใกล้ชิด และศึกษาเห็นความสำคัญและคุณค่าของธรรมชาติตระหนักใน
การร่วมมือกันในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป 
     2. คร ู
                ครูเปลี่ยนบรรยากาศการจัดการเรียนในห้องเรียนเป็นการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และให้
อิสระกับนักเรียนในการสร้างสรรค์ชิ้นงานบูรณาการ ลดวิธีการสอบแบบบรรยาย ครูเป็นเพียงผู้ช่วยแนะนำ
อำนวยการความสะดวกให้กับผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงมากขึ้น ใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างกลุ่มครูที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
      3. โรงเรียน 
                เกิดนวัตกรรมใหม่ จากพืชศึกษาหรือพืชที่สนใจ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์
คุม้ค่า โรงเรียนมีภูมิทัศน์งดงาม ร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด ครูและผู้เรียนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของ
โรงเรียน 
      4. ชุมชน 
                ชุมชนมีโอกาสได้ใช้บริหารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้รับความรู้จาก
การเผยแพร่ผลงานบูรณาการของนักเรียนทีจ่ัดแสดงในโอกาสต่าง ๆ หรือจากการเผยแพร่ เช่น จัดนิทรรศการงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการนำเสนอ
โครงการนักเรียน นักศึกษา และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เป็นต้น ชุมชนเห็นคุณค่าของพรรณไม้ 
พร้อมที่จะร่วมมือรักษาสภาพแวดล้อม ส่งเสริมให้ชุมชนดูแลรักษาพืช ชุมชนได้มีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมและ
นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในด้านต่าง ๆ 
 
ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

1. ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
2. สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของพรรณไม้ ธรรมชาติ ร่วมมือกันอนุรักษ์พันธุกรรมและ 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 157

3. พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และมีข้อมูลเชิงวิชาการท่ี 
สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนวิชาต่าง ๆ 

4. การนำไปใช้ประโยชน์เชิงบูรณาการ โดยครูผู้สอนแต่ละแผนกวิชา ร่วมกันกำหนดหัวข้อ เนื้อหาสาระ 
ลักษณะชิ้นงาน และประเมินผลงานร่วมกัน 

5. การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 

6. ชุมชนได้นำนวัตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการงานสวนออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือไปใช้ประโยชน์ใน 
ชุมชนท้องถิ่นต่อไป 
 

ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
 อุปกรณ์ผ่ากก เกิดจากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านรูปลักษณ์ของลำต้นกก ซึ่งมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม 
ผู้เรียนได้พบเห็นปัญหาในการผ่ากก 1) อันตรายจากปลายมีดที่แหลมคม 2) ความล่าช้าในการผ่าเส้นกก และ 3) 
คุณภาพของเส้นกกที่ผ่ามีขนาดไม่เท่ากัน เมื่อนำปัญหามาวิเคราะห์ ผู้เรียนจึงมีแนวคิดในการประดิษฐ์อุปกรณ์ผ่า
กก เพ่ือให้ได้คุณภาพของเส้นกกที่ได้มีขนาดเท่ากัน มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน และสามารถผ่าเส้นกกได้ครั้ง
ละ 3 เส้น พร้อมแยกไส้กกออกมาในครั้งเดียวกัน ทำให้การผ่ากกสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้การผลิตเส้น
กกทีช่าวบ้านจะนำไปทอเสื่อได้ในปริมาณมาก และประหยัดเวลาในการผลิต  
 การสาธิตการใช้อุปกรณ์ผ่ากก โดยวัสดุที่ทำคือ หลอดด้ายที่ใช้แล้ว เส้นลวด หรือสายกีตาร์ โดยการเจาะรู 
3 จุด ลงบนแกนหลอดด้าย แล้วทำการสอดสายกีตาร์ให้เป็นรูปสามเหลี่ยม ขมวดสายกีตาร์เข้าด้วยกัน จากนั้นนำ
ลำต้นกกสอดเข้าไปในแกนหลอดด้ายแล้วดึงลำต้นกกออกมาอีกทาง จะสังเกตว่าสิ่งที่ได้ออกมานั้นลำต้นกกจะ
แบ่งแยกออกมาเป็น 3 เส้น และแยกไส้กกออกมาพร้อมกัน 
 
หมายเหตุ ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
 

ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
คุณค่าในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

1. ผู้เรียน 
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ และเกิดทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร รู้จักเชื่อมโยงความรู้จาก 

สาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือสร้างผลงานบูรณาการตามความชอบและความถนัดของตน นำประสบการณ์จากการเรียนรู้
บูรณาการไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียน มีพัฒนาอารมณ์ท่ีอ่อนโยน เกิดสุนทรียศิลป์ มีความเมตตากรุณาต่อ
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในธรรมชาติที่ได้ใกล้ชิด และศึกษาเห็นความสำคัญและคุณค่าของธรรมชาติตระหนักใน
การร่วมมือกันในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป 
     2. คร ู
                ครูเปลี่ยนบรรยากาศการจัดการเรียนในห้องเรียนเป็นการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และให้
อิสระกับนักเรียนในการสร้างสรรค์ชิ้นงานบูรณาการ ลดวิธีการสอบแบบบรรยาย ครูเป็นเพียงผู้ช่วยแนะนำ
อำนวยการความสะดวกให้กับผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงมากขึ้น ใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างกลุ่มครูที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
      3. โรงเรียน 
                เกิดนวัตกรรมใหม่ จากพืชศึกษาหรือพืชที่สนใจ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์
คุม้ค่า โรงเรียนมีภูมิทัศน์งดงาม ร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด ครูและผู้เรียนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของ
โรงเรียน 
      4. ชุมชน 
                ชุมชนมีโอกาสได้ใช้บริหารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้รับความรู้จาก
การเผยแพร่ผลงานบูรณาการของนักเรียนทีจ่ัดแสดงในโอกาสต่าง ๆ หรือจากการเผยแพร่ เช่น จัดนิทรรศการงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการนำเสนอ
โครงการนักเรียน นักศึกษา และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เป็นต้น ชุมชนเห็นคุณค่าของพรรณไม้ 
พร้อมที่จะร่วมมือรักษาสภาพแวดล้อม ส่งเสริมให้ชุมชนดูแลรักษาพืช ชุมชนได้มีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมและ
นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในด้านต่าง ๆ 
 
ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

1. ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
2. สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของพรรณไม้ ธรรมชาติ ร่วมมือกันอนุรักษ์พันธุกรรมและ 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
1.ชือ่ผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู้ ) 

                          
2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

                          
3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความสำคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                          
 

 
 
4.ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
 
 
 

 
ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จำนวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 

ชื่อผลงานเด่น   อุปกรณ์ผ่ากก 

แรงบันดาลใจ  ชุมชนมีการทอเสื่อเป็นอาชีพเสริม เพ่ือผลิตเสื่อทอจากกกลังกาให้มีปริมาณเพียงพอต่อ
การทอเพื่อจำหน่าย จึงได้ตระหนักถึงผลผลิตที่ได้ ความปลอดภัย และคุณภาพของเส้นกก จึงมีแนวคิด
ประดิษฐ์อุปกรณ์ผ่ากก ไปแก้ปัญหาในการผ่ากกให้ชุมชน 

จุดเด่นของผลงาน  คุณภาพของเส้นกกที่ได้มีขนาดเท่ากัน มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน และสามารถผ่า
เส้นกกได้ครั้งละ 3 เส้น พร้อมแยกไส้กกออกมาในครั้งเดียวกัน  
 

ปัจจัย 1) ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ด้านชีวภาพ การเจริญเติบโตของดอกอัญชัน  
        2) ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ด้านกายภาพ ศึกษาด้านรูปลักษณ์ของลำต้นกกลังการ (ขนาด,รูปทรง) 
        3) วัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย หลอดด้ายที่ใช้แล้ว ดอกสว่านขนาดเล็ก เส้นลวดหรือสายกีตาร์  
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5. วัตถุประสงค์  
 
 
       
                    
 
6. วิธีการเรียนรู้ (เช่น ลำดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
                          
7. ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
 
 

                                   
 

                                          
ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จำนวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 

 
 
 

1. เพ่ือศึกษารูปลักษณ์ของกกลังกา 
2. เพ่ือออกแบบ และสร้างอุปกรณ์ผ่ากก 
3. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ผ่ากก 

วิธีการเรียนรู้ ในการดำเนินกิจกรรมมีข้ันตอนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยว
กกลังกา ในด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติและประโยชน์ รวมถึงการแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย 
เพ่ือต่อยอดเพ่ิมมูลค่าสู่เชิงพาณิชย์ให้กับชุมชน จากปัญหาที่พบสู่การลงมือปฏิบัติจริง การใช้งานของ
อุปกรณ์ผ่ากก คัดขนาดของลำต้นกกให้มีขนาดลำต้นเจริญเต็มที่ มีขนาดเท่ากันกับช่องรูที่จะสอดลำต้นเข้า
ไปด้านในหลอด แล้วดึงลำต้นออกอีกทาง จะได้เส้นกกออกมา 3 เส้น พร้อมไส้กกท่ีออกมาพร้อมกัน 

ผลที่เกิดจากการเรียนรู้ คือ นักเรียนสามารถแก้ปัญหาการผ่ากก ให้มีความปลอดภัย คุณภาพของเส้นกก
และเพ่ิมผลผลิตในการผลิตให้ได้ปริมาณมาก ในเวลาที่รวดเร็ว เพื่อนำไปทอเสื่อ และนำเสื่อที่ทอได้ไปแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
1.ชือ่ผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู้ ) 

                          
2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

                          
3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความสำคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                          
 

 
 
4.ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
 
 
 

 
ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จำนวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 

ชื่อผลงานเด่น   อุปกรณ์ผ่ากก 

แรงบันดาลใจ  ชุมชนมีการทอเสื่อเป็นอาชีพเสริม เพ่ือผลิตเสื่อทอจากกกลังกาให้มีปริมาณเพียงพอต่อ
การทอเพื่อจำหน่าย จึงได้ตระหนักถึงผลผลิตที่ได้ ความปลอดภัย และคุณภาพของเส้นกก จึงมีแนวคิด
ประดิษฐ์อุปกรณ์ผ่ากก ไปแก้ปัญหาในการผ่ากกให้ชุมชน 

จดุเด่นของผลงาน  คุณภาพของเส้นกกที่ไดม้ีขนาดเท่ากัน มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน และสามารถผ่า
เส้นกกได้ครั้งละ 3 เส้น พร้อมแยกไส้กกออกมาในครั้งเดียวกัน  
 

ปัจจัย 1) ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ด้านชีวภาพ การเจริญเติบโตของดอกอัญชัน  
        2) ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ด้านกายภาพ ศึกษาด้านรูปลักษณ์ของลำต้นกกลังการ (ขนาด,รูปทรง) 
        3) วัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย หลอดด้ายที่ใช้แล้ว ดอกสว่านขนาดเล็ก เส้นลวดหรือสายกีตาร์  
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8. สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 
 
 
 
 
 
9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 
 

 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรังกานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

จากการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลพฤกษศาสตร์ด้านรูปลักษณ์ ลำต้นกกลังกา โดยเลือกลำต้นกกลังกาในช่วงเจริญ
เต็มวัย เลือกขนาดของลำต้นให้มีขนาดเท่ากัน นำไปสอดใส่อุปกรณ์ผ่ากกแล้วดึงออกอีกปลายด้านนึง จะ
ได้เส้นกกออกมา 3 เส้นที่มขีนาดเท่ากัน พร้อมไส้กกท่ีออกมาพร้อมกัน ผลการเรียนรู้สามารถนำไป
แก้ปัญหาในการผ่าเส้นกกของชาวบ้าน สามารถผ่ากกได้ในเวลาที่รวดเร็ว ปลอดภัยต่อการใช้งานและเพ่ิม
ผลผลิตของเส้นกกที่จะนำไปทอเสื่อ และแปรรูปเสื่อทอเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อจำหน่ายต่อไป 

หนังสือพจนานุกรมสมุนไพรไทย, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5.  (ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม).  “กกลังกา”.  หน้า 1-2. 
ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  “กกลังกา”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : agkc.lib.ku.ac.th.  [11 
ก.ค. 2015]. 

อภิชาติ วาที (2556). การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพ
ทอเสื่อกก ในพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา สืบค้น
จาก : http://www.mfa.go.th. 

เต็ม สมิตินันทน์ ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย สำนักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์
พืช, ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2557 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
       เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

 
ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยเทคนิคนครพนม   จังหวัด  นครพนม   
สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ที่อยู่ 270 ถนนเฟื่องนคร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวัดนครพนม 48000 
โทรศัพท์ 042512434   โทรสาร 042512435 อเีมล chon2497_za@outlook.co.th 

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับ การ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช "การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควร ใช้วิธีการปลูกฝัง
ให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการ ศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้
วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท า
ให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว" 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

จากการบูรณาการรายวิชาการบัญชีเรื่องการจัดท าบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป 
การบายศรีกรอบรูปพญานาค ได้ศึกษาจากประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรใน
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม โดยมีผลการศึกษา คือ การประดิษฐ์บายศรีกรอบรูปพญานาค 

1)  สามารถอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมไทย ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ 

2)  สามารถส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานหัตถศิลป์ 

3)  สามารถพัฒนากระบวนการคิดและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาทักษะในการประดิษฐ์ใช้เป็นผลติ
ภัณฑ์เชิงพาณิชย์   

 
 
 
 

8. สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 
 
 
 
 
 
9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 
 

 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรังกานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

จากการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลพฤกษศาสตร์ด้านรูปลักษณ์ ลำต้นกกลังกา โดยเลือกลำต้นกกลังกาในช่วงเจริญ
เต็มวัย เลือกขนาดของลำต้นให้มีขนาดเท่ากัน นำไปสอดใส่อุปกรณ์ผ่ากกแล้วดึงออกอีกปลายด้านนึง จะ
ได้เส้นกกออกมา 3 เส้นที่มขีนาดเท่ากัน พร้อมไส้กกท่ีออกมาพร้อมกัน ผลการเรียนรู้สามารถนำไป
แก้ปัญหาในการผ่าเส้นกกของชาวบ้าน สามารถผ่ากกได้ในเวลาที่รวดเร็ว ปลอดภัยต่อการใช้งานและเพ่ิม
ผลผลิตของเส้นกกที่จะนำไปทอเสื่อ และแปรรูปเสื่อทอเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อจำหน่ายต่อไป 

หนังสือพจนานุกรมสมุนไพรไทย, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5.  (ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม).  “กกลังกา”.  หน้า 1-2. 
ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  “กกลังกา”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : agkc.lib.ku.ac.th.  [11 
ก.ค. 2015]. 

อภิชาติ วาที (2556). การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพ
ทอเสื่อกก ในพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา สืบค้น
จาก : http://www.mfa.go.th. 

เต็ม สมิตินันทน์ ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย สำนักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์
พืช, ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2557 
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ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
บายศรีกรอบรปูพญานาค 

1. การเตรียมวัสดุอุปกรณ ์

 

 

 

 
 

                                            อุปกรณ์วัสด ุ     ผ้าโพลีออย 
                                          

2.  เตรียมไม้บรรทัด กรรไกร ผ้าย้อมสเีขียวและดนิสอ ตัดผ้าย้อม กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร 

3. กระดาษปกแข็ง มาเขียนแบบลวดลายที่จะท า แล้วตัดเพื่อที่จะใชเ้ป็นแบบในการเย็บผ้าย้อม 

เพื่อที่จะใหเ้ป็นรูปร่างไปตามแบบที่เราตัดไว้ 
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4. น าผ้าย้อมมาเย็บใส่แบบกระดาษที่ตัดไว้ทุกชิ้น 

5. น าแบบที่เย็บใส่ผ้าย้อมเสร็จแล้วทุกชิน้ มาประกอบเข้ากับเพื่อที่จะให้เป็นรูปรา่งที่ก าหนดไว ้

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
บายศรีกรอบรปูพญานาค 

1. การเตรียมวัสดุอุปกรณ ์

 

 

 

 
 

                                            อุปกรณ์วัสด ุ     ผ้าโพลีออย 
                                          

2.  เตรียมไม้บรรทัด กรรไกร ผา้ย้อมสเีขียวและดนิสอ ตัดผ้าย้อม กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร 

3. กระดาษปกแข็ง มาเขียนแบบลวดลายที่จะท า แล้วตัดเพื่อที่จะใชเ้ป็นแบบในการเย็บผ้าย้อม 

เพื่อที่จะใหเ้ป็นรูปร่างไปตามแบบที่เราตัดไว้ 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู ้) 

                                TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 1 บรรทัด 

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

 

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริม่ต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผลงานเด่น บายศรีกรอบรูปพญานาค 

แรงบันดาลใจ 
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคนครพนมได้เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตั้งแต่พุทธศักราช 2551

และได้ด าเนินงานได้รับป้ายสนองพระราชด าริฯ ปี พุทธศักราช 2553 และได้รับเกียรติบัตรขั้นที่ 1ปี
พุทธศักราช2555 วิทยาลัยเทคนิคนครพนมได้ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานของ อพ.สธ.
และในการท าผลงานบายศรีกรอบรูปพญานาคได้แนวคิดจากการวิเคราะห์คุณของศักยภาพด้านรูปลักษณ์สี
ส่วนของดอกพืชศึกษาระฆังทองเกิดเป็นแนวทางในการท าบายศรีกรอบรูปพญานาค เนื่องจากในปัจจุบัน
ใบตองเป็นงานประดิษฐ์ของภูมิปัญญาไทยในงานฝีมือแต่เนื่องด้วยใบตองไม่สามารถเก็บไวได้นานเป็นปี ๆ 
คณะผู้จัดท าจึงได้คิดหาวิธีการที่จะให้งานประดิษฐ์เหล่านี้ สามารถเก็บไว้ได้นานและประยุกต์ใช้ได้
หลากหลาย 
 

จุดเด่นของผลงาน บายศรีกรอบรูปพญานาค ท าจากผ้าโพลีออย ประโยชน์ใช้เป็นของที่ระลึก
ทรงคุณค่าทางจิตใจและเป็นการอนุรักษน์วัฒนธรรมประเพณีภาคออีสานทางความเชื่อเรื่อง
พญานาคสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบรูณ์ 
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4.ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
วัสดุและอุปกรณ์ 

    1.  ผ้าย้อม   8.  กาวแท่ง 

    2.  กรรไกร , มีดคัสเตอร ์  9.  ตาตุ๊กตา (ท าตาพญานาค) 

    3.  กระดาษแข็ง   10.  ไม้ (ส าหรับแกะสลัก) 

    4.  โฟมยาง   11.  อุปกรณ์แกะสลักไม้ 

    5.  ปืนกาว   12. กรอบรูป (เสริมหลัง) 

    6.  แม็กซ์เย็บกระดาษ , ลูกแม็กซ์ 13. เชือกผ้า (ส าหรับประดับ) 

    7. ไม้บรรทัด , ดินสอ 14. โฟมยาง (ท าเคี้ยวพญานาค) 

 
                                                                                                                           

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 

 
พืชศึกษาระฆังทอง 

ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 

สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู ้) 

                                TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 1 บรรทัด 

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

 

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริม่ต้นของแรงบนัดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผลงานเด่น บายศรีกรอบรูปพญานาค 

แรงบันดาลใจ 
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคนครพนมได้เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตั้งแต่พุทธศักราช 2551

และได้ด าเนินงานได้รับป้ายสนองพระราชด าริฯ ปี พุทธศักราช 2553 และได้รับเกียรติบัตรขั้นที่ 1ปี
พุทธศักราช2555 วิทยาลัยเทคนิคนครพนมได้ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานของ อพ.สธ.
และในการท าผลงานบายศรีกรอบรูปพญานาคได้แนวคิดจากการวิเคราะห์คุณของศักยภาพด้านรูปลักษณ์สี
ส่วนของดอกพืชศึกษาระฆังทองเกิดเป็นแนวทางในการท าบายศรีกรอบรูปพญานาค เนื่องจากในปัจจุบัน
ใบตองเป็นงานประดิษฐ์ของภูมิปัญญาไทยในงานฝีมือแต่เนื่องด้วยใบตองไม่สามารถเก็บไวได้นานเป็นปี ๆ 
คณะผู้จัดท าจึงได้คิดหาวิธีการที่จะให้งานประดิษฐ์เหล่านี้ สามารถเก็บไว้ได้นานและประยุกต์ใช้ได้
หลากหลาย 
 

จุดเด่นของผลงาน บายศรีกรอบรูปพญานาค ท าจากผ้าโพลีออย ประโยชน์ใช้เป็นของที่ระลึก
ทรงคุณค่าทางจิตใจและเป็นการอนุรักษน์วัฒนธรรมประเพณีภาคออีสานทางความเชื่อเรื่อง
พญานาคสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบรูณ์ 
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5.วัตถุประสงค์  
 
                                                                                                                              

 

                      

 

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

                  

   TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

 

 

 

 

วัตถุประสงค ์
       1.มีความคิดสร้างสรรค์สร้างชิ้นงานที่สวยงาม 
       2.  มีเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

วิธีการเรียนรู ้     

  1. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ กรรไกร ไม้บรรทัด ดินสอ แม็กซ์เย็บกระดาษ ลูกแม็กซ์ ปีนกาว กาว
แท่ง ผ้าย้อม 

2. เตรียมไม้บรรทัด กรรไกร ผ้าย้อมและดินสอ ตัดผ้าย้อมกว้าง 4 เซนติเมต ยาว 12 เซนติเมตร  

3. กระดาษปกแข็ง มาเขียนแบบลวดลายที่จะท า แล้วตัดเพื่อที่จะใช้เป็นแบบในการเย็บผ้าย้อมเพื่อที่จะให้
เป็นรูปร่างไปตามแบบที่เราตัดไว้ 

4. น าผ้าย้อมมาเย็บใส่แบบกระดาษที่ตัดไว้ทุกช้ิน 

5. น าแบบที่เย็บใส่ผ้าย้อมเสร็จแล้วทุกชิ้น มาประกอบเข้ากับเพ่ือที่จะให้เป็นรูปร่างที่ก าหนดไว้ 

6. ประกอบเป็นรูปร่างเสร็จ น ากรอบรูปมาปูผ้าพื้น แล้วน าชิ้นงานที่ประกอบแล้วมาติดลงในผ้าพื้นหลังที่
เตรียมไว้แล้วใช้น็อตติดกรอบรูปให้แน่นที่สุดเป็นที่เรียบร้อย 
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7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

 

 

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด  

 
 
 
 

                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
8.สรุปผลการเรียนรู ้(ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

 

                         

 

 

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

สรุปผลการเรยีนรู ้
 ผ้าโพลีออยน ามาประดิษฐ์งานเลียนแบบงานใบตอง โดยพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับการ

น ามาใช้ส าหรับเป็นของขวัญ ของฝาก ส าหรับผู้ใหญ่ที่นับถือ เพราะผ้าย้อมมีความคงทนกว่าใบตองและ
สามารถเก็บไว้ได้นาน จึงเหมาะส าหรับที่จะเป็นของฝากในโอกาสต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ คณะผู้จัดท าจึงได้
ตระหนักถึงความส าคัญของปัจจัยหลักคือพืชศึกษาระฆังทองได้จัดท ามนต์ตราพญาศรีสัตตนาคราชศิลป์
(บายศรีกรอบรูปพญานาค) และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นการหารายได้ ระหว่างเรียน 
มีความรู้ในด้านการจัดท าบายศรีกรอบรูปพญานาคพร้อมจ าหน่ายเป็นการบูรณาการรายวิชาการบัญชีเรื่อง
การจัดท าบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป 

ผลการเรียนรู ้คณะผู้จัดท าจงึได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัจจัยหลักคือพืชศึกษาระฆังทองได้จัดท ามนต์
ตราพญาศรีสัตตนาคราชศิลป์(บายศรีกรอบรูปพญานาค) และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ
เป็นการหารายได้ ระหว่างเรียน มีความรู้ในด้านการจัดท าบายศรีกรอบรูปพญานาคพร้อมจ าหน่ายเป็น
การบูรณาการรายวิชาการบัญชีเรื่องการจัดท าบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป 
 

5.วัตถุประสงค์  
 
                                                                                                                              

 

                      

 

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

                  

   TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

 

 

 

 

วัตถุประสงค ์
       1.มีความคิดสร้างสรรค์สร้างชิ้นงานที่สวยงาม 
       2.  มีเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

วิธีการเรียนรู ้     

  1. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ กรรไกร ไม้บรรทัด ดินสอ แม็กซ์เย็บกระดาษ ลูกแม็กซ์ ปีนกาว กาว
แท่ง ผ้าย้อม 

2. เตรียมไม้บรรทัด กรรไกร ผ้าย้อมและดินสอ ตัดผ้าย้อมกว้าง 4 เซนติเมต ยาว 12 เซนติเมตร  

3. กระดาษปกแข็ง มาเขียนแบบลวดลายที่จะท า แล้วตัดเพื่อที่จะใช้เป็นแบบในการเย็บผ้าย้อมเพื่อที่จะให้
เป็นรูปร่างไปตามแบบที่เราตัดไว้ 

4. น าผ้าย้อมมาเย็บใส่แบบกระดาษที่ตัดไว้ทุกช้ิน 

5. น าแบบที่เย็บใส่ผ้าย้อมเสร็จแล้วทุกชิ้น มาประกอบเข้ากับเพ่ือที่จะให้เป็นรูปร่างที่ก าหนดไว้ 

6. ประกอบเป็นรูปร่างเสร็จ น ากรอบรูปมาปูผ้าพื้น แล้วน าชิ้นงานที่ประกอบแล้วมาติดลงในผ้าพื้นหลังที่
เตรียมไว้แล้วใช้น็อตติดกรอบรูปให้แน่นที่สุดเป็นที่เรียบร้อย 
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9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

 
TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวนัอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน : นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรงักานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

เอกสารอ้างอิง 
กรมป่าไม้,  2531  อ้างใน  สมยศ,  2536 

นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 157 ม.ค. 2557 

บุญชม  ศรีสะอาด.  การวิจัยเบ้ืองต้น,  กรุงเทพมหานคร  :  2543 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน พ.ศ. 2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
         เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน   จังหวัด  ชัยภูมิ 
สังกัด   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
เปิดสอนระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
ที่อยู่   723  หมู่ 1  ต าบล บ้านเขว้า  อ าเภอ บ้านเขว้า  จังหวัด ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36170 
โทรศัพท ์  0-4483-9036    อีเมล  puttachart.jum@gmail (ผู้ประสานงาน) 

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

“การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น  ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น
ความงดงาม  ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป  การใช้
วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง 
จะท าให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
      พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
   ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ณ ส านักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

แรงบันดาลใจ 
   “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนด าเนินงานด้วยศรัทธา ศึกษาเข้าใจในพระราชด าริ เข้าใจในปรัชญา
การสร้างนักอนุรักษ์ สร้างบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สร้างแนวคิด ในการน าสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ สร้างแนวทาง และจัดท ากระบวนการ หรือวิธีการการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากร
อย่างมีคุณค่า โดยยึดหลักการด าเนินงานด้วยความรอบรู้ เชี่ยวชาญ สมดุล สมบูรณ์ และถ่ายทอดได้” 
- แสดงรูปภาพ รอบรู ้
 การสนองพระราชด าริฯ  
  การวิเคราะห์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับหลักสูตรแกนกลางฯ  

การบรูณาการสู่การจัดการเรียนรู้ 
- แสดงรูปภาพ เชี่ยวชาญ   

การจัดการเรียนการสอน (ของคร)ู   
การเรียนรู้ (ของนักเรียน) 

- แสดงรูปภาพ สมดุล   
แผนผังการด าเนินงาน   

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

 
TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวนัอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน : นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรงักานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

เอกสารอ้างอิง 
กรมป่าไม้,  2531  อ้างใน  สมยศ,  2536 

นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 157 ม.ค. 2557 

บุญชม  ศรีสะอาด.  การวิจัยเบ้ืองต้น,  กรุงเทพมหานคร  :  2543 
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แผนผังการแบ่งพ้ืนที่ศึกษา   
ตารางแบ่งกลุ่มพรรณไม้ 

- แสดงรูปภาพ สมบูรณ์   
เอกสาร ก.7-003  ยกตัวอย่าง หน้า 2 การวัดความสูงพรรณไม้ 

- แสดงรูปภาพ ถ่ายทอดได้   
การถ่ายทอดความรู้ครู-นักเรียน   
นักเรียนรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง (การเรียนรู้แต่ละกลุ่มพรรณไม้) 

 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- แสดงรูปภาพองค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

องค์ประกอบที่ 1 การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ 
องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน 
องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ 
องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้ 
องค์ประกอบที่ 5 การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 

     ตัวอย่างการศึกษา องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 3) 
- แสดงรูปภาพสาระการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต   
การเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว  
การเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
การเรียนรู้ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย  บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

     ตัวอย่างการศึกษา 3 สาระพืชศึกษา (ธรรมชาติแห่งชีวิต) 
- แสดงรูปภาพการด าเนินงานส่งผลเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครู โรงเรียน และชุมชน 
 
ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
1. ชื่อผลงานเด่น   
   “ผ้าไหมมัดหมี่ลายว่านเปราะหอม” ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
2. จุดเด่นของผลงาน   
    การบูรณาการพืชศึกษา สู่การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
3. แรงบันดาลใจ   
    ผ้าไหมมัดหมี่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนบ้านเขว้าที่สืบทอดต่อกันมา บูรณาการพืชศึกษา ส่วนดอกที่มีความ
สวยงาม เป็นนวัตกรรมลายผ้าไหมมัดหมี่ลายใหม่ “ผ้าไหมมัดหมี่ลายว่านเปราะหอม” เพ่ือให้เป็นเอกลักษณ์
ของโรงเรียน และชุมชน และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นการร่วมอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้ยั่งยืนสืบไป 
 
4. ปัจจัย   
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    ดอกว่านเปราะหอม ศักยภาพดึงดูดความสนใจ 
    หอยทากสยาม ความพันเกี่ยว มากินใบว่านเปราะหอมเป็นอาหาร  ( + , - ) 
 

  
 
 
 
                                                      

 
 
5. วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือบูรณาการพืชศึกษา สู่การพัฒนาลายผ้าไหมมัดหมีท่ี่เป็นนวัตกรรมเอกลักษณ์ของโรงเรียน และชุมชน 
 
6. วิธีการเรียนรู้  
    ศักยภาพดึงดูดความสนใจ ส่วนดอกว่านเปราะหอม มาออกแบบเป็นลายผ้าไหมมัดหมี่ ดังนี้ 

1. ศึกษา เรียนรู้รูปลักษณ์ว่านเปราะหอม 
2. ประชุมวางแผนการด าเนินงานสร้างนวัตกรรมลายผ้าไหมมัดหมี่ 
3. ศึกษา เรียนรู้ลายผ้าไหมมัดหมี่ในชุมชน 
4. ออกแบบลายว่านเปราะหอมลงในรูปแบบกราฟ 
5. ขอค าแนะน า ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการการทอผ้าไหมมัดหมี่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. มัดเส้นไหมให้เป็นลายว่านเปราะหอมตามที่ออกแบบ 
7. น าไหมมาเข้าสู่กระบวนการย้อมสี กระบวนการทอผ้าไหม  
8. เพ่ิมมูลค่าผ้าไหมมัดหมี่ด้วยกระบวนการเขียนทอง เพื่อให้ลวดลายไหมเด่นชัด และสวยงามมาก 
    ยิ่งขึ้น 

7. ผลการเรียนรู้ 
 1. ผ้าไหมมัดหมีล่าย “ว่านเปราะหอม” 
 2. ผ้าไหมมัดหมี่เขียนทองลาย “ว่านเปราะหอม” 
 3. นวัตกรรมลายผ้าไหมมัดหมีข่องชุมชน  

4. รายงานทางวิชาการ 
5. ความภาคภูมิใจการมีส่วนร่วมในการบูรณาการพืชศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังการแบ่งพ้ืนที่ศึกษา   
ตารางแบ่งกลุ่มพรรณไม้ 

- แสดงรูปภาพ สมบูรณ์   
เอกสาร ก.7-003  ยกตัวอย่าง หน้า 2 การวัดความสูงพรรณไม้ 

- แสดงรูปภาพ ถ่ายทอดได้   
การถ่ายทอดความรู้ครู-นักเรียน   
นักเรียนรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง (การเรียนรู้แต่ละกลุ่มพรรณไม้) 

 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- แสดงรูปภาพองค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

องค์ประกอบที่ 1 การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ 
องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน 
องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ 
องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้ 
องค์ประกอบที่ 5 การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 

     ตัวอย่างการศึกษา องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 3) 
- แสดงรูปภาพสาระการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต   
การเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว  
การเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
การเรียนรู้ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย  บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

     ตัวอย่างการศึกษา 3 สาระพืชศึกษา (ธรรมชาติแห่งชีวิต) 
- แสดงรูปภาพการด าเนินงานส่งผลเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครู โรงเรียน และชุมชน 
 
ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
1. ชื่อผลงานเด่น   
   “ผ้าไหมมัดหมี่ลายว่านเปราะหอม” ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
2. จุดเด่นของผลงาน   
    การบูรณาการพืชศึกษา สู่การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
3. แรงบันดาลใจ   
    ผ้าไหมมัดหมี่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนบ้านเขว้าที่สืบทอดต่อกันมา บูรณาการพืชศึกษา ส่วนดอกที่มีความ
สวยงาม เป็นนวัตกรรมลายผ้าไหมมัดหมี่ลายใหม่ “ผ้าไหมมัดหมี่ลายว่านเปราะหอม” เพ่ือให้เป็นเอกลักษณ์
ของโรงเรียน และชุมชน และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบัผลิตภัณฑ์ เป็นการร่วมอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้ยั่งยืนสืบไป 
 
4. ปัจจัย   
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8. สรุปผลการเรียนรู้  
1. ได้รู้จักวิธีการสืบค้นข้อมูลจากชุมชน  
2. ได้เรียนรู้วิธีการมัดหมี่ การเขียนทองจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ได้นวัตกรรมลายมัดหมี่ที่เกิดจากการบูรณาการพืชศึกษา สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชน  
4. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของพืชศึกษา และภาคภูมิใจภูมิปัญญาผ้าไหมมัดหมี่ท้องถิ่นตน 
5. เพ่ือเผยแพร่คุณค่า และประโยชน์ให้ผู้สนใจต่อไป 
 

9. เอกสารอ้างอิง 
1. โครงงานเรื่อง การศึกษาการออกแบบลายมัดหมี่ผ้าไหม “ลายว่านเปราะหอม” 
2. โครงงานเรื่อง การศึกษาการเขียนทองบนผ้าไหมมัดหมี ่“ลายว่านเปราะหอม” 

 

หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันจันทร์ ที ่15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ผู้ประสานงาน : นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรังกานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 
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8. สรุปผลการเรียนรู้  
1. ไดรู้้จักวิธีการสืบค้นข้อมูลจากชุมชน  
2. ไดเ้รียนรู้วิธีการมัดหมี่ การเขียนทองจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ไดน้วัตกรรมลายมัดหมี่ที่เกิดจากการบูรณาการพืชศึกษา สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชน  
4. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของพืชศึกษา และภาคภูมิใจภูมิปัญญาผ้าไหมมัดหมี่ท้องถิ่นตน 
5. เพ่ือเผยแพร่คุณค่า และประโยชน์ให้ผู้สนใจต่อไป 
 

9. เอกสารอ้างอิง 
1. โครงงานเรื่อง การศึกษาการออกแบบลายมัดหมี่ผ้าไหม “ลายว่านเปราะหอม” 
2. โครงงานเรื่อง การศึกษาการเขียนทองบนผ้าไหมมัดหมี ่“ลายว่านเปราะหอม” 

 

หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

กรณุาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันจันทร์ ที ่15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ผู้ประสานงาน : นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรังกานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 
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แบบเสนอแนวคิด 
การจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที ่19-23 กันยายน พ.ศ. 2565  

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบรุี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  ล าดับบตัร   ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๑ 
  เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๒ 

 
ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500)   จังหวัด ชัยภูมิ 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชัยภูมิ เขต 3  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดสอนระดับ   อนุบาล ๑ - ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่อยู่ 49 หมู่ 1 ต าบล บ้านเพชร   อ าเภอ บ าเหน็จณรงค์   จังหวัด ชัยภูมิ   36160 
โทรศัพท์     อีเมล 
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สรุปแนวคดิการจดันิทรรศการ 1 หน้ากระดาศ A4 และแนบภาพร่างการจดันิทรรศการ (ถ้ามี)) 
ส่วนที่ ๑  พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
 พระราชด าริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี มีใจความดังต่อไปนี ้
 “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น
ความงดงาม ความสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การให้วิธีสอน การ
อบรมและให้ความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิด
ความเครียด  ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”  
 จากพระราชด าริดังกล่าว โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) จึงเกิดแรงบันดาลในการที่จะมีส่วน
ร่วมในการปลูกฝังให้นักเรียนอนุรักษ์พรรณพืช โดยเฉพาะพรรณพืชในท้องถิ่นของตนเอง พรรณพืชหายากและ
พรรณพืชที่ถูกมองข้ามประโยชน์และคุณค่า    

ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
องค์ประกอบที่ ๑ การจัดท าป้ายช่ือพรรณไม้ นักเรียนได้เรียนรู้การก าหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

ส ารวจพรรณไม้ ท าและติดป้ายรหัสประจ าต้น บันทึกภาพพรรณไม้ วาดภาพทางพฤกษศาสตร์ สอบถามข้อมูล
พรรณไม้ ท าป้ายชื่อพรรณไม้ชั่วคราว ท าผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์             
(ก.๗-๐๐๓) ท าตัวอย่างพรรณไม้ เปรียบเทียบข้อมูลกับเอกสาร เรียนรู้ชื่อที่เป็นสากล ท าทะเบียนพรรณไม้    
(ก.๗-๐๐๕) ได้ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนพรรณไม้ และจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ เพื่อให้รู้จัก   
รู้ประโยชน์ของพรรณไม้ 
 องค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน  นักเรียนได้เรียนรู้ศึกษาข้อมูลจาก     
ผังพรรณไม้เดิมและศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้ วิเคราะห์สภาพพื้นที่ (ดิน แสง อากาศ ทิศทางลม) พิจารณา
ความงามในธรรมชาติและสุนทรียภาพพรรณไม้ การจัดท าผังภูมิทัศน์ จัดหาพรรณไม้มาปลูก การดูแลรักษา 
ออกแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงของพรรณพืช เพื่อให้เห็นคุณ รู้ค่า ของพืชพรรณ  
 องค์ประกอบที่ ๓  การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ  ๑. นักเรียนได้ศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนตามแบบบันทึกใน ก.๗-๐๐๓ ครบตามทะเบียนพรรณไม้ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้ศึกษาในกลุ่ม 
การศึกษาข้อมูลพื้นบ้านโดยสอบถามพ่อแม่ บุคคลที่มีความรู้เรื่องต้นไม่ชนิดนั้น การศึกษาข้อมูลพรรณไม้ การ
สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ การสืบค้นข้อมูลพฤกษศาสตร์ การบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมของพืชที่ศึกษา การ
ตรวจสอบผลงานของครเูป็นระยะ ความเป็นระเบียบ ความตั้งใจของกลุ่มที่ศึกษา 

     ๒. นักเรียนได้ศึกษาการศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ (อัญชัน) โดยการศึกษาลักษณะภายนอกของพืช 
แต่ละส่วนโดยละเอียด การก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช การเรียนรู้แต่ละเร่ือง แต่ละส่วนของ
องค์ประกอบย่อย การน าข้อมูลมาเปรียบเทียบความต่างในแต่ละเรื่อง ในชนิดเดียวกัน  
 องค์ประกอบที่ ๔  การรายงานผลการเรียนรู้ 
          นักเรียนได้รวบรวมผลการเรียนรู้ วิเคราะห์ เรียบเรียงสาระ จัดระเบียบข้อมูลสาระแต่ละด้าน 
เรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงาน วิธีการรายงานผลในรูปแบบต่างๆ เช่น ท าหนังสือ แผ่นพับ เล่านิทาน ร้อง
เพลง ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ นิทรรศการเพื่อสื่อผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  

องค์ประกอบที่ ๕ การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ครูบูรณาการสู่การเรียนการสอนในวิชาต่างๆ 
การเผยแพร่องค์ความรู้ การสร้าง การใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาแหลง่เรียนรู้ 
ส่วนที่ ๓ ผลงานเด่นและสาธิต 

โครงงานแชมพสูมุนไพรดอกอัญชัน 

แบบเสนอแนวคิด 
การจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที ่19-23 กันยายน พ.ศ. 2565  

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบรุี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  ล าดับบตัร   ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๑ 
  เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๒ 

 
ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500)   จังหวัด ชัยภูมิ 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชัยภูมิ เขต 3  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดสอนระดับ   อนุบาล ๑ - ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่อยู่ 49 หมู่ 1 ต าบล บ้านเพชร   อ าเภอ บ าเหน็จณรงค์   จังหวัด ชัยภูมิ   36160 
โทรศัพท์     อีเมล 
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โครงงานแชมพูสระผมดอกอัญชัน  ชั้นประถมศกึษาปีที่  6 
 

 จุดเด่นของผลงาน     
เป็นการน าสมุนไพร ดอกอัญชันทีม่ีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่น มาเพิ่มมูลค่า ใช้เป็นส่วนผสมของแชมพูสระผม ท าให้
ผมดกด า สีผมสวยเข้มเป็นธรรมชาติ 
 แรงบนัดาลใจ  
จากการสังเกตเห็นต้นอัญชันที่มีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่น มีดอกสีม่วงเข้มสวยงามแม่ค้าน ามาเป็นสีผสมขนมบางชนิด
ให้น่ารับประทาน จึงเกิดความสนใจศึกษาประโยชน์ของดอกอัญชันเพื่อประโยชน์ที่หลากหลายขึ้น 
 วัสดุ อปุกรณ ์
๑. ดอกอัญชัน ดอกตากแห้ง ๑๕๐ กรมั 
๒. สารหัวเช้ือท าแชมพสูระผม ๒๘CT    1,000  กรัม  
๓. ลาโนลีน (น้ ามันธรรมชาติ มอยเจอร์ไรเซอร์)   ๓0  กรมั 
๔. สาร KDT (สารปรับข้น)     ๒๐๐  กรัม 
๕. สาร KT (สารลดประจุไฟฟ้า)     ๕๐  กรัม 
๖. ผงฟอง    ๑๐๐  กรัม 
๗. หัวน้ าหอม 
๘. สารกันเสีย (ถ้ามี) 
๙. น้ าสะอาด     3,000  กรมั  
๑๐. หม้อต้ม  ๒  ใบ 
1๑. ตะแกรงกรองมะพร้าว 
๑๒. ทัพพ ี/กระบวย 
1๓. เตาไฟ พร้อมที่จุดไฟ 
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ภาพวัสดุ อุปกรณ์ 
 วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อศึกษาประโยชน์ของดอกอัญชัน 
๒. เพื่อศึกษาการท าแชมพูสระผมจากสมุนไพร ดอกอัญชัน 
 วิธีการเรียนรู ้
๑. น าดอกอัญชันไปต้มในน้ าร้อน 3,000 กรัม ให้สีดอกอัญชันละลายจนสีที่ดอกซีด (ประมาณ 7-10 นาที) 
น ามากรองเอาดอกอัญชัญออกด้วยตะแกรงกรองมะพร้าว พักไว้ให้อุ่น 
๒. เทสารลาโนลีนลงในหม้ออกีใบ ตักน้ าอัญชันลงไปผสมทีละกระบวย คนให้สารละลาย 
๓. ใส่ผงฟองลงไป เติมน้ าอัญชันลงไปทีละน้อย คนให้ผงฟองละลาย เติมสารที่เหลือ ไดแ้ก่ KDT KT สารกัน
เสีย หัวน้ าหอม โดยคนไปทางเดียวกันเพื่อไม่ให้สารจับตวักัน พักไว ้10 ชั่วโมงให้ผงฟองยุบ ตักใส่ขวด 
 ผลการเรียนรู ้
๑. ได้ศึกษาประโยชน์ของดอกอัญชัน และน าดอกอัญชันมาใช้ระโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น 
๒. สามารถท าแชมพูสระผมจากสมุนไพรจากดอกอัญชันได ้
 สรุปผลการเรยีนรู ้
นักเรียนได้ศึกษาประโยชน์ของดอกอัญชัน ได้ท าแชมพูสมนุไพรจากดอกอัญชัน สามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไปท า
เองไว้ใช้ในครัวเรือน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อแชมพูสระผม และสามารถต่อยอดโดยการท าจ าหน่ายใน
ชุมชนของนักเรียนเองได้ 
 เอกสารอ้างอิง 
http://www.rspg.or.th/plants_data/index.htm 

โครงงานแชมพูสระผมดอกอัญชัน  ชั้นประถมศกึษาปีที่  6 
 

 จุดเด่นของผลงาน     
เป็นการน าสมุนไพร ดอกอัญชันทีม่อียู่ทั่วไปในท้องถิ่น มาเพิ่มมูลค่า ใช้เป็นส่วนผสมของแชมพูสระผม ท าให้
ผมดกด า สีผมสวยเข้มเป็นธรรมชาติ 
 แรงบนัดาลใจ  
จากการสังเกตเห็นต้นอัญชันที่มีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่น มีดอกสีม่วงเข้มสวยงามแม่ค้าน ามาเป็นสีผสมขนมบางชนิด
ให้น่ารับประทาน จึงเกิดความสนใจศึกษาประโยชน์ของดอกอัญชันเพื่อประโยชน์ที่หลากหลายขึ้น 
 วัสดุ อปุกรณ ์
๑. ดอกอัญชัน ดอกตากแห้ง ๑๕๐ กรมั 
๒. สารหัวเช้ือท าแชมพสูระผม ๒๘CT    1,000  กรัม  
๓. ลาโนลีน (น้ ามันธรรมชาติ มอยเจอร์ไรเซอร์)   ๓0  กรมั 
๔. สาร KDT (สารปรับข้น)     ๒๐๐  กรัม 
๕. สาร KT (สารลดประจุไฟฟ้า)     ๕๐  กรัม 
๖. ผงฟอง    ๑๐๐  กรัม 
๗. หัวน้ าหอม 
๘. สารกันเสีย (ถ้ามี) 
๙. น้ าสะอาด     3,000  กรมั  
๑๐. หม้อต้ม  ๒  ใบ 
1๑. ตะแกรงกรองมะพร้าว 
๑๒. ทัพพ ี/กระบวย 
1๓. เตาไฟ พร้อมที่จุดไฟ 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร      ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านสระเพลง   จังหวัดนครราชสีมา 
สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
เปิดสอนระดับ ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่อยู ่หมู่ที่ 2 ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

       โทรศัพท์   089-9483795   อีเมล   Bansraplang.school@gmail.com 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
   “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น
ความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป  การใช้วิธีการ
สอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้
เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารีฯ   
  โรงเรียนบ้านสระเพลงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสนองพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ เลขที่สมาชิก ๗ - ๓๐๑๗๐–๐๐๒ 
และได้ด าเนินจัดกิจกรรมการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสนองพระราชด าริมาโดยตลอด  เพื่อ
ส่งเสริมความรับผิดชอบและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโรงเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้าน
สระเพลง อีกทั้งยังเป็นสื่อในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ 
เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป   
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การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 180

ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนบ้านสระเพลง จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2482 นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 83 ปี และได้เข้า

ร่วมเป็นสมาชิกโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อให้เห็นคุณค่าและรู้ถึงประโยชน์ของพืชพรรณไม้ ได้เรียนรู้
ถึงพืชในท้องถิ่น ช่วยดูแลพรรณไม้ไม่ให้สูญพันธุ์ ก่อให้เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ มีความรับผิดชอบ เกิดปัญญา
น าไปสู่การพัฒนา และน าไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่นักเรียน โรงเรียน และชุมชน  
โรงเรียนบ้านสระเพลงได้เลือก “พรมมิ” เป็นพืชที่มีในท้องถิ่น จากการศึกษา เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก เป็น
สมุนไพรที่มีสรรพคุณทางการแพทย์ บ ารุงสมอง รักษาอาการไข้ และยังเป็นผักพื้นบ้านที่หาได้ง่าย จากการที่
พรมมิมีขึ้นทั่วไปในประเทศไทย และเพาะปลูกได้ง่าย ทางโรงเรียนบ้านสระเพลงจึงได้เลือกพืชชนิดนี้เป็นพืช
ศึกษา โดยโรงเรียนได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สร้างสมรรถภาพทางการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนรู้จักการสังเกต เรียนรู้ ตั้งค าถาม หาค าตอบ จากแหล่ง
เรียนรู้ และนวัตกรรมที่มีในโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบ ตระหนักถึงความหวงแหน การอนุรักษ์ และการน าไปใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  

 “พรมม”ิ เป็นพืชล้มลุกล ำตน้ทอดยำวเลื้อยแผ่ไปตำมพื้นที่แตกกิ่งก้ำนมำก ล ำต้นและใบ น ำมำตำก
แห้งท ำเป็นชำ ผสมน้ ำร้อนด่ืมช่วยบ ำรุงสมอง บ ำรุงควำมจ ำ ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ และสำมำรถเก็บยอดมำกิน
เป็นผักแกลม้หรือจิ้มน้ ำพริก และลำบได้ ทางโรงเรียนจึงได้น าพรมมิมาตากแห้งแล้วน ามาอบเพือ่ลดความชื้น  
จากนั้นน ามาบดละเอียดเพ่ือบรรจุในถุงกรองชา แล้วน ามาใส่ถุงบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามเป็นการเพิ่มมูลค่าสร้าง
รายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนได้  
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู ้) 

 

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริม่ต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

 
 
4.ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

  

                                  
 
 
 
 
 
                         
 
 
 5.วัตถุประสงค์  
 
                                                                                                                              

 

  

 
 

 พรมมิ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

จากการบูรณาการเรียนรู้พืชในท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นท าให้ทราบว่า ต้นพรมมิมีสรรพคุณในการรักษา
โรคอัลไซล์เมอร์ จึงมีความคิดว่าน่าจะหาวิธีการเพิ่มมูลค่าจากต้นพรมมิ โดยการน ามาท าเป็นชาพรมมิจ าหน่าย
เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น 
 

“พรมมิ” เป็นพืชที่สามารถน าทั้งล าต้นมาใช้ประโยชน์ได้ โดยน าไปตากแห้ง แล้วน ามาอบเพื่อลดความชื้น 
จากนั้นน าไปบดให้ละเอียด แล้วน ามาชงเป็นชารับประทานได้ หรือหลังจากบดแล้วน ามาบรรจุใส่ถุงกรองชา ใส่
บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่า สามารถสร้างอาชีพและชุมชนก็ได้รับประโยชน์  
 

ต้นพรมมิ (น าต้นพรมมิมาตากแห้ง แล้วอบเพื่อลดความชื้น จากนั้นบดให้ละเอียดบรรจุใส่ซองกรองชา และใส่
บรรจุภัณฑ์ใหส้วยงาม) 

1.  เพื่อศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ดา้นรูปลักษณ์ ราก ล าต้น ใบ และดอก ของพรมมิ  
2.  เพื่อศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยาของพรมมิ 
3.  เพื่อศึกษาการปลูก การขยายพันธุ์ และกำรดูแลรักษำพรมม ิ
4.  เพื่อศึกษำกำรน ำพรมมิไปใช้ประโยชน์ 
 

ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนบ้านสระเพลง จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2482 นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 83 ปี และได้เข้า

ร่วมเป็นสมาชิกโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อให้เห็นคุณค่าและรู้ถึงประโยชน์ของพืชพรรณไม้ ได้เรียนรู้
ถึงพืชในท้องถิ่น ช่วยดูแลพรรณไม้ไม่ให้สูญพันธุ์ ก่อให้เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ มีความรับผิดชอบ เกิดปัญญา
น าไปสู่การพัฒนา และน าไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่นักเรียน โรงเรียน และชุมชน  
โรงเรียนบ้านสระเพลงได้เลือก “พรมมิ” เป็นพืชที่มีในท้องถิ่น จากการศึกษา เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก เป็น
สมุนไพรที่มีสรรพคุณทางการแพทย์ บ ารุงสมอง รักษาอาการไข้ และยังเป็นผักพื้นบ้านที่หาได้ง่าย จากการที่
พรมมิมีขึ้นทั่วไปในประเทศไทย และเพาะปลูกได้ง่าย ทางโรงเรียนบ้านสระเพลงจึงได้เลือกพืชชนิดนี้เป็นพืช
ศึกษา โดยโรงเรียนได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สร้างสมรรถภาพทางการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนรู้จักการสังเกต เรียนรู้ ตั้งค าถาม หาค าตอบ จากแหล่ง
เรียนรู้ และนวัตกรรมที่มีในโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบ ตระหนักถึงความหวงแหน การอนุรักษ์ และการน าไปใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  

 “พรมม”ิ เป็นพืชล้มลุกล ำตน้ทอดยำวเลื้อยแผ่ไปตำมพื้นที่แตกกิ่งก้ำนมำก ล ำต้นและใบ น ำมำตำก
แห้งท ำเป็นชำ ผสมน้ ำร้อนด่ืมช่วยบ ำรุงสมอง บ ำรุงควำมจ ำ ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ และสำมำรถเก็บยอดมำกิน
เป็นผักแกลม้หรือจิ้มน้ ำพริก และลำบได้ ทางโรงเรียนจึงได้น าพรมมิมาตากแห้งแล้วน ามาอบเพือ่ลดความชื้น  
จากนั้นน ามาบดละเอียดเพ่ือบรรจุในถุงกรองชา แล้วน ามาใส่ถุงบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามเป็นการเพิ่มมูลค่าสร้าง
รายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนได้  
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6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 

 
                                                                                                                              

                       
 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
8.สรุปผลการเรียนรู ้(ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

 

9.เอกสารอา้งอิง (แหล่งทีม่าของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

  

     
 

 

 

จากผลการศึกษาพรมมิของนักเรียน ได้ใช้พรมมิเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยแผนบูรณาการแต่ละระดับช้ันจะมี
เนื้อหาที่ต้องเรียนรู้ครอบคลุมวัตถุประสงคก์ารศึกษาดังนี้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร ด้านรูปลักษณ ราก ล าต้น 
ใบ และดอก ลักษณะทางนิเวศวิทยา การขยายพันธุ การดูแลรักษา การเจริญเติบโต และการน าไปใชป้ระโยชน์
ของพรมมิ ท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของพรมมิซึ่งมีสรรพคณุมากมายน ามาใช้ประโยชน์สร้างรายได้น าไปสู่อาชีพใน
ชุมชน  และชมุชนรูจ้ักพรมมิเห็นประโยชน์จากพรมมิน ามาสร้างรายได้ 

     พิชานันท์ ลีแก้ว. บทความวิชาการ “พรมมิ สมุนไพรรักษาอาการความจ าเสื่อม”. จุลสารข้อมูลสมุนไพร คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล. 2555;29(3):16-19. 
     "Bacopa monnieri information from NPGS/GRIN". www.ars-grin.gov. สืบคน้เมื่อ 2008-03-13  
     ส านักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช. (2443). พรมมิ  www.dnp.go.th/botany/.  
 

1. ศึกษำลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ ด้ำนรูปลักษณ์ รำก ล ำต้น ใบ และดอก ของพรมมิ           
2. น าต้นพรมมิมาตากแห้ง  แล้วน ามาอบเพ่ือลดความชื้น 
3. น ามาบดละเอียด บรรจุใส่ซองกรองชา 
4. น ามาแพ็คใส่บรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม น าออกจ าหน่าย                   
 

ได้ช้ินงานที่มีความทันสมัย สะดวกในการรับประทาน สามารถน าดอกไม้อบแห้งที่มีกลิ่นหอมและมปีระโยชน์
มาผสมเพื่อให้เกิดกลิ่นและสีสวยงาม เป็นทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้บริโภค สามารถสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัวและชุมชนได้ 
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แบบเสนอแนวคิด 

การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ป อพ.สธ.ประโยชนแทแกมหาชน

ระหวางวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตำบลไทยบุรี อำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับบัตร   ปายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

 เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ขั้นที่ 1

 เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ขั้นที่ 2

ชื่อสถานศึกษา ศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานแผนดินเสมอ จังหวัด กระบี่

สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 

เปดสอนระดับ อนุบาล – ประถมศึกษา

ที่อยู 92/9 ม.2 ต.คลองทอมเหนือ อ.คลองทอม จ.กระบี่

โทรศัพท 0892898928   อีเมล banpandinsamer@hotmail.com

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หนากระดาษ A4 และแนบภาพรางการจัดนิทรรศการ (ถามี)

สวนที่ 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ

จากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
"การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควร ใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม 

ความนาสนใจ และเกิดความปติที่จะทำการ ศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป 

การใชวิธีการสอนการอบรมที่ใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง 

จะทำใหเด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว"  
ทำใหโรงเรียนเห็นถึงความสำคัญของการสอนใหนักเรียนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษพืช โดยสรางแหลงเรียนรู 

ในโรงเรียน ซึ่งปลูกตนไมที่หลากหลายใหนักเรียนเห็นถึงความสวนงาม เห็นประโยชนของพืชตางๆ 

ทำใหนักเรียนเกิดความสนใจอยากศึกษาเรียนรูโดย 

ทางโรงเรียนไดจัดบูรณาการเรียนรูกับงานสวนพฤษศาสตรโรงเรียนและเห็นถึงความสนใจ ความอยากรู 

ความสุข ที่นักเรียนไดศึกษาตนไมตางๆ 

ตามลำดับการเรียนรูในองคประกอบของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 

 
                                                                                                                              

                       
 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
8.สรุปผลการเรียนรู ้(ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

 

9.เอกสารอา้งอิง (แหล่งทีม่าของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

  

     
 

 

 

จากผลการศึกษาพรมมิของนักเรียน ได้ใช้พรมมิเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยแผนบูรณาการแต่ละระดับช้ันจะมี
เนื้อหาที่ต้องเรียนรู้ครอบคลุมวัตถุประสงคก์ารศึกษาดังนี้ ลกัษณะทางพฤกษศาสตร ด้านรูปลักษณ ราก ล าต้น 
ใบ และดอก ลักษณะทางนิเวศวิทยา การขยายพันธุ การดูแลรักษา การเจริญเติบโต และการน าไปใชป้ระโยชน์
ของพรมมิ ท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของพรมมิซึ่งมีสรรพคณุมากมายน ามาใช้ประโยชน์สร้างรายได้น าไปสู่อาชีพใน
ชุมชน  และชมุชนรูจ้ักพรมมิเห็นประโยชน์จากพรมมิน ามาสร้างรายได้ 

     พิชานันท์ ลีแก้ว. บทความวิชาการ “พรมมิ สมุนไพรรักษาอาการความจ าเสื่อม”. จุลสารข้อมูลสมุนไพร คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล. 2555;29(3):16-19. 
     "Bacopa monnieri information from NPGS/GRIN". www.ars-grin.gov. สืบคน้เมื่อ 2008-03-13  
     ส านักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช. (2443). พรมม ิ www.dnp.go.th/botany/.  
 

1. ศึกษำลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ ด้ำนรูปลักษณ์ รำก ล ำต้น ใบ และดอก ของพรมมิ           
2. น าต้นพรมมิมาตากแห้ง  แล้วน ามาอบเพ่ือลดความชื้น 
3. น ามาบดละเอียด บรรจุใส่ซองกรองชา 
4. น ามาแพ็คใส่บรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม น าออกจ าหน่าย                   
 

ได้ช้ินงานที่มีความทันสมัย สะดวกในการรับประทาน สามารถน าดอกไม้อบแห้งที่มีกลิ่นหอมและมปีระโยชน์
มาผสมเพื่อให้เกิดกลิ่นและสีสวยงาม เป็นทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้บริโภค สามารถสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัวและชุมชนได้ 
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สวนที่ 2 คุณคาและประโยชนที่ไดจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

สรางความตระหนัก จิตสำนึก ใหผูเรียนเห็นคุณคาของพรรณไม ธรรมชาติ 

รวมมือกันอนุรักษพันธุกรรมพืชและอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน พัฒนาภูมิทัศนของโรงเรียนใหสวยงาม 

รมรื่น 

มีบรรยากาศแหงการเรียนรู และมีขอมูลเชิงวิชาการที่สามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนในการเรียนวิชาตาง ๆ 

เกิดแรงบันดาลใจ เกิดความหวงแหนพรรณไม รูจักคุณประโยชน สามารถนำประโยชนของพืชไปใชได 

ทำใหนักเรียนเห็นความสำคัญที่ตองรักษา ดูแล อนุรักษและขยายพันธุเพื่อประโยชนแกสวนรวม

สวนที่ 3 ผลงานเดนและสาธิต 

เพลงรองเง็ง จังหวะยาโหง “กาแฟโรบัสตาแผนดินเสมอ” จากการเรียนรูบูรณาการพืชศึกษา             

(กาแฟโรบัสตา) นักเรียนเกิดรูความเขาใจถึงธรรมชาติของกาแฟ เห็นถึงความงาม เห็นคุณประโยชน 

จากการเรียนรูที่เกิดสุนทรียภาพทำใหนักเรียนสามารถ แตงเพลงรองเง็ง จังหวะยาโหง 

“กาแฟโรบัสตาแผนดินเสมอ”  ยาโหงกาแฟ และสามารถประยุกตกับการแสดง รองแง็ง ไดอยางลงตัว 

นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และไดความรูจาก เพลงรองเง็ง จังหวะยาโหง “กาแฟโรบัสตาแผนดินเสมอ” 

ที่บอกถึงลักษณะ ตางๆของกาแฟ บอกถึงคุณประโยชนของกาแฟ 

หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
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สรุปผลงานเดนประกอบบอรดที่ 3 

1.ชื่อผลงานเดน 

บทเพลงรองเง็งจังหวะยาโหง “กาแฟโรบัสตาแผนดินเสมอ”   

                              

2.จุดเดนของผลงาน 

บทเพลงรองเง็ง จังหวะยาโหง มีความสนุกสนาน 

งายตอการจดจำลักษณทางพฤกศาสตรของตนกาแฟ ฝกการเลนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 

อนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น

      

3.แรงบันดาลใจ 

รองเง็งเปนหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียน ที่นักเรียนสามารถเรียนรูและฝกจนชำนาญ 

สามารถทำการแสดงในโอกาสตางๆ และมีความสุข สนุกสนาน 

จึงมาประยุกตบูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสรโรงเรียน

 

4.ปจจัย 

บทเพลงรองเง็งจังหวะยาโหง “กาแฟโรบัสตาแผนดินเสมอ”  และจังหวะยาโหง
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ภาพปจจัยการเรียนรู จำนวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels

5.วัตถุประสงค 

เพื่อใหนักเรียนสามารถจำลักษณทางพฤกษสาสตรของ ตนกาแฟโรบัสตา 

            

6.วิธีการเรียนรู 

- ครูสอนลักษณฉันทลักษณ ของการแตงเพลงจังหวะยาโหง

- นักเรียนนำลักษณทางพฤกษศาตร จาก ก.7-003 มาแตงเปนบทเพลง

- ตรวจสอบความถูกตองของคำและแกไขบทเพลงใหมีความไพเราะ

- รองเพลงประกอบดนตรี พรอมประกอบทาเตนจังหวะยาโหง

                  

7.ผลการเรียนรู 

- ใบงานเพลงตันหยงกาแฟ

- การแสดง บทเพลงรองเง็งจังหวะยาโหง  “กาแฟโรบัสตาแผนดินเสมอ”  
                                                                                                                             

                                 

                        ภาพปจจัยการเรียนรู จำนวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels
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8.สรุปผลการเรียนรู 

นักเรียนสามารถแตงบทเพลงรองเง็งจังหวะยาโหงโดยใช ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ของตนกาแฟโรบัสตา จาก ก.7-003 และสามารถรอง เตน เลนดนตรีในจังหวะยาโหง 

เกิดการจำลักษณทางพฤกษศาสตร  ของตนกาแฟโรบัสตา เห็นถึงคุณลักษณะ ประโยชน 

ของตนกาแฟโรบัสตา เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น

9.เอกสารอางอิง หลักสูตรทองถิ่น ศกร.ตชด.บานแผนดินเสมอและ ก.7-003 

กรุณาสงแบบเสนอแนวคิด ภายในวันอังคารท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2565

ผูประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร          โทรศัพท : 089–8916621  อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th

           นางจีรังกานต  ปกเข็ม       โทรศัพท : 089-8619938   อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th
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 แบบเสนอแนวคิด 

การจัดแสดงนทิรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ล าดับบัตร   ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

        เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 

        เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบา้นขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) จังหวัด นครราชสีมา 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

เปิดสอนระดับ อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที่อยู ่หมู่ที่ 2 ต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  30190 

โทรศัพท ์ อีเมล  charnchai79@gmail.com 

ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

 “การรักทรัพยากร  คือการรักชาติรักแผ่นดิน”  พระราชกระแสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) ค าว่า “ขี้ตุ่น”เป็นชื่อเรียก
ของหมู่บ้านช่ือนี้มีความหมาย   อยู่คู่ชุมชนมายาวนานนับกว่าสองร้อยปีซึ่งปัจจุบันชุมชนส่วนใหญ่รวมทั้งนักเรียน
เข้าใจว่า      “ขี้ตุ่น” มาจากมูลของสัตว ์ ชื่อตัวตุ่น  กระทั่งเมื่อปลายปี พ.ศ.2561 โรงเรียนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หมายเลขสมาชิก 7-30190-006 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนบูรณา
การงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ -เนตรนารี, กิจกรรม
ชุมนุม) และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นักเรียนทุกคนและชุมชนจึงเข้าใจว่าแท้จริง “ขี้ตุ่น” คือพืชชนิด
หนึ่งเป็นไม้พุ่ม และพืชชนิดนี้ยังพบเห็นบริเวณป่าหุบใหญ่ซึ่งห่างจากโรงเรียนประมาณ 2 กิโลเมตร  ทุกคนให้
ความสนใจ รู้สึกภาคภูมิใจ  ที่ได้รู้จักชื่อที่มาของหมู่บ้าน  ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามพรรณไม้   
ปัจจุบันพืชชนิดนี้เหลือน้อย ดังนั้นชุมชนและนักเรียนได้ให้ความส าคัญเห็นคณุค่าเกิดจิตส านึกที่จะรักษาหวงแหน
ร่วมมือร่วมใจกันในการอนุรักษ์พืชพรรณชนิดนี้ให้คงอยู่คู่หมู่บ้านตลอดไปดุจดังพระราชกระแสที่ว่า“การรัก
ทรัพยากร คือการรักชาติรักแผ่นดิน” 
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ส่วนที่ 2 คุณคา่และประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

           โรงเรยีนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)  เริ่มก่อตั้งมานับถึงปัจจุบันเปน็เวลา 107 ปี  ผู้ก่อตั้งโรงเรียนคือท่าน 
“ขุนแหล่งจะหลุงรักษ”์  ซึ่งเป็นก านันในสมัยน้ัน ปัจจุบันโรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ นักเรียนได้รู้ช่ือทีม่าของช่ือโรงเรียนและช่ือหมู่บ้าน  จึงได้เลือก “ขี้ตุ่น” ซึ่งเป็นพืชทีม่ีอยู่ใน
ท้องถิ่นเป็นพืชศึกษา  ผลจากการศึกษาขี้ตุ่น เป็นไม้พุ่มล าต้นและใบมีลักษณะพิเศษสามารถน ามาใช้ประโยชนไ์ด ้
ซึ่ง ล าต้นมีเส้นใยที่เหนียว  เมื่อลอกเปลือกออกมาสามารถใช้แทนเชือกมัดสิ่งของได ้ ส่วนใบสามารถน ามาชงเป็น
ชาดื่มได ้นักเรียนมคีวามตระหนัก เห็นคุณค่า รู้ค่าของพืชท่ีศกึษาเรียนรู้วิธีท าชาสมุนไพรจากใบขีตุ่้นซึ่งมี
สรรพคุณ ช่วยบ ารุงร่างกาย คลายปวดเมื่อย ช่วยให้ผิวพรรณสดใส มีสารต่อต้านมะเร็ง และน าคุณสมบัติของต้น
ขี้ตุ่นที่เปลือกล าต้นมีความเหนียว  น ามาแช่น้ า ลอกเปลือกมาฟั่นเป็นเชือก น าเชือกที่ฟั่นมาออกแบบสร้างสรรค์
ชิ้นงาน  ที่สามารถจ าหน่ายไดซ้ึ่งจะติดตัวนักเรียนน าไปสู่อาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ชุมชนได้สืบต่อไป 

       ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต   งานสร้างสรรค์จากพืชในท้องถิ่น 

                  “ขี้ตุ่น” เป็นพืชตระกูลปอล าต้นเมื่อน าไปแช่น้ า  สามารถลอกเปลือกออกน ามาฟ่ันเป็นเชือกน ามา
สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยการ ร้อย ถัก มัด ผูก เป็นสิ่งของ เครื่องใช้ ชิ้นงานที่ออกมาจะนิ่มเกินไปและเป็นขน  
แก้ปัญหาโดยการใช้หญ้าแฝกมาผสมในการฟั่นในอัตราส่วน 50:50 ท าให้ชิ้นงานออกมามีคุณภาพไม่นิ่มหรือแข็ง
จนเกินไปมีความคงทนสวยงามสามารถดูดซับกลิ่นได้ด้วยเมื่อน าไปแช่ด้วยน้ ายาปรับผ้านุ่มชิ้นงานจะมีกลิ่นหอม
ติดทนนานเชือกที่ฟั่นน ามาสรา้งสรรค์ชิน้งาน  อาท ิ พวงกุญแจ ที่ใส่แกว้น้ า  กระเป๋า ใบเล็ก,ใหญ่ ทีใ่ส่โทรศัพท์        
ที่ใส่ขวด  ที่ใสด่ินสอ ปากกา ฯลฯ เป็นการเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบเสนอแนวคิด 

การจัดแสดงนทิรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ล าดับบัตร   ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

        เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 

        เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบา้นขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) จังหวัด นครราชสีมา 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

เปิดสอนระดับ อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที่อยู ่หมู่ที่ 2 ต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  30190 

โทรศัพท ์ อีเมล  charnchai79@gmail.com 

ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

 “การรักทรัพยากร  คือการรักชาติรักแผ่นดิน”  พระราชกระแสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) ค าว่า “ขี้ตุ่น”เป็นชื่อเรียก
ของหมู่บ้านช่ือนี้มีความหมาย   อยู่คู่ชุมชนมายาวนานนับกว่าสองร้อยปีซึ่งปัจจุบันชุมชนส่วนใหญ่รวมทั้งนักเรียน
เข้าใจว่า      “ขี้ตุ่น” มาจากมูลของสัตว ์ ชื่อตัวตุ่น  กระทั่งเมื่อปลายปี พ.ศ.2561 โรงเรียนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หมายเลขสมาชิก 7-30190-006 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนบูรณา
การงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ -เนตรนารี, กิจกรรม
ชุมนุม) และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นักเรียนทุกคนและชุมชนจึงเข้าใจว่าแท้จริง “ขี้ตุ่น” คือพืชชนิด
หนึ่งเป็นไม้พุ่ม และพืชชนิดนี้ยังพบเห็นบริเวณป่าหุบใหญ่ซึ่งห่างจากโรงเรียนประมาณ 2 กิโลเมตร  ทุกคนให้
ความสนใจ รู้สึกภาคภูมิใจ  ที่ได้รู้จักชื่อที่มาของหมู่บ้าน  ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามพรรณไม้   
ปัจจุบันพืชชนิดนี้เหลือน้อย ดังนั้นชุมชนและนักเรียนไดใ้ห้ความส าคัญเห็นคณุค่าเกิดจิตส านึกที่จะรักษาหวงแหน
ร่วมมือร่วมใจกันในการอนุรักษ์พืชพรรณชนิดนี้ให้คงอยู่คู่หมู่บ้านตลอดไปดุจดังพระราชกระแสที่ว่า“การรัก
ทรัพยากร คือการรักชาติรักแผ่นดิน” 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3 

1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับช้ันในการเรียนรู)้ 

 

 

 

 

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสัน้ ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ ) 

 

 

 

 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 

 

 

 

 

4.ปัจจัย (ปัจจยัที่ใช้ในการเรยีนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผลงานเด่น  งานสร้างสรรค์จากพืชในท้องถิ่น  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

จุดเด่นของผลงาน “ขี้ตุ่น” เป็นพืชตระกูลปอล าต้นเมื่อน าไปแช่น้ าสามารถลอกเปลือกออกน ามาฟ่ันเป็นเชือก
น ามาสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยการ ร้อย ถัก มดั ผูก เป็นสิ่งของ เครื่องใช้ เป็นการเพ่ิมมูลค่าสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัวและชุมชนได้  

แรงบันดาลใจ จากการบูรณาการเรียนรู้พืชในท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นท าให้ทราบว่าล าต้นขี้ตุ่นลอกเปลือก
ออกมัดของแทนเชือกได้จึงมีความคิดว่าน่าจะออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ล าต้นของขี้ตุ่นมาร้อย ถัก มัด ผูกเพื่อให้
เกิดช้ินงานสามารถจ าหน่ายได ้

ปัจจัย  ต้นขี้ตุ่น  ( ต้นขี้ตุ่นผสมหญ้าแฝกอตัราส่วน50:50จะเพ่ิมความเหนียวคงทนและคงรูป)   อุปกรณ์ในการ
ฟั่นเชือก  โมเดลชิ้นงานเพ่ือการขึ้นรูป 
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5.วัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

 

 

TH SarabunPSK 16 pt ตวัปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 

 

TH SarabunPSK 16 pt ตวัปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

7. ผลการเรียนรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค ์1.เพื่อเรียนรู้การน าต้นขี้ตุ่นมาแช่น้ า เพื่อใช้เส้นใยมาฟั่นเป็นเชือก 

                2. เพื่อพัฒนาคณุภาพของเชือกที่ฟั่นโดยการน าเส้นใยจากขีตุ้่นมาฟั่นผสมกับหญ้าแฝก 

                3. เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานจากเชือกที่ฟั่นด้วยการ ร้อย ถัก มัด ผูก เป็นสิ่งของเครื่องใช้ 

วิธีการเรียนรู ้1. ฟั่นเชือกจากเส้นใยจากล าต้นขี้ตุ่นผสมหญ้าแฝก 

                 2. ออกแบบช้ินงานที่จะร้อย ถัก มัด ผูกจากเชือกที่ฟั่น 

                 3. สร้างโมเดลจากการออกแบบ 

                 4. น าเชือกที่ฟั่นมาถักตามแบบเช่น พวงกุญแจ ทีใ่ส่แก้วน้ า  กระเป๋า ใบเล็ก,ใหญ่ ทีใ่ส่โทรศัพท์     
ที่ใส่ขวด  ที่ใสด่ินสอ  ปากกา ฯลฯ 

                  5. เก็บความเรียบร้อยของช้ินงาน  ตรวจสอบและประเมนิราคา 

 

ตรวจ 

ชิ้นงานมีความหลากหลายสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนได้อาทิ พวงกุญแจ  ทีใ่ส่แกว้น้ า  กระเป๋า 
ใบเล็ก,ใหญ่ ทีใ่ส่โทรศัพท์  ทีใ่ส่ขวด  ที่ใส่ดินสอปากกา ฯลฯ 

 

 

 

 

 

สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3 

1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับช้ันในการเรียนรู)้ 

 

 

 

 

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสัน้ ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ ) 

 

 

 

 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 

 

 

 

 

4.ปัจจัย (ปัจจยัที่ใช้ในการเรยีนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผลงานเด่น  งานสร้างสรรค์จากพืชในท้องถิ่น  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

จุดเด่นของผลงาน “ขี้ตุ่น” เป็นพืชตระกูลปอล าต้นเมื่อน าไปแช่น้ าสามารถลอกเปลือกออกน ามาฟ่ันเป็นเชือก
น ามาสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยการ ร้อย ถัก มดั ผูก เป็นสิ่งของ เครื่องใช้ เป็นการเพ่ิมมูลค่าสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัวและชุมชนได้  

แรงบันดาลใจ จากการบูรณาการเรียนรู้พืชในท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นท าให้ทราบว่าล าต้นขี้ตุ่นลอกเปลือก
ออกมัดของแทนเชือกได้จึงมีความคิดว่าน่าจะออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ล าต้นของขี้ตุ่นมาร้อย ถัก มัด ผูกเพื่อให้
เกิดช้ินงานสามารถจ าหน่ายได ้

ปัจจัย  ต้นขี้ตุ่น  ( ต้นขี้ตุ่นผสมหญ้าแฝกอตัราส่วน50:50จะเพ่ิมความเหนียวคงทนและคงรูป)   อุปกรณ์ในการ
ฟั่นเชือก  โมเดลชิ้นงานเพ่ือการขึ้นรูป 
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8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมอภิปราย) 

 

 

 

 

 

TH SarabunPSK 16 pt ตวัปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

 

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

 

   

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551. 

          กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2551 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

          สยามบรมราชกุมารี. 2560.  แนวทางด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน. 

          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

          สยามบรมราชกุมารี.  กรุงเทพฯ. 

สรุปผลการเรียนรู้ 

-  นักเรียนเห็นคุณค่าของต้นข้ีตุ่นอันเป็นช่ือมาของหมู่บ้านน ามาใช้ประโยชน์สร้างรายได้น าไปสู่อาชีพในชุมชน 

-  ชุมชนรู้จักขีตุ้่น เห็นประโยชน์จากขี้ตุ่น  น ามาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

-  นักเรียนและชุมชนมีจิตส านึกร่วมกันในการอนุรักษ์พืชพรรณทีอ่ยู่ในท้องถ่ิน(ข้ีตุ่น) ให้คงอยู่คู่หมู่บา้นสืบต่ 

อไป 



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 193

  

 
แบบเสนอแนวคิด 

การจัดแสดงนทิรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ล าดับบัตร         ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน            
       เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1  

      เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2  
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา  อ าเภอห้วยยอด   จังหวัดตรัง 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
เปิดสอนระดับ ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ที่อยู่ 183 ม.3  ต.บางกุ้ง  อ.ห้วยยอด   จ.ตรัง   92210 
หมายเลขโทรศัพท์ : 075-270245 , 086-2676899          อีเมล antchuchuay@gmail.com 
ชื่อพืชศึกษา ส้มนาม    ลักษณะวิสัยพืชศึกษา ไม้พุ่ม 
สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี)  
 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ  

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งมีใจความดังต่อไปน้ี “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสานึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น 
ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืช
พรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิด
อันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”  

 จากพระราชด าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องของ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   ด้วย ศรัทธา ศึกษาเข้าใจในพระราชด าริ เข้าใจในปรัชญา การสร้างนักอนุรักษ์ 
บรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สร้างแนวคิดในการน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ สร้าง
แนวทาง และจัดท ากระบวนการหรือวิธีการ โดยประโยชน์จากการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนั้น ได้
ทักษะ ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา ศิลปะ การจัดการ และเกิดคุณธรรม ในเร่ืองความรับผิดชอบ ความ
ซื่อตรง ความอดทน สามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตา กรุณา มุทิตา โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา จึงเล็งเห็นความส าคัญ 
ในการสร้างจิตส านึก ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม ไม่ว่าจะเรื่องของธรรมชาติ หรือการใช้ชีวิต จึงได้น้อมน าพระราชด าริ
บางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนชั้นเรียนปกติเพ่ือเป็นการ 
สร้างจิตส านึก และปลูกฝัง ค่านิยมอันดีงามสืบไป  

 
 

8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมอภิปราย) 

 

 

 

 

 

TH SarabunPSK 16 pt ตวัปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

 

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

 

   

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551. 

          กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2551 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

          สยามบรมราชกุมารี. 2560.  แนวทางด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน. 

          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

          สยามบรมราชกุมารี.  กรุงเทพฯ. 

สรุปผลการเรียนรู้ 

-  นักเรียนเห็นคุณค่าของต้นข้ีตุ่นอันเป็นช่ือมาของหมู่บ้านน ามาใช้ประโยชน์สร้างรายได้น าไปสู่อาชีพในชุมชน 

-  ชุมชนรู้จักขีตุ้่น เห็นประโยชน์จากขี้ตุ่น  น ามาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

-  นักเรียนและชุมชนมีจิตส านึกร่วมกันในการอนุรักษ์พืชพรรณทีอ่ยู่ในท้องถ่ิน(ข้ีตุ่น) ให้คงอยู่คู่หมู่บา้นสืบต่ 

อไป 

Admin
Typewritten Text
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ส่วนที่ 2 
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา  ได้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่ง

ประโยชน์ก่อให้เกิดแก่ โรงเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและชุมชน ได้เห็นคุณค่า ความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรักษ์ความหวงแหนในทรัพยากรของตน  
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  
  เรื่อง การท าน้ าสมุนไพรส้มนาว  น าเสนอเป็น การสาธิตการท าน้ าส้มนาวสมุนไพร 
 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4  
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับช้ันในการเรียนรู้ )  

เรื่อง การท าน้ าสมุนไพรส้มนาว  น าเสนอเป็น การสาธิตการท าน้ าส้มนาวสมุนไพร 
2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสัน้ ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ)  

การน าส้มนาวมาโดยผสมผสานกับกลิ่นสมุนไพรไทย เช่น อัญชัน , ใบเตย รวมทั้งการท าน้ าส้มนาวปั่น  
3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ)  

ส้มนาว มีสรรพคุณมากมาย มีอยู่แทบทุกส่วนของต้นส้มนาว  ผลน ามาปรุงอาหาร เช่น ส้มต า แกงส้ม  
ต่าง ๆ ท าให้มีรสชาติมากย่ิงขึ้น ด้านยารักษาโรค รากใช้รักษาโรคกระทุ้งพิษไข้ ถอดพิษส าแดง แก้สติหลงลืม ใบใช้
รักษาการฟอกเลือด ดอกใช้รักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ แก้อาการคลื่นไส้ อาเจียน ผลใช้แก้สิวฝ้า แก้ไอ ไม่
สามารถใช้เป็นสิ่งก่อสร้าง เครื่องเรือนเครื่องใช้ได ้และไม่สามารถใช้เป็นยาฆ่าแมลงได ้
4.ปัจจัย (ปัจจยัที่ใช้ในการเรยีนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ)  
 1. ใบส้มนาว 
 2. ใบเตย 
 3. น้ าดื่มสะอาด 
 4. อัญชัน 
 5. ถุงมือ 
 6. หลอดดูด 
 7. แก้วน้ า 
 8. เครื่องปั่น   
 9. มีด 
 10. กาต้มน้ ารอ้น   
 11. น้ าแข็ง 
 12. เกลือปรุงรส 
 
 

ส่วนที่ 2 
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา  ได้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่ง

ประโยชน์ก่อให้เกิดแก่ โรงเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและชุมชน ได้เห็นคุณค่า ความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรักษ์ความหวงแหนในทรัพยากรของตน  
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  
  เรื่อง การท าน้ าสมุนไพรส้มนาว  น าเสนอเป็น การสาธิตการท าน้ าส้มนาวสมุนไพร 
 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
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5.วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาประโยชน์และสรรพคุณของส้มนาว 

 
6.วิธีการเรียนรู้  

ท าน  าส้มนาวสมุนไพร น าผลส้มนาวมาล้างให้สะอาด น าไปเช็ดให้แห้ง แล้วน ามาผ่า  บีบส้มนาวใส่แก้ว  
เติมน้ าแข็ง น้ าอัญชัญหรือน าใบเตย   และใช้เครื่องปั่น ปั่นจนละเอียด เสร็จแล้วใสใ่นแก้ว ให้สะดวกต่อการ
รับประทาน ดื่มได้ตามต้องการหากต้องการเพิ่มรสชาติเติมเกลือหรือน้ าเช่ือม ตามรสชาติที่ต้องการ หรือน ามาใส่
ขวดเก็บไว้รับประทาน เมื่อมีอาการไอ  

 
7.ผลการเรียนรู้  
 จากการท าน้ าส้มนาวสมุนไพร ได้มีความรู้เกี่ยวกับกับประโยชน์และสรรพคุณของส้มนาว และน าความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปผสมผสานกับพืชอื่น  บูรณาการกับวิชาอื่นๆ ได้องค์ความรู้หลายด้าน พัฒนาผลงาน 
เผยแพร่แก่ผู้ทีส่นใจน าไปใชป้ระโยชน์ 
  
8.สรุปผลการเรียนรู้  
 ส้มนาวเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน  มีสรรพคุณมากมาย มีอยู่แทบทุกส่วนของต้นส้มนาว  ผลน ามาปรุงอาหาร 
เช่น ส้มต า แกงส้ม  ต่าง ๆ ท าให้มีรสชาติมากย่ิงขึ้น ด้านยารักษาโรค รากใช้รักษาโรคกระทุ้งพิษไข้ ถอดพิษส าแดง 
แก้สติหลงลืม ใบใช้รักษาการฟอกเลือด ดอกใช้รักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ แก้อาการคลื่นไส้ อาเจียน ผลใช้แก้สิว
ฝ้า แก้ไอ ไม่สามารถใช้เป็นสิ่งก่อสร้าง เครื่องเรือนเครื่องใช้ได ้และไม่สามารถใช้เป็นยาฆ่าแมลงได ้

   
 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565  
ผู้ประสานงาน : นางรวมพร คงจันทร์ โทรศพัท์ : 089–8916621 อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th  
นางจีรังกานต์ ปักเข็ม โทรศพัท์ : 089-8619938 อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร      ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนากลาง....…........จังหวัดนครราชสีมา…………………….……… 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
เปิดสอนระดับ.อนุบาลศึกษาปีที่ 2- มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่อยูโ่รงเรียนบ้านนากลาง...หมู่ที่ 8  ต าบลนากลาง   อ าเภอสูงเนิน    จังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์ 091-935-4282 …..  อีเมล kallapadee13@gmail.com 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

1 สนองพระราชด าริในการอนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพ้ืนที่โรงเรียน
บ้านนากลาง  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
 2  สนองพระราชด าริ สนับสนุนโรงเรียนเพ่ือปลูกฝังสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการอนรักษ์
พันธุกรรมพืชทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ด้านวิชาการ  

1) พฤกษศาสตร์ เช่น ลักษณะ  โครงสร้างของพืช  ชื่อวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา เช่น การจ าแนก  
2) ภูมิศาสตร์เช่น    การส ารวจ การท าแผนที่   ภาษา เช่น  การสอบถาม  การสรุปองค์ความรู้ 
3) ศิลปะ เช่น การวาดภาพ การถ่ายภาพ การออกแบบป้ายชื่อพรรณไม้ 
4) สังคมศาสตร์ เช่น งานเก็บรวบรวมข้อมูล การท างานร่วมกัน  ความสัมพันธ์กับชุมชน 

           5 ) มีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
ด้านภูมิปัญญา  

1) การเรียนรู้ที่มีพืชเป็นปัจจัย 2) การคิดเป็นล าดับขั้นตอน  
3) การจัดการ   4) จินตนาการการสัมผัสเรียนรู้พืชพรรณ 

คุณธรรมและจริยธรรม 
1) ความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  2) ความซื่อตรง ในการศึกษา  
3) ความมีระเบียบความรอบคอบ ละเอียด ถี่ถ้วน ในการปฏิบัติงาน 
4) ความอดทนต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  
รายงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนบ้านนากลางอัญชันพืชศึกษา  

หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

5.วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาประโยชน์และสรรพคุณของส้มนาว 

 
6.วิธีการเรียนรู้  

ท าน  าส้มนาวสมุนไพร น าผลส้มนาวมาล้างให้สะอาด น าไปเช็ดให้แห้ง แล้วน ามาผ่า  บีบส้มนาวใส่แก้ว  
เติมน้ าแข็ง น้ าอัญชัญหรือน าใบเตย   และใช้เครื่องปั่น ปั่นจนละเอียด เสร็จแล้วใสใ่นแก้ว ให้สะดวกต่อการ
รับประทาน ดื่มได้ตามต้องการหากต้องการเพิ่มรสชาติเติมเกลือหรือน้ าเช่ือม ตามรสชาติที่ต้องการ หรือน ามาใส่
ขวดเก็บไว้รับประทาน เมื่อมีอาการไอ  

 
7.ผลการเรียนรู้  
 จากการท าน้ าส้มนาวสมุนไพร ได้มีความรู้เกี่ยวกับกับประโยชน์และสรรพคุณของส้มนาว และน าความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปผสมผสานกับพืชอื่น  บูรณาการกับวิชาอื่นๆ ได้องค์ความรู้หลายด้าน พัฒนาผลงาน 
เผยแพร่แก่ผู้ทีส่นใจน าไปใชป้ระโยชน์ 
  
8.สรุปผลการเรียนรู้  
 ส้มนาวเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน  มีสรรพคุณมากมาย มีอยู่แทบทุกส่วนของต้นส้มนาว  ผลน ามาปรุงอาหาร 
เช่น ส้มต า แกงส้ม  ต่าง ๆ ท าให้มีรสชาติมากย่ิงขึ้น ด้านยารักษาโรค รากใช้รักษาโรคกระทุ้งพิษไข้ ถอดพิษส าแดง 
แก้สติหลงลืม ใบใช้รักษาการฟอกเลือด ดอกใช้รักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ แก้อาการคลื่นไส้ อาเจียน ผลใช้แก้สิว
ฝ้า แก้ไอ ไม่สามารถใช้เป็นสิ่งก่อสร้าง เครื่องเรือนเครื่องใช้ได ้และไม่สามารถใช้เป็นยาฆ่าแมลงได ้

   
 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565  
ผู้ประสานงาน : นางรวมพร คงจันทร์ โทรศพัท์ : 089–8916621 อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th  
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  

1ชื่อผลงานเด่น รายงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนบ้านนากลางอัญชันพืชศึกษา  
2.จุดเด่นของผลงาน มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ขนาด จ านวนนักเรียน ของโรงเรียน มีวิธีการ  
ด าเนินงานเป็นระบบระยะเวลาที่เหมาะสม เกิดประโยชน์ กับโรงเรียน  ครู  นักเรียน และชุมชน 
3.แรงบันดาลใจ 1 สนองพระราชด าริในการอนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพ้ืนที่
โรงเรียนบ้านนากลาง  ปลูกฝังสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการอนรักษ์พันธุกรรมพืช  
  
4.ปัจจัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในโรงเรียนบ้านนากลาง
ประกอบด้วย สิ่งมีชีวิตจ าพวกพรรณไม้ พืชยืนต้น  พืชล้มลุก สัตว์ต่าง ๆ  ลักษณะของฤดูกาล  ความร้อน  
ความเย็น ความชี้นของอากาศ ปริมาณแสง  ลักษณะพ้ืนที่ ปริมาณน้ า ทิศทางการไหลของน้ า ทิศทางกระแส
ลม  ภายในโรงเรียนบ้านนากลาง 

ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 

    
5.วัตถุประสงค์ เพ่ือสนองพระราชด าริในการอนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพ้ืนที่
โรงเรียนบ้านนากลาง  ปลูกฝังสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการอนรักษ์พันธุกรรมพืช  
 
6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

6.1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ประชุมคณะผู้ปกครอง  ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย 
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   

6.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน จัดงบประมาณ  การวางแผนการด าเนินงาน  ติดตามการ
ด าเนินงาน  การสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน วัดผลและประเมินผล  วิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนางาน   
  6.3 ศึกษาคู่มือ  ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแผน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   

ด้านการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ด้านการจัดการเรียนรู้ 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  องค์ประกอบที่ 1 การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวม
พรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน  องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผล
การเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 5 การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา  
7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 

ครู นักเรียนมีทักษะ ความรู้ ด้านวิชาการ ด้านพฤกษศาสตร์ เช่น ลักษณะ  ด้านโครงสร้างของพืช  
ชื่อวิทยาศาสตร์  ด้านชีววิทยา เช่น การจ าแนก  ด้านภูมิศาสตร์เช่น การส ารวจ การท าแผนที่   ด้านภาษา  
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เช่น  การสอบถาม  การสรุปองค์ความรู้  ด้านศิลปะ เช่น การวาดภาพ การถ่ายภาพ การออกแบบป้ายชื่อ
พรรณไม้ ด้านสังคมศาสตร์ เช่น งานเก็บรวบรวมข้อมูล การท างานร่วมกัน  ความสัมพันธ์กับชุมชน 
มีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  ด้านภูมิปัญญา  การเรียนรู้ที่มีพืชเป็นปัจจัย  การคิดเป็นล าดับขั้นตอน   การ
จัดการ  จินตนาการการสัมผัสเรียนรู้พืชพรรณ  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกในการอนรักษ์
พันธุกรรมพืช  มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  มีความซื่อตรง ในการศึกษา  ความมีระเบียบความ
รอบคอบ ละเอียด ถี่ถ้วน ในการปฏิบัติงาน ความอดทนต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
 

          
 
 
8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 

โรงเรียนบ้านนากลาง  ครู  นักเรียน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน. 
อย่างมีระบบ  เป็นขั้นตอน จัดการประชุมบุคคลากรคณะกรรมการ และด้านต่าง   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน  จัดงบประมาณ  มีการวางแผนการด าเนินงาน  ติดตามการด าเนินงาน  การสรุปและประเมินผล
การด าเนินงาน วัดผลและประเมินผล  วิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนางาน  ศึกษาคู่มือ  ด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแผน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    โดยด าเนินการด้านการบริหารและการ
จัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ด้านการจัดการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  องค์ประกอบที่ 1 
การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน  องค์ประกอบที่ 3 
การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 5 การน าไปใช้
ประโยชน์ทางการศึกษา   

      ครู นักเรียนมีทักษะ ความรู้ ด้านวิชาการ ด้านพฤกษศาสตร์ เช่น ลักษณะ  ด้านโครงสร้าง
ของพืช  ชื่อวิทยาศาสตร์  ด้านชีววิทยา เช่น การจ าแนก  ด้านภูมิศาสตร์เช่น การส ารวจ การท าแผนที่   ด้าน
ภาษา เช่น  การสอบถาม  การสรุปองค์ความรู้  ด้านศิลปะ เช่น การวาดภาพ การถ่ายภาพ การออกแบบป้าย
ชื่อพรรณไม้ ด้านสังคมศาสตร์ เช่น งานเก็บรวบรวมข้อมูล การท างานร่วมกัน  ความสัมพันธ์กับชุมชน  

 
สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  

1ชื่อผลงานเด่น รายงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนบ้านนากลางอัญชันพืชศึกษา  
2.จุดเด่นของผลงาน มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ขนาด จ านวนนักเรียน ของโรงเรียน มีวิธีการ  
ด าเนินงานเป็นระบบระยะเวลาที่เหมาะสม เกิดประโยชน์ กับโรงเรียน  ครู  นักเรียน และชุมชน 
3.แรงบันดาลใจ 1 สนองพระราชด าริในการอนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพ้ืนที่
โรงเรียนบ้านนากลาง  ปลูกฝังสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการอนรักษ์พันธุกรรมพืช  
  
4.ปัจจัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในโรงเรียนบ้านนากลาง
ประกอบด้วย สิ่งมีชีวิตจ าพวกพรรณไม้ พืชยืนต้น  พืชล้มลุก สัตว์ต่าง ๆ  ลักษณะของฤดูกาล  ความร้อน  
ความเย็น ความชี้นของอากาศ ปริมาณแสง  ลักษณะพ้ืนที่ ปริมาณน้ า ทิศทางการไหลของน้ า ทิศทางกระแส
ลม  ภายในโรงเรียนบ้านนากลาง 

ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 

    
5.วัตถุประสงค์ เพ่ือสนองพระราชด าริในการอนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพ้ืนที่
โรงเรียนบ้านนากลาง  ปลูกฝังสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการอนรักษ์พันธุกรรมพืช  
 
6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

6.1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ประชุมคณะผู้ปกครอง  ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย 
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   

6.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน จัดงบประมาณ  การวางแผนการด าเนินงาน  ติดตามการ
ด าเนินงาน  การสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน วัดผลและประเมินผล  วิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนางาน   
  6.3 ศึกษาคู่มือ  ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแผน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   

ด้านการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ด้านการจัดการเรียนรู้ 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  องค์ประกอบที่ 1 การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวม
พรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน  องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผล
การเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 5 การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา  
7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 

ครู นักเรียนมีทักษะ ความรู้ ด้านวิชาการ ด้านพฤกษศาสตร์ เช่น ลักษณะ  ด้านโครงสร้างของพืช  
ชื่อวิทยาศาสตร์  ด้านชีววิทยา เช่น การจ าแนก  ด้านภูมิศาสตร์เช่น การส ารวจ การท าแผนที่   ด้านภาษา  
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มีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  ด้านภูมิปัญญา  การเรียนรู้ที่มีพืชเป็นปัจจัย  การคิดเป็นล าดับขั้นตอน   การ
จัดการ  จินตนาการการสัมผัสเรียนรู้พืชพรรณ  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกในการอนรักษ์ 
พันธุกรรมพืช  มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  มีความซื่อตรง ในการศึกษา  ความมีระเบียบความ
รอบคอบ ละเอียด ถี่ถ้วน ในการปฏิบัติงาน ความอดทนต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
  การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน.  โรงเรียนบ้านนากลาง  ได้ผ่านการประเมิน ระดับต้นรับ
ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ครู นักเรียนมีทักษะ ความรู้ ด้านวิชาการ  ด้านภูมิ
ปัญญา   ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ครู นักเรียน มีจิตส านึกในการอนรักษ์พันธุกรรมพืช เห็นความส าคัญ
ชองพรรณไม้  และเป็นแบบอย่างในการเผยแผ่ ความรู้การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน. ให้กับ
โรงเรียนใกล้เคียง และโรงเรียนที่มีบริบทเดียวกันได้ ขอบคุณผู้เกี่ยวทุกภาคส่วนอย่างสูง 
 
9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

คู่มือการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พุทธศักราช 2560 ฉบับสมบูรณ์ 
ส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีสวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓ 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี. 2543. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพฯ 
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แบบเสนอแนวคิด

การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน

ระหวางวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตำบลไทยบุรี อำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับบัตร     ปายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

                  เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ขั้นที่ 1

 เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ขั้นที่ 2    

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา  จังหวัด สงขลา

สังกัด เทศบาลเมืองสะเดา

เปดสอนระดับ ระดับปฐมวัย – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่อยู  99 ถนนกำพลอุทิศ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120

หมายเลขโทรศัพท : 08 0592 3827 อีเมล : tessabal2bansadao@gmail.com

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หนากระดาษ A4 และแนบภาพรางการจัดนิทรรศการ (ถามี)

สวนที่ 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี

พระราชดําริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช เมื่อวันที่ 8 

กุมภาพันธ พุทธศักราช 2536 ซึ่งมีใจความดังนี้  

"การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น 

ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจ 

และเกิดความปติที่จะทําการ ศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป 

การใชวิธีการสอนการอบรมที่ใหเกิดความรูสึกกลัววา 

หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง 

จะทําใหเด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว"  

ใหไว ณ อาคารที่ประทับในสํานักชลประทาน เขต 1 จังหวัดเชียงใหม  

โรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา 

ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตามพระราชดำรัสดังกลาว 

จึงไดสมัครเขารวมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  เปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในลำดับสมาชิก 7-90120-003 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เพื่อรวมสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพระราชประสงคของ 

 
3 

 
มีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  ด้านภูมิปัญญา  การเรียนรู้ที่มีพืชเป็นปัจจัย  การคิดเป็นล าดับขั้นตอน   การ
จัดการ  จินตนาการการสัมผัสเรียนรู้พืชพรรณ  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกในการอนรักษ์ 
พันธุกรรมพืช  มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  มีความซื่อตรง ในการศึกษา  ความมีระเบียบความ
รอบคอบ ละเอียด ถี่ถ้วน ในการปฏิบัติงาน ความอดทนต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
  การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน.  โรงเรียนบ้านนากลาง  ได้ผ่านการประเมิน ระดับต้นรับ
ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ครู นักเรียนมีทักษะ ความรู้ ด้านวิชาการ  ด้านภูมิ
ปัญญา   ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ครู นักเรียน มีจิตส านึกในการอนรักษ์พันธุกรรมพืช เห็นความส าคัญ
ชองพรรณไม้  และเป็นแบบอย่างในการเผยแผ่ ความรู้การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน. ให้กับ
โรงเรียนใกล้เคียง และโรงเรียนที่มีบริบทเดียวกันได้ ขอบคุณผู้เกี่ยวทุกภาคส่วนอย่างสูง 
 
9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

คู่มือการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พุทธศักราช 2560 ฉบับสมบูรณ์ 
ส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีสวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓ 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี. 2543. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพฯ 
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ตามหนังสือที่ 

พว 0007.อพ.) 2690/2560  เปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ลำดับที่ 38 ของจังหวัดสงขลา 

จากโรงเรียนสมาชิกทั้งหมด จำนวน ๗๖ แหง ดังปรากฏในเว็บไซดสมาชิก อพ.สธ. ภาคใต 

และขอรับการประเมินระดับปายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในปการศึกษา 2563 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2564 และไดระดับปายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ประจำป 

2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนครู บุคลากร ผูเรียน เกิดความรอบรู 

เชี่ยวชาญ สมดุล  สมบูรณ และถายทอดได ประกอบดวย 

-ผังมโนทัศนการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เงื่อนไข

-ภาพผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียน มีความเชี่ยวชาญ สมดุล  สมบูรณ และถายทอดได

สวนที่ 2 คุณคาและประโยชนที่ไดจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

1. ผังมโนทัศนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา

2. ผังแสดงรูปแบบการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา

3. สภาพแวดลอมทั่วไปของโรงเรียน มีความสะอาด เปนระเบียบ  รมรื่น นาอยู

-ภาพสภาพแวดลอมทั่วไปของโรงเรียนจากการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

4. โรงเรียนมีบรรยากาศของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

-ภาพบรรยากาศการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

5. บุคลากรและผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
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-ภาพบุคลากรปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

-ภาพนักเรียนเรียนรูงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

6. โรงเรียน บุคลากร และผูเรียน ดีเปนที่ยอมรับ

-ภาพหนวยงานมาศึกษาดูงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

-ภาพบุคลากรของโรงเรียนเปนวิทยากรใหความรูการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

7. ประโยชนแทแกมหาชน

-ภาพผลงาน/ชิ้นงาน/ผลผลิตของนักเรียนจากการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

สวนที่ 3  ผลงานเดนและสาธิต

-ภาพวาดทางพฤกษศาสตรของพืชศึกษา “มะเขือพวง”

-ทะเบียนพรรณไมของพืชศึกษา “มะเขือพวง”

-คิวอารโคดขอมูลพรรณไมของพืชศึกษา “มะเขือพวง” 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน มาลายู)

-คิวอารโคดการศึกษาโครงสรางภายนอกและโครงสรางภายในของของพืชศึกษา “มะเขือพวง”

-ภาพผลงาน/ชิ้นงาน/ผลผลิตของนักเรียนจากการเรียนรูบูรณาการพืชศึกษา “มะเขือพวง”

-สรุปผลงานเดน เรื่อง ลำนำเพลงมะเขือพวง 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน มาลายู)

สรุปผลงานเดนประกอบบอรดที่ 3 

1.ชื่อผลงานเดน (ประกอบดวย ปจจัย วิธีการเรียนรู และระดับชั้นในการเรียนรู)

ชื่อผลงานเดน  ลำนำเพลงมะเขือพวง 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน มาลายู) ดวยทำนองเพลงพื้นบานภาคใต 

 “ตารีกีปส” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

                              

2.จุดเดนของผลงาน (เชน วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชนกับสวนรวม สอดคลองกับยุคสมัย ฯลฯ)

จุดเดนของผลงาน    การศึกษาขอมูลพรรณไม พืชศึกษา “มะเขือพวง” ตาม ก.7-003 เปน 3 ภาษา (ไทย 

อังกฤษ จีน มาลายู) และนำผลจาการสรุปลักษณะและขอมูลพรรณไม มาแตงเปนเพลงไทย อังกฤษ จีน 

มาลายู โดยใชทำนองเพลงตารีกีปส ซึ่งเปนเพลงพื้นเมืองของภาคใต

3.แรงบันดาลใจ (เชน จุดเริ่มตนของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความสำคัญของผลงาน ฯลฯ)

แรงบันดาลใจ โรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา เปนโรงเรียนที่อยูใกลดานชายแดนไทย-มาเลเซีย 

และอยูในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงไดจัดการเรียนการสอนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลปภาษาจีน  ที่มุงเนนภาษาตางประเทศที่มีใชในทองถิ่น  

โดยในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6  ไดจัดบูรณาการโดยใหนักเรียนแปล ก.7-003 เปนภาษาอังกฤษ จีน มาลายู 

แลวนำไปศึกษาขอมูลพรรณไมในคาบกิจกรรมกลุมสนใจ 

และนำมาสรุปลักษณะและขอมูลพรรณไมเปนภาษาตางประเทศตามรายวิชาที่เรียน 
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แลวนำองคความรูที่ไดมาแตงเปนเพลงภาษาไทย อังกฤษ จีน มาลายู 

โดยใหใชทำนองเพลงพื้นบานของภาคใตที่นักเรียนรูจัก ซึ่งนักเรียนไดเลือกทำนองเพลงตารีกีปส 

เปนทวงทำนองในการสื่อสาร

                                                                                                                             

4.ปจจัย (ปจจัยที่ใชในการดำเนินงาน เชน ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ ฯลฯ)

ปจจัย 1.แบบศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ก.7-003 (ฉบับปรับปรุง 2553)

2.Dictionary ภาษาอังกฤษ จีน มาลายู 

3.ตนมะเขือพวง ในแปลงพืชศึกษาของโรงเรียน

4.ไฟลเพลงตารีกีปส

5.ดินสอ ยางลบ สีไม ปากกา

                                               

    

    

    

    

    

    

ภาพปจจัยการเรียนรู 

จำนวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels

5.วัตถุประสงค

วัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาขอมูลพรรณไม “มะเขือพวง” เปนภาษาไทย อังกฤษ จีน มาลายู

2. เพื่อเผยแพรองคความรูจากขอมูลพรรณไม “มะเขือพวง” เปนเพลงภาษาไทย อังกฤษ จีน 

มาลายู ดวยทำนองเพลงพื้นบานภาคใต

6.วิธีการดำเนินงาน (เชน ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน ฯลฯ)

วิธีการดำเนินงาน 1. นักเรียนศึกษา ก.7-003 จากคูมือการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โครงการ อพ.สธ.

  2. นักเรียนนำ ก.7-003 มาแปลเปนภาษาอังกฤษ จีน มาลายู

รูปนักเรียนแปล

ก.7 - 003

รูปนักเรียนนำ

ก.7 – 003 ไปศึกษา

ขอมูลพืชศึกษา “มะเขือพวง”
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  3. นักเรียนนำ ก.7-003 ฉบับภาษาอังกฤษ จีน มาลายูที่แปลแลวไปศึกษาขอมูลพรรณไม

     “มะเขือพวง” จากแปลงพืชศึกษาของโรงเรียน และบันทึกขอมูลพรรณไม

  4. นักเรียนสรุปลักษณะและขอมูลพรรณไม “มะเขือพวง” เปนภาษาอังกฤษ จีน มาลายู

  5. นักเรียนนำขอมูลลักษณะพรรณไม “มะเขือพวง” แตงเปนเพลงเปนภาษาไทย อังกฤษ จีน 

      มาลายูโดยใชทำนองเพลงพื้นบานภาคใต “ตารีกีปส”

7.ผลการเรียนรู (เชน ภาพวาด ภาพถาย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ)

ผลการเรียนรู  หลังจากนักเรียนไดเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เรื่องลำนำเพลงมะเขือพวง 4 

ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน มาลายู) ดวยทำนองเพลงพื้นบานภาคใต “ตารีกีปส” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

แลวนักเรียนมีผลการเรียนรู ใน 2 รูปแบบ ประกอบดวย

1. แบบศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ก.7-003 ภาษาตางประเทศ จำนวน 3 ฉบับ ประกอบดวย

 1.1 ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ

 1.2 ฉบับภาษาจีน จำนวน 1 ฉบับ

 1.3 ฉบับภาษามาลายู จำนวน 1 ฉบับ

2. เพลงมะเขือพวงทำนองเพลงพื้นบานภาคใต  “ตารีกีปส” จำนวน 5 เพลง ประกอบดวย

 2.1 เพลงมะเขือพวงภาษาไทย จำนวน 1 เพลง

 2.2 เพลงมะเขือพวงภาษาอังกฤษ จำนวน 1 เพลง

 2.3 เพลงมะเขือพวงภาษาจีน จำนวน 1 เพลง

 2.4 เพลงมะเขือพวงภาษามาลายู จำนวน 1 เพลง

 2.5 เพลงมะเขือพวงภาษาฉบับรวม 4 ภาษา 1 เพลง

                      ภาพปจจัยการเรียนรู จำนวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels

ก.7 - 003 ภาษาตางประเทศ

ภาพประกอบ

(มะเขือพวง)

เนื้อเพลงมะเขือพวงภาษาตางประเทศ

ภาพประกอบ

(มะเขือพวง)
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8.สรุปผลการเรียนรู (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู พรอมการอภิปราย)

สรุปผลการ  หลังจากนักเรียนไดเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เรื่องลำนำเพลงมะเขือพวง 4 ภาษา 

(ไทย อังกฤษ จีน มาลายู) ดวยทำนองเพลงพื้นบานภาคใต “ตารีกีปส”  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

แลวนักเรียนมีผลการเรียนรู ใน 2 รูปแบบ ประกอบดวย แบบศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ก.7-003 

ภาษาอังกฤษ จีน มาลายู และเพลงมะเขือพวงทำนองเพลงพื้นบานภาคใต  “ตารีกีปส” 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน 

มาลายู โดยการใชทักษะ เรื่องการแปล translation ไปบูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

เรื่องการศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ก.7-003 และพืชศึกษา “มะเขือพวง” เรื่อง 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร รวมทั้งบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูอื่น ไดแก กลุมสาระภาษาไทย ในเรื่อง 

การเขียน/การแตงคำประพันธ กลุมสาระวิทยาศาสตร สาระวิทยาศาสตรพื้นฐาน ในเรื่องการศึกษาขอมูลพรรณไม 

จาก ก.7-003 และสาระเทคโนโลยีในเรื่องการทำคิวอารโคดขอมูลพรรณไม จาก ก.7-003 4 ภาษา 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะทั้ง 3 สาระ ไดแก ทัศนศิลป 

การวาดภาพทางพฤกษศาสตรเปนหนังสือเลมใหญและหนังสือเลมเล็ก สาระดนตรี เรื่อง การขับรองเพลง 

และสาระนาฏศิลป เรื่อง การประดิษฐทารำดวยนาฏยศัพท 

สงผลใหโรงเรียนมีเพลงมะเขือพวงทำนองเพลงพื้นบานภาคใต  “ตารีกีปส” 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน มาลายู) 

เพื่อถายทอดองคความรูมะเขือพวง เกี่ยวกับ ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

คุณคาและประโยชนของมะเขือพวงที่มีในประเทศไทยใหชาวตางประเทศทราบตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

9.เอกสารอางอิง (แหลงที่มาของขอมูล เชน หนังสือ วารสาร เว็บไซต ฯลฯ)

เอกสารอางอิง 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี.(2560). คูมือการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน พุทธศักราช 

2560.โครงการ

          อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม

          ราชกุมารี. กรุงเทพฯ. 

Oxford University. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford University Press. Oxford 

          New York                 

ภาพปจจัยการเรียนรู ขนาดภาพ 640 x 480 pixels

นักเรียนแปล ก.7 - 003
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นักเรียนนำ ก.7 – 003 ไปศึกษาขอมูลพืชศึกษา “มะเขือพวง”
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ก.7 - 003 ภาษาตางประเทศ ภาพประกอบ (มะเขือพวง)
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เนื้อเพลงมะเขือพวงภาษาตางประเทศ ภาพประกอบ (มะเขือพวง)
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ภาพรางการจัดนิทรรศการ สวนที่ 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ

2 เมตร

2.5

พระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แรงบันดาลใจของโรงเรียนเทศบา

ล ๒ บานสะเดา

ผังมโนทัศนการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เงื่อนไข

นักเรีครู

ผูบริห
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ภาพรางการจัดนิทรรศการ สวนที่ 2 

คุณคาและประโยชนจาการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ภาพผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียน มีความเชี่ยวชาญ สมดุล  

สมบูรณ และถายทอดได

3 เมตร

2.5

ภาพสภาพแวดลอมทั่วไปของโรงเรียน มีความสะอาด 

เปนระเบียบ  รมรื่น นาอยู

ภาพโรงเรียนมีบรรยากาศของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ผังมโนทัศนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา

ภาพโรงเรียน บุคลากร และผูเรียน ดีเปนที่ยอมรับ

ภาพบุคลากรและผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมรูปแบบการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
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ภาพรางการจัดนิทรรศการ สวนที่ 3  ผลงานเดนและสาธิต

2.5

-ภาพวาดทางพฤกษศาสตรของพืชศึกษา “มะเขือพวง”

-คิวอารโคดขอมูลพรรณไมของพืชศึกษา “มะเขือพวง” 4 ภาษา

(ไทย อังกฤษ จีน มาลายู)

อังกไทย

-คิวอารโคดการศึกษาโครงสรางภายนอกและโครงสรางภายในข

2 เมตร

จีน มาลา

โครงสรางภาย โครงสรางภาย
ลําต

ใบ

ดอ

ผล

เมล็ด

-สรุปผลงานเดน

เรื่อง ลำนำเพลงมะเขือพวง 4 ภาษา

 (ไทย อังกฤษ จีน มาลายู)
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลำดับบัตร    ป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด  อุบลราชธานี 
สังกัด     สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                                                               ว            
เปิดสอนระดับ   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                          ;l; 
ที่อยู ่  65  หมู่ 2 ตำบลกระโสบ   อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี                                 ว 
โทรศัพท์     045-435284        อีเมล   rpk32ubon.ac@gmail.com                                 ; 

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ 

“แต่สำหรับโภชนาการกับสิ่งแวดล้อมนี้เป็นเรื่องใหญ่ สิ่งแวดล้อมมีบทบาทที่ทำให้อาหารต้องผันแปร ทั้ง
ในทางตรงและทางอ้อม และในขณะเดียวกันความต้องการอาหารของมนุษย์นรูปแบบต่างๆ ก็มีส่วนทำให้
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปได้ การบริหารสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมกันกระทำ จึงต้องมี
การวางแผน การจัดงบประมาณในการดำเนินการ การวางระเบียบกฎเกณฑ์ โดยเฉพาะการสร้างระเบียบวินัยของ
คนในชาติ เพ่ือการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อคนในชาติให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ 

ความตอนหนึ่งในพระราชดำรัส พระราชทานในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ 
เรื่อง “โภชนาการกับสิ่งแวดล้อม” ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 
2534 
 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
           1. ผู้เรียนไดใ้กล้ชิดพรรณไม้ ได้เรียนรู้ชื่อและประโยชน์ของพรรณไม้ ทำให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์
พรรณไมเ้หล่านั้นไว้                                                                                                ว 
 2. ครูผู้สอนมีสื่อการสอนในการจัดการเรียนรู้                                                          
 3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน  
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  
  ชามะเขือเจ้าพระยา สาธิตการชงชา, การทำสบู่มะเขือเจ้าพระยา 
 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

-ทะเบียนพรรณไมของพืชศึกษา “มะเขือพวง”

ราก

ประโยชนแทแกมหาชน

-ภาพผลงาน/ชิ้นงาน/ผลผลิตของนักเรียนจากการเรียนรูบูร

ณาการพืชศึกษา “มะเขือพวง”
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลำดับบัตร    ป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด  อุบลราชธานี 
สังกัด     สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                                                               ว            
เปิดสอนระดับ   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                          ;l; 
ที่อยู ่  65  หมู่ 2 ตำบลกระโสบ   อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี                                 ว 
โทรศัพท์     045-435284        อีเมล   rpk32ubon.ac@gmail.com                                 ; 

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ 

“แต่สำหรับโภชนาการกับสิ่งแวดล้อมนี้เป็นเรื่องใหญ่ สิ่งแวดล้อมมีบทบาทที่ทำให้อาหารต้องผันแปร ทั้ง
ในทางตรงและทางอ้อม และในขณะเดียวกันความต้องการอาหารของมนุษย์นรูปแบบต่างๆ ก็มีส่วนทำให้
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปได้ การบริหารสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมกันกระทำ จึงต้องมี
การวางแผน การจัดงบประมาณในการดำเนินการ การวางระเบียบกฎเกณฑ์ โดยเฉพาะการสร้างระเบียบวินัยของ
คนในชาติ เพ่ือการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อคนในชาติให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ 

ความตอนหนึ่งในพระราชดำรัส พระราชทานในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ 
เรื่อง “โภชนาการกับสิ่งแวดล้อม” ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 
2534 
 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
           1. ผู้เรียนไดใ้กล้ชิดพรรณไม้ ได้เรียนรู้ชื่อและประโยชน์ของพรรณไม้ ทำให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์
พรรณไมเ้หล่านั้นไว้                                                                                                ว 
 2. ครูผู้สอนมีสื่อการสอนในการจัดการเรียนรู้                                                          
 3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน  
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  
  ชามะเขือเจ้าพระยา สาธิตการชงชา, การทำสบู่มะเขือเจ้าพระยา 
 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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1. ชามะเขือเจ้าพระยา 
2. จุดเด่นของผลงาน  ชามะเขือเจ้าพระยา เป็นพืชที่หาได้ทั่วไปในชุมชน และมีสรรพคุณท่ีมีประโยชน์หลายอย่าง
ต่อร่างกาย และ เช่น ช่วยบำรุงหัวใจ ช่วยลดไข้  ช่วยลดความดัน  ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด  ช่วยขับพยาธิ  
ช่วยลดการอักเสบ ช่วยบรรเทาอาการไอ  ช่วยลดอาการคันคอ  แก้หอบหืด  แก้อักเสบในลำคอ  ใช้ยาขับปัสสาวะ 

ช่วยบรรเทาอาการปวดฟัน  ช่วยอาการเหงือกอักเสบบวม  ช่วยห้ามเลือด  รักษาแผล  แก้ผดผื่นคัน 

3. แรงบันดาลใจ  ในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลผักและผลไม้ต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แตบ่างชนิดหาซื้อได้
ยากหรือมีราคาแพง  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี จึงอยากนำข้อมูล มะเขือเจ้าพระยา
ซึ่งเป็นพืชผักพ้ืนเมืองหาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพง และมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการ สามารถนำมาประกอบ
อาหารได้หลากหลายเมนู 

4. ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา  

ปัจจัยทางชีวภาพ ได้แก่ ผลมะเขือเจ้าพระยา  

   

 

 

 

 

 

ปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ มีด, เขียง, ถาดอลูมิเนียม, เครื่องอบลมร้อน, ถุงมือกันความร้อน ถุงบรรจุชา 
และถุงซิปล็อค 

5. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้คุณประโยชน์ สรรพคุณของมะเขือเจ้าพระยา  
 2. เพ่ือแปรรูปมะเขือเจ้าพระยาให้สามารถเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้นานขึ้น 
  
6. วิธีการเรียนรู้  

 วิธีการเรียนรู้  บูรณาการกับรายวิชางานคหกรรม เรื่อง การถนอมอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  

 ขั้นตอนการเรียนรู้การทำ ชามะเขือเจ้าพระยา  

มะเขือเจ้าพระยา มะเขือเจ้าพระยาหั่น 
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  1. นำผลดิบมะเขือเจ้าพระยามาล้างทำความสะอาด 

  2. ใช้มีดหั่นผลมะเขือเจ้าพระยาตามขวางหนา 1.5 มิลลิเมตร จากนั้นหั่นแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

  3. นำผลมะเขือเจ้าพระยาที่หั่นแล้วเรียงใส่ถาดแล้วนำเข้าตู้อบลมร้อน ทำการอบที่อุณภูมิ  

 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 ชั่วโมง 

  4. นำมะเขือที่อบเสร็จแล้วออกมาบรรจุใส่ถุงชงชาและถุงซิปล็อคเพ่ือรักษากลิ่นและป้องกัน
ความชื้น 

 

7. ผลการเรียนรู้ 

 ผู้เรียนได้เรียนรู้คุณประโยชน์ สรรพคุณของมะเขือเจ้าพระยา เมื่อนำมะเขือเจ้าพระยามาทำชาทำให้
สามารถเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้นานขึ้น  จากการนำมะเขือเจ้าพระยาที่หั่นเป็นชิ้นๆ เข้าตู้อบโดยใช้อุณภูมิ 80 องศา 
ใช้เวลาอบ 16 ชั่วโมง พบว่ามะเขือเจ้าพระยาที่อบ มีสีเข้มขึ้นและมีความแห้งกรอบ มีกลิ่นหอม เมื่อชิมมะเขือ
เจ้าพระยาที่อบแล้วมีความกรอบ มีกลิ่นคล้ายลูกเกด มีรสขมติดลิ้นเล็กน้อย เมื่อนำไปชงชา มีสีน้ำตาลเข้ม มีกลิ่น
คล้ายซุปไก่สกัด มีรสขมนิดหน่อยและมีรสปะแล่มๆ คล้ายกาแฟดำ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8. สรุปผลการเรียนรู้ 

 มะเขือเจ้าพระยา มีสรรพคุณทางยา เช่น ช่วยบำรุงหัวใจ ชว่ยลดไข้  ช่วยลดความดัน  ชว่ยลดระดับ
น้ำตาลในเลือด ช่วยขับพยาธิ ช่วยลดการอักเสบ ช่วยบรรเทาอาการไอ  ช่วยลดอาการคันคอ  แก้หอบหืด  แก้
อักเสบในลำคอ  ใช้ยาขับปัสสาวะ ช่วยบรรเทาอาการปวดฟัน  ช่วยอาการเหงือกอักเสบบวม  ช่วยห้ามเลือด  
รักษาแผล  แก้ผดผื่นคัน เหมาะต่อการบริโภค โดยสามารถนำมาอบแห้งทำชาเพ่ือถนอมอาหารสามารถเก็บไว้ใช้
ประโยชน์ได้นานขึ้น  

 

 

มะเขือเจ้าพระยาอบแห้ง ชงชามะเขือเจ้าพระยา 

1. ชามะเขือเจ้าพระยา 
2. จุดเด่นของผลงาน  ชามะเขือเจ้าพระยา เป็นพืชที่หาได้ทั่วไปในชุมชน และมีสรรพคุณท่ีมีประโยชน์หลายอย่าง
ต่อร่างกาย และ เช่น ช่วยบำรุงหัวใจ ช่วยลดไข้  ช่วยลดความดัน  ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด  ช่วยขับพยาธิ  
ช่วยลดการอักเสบ ช่วยบรรเทาอาการไอ  ช่วยลดอาการคันคอ  แก้หอบหืด  แก้อักเสบในลำคอ  ใช้ยาขับปัสสาวะ 

ช่วยบรรเทาอาการปวดฟัน  ช่วยอาการเหงือกอักเสบบวม  ช่วยห้ามเลือด  รักษาแผล  แก้ผดผื่นคัน 

3. แรงบันดาลใจ  ในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลผักและผลไม้ต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แตบ่างชนิดหาซื้อได้
ยากหรือมีราคาแพง  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี จึงอยากนำข้อมูล มะเขือเจ้าพระยา
ซึ่งเป็นพืชผักพ้ืนเมืองหาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพง และมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการ สามารถนำมาประกอบ
อาหารได้หลากหลายเมนู 

4. ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา  

ปัจจัยทางชีวภาพ ได้แก่ ผลมะเขือเจ้าพระยา  

   

 

 

 

 

 

ปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ มีด, เขียง, ถาดอลูมิเนียม, เครื่องอบลมร้อน, ถุงมือกันความร้อน ถุงบรรจุชา 
และถุงซิปล็อค 

5. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้คุณประโยชน์ สรรพคุณของมะเขือเจ้าพระยา  
 2. เพ่ือแปรรูปมะเขือเจ้าพระยาให้สามารถเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้นานขึ้น 
  
6. วิธีการเรียนรู้  

 วิธีการเรียนรู้  บูรณาการกับรายวิชางานคหกรรม เรื่อง การถนอมอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  

 ขั้นตอนการเรียนรู้การทำ ชามะเขือเจ้าพระยา  

มะเขือเจ้าพระยา มะเขือเจ้าพระยาหั่น 
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แบบเสนอแนวคิด 
รายชื่อรับพระราชทาน ผู้ถวายรายงาน เขา้ร่วมจัดนิทรรศการ และรายชื่อผู้ทูลเกล้า ฯ ถวายสิ่งของ การ

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แกหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี  อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   
ล ำดับบัตร                 ป้ำยสนองพระรำชด ำริในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
                             เกียรติบัตรงำนสวนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  ชั้นที่ 1 
                             เกียรติบัตรงำนสวนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  ชั้นที่ 2 
 
ชื่อสถำนศึกษำ  โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนำท   จังหวัดชัยนำท 
ที่อยู่ 83  หมู่ 8 ต ำบล  ธรรมำมูล  อ ำเภอเมือง  จังหวัดชัยนำท 
สังกัด ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
โทรศัพท์  056477012    อีเมล rpk@outlook.com 
 
สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 กระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
วันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. 2540  ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ  

“กำรรักในทรัพยำกร คือ กำรรักชำติรักแผ่นดิน รักสิ่งท่ีเป็นสมบัติของตัวเรำ กำรท่ีจะให้เขำรัก
ประเทศชำติหรือรักษำสมบัติของเขำนั้น ท ำได้โดยก่อให้เกิดควำมรักควำมเข้ำใจ ถ้ำใครไม่รู้จักกันเรำก็ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ไม่มีควำมผูกพันต่อกัน และจะท ำให้เกิดประโยชน์ได้”  
“เคยแนะน ำโรงเรียนต่ำงๆ นอกจำกพืชพรรณแล้วสิ่งที่มีในธรรมชำติ สิ่งที่หำได้ง่ำย อำจเป็นอุปกรณ์สอนได้
หลำยอย่ำง แม้แต่วิชำศิลปะก็ให้มำวำด รูปต้นไม้ ก็ไม่ต้องหำของอื่นมำเป็นแบบหรือเรื่องภำษำไทย            
กำรเรียงควำม ก็อำจท ำให้เรื่องของกำรเขียนรำยงำนท ำให้หัดเขียนหนังสือ หรืออำจแต่งค ำประพันธ์ ในเร่ือง
พืชเหล่ำนี้ เป็นตัวอย่ำงงำนศึกษำ งำนวิทยำศำสตร์และวิชำอื่นๆ ดังที่ได้กล่ำวมำ นอกจำกนั้นในวิชำ
พฤกษศำสตร์โดยเฉพำะ ซ่ึงอำจช่วยได้ ในที่นี้ยังไม่เคยกล่ำว คือเรื่องวิชำกำรท้องถิ่น ซึ่งก็เป็นนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร กำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ไม่ใช่เพรำะให้นักเรียนปลูกป่ำหรือให้อนุรักษ์ดิน ปลูกหญ้ำแฝก
อย่ำงเดียว ก็พยำยำมจะให้ออกไปดูข้ำงๆโรงเรียน ว่ำที่นั้นมีอะไรอยู่ และต้นไม้ชื่ออะไร เป็นอะไร” 
 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 46 จังหวัดชัยนำท เห็นควำมส ำคัญในกำรรักทรัพยำกร รักชำติ รัก
แผ่นดิน รักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเรำ และได้สนองพระรำชด ำริ สมัครเข้ำร่วมเป็นสมำชิกโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เมื่อ ปี พุทธศักรำช 2557 และด ำเนินงำนมำจนถึงปัจจุบัน  เพื่อให้
ครูและนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพรรณไม้ เกิดควำมรัก ควำมหวงแหนพรรณไม้และธรรมชำติ
รอบตัว มีควำมรอบรู้ ควำมสมดุล ควำมสมบูรณ์ ควำมเชียวชำญ เมื่อเกิดควำมช ำนำญแล้ว ครูและนักเรียน
สำมำรถเผยแพร่องค์ควำมรู้ให้กับผู้อื่นและชุมชนได ้
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ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชนืที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 46 จังหวัดชัยนำท เห็นควำมส ำคัญในกำรรักทรัพยำกรธรรมชำติ ได้
สมัครเข้ำร่วมเป็นสมำชิกโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  เมื่อ ปี พุทธศักรำช 
2557 โดยมีกำรบริหำรจัดกำร กำรประชุม กำรวำงแผน โครงสร้ำงและหลักสูตรสถำนศึกษำ และน ำมำ
ด ำเนินงำน กำรบูรณำกำร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ  กำรจัดท ำป้ำยช่ือพรรณไม้ กำรรวบรวม
พรรณไม้เข้ำปลูก กำรศึกษำข้อมูลด้ำนต่ำงๆ กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ กำรน ำไปใช้ประโยชน์ทำงกำรศึกษำ 
กำรจัดเก็บข้อมูล สรุปผลกำรด ำเนินงำน และมีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้  
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  
 จำกกำรบูรณำกำรพืชศึกษำ “กะเม็ง” โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 46 จังหวัดชัยนำท ครูและ
นักเรียนได้ร่วมกันศึกษำ และเห็นคุณประโยชน์ของ กะเม็ง ซึ่งมีสรรพคุณในกำรลดกำรอักเสบ ผดผื่น คัน ตำม
ผิวหนัง จึงได้น ำส่วนต่ำงๆของต้นกะเม็ง ได้แก่ รำก ล ำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด  น ำมำท ำเป็นผลิตภัณฑ์ สบู่ 
โดยผ่ำนกระบวนกำรขั้นตอน กำรผลิต โดยใช้ต้นกะเม็งต้มลงในน้ ำเดือด แล้วน้ ำที่ต้มได้มำใส่ลงใน
ส่วนประกอบของกำรท ำสบู่ พร้อมกับแต่งกลิ่นหอม  น ำไปเทลงในแม่พิมพ์  เรำก็จะได้ สบู่ กะเม็งตำมท่ีเรำ
ต้องกำร 

สรุปผลงานเดน่ประกอบบอร์ดที่ 3  
1 ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู้) 
   ชื่อผลงำนเด่น สบู่กะเม็ง หน้าใส ไร้ผดผื่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
2 จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยคุสมัย 
ฯลฯ) 
จุดเด่นของผลงำน ขั้นตอนกำรผลิตง่ำย ประหยัดเวลำ คุณสมบัติของกะเม็ง สำมำรถลดกำรอักเสบของผิวหนัง 
ผดผื่น คัน ใช้ได้ทุกเพศทุกวัย ใช้ท ำควำมสะอำดช ำระล้ำงทุกส่วนของร่ำงกำย  เหมำะกับสถำนกำรณ์โควิด 
2019 
3  แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
    แรงบันดำลใจ กะเม็งพบได้ทั่วๆไปในบริเวณของโรงเรียน เปรียบเสมือนวัชพืชที่ไม่มีคุณค่ำ แต่เมื่อน ำมำ
ศึกษำพบว่ำมมีคุณประโยชน์มำกมำย ทั้งล ำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด จึงส่งผลท ำให้เกิดแรงบันดำลใจ ในกำร
น ำมำท ำสบู่ ที่มีควำมส ำคัญส ำหรับกำรใช้ชีวิตประจ ำวันของนักเรียน 
4 ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาย กายภาพ วัสดุอุปกรณ์) 
ปัจจัย  ต้นกะเม็ง 
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5 วัตถุประสงค์ 
  1.เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพืชศึกษำ กะเมง็ 
  2.เพ่ือให้ครูและนักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์ใชใ้ห้สอดคล้องกับชีวิตประจ ำวันได ้
6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 
    วิธีกำรเรียนรู้ 1. ศึกษำโครงสร้ำงภำยนอก ภำยในของต้นกะเม็ง 
            2.วิเครำะห์ศักยภำพ คุณบัติ ของต้นกะเม็ง  
            3. น ำควำมรูท้ี่ไดม้ำประยุกต์ใช้ ในกำรท ำผลิตภัณฑ์ สบู่กะเม็ง  
7. ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
    ผลกำรเรียนรู้ ภำยถ่ำย ชิ้นงำน สบู่กะเม็ง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
  สรุปผลกำรเรียนรู้        

ครูและนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพืชศึกษำ กะเม็ง  พร้อมทั้งสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้มำ
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจ ำวันได้ 
 
9.เอกสารอ้างอิง ( แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ  วานสาร  เว็ปไซต์ ฯลฯ ) 
       https://www.tnews.co.th/variety/521816 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชนืที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 46 จังหวัดชัยนำท เห็นควำมส ำคัญในกำรรักทรัพยำกรธรรมชำติ ได้
สมัครเข้ำร่วมเป็นสมำชิกโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  เม่ือ ปี พุทธศักรำช 
2557 โดยมีกำรบริหำรจัดกำร กำรประชุม กำรวำงแผน โครงสร้ำงและหลักสูตรสถำนศึกษำ และน ำมำ
ด ำเนินงำน กำรบูรณำกำร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ  กำรจัดท ำป้ำยช่ือพรรณไม้ กำรรวบรวม
พรรณไม้เข้ำปลูก กำรศึกษำข้อมูลด้ำนต่ำงๆ กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ กำรน ำไปใช้ประโยชน์ทำงกำรศึกษำ 
กำรจัดเก็บข้อมูล สรุปผลกำรด ำเนินงำน และมีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้  
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  
 จำกกำรบูรณำกำรพืชศึกษำ “กะเม็ง” โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 46 จังหวัดชัยนำท ครูและ
นักเรียนได้ร่วมกันศึกษำ และเห็นคุณประโยชน์ของ กะเม็ง ซึ่งมีสรรพคุณในกำรลดกำรอักเสบ ผดผื่น คัน ตำม
ผิวหนัง จึงได้น ำส่วนต่ำงๆของต้นกะเม็ง ได้แก่ รำก ล ำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด  น ำมำท ำเป็นผลิตภัณฑ์ สบู่ 
โดยผ่ำนกระบวนกำรขั้นตอน กำรผลิต โดยใช้ต้นกะเม็งต้มลงในน้ ำเดือด แล้วน้ ำที่ต้มได้มำใส่ลงใน
ส่วนประกอบของกำรท ำสบู่ พร้อมกับแต่งกลิ่นหอม  น ำไปเทลงในแม่พิมพ์  เรำก็จะได้ สบู่ กะเม็งตำมท่ีเรำ
ต้องกำร 

สรุปผลงานเดน่ประกอบบอร์ดที่ 3  
1 ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู้) 
   ชื่อผลงำนเด่น สบู่กะเม็ง หน้าใส ไร้ผดผื่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
2 จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยคุสมัย 
ฯลฯ) 
จุดเด่นของผลงำน ขั้นตอนกำรผลิตง่ำย ประหยัดเวลำ คุณสมบัติของกะเม็ง สำมำรถลดกำรอักเสบของผิวหนัง 
ผดผื่น คัน ใช้ได้ทุกเพศทุกวัย ใช้ท ำควำมสะอำดช ำระล้ำงทุกส่วนของร่ำงกำย  เหมำะกับสถำนกำรณ์โควิด 
2019 
3  แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
    แรงบันดำลใจ กะเม็งพบได้ทั่วๆไปในบริเวณของโรงเรียน เปรียบเสมือนวัชพืชที่ไม่มีคุณค่ำ แต่เมื่อน ำมำ
ศึกษำพบว่ำมมีคุณประโยชน์มำกมำย ทั้งล ำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด จึงส่งผลท ำให้เกิดแรงบันดำลใจ ในกำร
น ำมำท ำสบู่ ที่มีควำมส ำคัญส ำหรับกำรใช้ชีวิตประจ ำวันของนักเรียน 
4 ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาย กายภาพ วัสดุอุปกรณ์) 
ปัจจัย  ต้นกะเม็ง 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจดัแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชนแ์ทแ้ก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบรุ ีอ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบตัร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศกึษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย   จังหวดั  เลย    
สังกดั     ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ    
เปิดสอนระดบั   ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ที่อยู ่   ๓๑๙  หมู่  ๑๑  ต าบลศรีสงคราม  อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  ๔๒๑๓๐ 
โทรศัพท์   ๐-๔๒๐๓๙๒๒๔    อีเมล  ws-loei@hotmail.com 

 

สรุปแนวคดิการจดันิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจดันิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

“การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น  ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม
ความน่าสนใจ  และเกิดความปีติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป  การใช้วิธีการสอน  การอบรมท่ีให้เกิด
ความรู้สึกกว่าว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย  เกิดอันตรายแก่ตนจะท าให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียต่อ
ประเทศระยะยาว”  เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ และปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย เป็นที่ปราบปลื้มปีติยินดีแก่คณะ
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง และเป็นแรงบัลดาลใจให้โรงเรียนเข้าร่วมสนอง
งานพระราชด าริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เมื่อปีพุทธศักราช  ๒๕๖๐ รหัสสมาชิก ๗-๔๒๑๓๐-๐๐๒ จนถึงปัจจุบัน 

ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๑. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  52  จังหวัดเลย  สนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารีตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาศักยภาพนักเรียนคิดค้นสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ชุมชน   

๒. โรงเรียนได้จัดให้มีพื้นที่ศึกษาภายในบริเวณของโรงเรียน ให้นักเรียนระดับชั้นปประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖  และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ได้ศึกษาเรียนรู้องค์ประกอบและสาระการเรียนรู้ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตาม
โครงการเรียนรู้ดูแลสวนพฤกษศาสตร์ มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกกลุ่มสาระวิชา 

๓. เป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและ
เผยแพร่สู่ภายนอก 

๔. ครูสามารถน าแนวทางงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนในรปูแบบของการบูรณาการ 
๕. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แนวคิด และหลักการเรียนรู้ตามองค์ประกอบและสาระของ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
 “ปุยฝ้ายสู่เส้นด้าย” ฝ้ายเป็นพืชไร่ประจ าท้องถิ่นจังหวัดเลย เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศใน
จังหวัดเลยเหมาะสมและมีศักยภาพในการปลูกต้นฝ้าย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผ้าฝ้าย ความส าคัญของฝ้ายที่มี
ต่อประชากรในพื้นที่ในเชิงอัตลักษณ์และวัฒนธรรม ได้สะท้อนให้เห็นชัดเจนในงานประจ าปีของจังหวัด คือ “งานดอก
ฝ้ายบาน” ปัจจุบันพื้นที่การเพาะปลูกฝ้ายในจังหวัดเลย ลดลงอย่างมากเรื่อยมาโดยล าดับเนื่องจากราคาฝ้ายตกต่ า  
“ฝ้าย” ก าลังจะสูญหายไปจากจังหวัดเลย  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนพร้อมด้วย นักเรียน มีมติให้ “ฝ้าย” เป็นพืชศึกษาในการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

แบบเสนอแนวคิด  
การจดัแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชนแ์ทแ้ก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบรุ ีอ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบตัร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศกึษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย   จังหวดั  เลย    
สังกดั     ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ    
เปิดสอนระดบั   ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ที่อยู ่   ๓๑๙  หมู่  ๑๑  ต าบลศรีสงคราม  อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  ๔๒๑๓๐ 
โทรศัพท์   ๐-๔๒๐๓๙๒๒๔    อีเมล  ws-loei@hotmail.com 

 

สรุปแนวคดิการจดันิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจดันิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

“การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น  ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม
ความน่าสนใจ  และเกิดความปีติท่ีจะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป  การใช้วิธีการสอน  การอบรมท่ีให้เกิด
ความรู้สึกกว่าว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย  เกิดอันตรายแก่ตนจะท าให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียต่อ
ประเทศระยะยาว”  เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ และปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย เป็นที่ปราบปลื้มปีติยินดีแก่คณะ
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง และเป็นแรงบัลดาลใจให้โรงเรียนเข้าร่วมสนอง
งานพระราชด าริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เมื่อปีพุทธศักราช  ๒๕๖๐ รหัสสมาชิก ๗-๔๒๑๓๐-๐๐๒ จนถึงปัจจุบัน 

ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๑. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  52  จังหวัดเลย  สนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกุมารีตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาศักยภาพนักเรียนคิดค้นสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ชุมชน   

๒. โรงเรียนได้จัดให้มีพื้นที่ศึกษาภายในบริเวณของโรงเรียน ให้นักเรียนระดับชั้นปประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖  และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ได้ศึกษาเรียนรู้องค์ประกอบและสาระการเรียนรู้ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตาม
โครงการเรียนรู้ดูแลสวนพฤกษศาสตร์ มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกกลุ่มสาระวิชา 

๓. เป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและ
เผยแพร่สู่ภายนอก 

๔. ครูสามารถน าแนวทางงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนในรปูแบบของการบูรณาการ 
๕. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แนวคิด และหลักการเรียนรู้ตามองค์ประกอบและสาระของ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
1.ชื่อผลงานเด่น  

ปุยฝ้ายสู่เส้นด้าย                           
2.จุดเด่นของผลงาน  
     ฝ้ายเป็นพชืไร่ เป็นพืชที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก และสร้างอาชีพที่ให้รายได้ที่มั่นคงแก่คน
ไทยมาเป็นเวลาหลายร้อยปี   
3.แรงบันดาลใจ  
     ปุยฝ้าย หรือเส้นฝ้ายที่แยกออกจากเมล็ดนี้ ได้ประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมาก เช่นเครื่องนุ่งห่ม ใช้ท าเป็น เสื้อ 
กางเกง หมวก ชุดช้ันในและอ่ืนๆ เครื่องใชใ้นบ้าน มีผ้าคลุมเตียง ผ้าปูทีน่อน ปลอกหมอน ผ้าเย็บทีน่อนและอื่นๆ 
4.ปัจจัย  
     ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ คือ ปุยฝ้ายใช้ท าเป็นเส้นด้าย 
                                                                                                                                                    

                                  
 
 
 
 

 
                       
 

ภาพปัจจัย การเรียนรู้ฝ้ายที่มี
อยู่ในพื้นทีศ่ึกษามาใช้เป็นปัจจัยในการเรียนรู้การท าปุยฝ้ายสู่เส้นด้าย 

5.วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ซึ่งจะท าให้มีการจัดการและการคิดอย่างเป็นขั้นตอน  
   2. ประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยตี่าง ๆ ที่ตนเองมีอยู่เพื่อสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น  
6.วิธีการเรียนรู้  
   1. เก็บดอกฝ้ายออกจากสมอฝ้าย ช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ และน าฝา้ยมาผึ่งแดดแล้วน าฝ้ายเข้าเครื่อง
หีบฝ้าย (อิ้วฝ้าย) เพื่อเอาเมล็ดออก 
   2. ดีดฝ้ายด้วยกงดีดฝ้าย เพื่อให้ฝ้ายเป็นปุยแตกออกจากกันจนปุยฝ้ายฟู ขยุ้มปุยฝ้ายไปพันรอบไม้กลม ๆ ลักษณะ
คล้ายตะเกียบอย่างหลวม ๆ บนแผ่นไม้ล้อฝา้ย เรียกว่า การล้อฝ้ายหรือม้วนฝ้าย เพื่อน าไปปั่นเป็นเส้นด้ายด้วยการเข็น
ฝ้ายต่อไป 
   3. น าฝ้ายทีล่้อเป็นม้วน ๆ มาเข็นปั่นฝ้ายให้เป็นเส้นส าหรับใช้ทอเป็นผืนผ้า โดยเอาปลายม้วนฝ้ายจ่อไว้ที่ไน ส่วนมือ
อีกข้างจับที่หมุนในวงล้อหมุนส่วนไนก็จะหมุนตามท าให้แรงเหว่ียงตีเกลียวม้วนฝ้ายที่จ่อไว้ เมื่อดึงมือที่ถือม้วนฝ้าย
ออกมาก็จะเป็นเส้นฝ้าย   
 
                    
7.ผลการเรียนรู้  
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ภาพปุยฝ้ายสู่เส้นด้าย 

8.สรุปผลการเรียนรู ้ 
1. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ด้านโครงสร้าง ราก ล าต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ด 
2. ศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยา 
3. การขยายพันธ์ุ การดูแลรกัษา การเจริญเติบโต 
4. การน าไปใช้ประโยชน์ 
5. ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน ครูและบุคลากร นักเรียนและชมุชน                       

9.เอกสารอ้างอิง  
กิตติพงษ์  เกียรติวิภาค (2555) การศึกษาและพัฒนาการน าผ้าฝ้ายทอมอื มาประยุกต์ใช้ในการ 

สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัทฑ์ กรณีศึกษา :กลุ่มหมู่บ้านผา้ฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
 มหาวิทยาลัยมหิดล.“ฝ้าย”{ออนไลน}์ เข้าถงึได้จาก : WWW.SC.mahidoI.ac.th/Wiki/.  {14 พ.ย.2514} 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “พืชให้เส้นใย” สืบค้นวันที ่4 เมษายน 2565 จาก 
        WWW.rspg.or.th/pIants_data/use/fiber 1-8 htm 
ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ “ฝ้าย สืบค้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 จาก 
        WWW.qsbg.org/database/botanic_book fuII option/searchch.aspmtxtsearch=ฝ้าย 

เต็ม สมิตินันทน์ ซื่อพรรณไมแ้ห่งประเทศไทย ส านักหอพรรณไม้ กรมอทุยานแห่งชาต สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช,พ.ศ. 2549 
 

    

สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
1.ชื่อผลงานเด่น  

ปุยฝ้ายสู่เส้นด้าย                           
2.จุดเด่นของผลงาน  
     ฝ้ายเป็นพชืไร่ เป็นพืชที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก และสร้างอาชีพที่ให้รายได้ที่มั่นคงแก่คน
ไทยมาเป็นเวลาหลายร้อยปี   
3.แรงบันดาลใจ  
     ปุยฝ้าย หรือเส้นฝ้ายที่แยกออกจากเมล็ดนี้ ได้ประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมาก เช่นเครื่องนุ่งห่ม ใช้ท าเป็น เสื้อ 
กางเกง หมวก ชุดช้ันในและอ่ืนๆ เครื่องใชใ้นบ้าน มีผ้าคลุมเตียง ผ้าปูทีน่อน ปลอกหมอน ผ้าเย็บทีน่อนและอื่นๆ 
4.ปัจจัย  
     ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ คือ ปุยฝ้ายใช้ท าเป็นเส้นด้าย 
                                                                                                                                                    

                                  
 
 
 
 

 
                       
 

ภาพปัจจัย การเรียนรูฝ้้ายที่มี
อยู่ในพื้นทีศ่ึกษามาใช้เป็นปัจจัยในการเรียนรู้การท าปุยฝ้ายสู่เส้นด้าย 

5.วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ซึ่งจะท าให้มีการจัดการและการคิดอย่างเป็นขั้นตอน  
   2. ประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยตี่าง ๆ ที่ตนเองมีอยู่เพื่อสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น  
6.วิธีการเรียนรู้  
   1. เก็บดอกฝ้ายออกจากสมอฝ้าย ช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ และน าฝา้ยมาผึ่งแดดแล้วน าฝ้ายเข้าเครื่อง
หีบฝ้าย (อิ้วฝ้าย) เพื่อเอาเมล็ดออก 
   2. ดีดฝ้ายด้วยกงดีดฝ้าย เพื่อให้ฝ้ายเป็นปุยแตกออกจากกันจนปุยฝ้ายฟู ขยุ้มปุยฝ้ายไปพันรอบไม้กลม ๆ ลักษณะ
คล้ายตะเกียบอย่างหลวม ๆ บนแผ่นไม้ล้อฝา้ย เรียกว่า การล้อฝ้ายหรือม้วนฝ้าย เพื่อน าไปปั่นเป็นเส้นด้ายด้วยการเข็น
ฝ้ายต่อไป 
   3. น าฝ้ายทีล่้อเป็นม้วน ๆ มาเข็นปั่นฝ้ายให้เป็นเส้นส าหรับใช้ทอเป็นผืนผ้า โดยเอาปลายม้วนฝ้ายจ่อไว้ที่ไน ส่วนมือ
อีกข้างจับที่หมุนในวงล้อหมุนส่วนไนก็จะหมุนตามท าให้แรงเหว่ียงตีเกลียวม้วนฝ้ายที่จ่อไว้ เมื่อดึงมือที่ถือม้วนฝ้าย
ออกมาก็จะเป็นเส้นฝ้าย   
 
                    
7.ผลการเรียนรู้  
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์    
สังกัดส านักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน  
เปิดสอนระดับ ชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ที่อยู ่107 หมูท่ี่ 7  ต าบลเชื้อเพลิง  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 32140                    
หมายเลขโทรศัพท์ :.  044-551078     อเีมล :.   

          ชื่อพืชศึกษา เวือระพอม (ตดหมูตดหมา) ลักษณะวิสัยพืชศึกษา ไม้เลื้อย 
 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ  
   ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
       แสดงพระราชด าริและแรงบันดาลใจในการด าเนินงาน ส่งผลให้เกิดความเบิกบาน รอบรู้  
                เชี่ยวชาญ สมดุล สมบูรณ์และถ่ายทอดได้  
   ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

แสดงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตั้งแต่เป็น
สมาชิกฯ–ปัจจุบัน ก่อเกิดเป็นวิทยาการ ปัญญา ภูมิปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม และส่งผลสู่
ประโยชน์แท้แก่มหาชน เช่น แผนการจัดการเรียนรู้  สมรรถภาพทางการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การจัดการฐานข้อมูล การพัฒนานวัตกรรม มีจิตส านึก การอนุรักษ์และ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ฯลฯ 

   ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
        จากการบูรณาการพืชศึกษา 1 เรื่อง ที่สถานศึกษาและชุมชนได้น าไปใช้ประโยชน์   ชื่อ
ผลงานเด่น จุดเด่นของผลงาน  แรงบันดาลใจ  ปัจจัย วัตถุประสงค ์วิธีการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
สรุปผลการเรียนรู้ เอกสารอ้างอิง 

             สาธิต : แสดงขั้นตอน วิธีการ ในการท าผลิตภัณฑ์จากพืชศึกษา  
                 หมายเหตุ : สรุปรายละเอียดแนวคิด ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 
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แบบสรุปผลงานเด่น บอร์ด 3 (ให้กรอกข้อมูล ข้อ 1-9)  
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู ้) 

        
2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริม่ต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

4.ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

                                  
 
 
 
 

 
                     
                   
                   
      
                          ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
5.วัตถุประสงค์  
 
 
                                                                                                                              

                

ชื่อผลงานเด่น ขนมเนียลเวือระพอม ,พิชช่าสะเร็น 

แรงบันดาลใจ เป็นการอนุรักษ์ขนมพื้นบ้านสุรินทร์ โดยการน ารากเวือระพอมต าคั้นเอาน้ าผสมแป้งข้าว
เหนียวทดแทนผงฟูท าให้แป้งมีความฟูและนุม่ นอกจากนี้สว่นของรากมีรสหวานมันท าให้มีความหอมอร่อย 
 

จุดเด่นของผลงาน ขั้นตอนและวิธีการง่าย วัตถุดิบ(เวือระพอม) มีจ านวนเพียงพอในท้องถิ่นสามารถหาได้
ง่ายในชุมชน 

ปัจจัย วัตถุดิบ : น้ าคัน้จากรากเวือระพอม น้ าตาลทรายแดง มะพร้าวขูด แป้งข้าวเหนียว อุปกรณ์ตามภาพ 

วัตถุประสงค ์1.เพื่อให้นักเรยีนรู้ขั้นตอนวีการท าขนมเนียลเวือระพอม 
                 2.เพื่อน าพืชศึกษา(เวือระพอม)มาใช้ประโยชน์ในชุมชน 

แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์    
สังกัดส านักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน  
เปิดสอนระดับ ชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ที่อยู ่107 หมูท่ี่ 7  ต าบลเชื้อเพลิง  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 32140                    
หมายเลขโทรศัพท์ :.  044-551078     อเีมล :.   

          ชื่อพืชศึกษา เวือระพอม (ตดหมูตดหมา) ลักษณะวิสัยพืชศึกษา ไม้เลื้อย 
 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ  
   ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
       แสดงพระราชด าริและแรงบันดาลใจในการด าเนินงาน ส่งผลให้เกิดความเบิกบาน รอบรู้  
                เชี่ยวชาญ สมดุล สมบูรณ์และถ่ายทอดได้  
   ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

แสดงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตั้งแต่เป็น
สมาชิกฯ–ปัจจุบัน ก่อเกิดเป็นวิทยาการ ปัญญา ภูมิปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม และส่งผลสู่
ประโยชน์แท้แก่มหาชน เช่น แผนการจัดการเรียนรู้  สมรรถภาพทางการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การจัดการฐานข้อมูล การพัฒนานวัตกรรม มีจิตส านึก การอนุรักษ์และ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ฯลฯ 

   ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
        จากการบูรณาการพืชศึกษา 1 เรื่อง ที่สถานศึกษาและชุมชนได้น าไปใช้ประโยชน์   ชื่อ
ผลงานเด่น จุดเด่นของผลงาน  แรงบันดาลใจ  ปัจจัย วัตถุประสงค ์วิธีการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
สรุปผลการเรียนรู้ เอกสารอ้างอิง 

             สาธิต : แสดงขั้นตอน วิธีการ ในการท าผลิตภัณฑ์จากพืชศึกษา  
                 หมายเหตุ : สรุปรายละเอียดแนวคิด ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 
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6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

 

 

                                  

 
 
 
 
                     
 
                    ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
8.สรุปผลการเรียนรู ้(ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู ้พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

 

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งทีม่าของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ)    

สรุปผลการเรยีนรู้  นักเรียนได้รับความรู้ประโยชน์ของเวือระพอม รู้วิธีการ วัสดุ  วัถุดิบ  อุปกรณใ์นการ
ท าขนมเนียลเวือระพอม สามารถจัดเตรียมวัตถุดิบ  วัสดุ  อุปกรณ์ในการจัดท า .ลงมือปฏิบัตไิด้ด้วยตนเอง 
รู้จักจัดเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดท าอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถน าเสนอผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ ยอมรับและน าข้อเสนอแนะปรับปรุง รู้จักสรุปผลการด าเนินการเรียนรู้ จัดท าแผ่นพับน าเสนอ
เผยแพร่ผลงานได ้
 

เอกสารอ้างอิง  ที่มา: งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน โรงเรียนโรงเรยีนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์.รายงานพืช
ศึกษา:การน าไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง,2562.เลม่ที1่หน้า3  
               อร่อยพื้นบ้าน “ขนมพโบราณเมืองสุรินทร์หากินยาก” ออนไลน์   เข้าถึงได้จาก 
workpointtoday.com/=ขนมเนียล สืบคน้เมื่อวันที่10 สิงหาคม พ.ศ.2562  

วิธีการเรียนรู ้1.นักเรียนศึกษาประโยชน์และวิธีการจากครูหรอืปราชญ์ชาวบ้าน ทัง้วัสดุ  วัถุดิบ  อุปกรณ์
ในการท าขนมเนียลเวือระพอม  2.นักเรียนและครูช่วยกันเตรียมวัตถุดิบ  วัสดุ  อุปกรณใ์นการจัดท า 
3.ลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่ได้เรียนรู้มา ครคูอยช่วยช้ีแนะ  จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 
4.น าเสนอผลงาน  ตรวจสอบผลงานโดยครูและเพื่อนๆ  น าข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข  
5.สรุปผลการด าเนินการเรียนรู ้จัดท าแผ่นพบัน าเสนอเผยแพร่ผลงาน 

ผลการเรียนรู ้ ได้ขนมเวือระพอมจากฝีมือนักเรียน ที่มีความอร่อยหอมหวานมัน เป็นการอนุรักษ์ขนม
พื้นบ้านสุรินทร์ที่ทุกวันนี้หารบัประทานได้ยาก  เป็นการใช้ประโยชน์จากส่วนของรากเวือระพอมซึ่งเป็นพืช
ศึกษาของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ที่มีการศึกษาทกุส่วนและมีการขยายพันธุเ์พื่ออนุรักษ์พันธุกรรม
พืชให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป 
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หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน : นางรวมพร  คงจันทร์      โทรศัพท์ : 089-891-6621  อีเมล : tketsama@wu.ac.th 

           นางจีรังกานต์ ปักเข็ม        โทรศัพท์ : 089-861-9938   อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 
    * กรณีผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการมีโรคประจ าตัวให้ระบุเพ่ิมเติมในแบบตอบรับ 
    * ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาจัดนิทรรศการ หน่วยงานเบิกจ่ายจากต้นสังกัด 

    

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

 

 

                                  

 
 
 
 
                     
 
                    ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
8.สรุปผลการเรียนรู ้(ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู ้พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

 

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งทีม่าของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ)    

สรุปผลการเรยีนรู้  นักเรียนได้รับความรู้ประโยชน์ของเวือระพอม รู้วิธีการ วัสดุ  วัถุดิบ  อุปกรณใ์นการ
ท าขนมเนียลเวือระพอม สามารถจัดเตรียมวัตถุดิบ  วัสดุ  อุปกรณ์ในการจัดท า .ลงมือปฏิบัตไิด้ด้วยตนเอง 
รู้จักจัดเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดท าอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถน าเสนอผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ ยอมรับและน าข้อเสนอแนะปรับปรุง รู้จักสรุปผลการด าเนินการเรียนรู้ จัดท าแผ่นพับน าเสนอ
เผยแพร่ผลงานได ้
 

เอกสารอ้างอิง  ที่มา: งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน โรงเรียนโรงเรยีนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์.รายงานพืช
ศึกษา:การน าไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง,2562.เลม่ที1่หน้า3  
               อร่อยพื้นบ้าน “ขนมพโบราณเมืองสุรินทร์หากินยาก” ออนไลน์   เข้าถึงได้จาก 
workpointtoday.com/=ขนมเนียล สืบคน้เมื่อวันที่10 สิงหาคม พ.ศ.2562  

วิธีการเรียนรู ้1.นักเรียนศึกษาประโยชน์และวิธีการจากครูหรอืปราชญ์ชาวบ้าน ทัง้วัสดุ  วัถุดิบ  อุปกรณ์
ในการท าขนมเนียลเวือระพอม  2.นักเรียนและครูช่วยกันเตรียมวัตถุดิบ  วัสดุ  อุปกรณใ์นการจัดท า 
3.ลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่ได้เรียนรู้มา ครคูอยช่วยช้ีแนะ  จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 
4.น าเสนอผลงาน  ตรวจสอบผลงานโดยครูและเพื่อนๆ  น าข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข  
5.สรุปผลการด าเนินการเรียนรู ้จัดท าแผ่นพบัน าเสนอเผยแพร่ผลงาน 

ผลการเรียนรู ้ ได้ขนมเวือระพอมจากฝีมือนักเรียน ที่มีความอร่อยหอมหวานมัน เป็นการอนุรักษ์ขนม
พื้นบ้านสุรินทร์ที่ทุกวันนี้หารบัประทานได้ยาก  เป็นการใช้ประโยชน์จากส่วนของรากเวือระพอมซึ่งเป็นพืช
ศึกษาของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ที่มีการศึกษาทกุส่วนและมีการขยายพันธุเ์พื่ออนุรักษ์พันธุกรรม
พืชให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเจรญิศิลป์ศึกษา “โพธิ์ค าอนุสรณ์” จังหวัด สกลนคร 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
เปิดสอนระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที่อยู ่เลขที่ 402 หมู่ 2 ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  
โทรศัพท์ 042709142  อีเมล charoensin@gmail.com 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
 ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝัง
ให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปีติที่จะท าการศึกษา และอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้
วิธีการสอนการอบรมท่ีให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายต่อตนเองจะท าให้
เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อประเทศระยะยาว”  
8 กุมภาพันธ์ 2536 ณ ส านักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
 ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้  คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ตลอดจนนักเรียนทุกคนของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์ค าอนุสรณ์” อ าเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร มีปณิธานที่จะสืบสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ได้รับอนุญาตให้เป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  รหัสสมาชิกคือ 7-47290-002 ส่งผลให้โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นสวยงาม  ก่อให้เกิด
ความเบิกบานแก่บุคลากร นักเรียน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1. ด้านวิชาการ 
- ผู้เรียน เกิดจินตนาการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ทักษะการคิดค านวณหาพ้ืนที่ การหาความสูง และทักษะ
การสังเกต นักเรียนได้ศึกษาวงจรชีวิตของอัญชัน โดยการสังเกตบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา 
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รวมทั้งศึกษานิเวศวิทยา  และประโยชน์ของพืชศึกษา นอกจากนี้ยังส่งเสริมด้านศิลปะของนักเรียน  มีการจัด
กิจกรรมแข่งขันภาพวาด และภาพถ่าย ทางพฤกษศาสตร์ของพืชศึกษาและพรรณไม้ในโรงเรียน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความช านาญในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการ มีวีการสอนที่หลากหลาย พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
- สถานศึกษา มีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเบิกบาน มีบรรยากาศที่ดี มี
แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 
- ชุมชน โรงเรียนต้องให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้มีบทบาทมีส่วนร่วมใน 
การวางแผน ปฏิบัติและตัดสินใจอย่างแท้จริง ส่งเสริมให้ชุมชนเห็นความส าคัญและเกิดความตระหนักร่วมกัน
ในการ สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2. ด้านภูมิปัญญา 
 นักเรียนรู้จักวิธีการถ่ายทอดความรู้ เกดิองค์ความรู้ใหม่ และสามารถสร้างนวัตกรรมโดยน าพืชศึกษา
มาท าเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น น้ าดอกอัญชัน นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
ชุมชน โดยเชิญปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน เช่น การท าผ้า
ย้อมสีสกดัจากดอกอัญชัน และให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ในท้องถิ่น มีการรวบรวมข้อมูลพ้ืนบ้านและ
ประโยชน์ในท้องถิ่นไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง 
3.ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 นักเรียนเกิดคุณธรรมจาก กระบวนการเรียนรู้ คือ ความรับผิดชอบ ความอดทน ความพากเพียร 
ความเมตตา ความเกื้อกูล ความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ต่อเพ่ือนร่วมงานและสัตว์ 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  
ชื่อผลงานเด่น ผ้าย้อมสีสกัดจากดอกอัญชัน 
จุดเด่นของผลงาน กระบวนการสกัดสีจากดอกอัญชัน 
แรงบันดาลใจ 
การด าเนินโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ก่อให้เกิดจิตส านึกเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์เป็นผลงานผ้าย้อมสีสกัดจากดอกอัญชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ปัจจัย 
      ตัวแปรต้น : สารที่ใช้สกัดสีดอกอัญชัน 
      ตัวแปรตาม : สีของสารสกัดจากดอกอัญชัน 
      ตัวแปรควบคุม : ชนิดและปริมาณของสารที่ใช้สกัดสี  ปริมาณของดอกอัญชัน  ลักษณะของดอกอัญชัน
(สด-แห้ง)  ชนิดของผ้าที่ใช้ย้อมสี  อุณหภูมิ เวลาในการย้อม 
 
 
 

แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเจรญิศิลป์ศึกษา “โพธิ์ค าอนุสรณ์” จังหวัด สกลนคร 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
เปิดสอนระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที่อยู ่เลขที่ 402 หมู่ 2 ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  
โทรศัพท์ 042709142  อีเมล charoensin@gmail.com 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
 ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝัง
ให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปีติที่จะท าการศึกษา และอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้
วิธีการสอนการอบรมท่ีให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายต่อตนเองจะท าให้
เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อประเทศระยะยาว”  
8 กุมภาพันธ์ 2536 ณ ส านักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
 ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้  คณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ตลอดจนนักเรียนทุกคนของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์ค าอนุสรณ์” อ าเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร มีปณิธานที่จะสืบสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ได้รับอนุญาตให้เป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  รหัสสมาชิกคือ 7-47290-002 ส่งผลให้โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นสวยงาม  ก่อให้เกิด
ความเบิกบานแก่บุคลากร นักเรียน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1. ด้านวิชาการ 
- ผู้เรียน เกิดจินตนาการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ทักษะการคิดค านวณหาพ้ืนที่ การหาความสูง และทักษะ
การสังเกต นักเรียนได้ศึกษาวงจรชีวิตของอัญชัน โดยการสังเกตบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา 
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                                                (ภาพปัจจัยการเรียนรู้) 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาสีของผ้าย้อมสารสกัดดอกอัญชันด้วยสารสกัดสีต่างชนิดกัน  
วิธีการเรียนรู้ 
นักเรียนศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ เก็บดอกอัญชันแบบดอกสดและ
ตากแห้ง แยกดอกอัญชัน สด-แห้ง อย่างละ จ านวน 10 กรัมในสารสกัดต่างชนิดกัน จ านวน 500 มิลลิลิตร 
ได้แก่ น้ ากลั่น  เอทานอล 95% เมททิลแอลกอฮอล์  อะซิโตน  น้ าส้มสายชู และกรดไฮโดรคลอริก เป็นเวลา 
30 นาท ีสังเกตและบันทึกผลสีดอกและสารสกัด  เตรียมผ้าส าหรับย้อมสีสารสกัดดอกอัญชัน คือ ผ้าแมมเบิร์ต  
ย้อมร้อนนาน 1 ชั่วโมง ผึ่ง ตากให้แห้งสังเกตและบันทึกผล ส ารวจความพึงพอใจผ้าย้อมสีจากดอกอัญชัน 
ผลการเรียนรู้ 
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                                                (ภาพปัจจัยการเรียนรู้) 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาสีของผ้าย้อมสารสกัดดอกอัญชันด้วยสารสกัดสีต่างชนิดกัน  
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นักเรียนศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ เก็บดอกอัญชันแบบดอกสดและ
ตากแห้ง แยกดอกอัญชัน สด-แห้ง อย่างละ จ านวน 10 กรัมในสารสกัดต่างชนิดกัน จ านวน 500 มิลลิลิตร 
ได้แก่ น้ ากลั่น  เอทานอล 95% เมททิลแอลกอฮอล์  อะซิโตน  น้ าส้มสายชู และกรดไฮโดรคลอริก เป็นเวลา 
30 นาท ีสังเกตและบันทึกผลสีดอกและสารสกัด  เตรียมผ้าส าหรับย้อมสีสารสกัดดอกอัญชัน คือ ผ้าแมมเบิร์ต  
ย้อมร้อนนาน 1 ชั่วโมง ผึ่ง ตากให้แห้งสังเกตและบันทึกผล ส ารวจความพึงพอใจผ้าย้อมสีจากดอกอัญชัน 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย  จังหวัด อุบลราชธานี 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที่อยู ่160 หมู่ 11 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280 
โทรศัพท์ 045-379122    อีเมล  ict@nl.ac.th 

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

“การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น
ความงดงาม ความสนใจ และเกิดความปิติท่ีจะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การให้วิธีสอน การ
อบรมและให้ความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิด
ความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”  

 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ก่อให้เกิดการเรียนรู้กับธรรมชาติ ก่อให้เกิดจิตส านึก
รักษ์ธรรมชาติ เห็นความงดงาม เกิดความสนใจ และสามารถน าพรรณไม้มาประยุกต์เข้ากับการจัดการเรียนรู้
ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ ผลงาน ชิ้นงาน ภูมิปัญญา ที่สามารถน ามาใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  

ภาพไทยเอกรงค์ด้วยสีน้ าจากย่านางแดง 
 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที ่3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู้ ) 

                                TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 1 บรรทัด 

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

      TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                      TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

4.ปัจจัย (ปจัจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                     TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย  

                                  
 
 
 
 
 
                         
 

ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
 
 

ชื่อผลงานเด่น ภาพไทยเอกรงค์ด้วยสีน  าจากเถาย่านางแดง 

แรงบันดาลใจ เถาของย่านางแดงสามารถให้สีได้ จึงน ามาประยุกต์เป็นสีน้ า เพ่ือประดิษฐ์งานศิลปะภาพ
ไทยเอกรงค์ 

จุดเด่นของผลงาน วิธีการศึกษาและการน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างงานศิลปะ 

ปัจจัย ปัจจัยทางชีวภาพ สีจากเถาของย่านางแดง 

แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย  จังหวัด อุบลราชธานี 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที่อยู ่160 หมู่ 11 ต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280 
โทรศัพท์ 045-379122    อีเมล  ict@nl.ac.th 

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

“การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น
ความงดงาม ความสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การให้วิธีสอน การ
อบรมและให้ความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิด
ความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”  

 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ก่อให้เกิดการเรียนรู้กับธรรมชาติ ก่อให้เกิดจิตส านึก
รักษ์ธรรมชาติ เห็นความงดงาม เกิดความสนใจ และสามารถน าพรรณไม้มาประยุกต์เข้ากับการจัดการเรียนรู้
ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ ผลงาน ชิ้นงาน ภูมิปัญญา ที่สามารถน ามาใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  

ภาพไทยเอกรงค์ด้วยสีน้ าจากย่านางแดง 
 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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5.วัตถุประสงค์  
 
                                                                                                                              

 

                     TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

                    TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

 

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
 
 

วัตถุประสงค์ ศึกษาวิธีท าสีน้ าจากเถาของย่านางแดง และศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพของสีน้ าจากเถาของ
ย่านางแดง 

วิธีการเรียนรู้ 1. ศึกษาวิธีการท าสีน้ าจากเถาย่านางแดง น าส่วนเถาของย่านางแดงที่อบแล้ว มาต้ม 
จากนั้นน ามากรอง และผสมปูนขาว แล้วน ามาต้มอีกครั้งเพ่ือให้สีเกิดความหนืด น าสีน้ าที่ได้จากเถาย่านาง
แดงมาวาดภาพภาพไทยเอกรงค์ 2. ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพของสีน้ าจากเถาย่านางแดง น าเกลือ
ละลายน้ า น าสีจากข้อ 1 มาผสม แล้วท าให้หนืด น าสีน้ าที่ได้มาวาดภาพไทยเอกรงค์ และเปลี่ยนน้ าเกลือ
เป็นน้ าขี้เถ้า และท าตามวิธีในข้อ 2 
 

ผลการเรียนรู้ ภาพวาดไทยเอกรงค์จากเถาย่านางแดง 



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 237

8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

 

                            TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด  

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

                  TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย 

 
    

 

 

 

 

 

 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์          โทรศัพท์ : 089–8916621  อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรังกานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938   อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

สรุปผลการเรียนรู้ เถาของย่านางแดง สามารถน ามาท าเป็นสีน าได้ และจากการศึกษาสีน้ าจากย่านางแดง 
สามารถน ามาวาดภาพไทยเอกรงค์ได้ โดยจากการส ารวจความพึงพอใจของครูและนักเรียนโรงเรียนนาจะ
หลวยต่อภาพไทยเอกรงค์ที่วาดจากสีน้ าจากเถาว์ย่านางแดง พบว่า สีน้ าจากเถาย่านางแดงที่ผสมน้ าขี้เถ้าที่
น ามาวาดภาพไทยเอกรงค์ มีความพึงพอใจสูงที่สุด รองลงมาคือ ภาพไทยเอกรงค์ที่วาดจากสีน้ าจากเถา
ย่านางแดงที่ผสมน้ าเกลือ 

เอกสารอ้างอิง ประภากร สุคนธมณ. (2560). สีสันจากพันธุ์พฤกษา. http : WWW.file:C:Users.Kanit.C 
กานติมา ผาสิน (2562) สีย้อมเซลล์จากส่วนประกอบของย่านางแดง ประภากร สุคนธมณี .(2560). การ
สกัดสีจากธรรมชาติ นฤมล เถื่อนกูล. (2557). สารที่ช่วยในการติดสี 
 
 

5.วัตถุประสงค์  
 
                                                                                                                              

 

                     TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

                    TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

 

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
 
 

วัตถุประสงค์ ศึกษาวิธีท าสีน้ าจากเถาของย่านางแดง และศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพของสีน้ าจากเถาของ
ย่านางแดง 

วิธีการเรียนรู้ 1. ศึกษาวิธีการท าสีน้ าจากเถาย่านางแดง น าส่วนเถาของย่านางแดงที่อบแล้ว มาต้ม 
จากนั้นน ามากรอง และผสมปูนขาว แล้วน ามาต้มอีกครั้งเพ่ือให้สีเกิดความหนืด น าสีน้ าที่ได้จากเถาย่านาง
แดงมาวาดภาพภาพไทยเอกรงค์ 2. ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพของสีน้ าจากเถาย่านางแดง น าเกลือ
ละลายน้ า น าสีจากข้อ 1 มาผสม แล้วท าให้หนืด น าสีน้ าที่ได้มาวาดภาพไทยเอกรงค์ และเปลี่ยนน้ าเกลือ
เป็นน้ าขี้เถ้า และท าตามวิธีในข้อ 2 
 

ผลการเรียนรู้ ภาพวาดไทยเอกรงค์จากเถาย่านางแดง 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ. 2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลำดับบัตร    ✓ ป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนนารีนุกูล     จังหวัดอุบลราชธานี 
สังกดั สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี - อำนาจเจริญ 
เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
ที่อยู ่102 ถนนแจ้งสนิท  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-244575  อีเมล : email@narinukun.ac.th 

          ชื่อพืชศึกษา ถั่วแปบ      ลักษณะวิสัยพืชศึกษา ไมเ้ลื้อย 
 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ  
   ส่วนที่ 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ 

จากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความว่า“การสอนและอบรม
ให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และ
เกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัว
ว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่
ประเทศไทยในระยะยาว” ให้ไว้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2536 ณ อาคารที่ประทับในสำนักงานชลประทานเขต 
1 จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนนารีนุกูลตระถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือให้น่าสนใจ ใคร่รู้ มีความเบิกบานจากการร่วมกิจกรรม มีความละเอียดอ่อน ลุ่มลึกในเกี่ยวกับพืชพรรณจน
เกิดความรอบรู้ เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ปรับการดำเนินชีวิตของตนเองเข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพ่ือให้
เกิดความสุข สมบูรณ์สามารถถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์จากสิ่งที่เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
ของตนเอง  
  

   ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สามารถบูรณาการทั้ง 5 องค์ประกอบเข้ากับเข้ากับทุกรายวิชาในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งเข้ากับบริบทของเนื้อหานั้นๆ ได้อย่างกลมกลืน ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่าง
สร้างสรรมีความสุขเบิกบานก่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดนวัตกรรม มีจิตสำนึก การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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   ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
1. ชือ่ผลงานเด่น  
“แบบจำลองเนื้อเยื่อถั่วแปบจากดินเยื่อกระดาษ” 
2. จุดเด่นของผลงาน  
แบบจำลองเนื้อเยื่อถั่วแปบ(ราก ลำต้น ใบ) โดยใช้ดินเยื่อกระดาษแสดงภาพจากกล้องจุลทรรศน์ โครงสร้าง
และชนิดของเนื้อเยื่อ ขยายขนาดให้เห็นชัดเจนจับต้องได้เป็นสื่อทีเ่ข้าใจง่าย ดึงดูดความสนใจ หลักการอนุรักษ์ 
3. แรงบันดาลใจ  
การสอนให้เข้าใจถึงรายละเอียดของสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่นเนื้อเยื่อถั่วแปบ จึงสร้างแบบจำลองเพ่ือ
แสดงรายละเอียดนักเรียนได้ปฏิบัติเข้าใจยิ่งขึ้น นำสิ่งที่ไร้ค่ามาสร้างคุณค่า สามารถต่อยอดชิ้นงานอื่นๆ ได้ 
                                                                                                                              

4. ปัจจัย  
อุปกรณ์ปฏิบัติการศึกษาเนื้อเยื่อพืช , ภาพเนื้อเยื่อถั่วแปบจากกล้องจุลทรรศน์, กระดาษเหลือใช้(กระดาษรี
ไซเคิล)  กาวแป้งเปียก   น้ำ  ภาชนะ 
                                                                                                                              

                                                                                                                              

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. วัตถุประสงค์  

5.1. เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจระบบเนื้อเยื่อพืช 
 5.2. เพ่ือบูรณาการพืชศึกษาสู่ห้องเรียน ปลูกฝังความรักหวงแหน 
                                                                                                                          

6. วิธีการเรียนรู้  
1. นักเรียนทำปฏิบัติการศึกษาเนื้อเยื่อถั่วแปบ(ลำต้น, ราก, ใบ) ผ่านกล้องจุลทรรศน์ บันทึกภาพ 
2. วางแผน ออกแบบ ขยายขนาด โมเดลเนื้อเยื่อถั่วแปบ กำหนดสีแสดงถึงชนิดของเซลล์และเนื้อเยื่อ 
3. นักเรียนเตรียมดินเยื่อกระดาษ ผสมสีตามท่ีออกแบบไว้ 
4. สร้างแบบจำลองตามแบบ ชี้ส่วนเนื้อเยื่อที่สำคัญ 

แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ. 2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลำดับบัตร    ✓ ป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนนารีนุกูล     จังหวัดอุบลราชธานี 
สังกดั สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี - อำนาจเจริญ 
เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
ที่อยู ่102 ถนนแจ้งสนิท  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-244575  อีเมล : email@narinukun.ac.th 

          ชื่อพืชศึกษา ถั่วแปบ      ลักษณะวิสัยพืชศึกษา ไมเ้ลื้อย 
 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ  
   ส่วนที่ 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ 

จากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความว่า“การสอนและอบรม
ให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และ
เกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัว
ว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่
ประเทศไทยในระยะยาว” ให้ไว้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2536 ณ อาคารที่ประทับในสำนักงานชลประทานเขต 
1 จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนนารีนุกูลตระถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือให้น่าสนใจ ใคร่รู้ มีความเบิกบานจากการร่วมกิจกรรม มีความละเอียดอ่อน ลุ่มลึกในเกี่ยวกับพืชพรรณจน
เกิดความรอบรู้ เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ปรับการดำเนินชีวิตของตนเองเข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพ่ือให้
เกิดความสุข สมบูรณ์สามารถถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์จากสิ่งที่เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
ของตนเอง  
  

   ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สามารถบูรณาการทั้ง 5 องค์ประกอบเข้ากับเข้ากับทุกรายวิชาในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งเข้ากับบริบทของเนื้อหานั้นๆ ได้อย่างกลมกลืน ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่าง
สร้างสรรมีความสุขเบิกบานก่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดนวัตกรรม มีจิตสำนึก การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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7. ผลการเรียนรู้  
          ได้ชิ้นงานแบบจำลองโครงสร้างเนื้อเยื่อถั่วแปบ(ลำต้น, ราก, ใบ) ที่มีขนาดใหญ่จับต้องได้ สีสันสวยงาม
น่าสนใจ ระบุองค์ประกอบของระบบเนื้อเยื่อลำเลียง ระบบเนื้อเยื่อผิว และระบบเนื้อเยื่อพ้ืนได้ เกิดความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหา เข้าใจธรรมชาติของเนื้อเยื่อพืชสามารถอธิบายถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ ใช้เป็นสื่อ
ประกอบการเรียนไดส้ะดวก เข้าใจเนื้อหาได้เร็วยิ่งขึ้น 
                                                                                                                              

                       
 

8. สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการศึกษาเนื้อเยื่อพืชผ่านกล้องจุลทรรศน์ ใช้สมาธิในการตัดเนื้อเยื่อพืช(ถ่ัวแปบ) 

ให้บางที่สุด ย้อมสี และสามารถเห็นระบบเนื้อเยื่อที่สวยงามเรียงเป็นระบบ ใช้เทคนิคถ่ายภาพผ่าน
โทรศัพท์มือถือ นำภาพขยายอัตราส่วน สร้างแบบจำลอง โดยใช้กระดาษรีไซเคิล นวดผสมกาวให้เป็นเนื้อ
เดียวกันต้องอาศัยความพยายามสร้างชิ้นงานแบบจำลองโครงสร้างเนื้อเยื่อถั่วแปบ(ลำต้น, ราก, ใบ) เกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานตนเอง รักและหวงพืชศึกษา(ถ่ัวแปบ) สามารถต่อยอดนำวัสดุไร้ค่าสร้างมูลค่าได้อย่างยั่งยืน 

 

9. เอกสารอ้างอิง  
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
               บรมราชกุมารี(อพ.สธ.)  “คู่มือการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พุทธศักราช  
               2560” : หน้า 138 
   เว็บไชต์  https://www.youtube.com/watch?v=pTZLADtMOwQ ; “การทำดินเยื่อกระดาษ” 
              (วันที่ 24 มกราคม 2565)   
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนนิคมน้ าอูนเจริญวิทยา  จังหวัด สกลนคร 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร 
เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาช้ันปีที่ 1-6 
ที่อยู ่77 หมู ่5 ต าบลหนองปลิง อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัดสกลนคร 
หมายเลขโทรศัพท์ : 042-789247  อเีมล :..…………-…….................... 

          ชื่อพืชศึกษา มะละกอแขกด าลูกผสม  ลักษณะวิสัยพืชศึกษา พืชล้มลุก 
 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
   ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
       แสดงพระราชด าริและแรงบันดาลใจในการด าเนินงาน ส่งผลให้เกิดความเบิกบาน รอบรู้  
                เชี่ยวชาญ สมดุล สมบูรณ์และถ่ายทอดได้  
   ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

แสดงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตั้งแต่เป็น
สมาชิกฯ–ปัจจุบัน ก่อเกิดเป็นวิทยาการ ปัญญา ภูมิปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม และส่งผลสู่
ประโยชน์แท้แก่มหาชน เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ สมรรถภาพทางการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การจัดการฐานข้อมูล การพัฒนานวัตกรรม มีจิตส านึก การอนุรักษ์และ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ฯลฯ 

   ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
        จากการบูรณาการพืชศึกษา 1 เรื่อง ที่สถานศึกษาและชุมชนได้น าไปใช้ประโยชน์   ชื่อ
ผลงานเด่น จุดเด่นของผลงาน  แรงบันดาลใจ  ปัจจัย วัตถุประสงค ์วิธีการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
สรุปผลการเรียนรู้ เอกสารอ้างอิง 

             สาธิต : แสดงขั้นตอน วิธีการ ในการท าผลิตภัณฑ์จากพืชศึกษา  
                 หมายเหตุ : สรุปรายละเอียดแนวคิด ไม่เกนิ 2 หน้ากระดาษ A4 

7. ผลการเรียนรู้  
          ไดช้ิ้นงานแบบจำลองโครงสร้างเนื้อเยื่อถั่วแปบ(ลำต้น, ราก, ใบ) ที่มีขนาดใหญ่จับต้องได้ สีสันสวยงาม
น่าสนใจ ระบุองค์ประกอบของระบบเนื้อเยื่อลำเลียง ระบบเนื้อเยื่อผิว และระบบเนื้อเยื่อพ้ืนได้ เกิดความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหา เข้าใจธรรมชาติของเนื้อเยื่อพืชสามารถอธิบายถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ ใช้เป็นสื่อ
ประกอบการเรียนไดส้ะดวก เข้าใจเนื้อหาได้เร็วยิ่งขึ้น 
                                                                                                                              

                       
 

8. สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
นักเรยีนได้ฝึกปฏิบัติการศึกษาเนื้อเยื่อพืชผ่านกล้องจุลทรรศน์ ใช้สมาธิในการตัดเนื้อเยื่อพืช(ถ่ัวแปบ) 

ให้บางที่สุด ย้อมสี และสามารถเห็นระบบเนื้อเยื่อที่สวยงามเรียงเป็นระบบ ใช้เทคนิคถ่ายภาพผ่าน
โทรศัพท์มือถือ นำภาพขยายอัตราส่วน สร้างแบบจำลอง โดยใช้กระดาษรีไซเคิล นวดผสมกาวให้เป็นเนื้อ
เดียวกันต้องอาศัยความพยายามสร้างชิ้นงานแบบจำลองโครงสร้างเนื้อเยื่อถั่วแปบ(ลำต้น, ราก, ใบ) เกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานตนเอง รักและหวงพืชศึกษา(ถ่ัวแปบ) สามารถต่อยอดนำวัสดุไร้ค่าสร้างมูลค่าไดอ้ย่างยั่งยืน 

 

9. เอกสารอ้างอิง  
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
               บรมราชกุมารี(อพ.สธ.)  “คู่มือการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พุทธศักราช  
               2560” : หน้า 138 
   เว็บไชต์  https://www.youtube.com/watch?v=pTZLADtMOwQ ; “การทำดินเยื่อกระดาษ” 
              (วันที่ 24 มกราคม 2565)   
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แบบสรุปผลงานเด่น บอร์ด 3 (ให้กรอกข้อมูล ข้อ 1-9)  
 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู ้) 

2.  จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

3.  แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 

 
                                                                                                                              

 

4.  ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

 

 

                       

                                  
 
 
 
 

 
                         
 
5.  วัตถุประสงค์  
 
                                                                                                                              

 
 

ชื่อผลงานเด่น  ผ้าพิมพ์สีธรรมชาติจากสารสกัดใบมะละกอ 

แรงบันดาลใจ   
จากการด าเนินโครงการ “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนก่อเกิดจิตส านึก  เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สร้างสรรคม์าเป็นผลงานผ้าพิมพ์สีธรรมชาติจากสารสสกัดใบมะละกอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

จุดเด่นของผลงาน   
กระบวนการท าผ้าพิมพ์สีธรรมชาติจากสารสกัดใบมะละกอ  ใช้หลักความสมดุลของธรรมชาติเป็นมิตร   
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ตัวแปรต้น  สารสกัดจากใบมะละกอ 
ตัวแปรตาม  สีผ้าฝ้ายที่ได้จากการย้อมด้วยสารสกัดจากใบมะละกอ 
ตัวแปรควบคุม  ความเข้มข้นของเอทิลแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการสกัด  ระยะเวลาในการย้อมโดยสกัดด้วยวิธี  
Column chromatography 

วัตถุประสงค ์
เพื่อถ่ายทอดความงามจากธรรมชาติสู่ความสวยงามบนผืนผ้า  มาเป็นผ้าพิมพ์สีธรรมชาติจากสารสกัด    
ใบมะละกอ 
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6.  วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดบั ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

                     

7.  ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

 

 

                                  

 
 
 
 
                   
       
 
8.  สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 
สรุปผลการเรยีนรู ้
มะละกอเป็นพืชที่มีอยู่ตามท้องถิ่นทั่วไป  สามารถน ามาประกอบอาหารได้และสีของใบยังสามารถน ามา
สกัดเป็นสีย้อมผ้าได้โดยสารสกัดจากใบมะละกอ  น ามาย้อมผ้าฝ้ายใหส้ีเขยีวอบเหลืองอ่อน  และพิมพล์าย
ด้วยใบไม้  ดอกไม้  เกิดความสวยงามบนผืนผ้า  กลายมาเป็นผ้าพิมพ์สีธรรมชาติจากสารสกัดใบมะละกอ 
ที่มีลวดลายสวยงาม  มีเอกลกัษณ์ 

วิธีการเรียนรู ้
นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลจากงานวิจัย  สอบถามข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ  เก็บตัวอย่างใบมะละกอดิบ
มาอบแห้งแล้วน ามาบดเป็นผงแช่ในเอทานอล  เพื่อสกัดคลอโรฟิลล์  น าผ้าฝ้ายมาย้อมด้วยสารสกัดจากใบ
มะละกอ  จากนั้นพิมพ์สีธรรมชาติด้วยใบไม้  ดอกไม้  ทีอ่ยู่ในบริเวณโรงเรียน 

ผลการเรียนรู ้
สารสกัดจากใบมะละกอที่แยกโดยวิธี  Column chromatho graphy  ถ้าใช้สารสม้ในการสกัดจะให้สี
เขียวอมเหลืองอ่อน เมื่อย้อมกับผ้าฝ้ายใหส้ีเขียวอมเหลืองอ่อน   น ามาพิมพ์ลายด้วยใบไม้  ดอกไม้  
ภายในบริเวณโรงเรียนได้ผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์สีธรรมชาติจากสารสกัดใบมะละกอ  ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ ์

แบบสรุปผลงานเด่น บอร์ด 3 (ให้กรอกข้อมูล ข้อ 1-9)  
 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู ้) 

2.  จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

3.  แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบนัดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 

 
                                                                                                                              

 

4.  ปัจจัย (ปจัจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

 

 

                       

                                  
 
 
 
 

 
                         
 
5.  วัตถุประสงค์  
 
                                                                                                                              

 
 

ชื่อผลงานเด่น  ผ้าพิมพ์สีธรรมชาติจากสารสกัดใบมะละกอ 

แรงบันดาลใจ   
จากการด าเนินโครงการ “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนก่อเกิดจิตส านึก  เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สร้างสรรคม์าเป็นผลงานผ้าพิมพ์สีธรรมชาติจากสารสสกัดใบมะละกอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

จุดเด่นของผลงาน   
กระบวนการท าผ้าพิมพ์สีธรรมชาติจากสารสกัดใบมะละกอ  ใช้หลักความสมดุลของธรรมชาติเป็นมิตร   
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ตัวแปรต้น  สารสกัดจากใบมะละกอ 
ตัวแปรตาม  สีผ้าฝ้ายที่ได้จากการย้อมด้วยสารสกัดจากใบมะละกอ 
ตัวแปรควบคุม  ความเข้มข้นของเอทิลแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการสกัด  ระยะเวลาในการย้อมโดยสกัดด้วยวิธี  
Column chromatography 

วัตถุประสงค ์
เพื่อถ่ายทอดความงามจากธรรมชาติสู่ความสวยงามบนผืนผ้า  มาเป็นผ้าพิมพ์สีธรรมชาติจากสารสกัด    
ใบมะละกอ 
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9.  เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

    
 

    

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิดภายใน วันอังคารที ่21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิดมาที่ไปยัง ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

  นางรวมพร คงจันทร ์โทรศัพท์ : 089-8916621  E–mail : kraompor@wu.ac.th 
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Deepa Mohan and sanda James.(2020).EXTRACTION OF PLANT BASED TEXTILE 
DYES.International Journal Of Creative Research Thoughts (IJCRT). 115-118 
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หน้า 73 - 82 
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จากใบหมี่บนเส้นใยไหม ย้อมด้วยกระบวนการการย้อมแบบดูดซึม.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
Suharno Rusdi,Huda F. Maulana,NuriajiL.Samudro,Achmad Chafidz.(2019).Investigating the 
Potential Use of Papaya Leaf Extract as Natural Dyes in the Textile Industry.Materials 
Science Forum.Vol.991,pp129-134 
Eva Bou Belda,Maria Angeles Bonet Aracil.(2019).BIO BASED PRINTING WITH NATURAL 
DYES.MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERRA TEXTIL 
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แบบเสนอแนวคิด  

การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร3โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปC อพ.สธ.ประโยชน3แทGแกHมหาชน 

ระหวHางวันท่ี 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ3 ตำบลไทยบุรี อำเภอทHาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลำดับบัตร    R ป#ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร8โรงเรียน  

   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร8โรงเรียน ข้ันท่ี 1 

   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร8โรงเรียน ข้ันท่ี 2 
 

ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนบGานหมอ “พัฒนานุกูล” จังหวัด สระบุรี 

สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี 

เป̀ดสอนระดับ มัธยมศึกษาปCท่ี 1-6 

ท่ีอยูH 242 หมูH 12 ต.บGานหมอ อ.บGานหมอ จ.สระบุรี 18130 

โทรศัพท3 036-242106 อีเมล - 
 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หนGากระดาษ A4 และแนบภาพรHางการจัดนิทรรศการ (ถGามี) 

สHวนท่ี 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ 

ตามท่ีแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจKา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริบาเก่ียวกับการอนุรักษ8พันธุกรรมพืช ซ่ึงมีใจความดังตRอไปน้ี“การสอนและอบรม

ใหKเด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ8พืชพรรณน้ัน ควรใชKวิธีการปลูกฝYงใหKเด็กเห็นความงดงาม ความสนใจ และเกิด

ความปZติท่ีจะทำการศึกษาและอนุรักษ8พืชพรรณตRอไป การใหKวิธีสอนและการอบรมจนเกิดใหKความรูKสึกกลัววRา  

หากไมRอนุรักษ8แลKวจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแกRตนเอง จะทำใหKเด็กเกิดความเครียด ซ่ึงจะเป\นผลเสียแกR

ประเทศในระยะยาว” ดังน้ันโครงการอนุรักษ8พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ จึงไดKดำเนินงาน

สนองพระราชดำริจัดต้ังงาน “สวนพฤกษศาสตร8โรงเรียน”เพ่ือเป\นส่ือในการสรKางจิตสำนึกดKานอนุรักษ8

พันธุกรรมพืชโดยใหKเยาวชนน้ันไดKใกลKชิดกับพืชพรรณไมK เห็นคุณคRาประโยชน8 ความสวยงาม อันจะกRอใหKเกิด

ความคิดท่ีจะอนุรักษ8พืชพรรณตRอไป จากความสำคัญดังกลRาว โรงเรียนบKานหมอ “พัฒนานุกูล” จึงรRวมใจกัน

นKอมนำพระราชดิริงานสวนพฤกษศาสตร8บูรณาการจัดการเรียนการสอนทุกกลุRมสาระ เพ่ือใหKผูKเรียนเกิด

คุณลักษณะอันพึงประสงค8ตามแนวทางการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร8โรงเรียนและยังเป\นแหลRงท่ีรวบรวม

พันธุ8พืชชนิดตRางๆ ทีมีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถ่ินอาศัยเดิม มีหKองสมุด สถานท่ีเก็บรวบรวม

ตัวอยRางพรรณไมKรักษาสภาพ อาจเป\นตัวอยRางแหKงหรือตัวอยRางดอง หรือเก็บรักษาดKวยวิธีอ่ืนๆ พันธุ8พืชท่ีทำ

การรวบรวมไวKน้ันจะเป\นแหลRงขKอมูลและการเผยแพรRความรูKเก่ียวกับพันธุ8ไมKเพ่ือเป\นส่ือและแหลRงเรียนรูK จัด

9.  เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

    
 

    

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิดภายใน วันอังคารที ่21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิดมาที่ไปยัง ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

  นางรวมพร คงจันทร ์โทรศัพท์ : 089-8916621  E–mail : kraompor@wu.ac.th 
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แสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร8โรงเรียนสูRชุมชน ใหKเยาวชนและบุคลากรจากหนRวยงานตRางๆน้ันไดK

ใกลKชิดกับพืชพรรณไมK เห็นคุณคRาประโยชน8 ความสวยงาม อันกRอใหKเกิดความคิดท่ีจะอนุรักษ8พันธุกรรมพืช

ตRอไป   

สHวนท่ี 2 คุณคRาและประโยชน8ท่ีไดKจากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร8โรงเรียน 

การจัดการเรียนรูKบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร8โรงเรียน 8 กลุRมสาระ และพืชศึกษาคร้ังน้ี                    

เพ่ือใหKนักเรียน ไดKทำความเขKาใจเรียนรูKสาระตRางๆ ไดKใกลKชิดกับพืชพรรณ สัมผัส เห็นคุณคRา ประโยชน8                   

ความสวยงามไปพรKอมๆ กัน ซ่ึงจะสRงผล ทำใหKเกิดความรัก ความสามัคคี หวงแหน ความเอ้ืออาทร ความคิด

สรKางสรรค8 สุนทรียภาพ และรูKจักการนำไปใชKประโยชน8อยRางย่ังยืน 

สHวนท่ี 3 ผลงานเดRนและสาธิต  

ผลงานนักเรียนท้ัง 5 องค8ประกอบและผลิตภัณฑ8กระเจ๊ียบอบกรอบ 

 

หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร8โรงเรียน 
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สรุปผลงานเดHนประกอบบอร3ดท่ี 3  
*** ไม%เกิน 3 หน,ากระดาษ A4 

 

1.ช่ือผลงานเดHน (ประกอบดKวย ปYจจัย วิธีการเรียนรูK และระดับช้ันในการเรียนรูK ) 

                                TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา จัดชิดซKาย ไมRเกิน 1 บรรทัด 

2.จุดเดHนของผลงาน (เชRน วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาส้ัน ประโยชน8กับสRวนรวม สอดคลKองกับยุคสมัย ฯลฯ) 

      TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซKาย ไมRเกิน 2 บรรทัด 

3.แรงบันดาลใจ (เชRน จุดเร่ิมตKนของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความสำคัญของผลงาน ฯลฯ) 

 

                                                                                                                              

                      TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซKาย ไมRเกิน 2 บรรทัด 

4.ปhจจัย (ปYจจัยท่ีใชKในการเรียนรูK เชRน ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ8 ฯลฯ) 

 

                                                                                                                              

                     TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซKาย  

                                  
 
 
 
 

 

                         

 

ภาพปYจจัยการเรียนรูK จำนวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 

 

 

ชื่อผลงานเด3น PK OKRA กระเจี๊ยบอบกรอบ 

แรงบันดาลใจ กระเจ๊ียบอบกรอบเป\นพืชศึกษาของโรงเรียนบKานหมอ “พัฒนานุกูล” เป\นพืชทKองถ่ินแตR

ดKวยเป\นผักท่ีมีกล่ินและมีเมือก บางคนทานยาก ทางโรงเรียนจึงนำกระเจ๊ียบเขียวอบกรอบ เพ่ือใหKทานงRาย 

จุดเดHนของผลงาน  กระเจ๊ียบอบกรอบ รสธรรมชาติ เด็กทานไดK ผูKใหญRทานดี ชRวยควบคุมน้ำตาลในเลือด 

บำรุงสมอง รักษาความดันโลหิต และเป\นยาระบายอRอนๆ  

ปhจจัย ปYจจัยทางชีวภาพ คือ กระเจ๊ียบเขียว ปYจจัยทางกายภาพ คือ เตาอบขนม 
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5.วัตถุประสงค3  

 

                                                                                                                              

 

                     TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซKาย ไมRเกิน 2 บรรทัด 

6.วิธีการเรียนรูG (เชRน ลำดับ ข้ันตอนการเรียนรูK ฯลฯ) 

                    TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซKาย ไมRเกิน 5 บรรทัด 

7.ผลการเรียนรูG (เชRน ภาพวาด ภาพถRาย ผลงาน ช้ินงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 

 

                                                                                                                              

                       

 

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซKาย ไมRเกิน 5 บรรทัด 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

                        ภาพปYจจัยการเรียนรูK จำนวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 

 

 

 

วัตถุประสงค3 เพ่ือใหKผูKเรียนบูรณาการความรูKและเผยแพรRความรูKสูRผูKอ่ืนและชุมชนผRานการแปรรูป

ผลิตภัณฑ8 

วิธีการเรียนรูG 1.นำกระเจ๊ียบมาลKางน้ำสะอาด 

2. นำไปวางเรียงบนบนถาดผ่ึงใหKแหKง หรือซับดKวยผKาใหKแหKง 

3. นำไปวางเรียงบนถาดเตา ต้ังอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส อบ 15 นาที 

5. ทุกๆ 5 นาที ใหKนำกระเจ๊ียบออกมาพลิกดKาน แลKวนำกลับเขKาไปอบใหKครบ 15 นาที 

4. หากไมRกรอบสนิทใหKอบเพ่ิม เวลาอีก 5 นาที  

ผลการเรียนรูG กระเจ๊ียบอบกรอบ ออร8แกนิค ผลงานของนักเรียนผRานกระบวนการเรียนรูKจากโครงการงาน

สวนพฤกษศาสตร8โรงเรียน ซ่ึงทำใหKนักเรียนสามารถสรKางสรรค8ผลิตภัณฑ8ท่ีทันสมัยและอรRอย  
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8.สรุปผลการเรียนรูG (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรูK พรKอมการอภิปราย) 

 

 

 

 

                            TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซKาย ไมRเกิน 5 บรรทัด  

9.เอกสารอGางอิง (แหลRงท่ีมาของขKอมูล เชRน หนังสือ วารสาร เว็บไซต8 ฯลฯ) 

                  TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซKาย 

 

   

 

 

 

 

 

 

กรุณาสHงแบบเสนอแนวคิด ภายในวันอังคารท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 

ผูKประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร8          โทรศัพท8 : 089–8916621  อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรังกานต8  ปYกเข็ม       โทรศัพท8 : 089-8619938   อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

สรุปผลการเรียนรูG กระแสอาหารการกินของคนรักสุขภาพ ท่ีไดKรับความนิยมมาก ๆ ในตอนน้ี คงหนีไมRพKน

ผักผลไมKอบกรอบ เพราะนอกจากจะเป\นอาหารขบเค้ียวยามวRางเทรนด8ใหมR ท่ีมีความอรRอยและไมRอKวนแลKว 

ยังเป\นอาหารท่ีมีประโยชน8 มีวิตามิน และสารอาหารสูง กระเจ๊ียบอบกรอบน้ี ชRวยแกKปYญหาคนไมRชอบทาน

ผัก ใหKหันมารับประทานผักไดKหลากหลายชนิดมากข้ึน 

เอกสารอGางอิง 

“กระจ๊ียบอบกรอบ”. (2555). วิธีการทำกระจ๊ียบอบกรอบ. จากเว็บไซต8: 

https://www.condonewb.com/lifestyle/1846. สืบคKนเม่ือ วัน 17 มิถุนายน 2565 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนทิรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา   ฝายกวางวิทยาคม  จังหวัด พะเยา 
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาพะเยา 
เปิดสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
ที่อยู ่107 หมู่ 10  ต าบลฝายกวาง  อ าเภอฝายกวาง  จังหวัดพะเยา 
หมายเลขโทรศัพท์ :   054-883516    อีเมล :  school@fkw.ac.th 

           
สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ  
   ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับ การ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช "การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควร ใช้วิธีการปลูกฝัง
ให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการ ศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้
วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกดิความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกดิผลเสีย เกิดอนัตรายแก่ตนเอง จะท า
ให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแกป่ระเทศในระยะยาว" 
          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชด าริฯ ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ จัดต้ัง
งาน "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" เพื่อเป็นสือ่ในการสร้าง จิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชน
นั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความ สวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืช
พรรณ ต่อไป ซึ่งสามารถด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพืน้ที่ของโรงเรียน โดยมีองค์ประกอบดังกล่าว เป็น
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็น ประโยชน์ต่อเนื่องใน การ
เรียนการสอนวิชาต่างๆ 
          สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จึงเป็นการด าเนินงานที่อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมี การ
รวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้
ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการบันทกึรายงาน
และข้อมูล รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธ์ุไม้ มีมุมส าหรับศึกษาคน้คว้าและมีการน าไปใช้ประโยชน์เป็น
สื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เป็นการด าเนินการให้สอดคล้อง กับสภาพท้องถิ่น ไม่ฝืนธรรมชาติ และ
เป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน ด าเนินการ โดยความสมัครใจ ไม่ให้เกิดความเครียด 
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   ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  ได้เป็นสมาชิกเมื่อปี พ.ศ.2547 

รหัสโรงเรียนสมาชิก 7-56110-001  เพื่อสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ที่ทรงอยากให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาพรรณไม้ เช้าใจและเห็นความส าคัญ เกิดความรักในต้นไม้  เกิด
ความเบิกบานใจที่ได้สัมผัสธรรมชาติ  ร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติจนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย โดยวิธีการที่
ปฏิบัติคือ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ในกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร  พันธุกรรมพืช อีกท้ังพัฒนาให้โรงเรียน
เป็นฐานของคุณภาพชีวิตเยาวชน  โดยมีการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้ในการสร้างบรรยากาศให้ร่มร่ืน  สบาย
ตา  กรองมลพิษ  บรรเทาความกระด้างของจิตใจนักเรียนและยังพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเป็นฐาน
ของการเรียนรู้ทุกวิชา  เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อให้เกิดปัญหาและวิทยากร  แนวทางในการด าเนินการ 
ท าการศึกษาในเชิงกายภาพ  มีความหลากหลายในการศึกษาแต่ละระดับชั้น ใช้เทคนิควิธีการศึกษาภูมิปัญญา
ต่างกัน  แต่เมื่อน ามารวมกันจะเป็นความรู้ทั้งหมด  โดยเน้นให้นักเรียนได้สัมผัสจริง  เรียนรู้แบบมีความสุข 
 

   ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
1. ชื่อผลงานเด่น  ผลิตภัณฑ์ “ชาใบกาแฟ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
2. จุดเด่นของผลงาน   
3. แรงบันดาลใจ  จากผลการวิจัย พบว่า  ใบกาแฟมีส่วนประกอบของสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบ    
ฟีนอลในปริมาณที่สูงกว่าเมล็ดกาแฟ และใบชา ดอกกาแฟมีกลิ่นที่หอมช่วยในการผ่อนคลาย 
4. ปัจจัย  วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  ชาใบกาแฟที่คั่วแล้ว  อุปกรณ์ชงชา  กระทะเหล็ก,ตะหลิว     
ซองเยื่อกระดาษ  เตาแก๊ส  ด้าย  กระดาษส าหรับท าถุง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษากระบวนการแปรรูปและเพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑช์าใบกาแฟ 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ชาใบกาแฟกับชาสมุนไพรตามท้องตลาด 

 
 

แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนทิรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา   ฝายกวางวิทยาคม  จังหวัด พะเยา 
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาพะเยา 
เปิดสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
ที่อยู ่107 หมู่ 10  ต าบลฝายกวาง  อ าเภอฝายกวาง  จังหวัดพะเยา 
หมายเลขโทรศัพท์ :   054-883516    อีเมล :  school@fkw.ac.th 

           
สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ  
   ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับ การ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช "การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควร ใช้วิธีการปลูกฝัง
ให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการ ศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้
วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกดิความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกดิผลเสีย เกิดอนัตรายแก่ตนเอง จะท า
ให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแกป่ระเทศในระยะยาว" 
          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชด าริฯ ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ จัดต้ัง
งาน "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" เพื่อเป็นสือ่ในการสร้าง จิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชน
นั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความ สวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืช
พรรณ ต่อไป ซึ่งสามารถด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพืน้ที่ของโรงเรียน โดยมีองค์ประกอบดังกล่าว เป็น
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็น ประโยชน์ต่อเนื่องใน การ
เรียนการสอนวิชาต่างๆ 
          สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จึงเป็นการด าเนินงานที่อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมี การ
รวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้
ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการบันทกึรายงาน
และข้อมูล รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธ์ุไม้ มีมุมส าหรับศึกษาคน้คว้าและมีการน าไปใช้ประโยชน์เป็น
สื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เป็นการด าเนินการให้สอดคล้อง กับสภาพท้องถิ่น ไม่ฝืนธรรมชาติ และ
เป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน ด าเนินการ โดยความสมัครใจ ไม่ให้เกิดความเครียด 
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6. วิธีการเรียนรู้ 
     1. เก็บใบกาแฟ โดยแบ่งเก็บเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ยอดกาแฟ  ส่วนที่ 2 ใบอ่อนกาแฟ 
     2. น ามาล้างให้สะอาดแล้วน ามาตาก ประมาณ 3 วัน ตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็นให้แห้งสนิทเพื่อลด
ความชุ่มชื้น 

3. น าใบกาแฟที่แห้งสนิทมาท าให้บิดงอและยุ่ยโดยใช้มือฉีกจากนั้นน าชาใบที่เป็นชิ้นเล็กๆไปคั่วในกระทะ
เหล็กดว้ยไฟอ่อนจนกระทั่งชาใบแห้งกรอบ  

4. เมื่อได้ชาใบกาแฟที่คั่วเรียบร้อยแล้ว น ามาชงในน้ าร้อน ในปริมาตร 500 มิลลิลิตรต่อชา 1 ถุง น าชาที่
ได้มาชิมเพื่อทดสอบรสชาติของชาใบกาแฟทั้ง 2 แบบ น าชาใบแบบที่ดีที่สุดมาใส่บรรจุภัณฑ์ 

7. ผลการเรียนรู้ 
 จากการเปรียบเทียบน้ าชาใบกาแฟท่ีผลิตจากยอดอ่อน และจากใบอ่อน ด้านกล่ิน กลุ่ม

ตัวอย่างให้ความเห็นว่ามีกลิ่นเหมือนกันคิดเป็น ร้อยละ 96  มีเพียงร้อยละ 4 ที่เห็นว่าแตกต่าง ด้านรสชาติ 
กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่ามีรสชาติเหมือนกัน คิดเป็นร้อยละ 98  มีเพียงร้อยละ 2 ที่เห็นว่าแตกต่าง และด้าน
สีสัน กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่ามีสีสันเหมือนกัน คิดเป็นร้อยละ 100 และเมื่อการเปรียบเทียบชาใบกาแฟกับ
ชาสมุนไพรตามท้องตลาด ในด้านกลิ่นของชา รสชาติน้ าชา สีสันน้ าชา และรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่าง
ชื่นชอบชาใบกาแฟ มากกว่าชาสมุนไพรตามท้องตลาด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. สรุปผลการเรียนรู้  

จากการทดลองชิมชาทั้ง 2 รูปแบบ คือชาใบกาแฟจากยอดอ่อน และชาใบกาแฟจากใบอ่อน พบว่า 
ชาที่ได้จากทั้ง 2 ส่วน มีกลิ่นหอม รสชาติหวาน กลมกล่อม สีสันสวยงาม ดังนั้นกลิ่น รสชาติและสีสันจึงไม่
แตกต่างกัน แต่เพื่อความสะดวกในการผลิต ควรใช้ชาใบกาแฟจากใบอ่อนดีกว่า เนื่องจากหาง่าย และมี
ปริมาณมาก และจากการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ชาใบกาแฟ กับชาสมุนไพรจากท้องตลาด ในด้านกลิ่น  
รสชาติน้ าชา  สีสันน้ าชา  รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และราคาในการจ าหน่าย พบว่า ชาใบกาแฟ เป็นที่ช่ืนชอบ และ
มีคุณภาพที่สูงกว่าชาสมุนไพรจากท้องตลาดในระดับ ดีมาก 
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แบบเสนอแนวคิด 
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :  30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ. 2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี  อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร   ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ขั้นที่ 2 
 
ชื่อสถานศึกษา.....................โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร...................... จังหวัด................อุบลราชธานี..................... 
สังกัด....................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ............................. 
เปิดสอนระดับ.....................มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6............................................................. 
ที่อยู.่......................................5 หมู่ 15 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี.......................................   
โทรศัพท์............…...063-591-9355...................…….. อีเมล ..…………...sc09tippawaw@gmail.com……….……… 
 
สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
 "การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควร ใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม 
ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิด
ความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็น
ผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว" 

6. วิธีการเรียนรู้ 
     1. เก็บใบกาแฟ โดยแบ่งเก็บเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที ่1 ยอดกาแฟ  ส่วนที่ 2 ใบอ่อนกาแฟ 
     2. น ามาล้างให้สะอาดแล้วน ามาตาก ประมาณ 3 วัน ตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็นให้แห้งสนิทเพื่อลด
ความชุ่มชื้น 

3. น าใบกาแฟที่แห้งสนิทมาท าให้บิดงอและยุ่ยโดยใช้มือฉีกจากนั้นน าชาใบที่เป็นชิ้นเล็กๆไปคั่วในกระทะ
เหล็กดว้ยไฟอ่อนจนกระทั่งชาใบแห้งกรอบ  

4. เมื่อได้ชาใบกาแฟท่ีค่ัวเรียบร้อยแล้ว น ามาชงในน้ าร้อน ในปริมาตร 500 มิลลิลิตรต่อชา 1 ถุง น าชาที่
ได้มาชิมเพื่อทดสอบรสชาติของชาใบกาแฟทั้ง 2 แบบ น าชาใบแบบที่ดีที่สุดมาใส่บรรจุภัณฑ์ 

7. ผลการเรียนรู ้
 จากการเปรียบเทียบน้ าชาใบกาแฟท่ีผลิตจากยอดอ่อน และจากใบอ่อน ด้านกล่ิน กลุ่ม

ตัวอย่างให้ความเห็นว่ามีกลิ่นเหมือนกันคิดเป็น ร้อยละ 96  มีเพียงร้อยละ 4 ที่เห็นว่าแตกต่าง ด้านรสชาติ 
กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่ามีรสชาติเหมือนกัน คิดเป็นร้อยละ 98  มีเพียงร้อยละ 2 ที่เห็นว่าแตกต่าง และด้าน
สีสัน กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่ามีสีสันเหมือนกัน คิดเป็นร้อยละ 100 และเมื่อการเปรียบเทียบชาใบกาแฟกับ
ชาสมุนไพรตามท้องตลาด ในด้านกลิ่นของชา รสชาติน้ าชา สีสันน้ าชา และรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่าง
ชื่นชอบชาใบกาแฟ มากกว่าชาสมุนไพรตามท้องตลาด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. สรุปผลการเรียนรู้  

จากการทดลองชิมชาทั้ง 2 รูปแบบ คือชาใบกาแฟจากยอดอ่อน และชาใบกาแฟจากใบอ่อน พบว่า 
ชาที่ได้จากทั้ง 2 ส่วน มีกลิ่นหอม รสชาติหวาน กลมกล่อม สีสันสวยงาม ดังนั้นกลิ่น รสชาติและสีสันจึงไม่
แตกต่างกัน แต่เพื่อความสะดวกในการผลิต ควรใช้ชาใบกาแฟจากใบอ่อนดีกว่า เนื่องจากหาง่าย และมี
ปริมาณมาก และจากการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ชาใบกาแฟ กับชาสมุนไพรจากท้องตลาด ในด้านกลิ่น  
รสชาติน้ าชา  สีสันน้ าชา  รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และราคาในการจ าหน่าย พบว่า ชาใบกาแฟ เป็นที่ช่ืนชอบ และ
มีคุณภาพที่สูงกว่าชาสมุนไพรจากท้องตลาดในระดับ ดีมาก 
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ตัวอย่างส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
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ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทั้ง 5 องค์ประกอบ พืชศึกษา โดยจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
ผ่านการบูรณาการกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และค่ายนักพฤกษศาสตร์น้อยโรงเรียนโพธิ์ไทร
พิทยาคาร รวมทั้งเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ทั้งต่อนักเรียน ครู โรงเรียน และชุมชน 
 ด้านนักเรียน 
  1. นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
  2. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  3. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  4. เห็นคุณค่าและรู้จักสรรพคุณของพืช 
  5. เกิดความรักและหวงแหนบ้านเกิดของตนเอง 
 ด้านครู  
  1. ใช้ธรรมชาติเป็นสื่อในการเรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า 
  2. ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
  3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน ผู้ร่วมงานและชุมชน 
 ด้านโรงเรียน 
  1. โรงเรียน สะอาด ร่มรื่น มีระเบียบ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
  2. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก 
  3. มีสวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ด้านชุมชน 
  1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาไปกับโรงเรียน 
  2. ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากปราชญ์สู่นักเรียน 
  3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 
  4. ชุมชนได้ร่วมปลูกฝันจิตส านึกในการรักษ์และภาคภูมิใจในท้องถิ่นให้กับนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอย่างส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
 
 



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 256

 
 

ตัวอย่างส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต 
 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้ด าเนินงานตาม 5 องค์ประกอบ พืชศึกษา ผ่านการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และค่ายนักพฤกษศาสตร์น้อยโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
 

 
 

ตัวอย่างส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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ตัวอย่างส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต 
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แบบเสนอแนวคิด 
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลำดับบัตร     ป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัด  เพชรบูรณ์ 
สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เปิดสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่อยู ่ม.2 ต.ท่าอิบุญ  อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 
หมายเลขโทรศัพท์ : 056 – 029847   อีเมล  walailuck@seejan.ac.th 

          ชื่อพืชศึกษา   อัญชัน    ลักษณะวิสัยพืชศึกษา  ไม้เลื้อย 
 
สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ 

ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช   ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้  “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสานึกในการอนุรักษ์พืช
พรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษา
และอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะ
เกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”  

จากพระราชดำริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี                       
ในเรื่องของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติของการจัดการเรียนการสอน          
และปัจจุบันโลกแห่งการศึกษาได้ก้าวหน้าและพัฒนาขึ้น อีกท้ังรูปแบบการเรียนรู้ก็ต้องปรับปรุง ไปด้วยเช่นกัน
เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย โดยเด็กนักเรียนจะมีการเรียนรู้ที ่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และท้าทาย มองเห็นปัญหา               
เป็นโจทย์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ว ิธีการแก้ไข ซึ ่งทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู ้ในศตวรรษที่  21 คือ 3R8C                  
หากนักเรียน ขาดจิตสำนึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็จะส่งผลต่อชีวิตและอนาคต ไปในทุกๆด้าน โรงเรียนศรีจันทร์
วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  จึงเล็งเห็นความสำคัญ ในการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม ไม่ว่าจะเรื่อง
ของธรรมชาติ หรือการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 จึงได้น้อมนำพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนชั้นเรียนปกติเพื่อเป็นการ สร้างจิตสำนึก และปลูกฝัง 
ค่านิยมอันดีงามสืบไป    

 
 

 
  

ตัวอย่างส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต 
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ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนซึ่งประโยชน์ก่อให้เกิดแก่ โรงเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและชุมชน ได้เห็น
คุณค่า ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรักษ์ความหวงแหนในทรัพยากรของตน 
 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  
“เส้นก๋วยจั๊บอัญชัน” 
 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที ่3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 
 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู้ ) 
 เส้นก๋วยจั๊บอัญชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 
 การนำสีของดอกอัญชันมาผสมกับแป้ง เพื่อทำเป็นเส้นก๋วยจั๊บอบแห้ง เป็นการถนอมอาหารและเพ่ิม
มูลค่า สามารถสร้างรายไดใ้ห้กับนักเรียนและชุมชนได้ 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความสำคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 สีของดอกอัญชัน เป็นที่นิยมนำมาคั้นเป็นสีผสมอาหาร ซึ่งการนำมาผสมกับแป้ง ผ่านกระบวนการ
ผลิตเป็นเส้นก๋วยจั๊บญวน สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ สะดวกในการบริโภค เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้กับท้องถิน่ ทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 
 

4.ปัจจัย (ปจัจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 1. ดอกอัญชันแบบแห้ง 
 2. แป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวจ้าว แป้งมันสำปะหลัง 
 3. น้ำเปล่า 
 4. หม้อต้ม พร้อมทัพพี 
 5. กะละมัง 
 6. ถ้วยตวง 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ไดบู้รณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนซึ่งประโยชน์ก่อให้เกิดแก่ โรงเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและชุมชน ได้เห็น
คุณค่า ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรักษ์ความหวงแหนในทรัพยากรของตน 
 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  
“เส้นก๋วยจั๊บอัญชัน” 
 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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5.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือถนอมอาหาร เพ่ิมมูลค่า และความอยากอาหารให้กับก๋วยจั๊บอัญชัน 
 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างรายให้กับนักเรียนและชุมชน 
 

6.วิธีการเรียนรู้ 
 1. ผสมแป้งข้าวจ้าว 250 กรัม แป้งมัน 250 กรัม แป้งข้าวเหนียว 2 ช้อนโต๊ะ และน้ำต้มดอกอัญชัน
เดือด 250 มิลลิลิตร ลงไปตามลำดับ คนให้เข้ากัน และนวดแป้ง ประมาณ 10-15 นาที ให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
 3. แบ่งแป้งเป็นก้อน จากนั้นนวดแป้งเป็นแผ่น ตัดออกเป็นเส้นเล็กๆ ขนาดเท่า ๆ กัน 
 4. นำแป้งที่ได้จากการตัดเป็นเส้น ไปต้มในน้ำเดือดจัด ให้เส้นสุก จากนั้นตักเส้นออกพักให้สะเด็ดน้ำ 
แล้นำไปตากแห้งด้วยแดดจัดเป็นเวลา 2 ชั่วโมงกลับด้าน เป็นเวลา 2 วัน  
 5. นำเส้นที่ได้จากข้อ 4 ไปบรรจุภัณฑ์ พร้อมเครื่องปรุง เป็นอันเสร็จ 
 

7.ผลการเรียนรู้  
 เส้นก๋วยจั๊บอัญชัน มีสีม่วงอมน้ำเงิน เมื่อผ่านวิธีการตากแห้งจะมีความแข็ง ไม่อ่อนนิ่ม สามารถเก็บ
รักษาในที่แห้ง ไม่อับชื้น และไม่ควรถูกแสงแดดจัด หากต้องการนำมาบริโภค ควรนำมาแช่ในน้ำประมาณ 15-
20 นาที เพ่ือให้เส้นมีความนุ่มข้ึน 

 
  
8.สรุปผลการเรียนรู้ 
 เส้นก๋วยจั๊บอัญชัน มีสีม่วงอมน้ำเงินน่ารับประทาน เพ่ิมความอยากอาหาร สามารถทานได้ทั้งแบบเส้น
สดและแบบเส้นแห้ง โดยแบบเส้นแห้งมีระยะเวลาในการเก็บรักษาได้นานกว่าเส้นสด การอบแห้งเป็น
กระบวนการที่ทำให้เส้นก๋วยจั๊บอัญชัน มีความชื้นลดลง จนแห้งในที่สุด การอบแห้งเป็นการป้องกันการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์และยับยั้งการเกิดเชื้อรา ซึ่งเป็นแนวคิดในการถนอมอาหาร เพิ่มมูลค่า เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างรายให้กับนักเรียนและชุมชนได้ 
 

9.เอกสารอ้างอิง 
Spring green evolution.ดอกอัญชัน สรรพคุณละประโยชน์ดีๆ.สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2565.

จาก sgethai.com/article/สพรรณคุณ-ดอกอัญชัน-และกา/ 
 ตราเหรียญทอง golden coin.ความต่างเส้นก๋วยจั๊บสำเร็จรูป.สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2565.จาก 

ก๋วยจั๊บ.com/content/4433/พาไปดู-ความต่างเส้น-ก๋วยจั๊บสำเร็จรูป-ระหว่างก๋วยจั๊บเส้นสด-ก๋วยจั๊บเส้นแห้ง 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์          โทรศัพท์ : 089–8916621  อีเมล: 
kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรังกานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938   อีเมล : 
jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา....….....โรงเรียนสองพิทยาคม...........จังหวัด.............…..…แพร่……………………….……… 
สังกัด....…......ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่......................................………….............. 
เปิดสอนระดับ....….................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6.......................................... 
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สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
 “เคยได้แนะน ำโรงเรียนต่ำง ๆ ที่ได้ไปเยี่ยม ไม่เฉพำะแต่โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรนี้ โรงเรียนทั่วๆไป
ด้วยว่ำ นอกจำกเรื่องของพืชพรรณแล้ว สิ่งที่มีในธรรมชำติ สิ่งที่หำได้ง่ำย ๆ นั้นก็อำจจะเป็นอุปกรณ์กำรสอน
ในวิชำต่ำง ๆ ได้หลำยอย่ำงแม้แต่วิชำศิลปะก็ให้มำวำดรูปต้นไม้ ก็ไม่ต้องหำของอื่นให้เป็นตัวแบบ หรือในเรื่อง
ภำษำไทยกำรเรียงควำมก็อำจจะท ำให้เรื่องของกำรเขียนรำยงำน ท ำให้หัดเขียนหนังสือ หรืออำจแต่งค ำ
ประพันธ์ในเรื่องของพืชเหล่ำนี้ หรือเป็นตัวอย่ำงงำนศึกษำ งำนวิทยำศำสตร์ และวิชำอื่น ๆ นอกจำกนั้นในวิชำ
พฤกษศำสตร์โดยเฉพำะซึ่งอำจจะช่วยได้” 
พระราโชวาท  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                  
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540   ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ   
 โรงเรียนสองพิทยาคมได้สนองพระราชด าริ ฯ โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน               
ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ได้รับเลขสมาชิก 7-54120-004  และด าเนินการขับเคลื่อนตามแนวทางของ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อปลูกฝังนักเรียนให้รัก หวงแหน เห็นคุณค่าและ 
ประโยชน์ของพรรณไม้และทรัพยากร เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พรรณพืช และทรัพยากรของชาติ โรงเรียน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ.ได้รับป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในวันที่ 2 เมษายน 
พ.ศ. 2564 
 การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนส่งผลให้เกิดความเบิกบาน รอบรู้ เชี่ยวชาญ สมดุล สมบูรณ์ 
และถ่ายทอดได้ดังนี้  
นักเรียน  มีความรับผิดชอบ ความซื่อตรง ความอดทน ความเพียร ความสามัคคี ความเอ้ืออาทร  
  เกื้อหนุน ความเมตตา กรุณา มีความสุข สนุกกับงานที่ได้รับมอบหมาย มีจิตส านึกในการ
  อนุรักษ์พันธุกรรมพืช รักษ์ทรัพยากร 

5.วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือถนอมอาหาร เพ่ิมมูลค่า และความอยากอาหารให้กับก๋วยจั๊บอัญชัน 
 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างรายให้กับนักเรียนและชุมชน 
 

6.วิธีการเรียนรู้ 
 1. ผสมแป้งข้าวจ้าว 250 กรัม แป้งมัน 250 กรัม แป้งข้าวเหนียว 2 ช้อนโต๊ะ และน้ำต้มดอกอัญชัน
เดือด 250 มิลลิลิตร ลงไปตามลำดับ คนให้เข้ากัน และนวดแป้ง ประมาณ 10-15 นาที ให้เป็นเนื้อเดียวกัน 
 3. แบ่งแป้งเป็นก้อน จากนั้นนวดแป้งเป็นแผ่น ตัดออกเป็นเส้นเล็กๆ ขนาดเท่า ๆ กัน 
 4. นำแป้งที่ได้จากการตัดเป็นเส้น ไปต้มในน้ำเดือดจัด ให้เส้นสุก จากนั้นตักเส้นออกพักให้สะเด็ดน้ำ 
แล้นำไปตากแห้งด้วยแดดจัดเป็นเวลา 2 ชั่วโมงกลับด้าน เป็นเวลา 2 วัน  
 5. นำเส้นที่ได้จากข้อ 4 ไปบรรจุภัณฑ์ พร้อมเครื่องปรุง เป็นอันเสร็จ 
 

7.ผลการเรียนรู้  
 เส้นก๋วยจั๊บอัญชัน มีสีม่วงอมน้ำเงิน เมื่อผ่านวิธีการตากแห้งจะมีความแข็ง ไม่อ่อนนิ่ม สามารถเก็บ
รักษาในที่แห้ง ไม่อับชื้น และไม่ควรถูกแสงแดดจัด หากต้องการนำมาบริโภค ควรนำมาแช่ในน้ำประมาณ 15-
20 นาที เพ่ือให้เส้นมีความนุ่มข้ึน 

 
  
8.สรุปผลการเรียนรู้ 
 เส้นก๋วยจั๊บอัญชัน มีสีม่วงอมน้ำเงินน่ารับประทาน เพ่ิมความอยากอาหาร สามารถทานได้ทั้งแบบเส้น
สดและแบบเส้นแห้ง โดยแบบเส้นแห้งมีระยะเวลาในการเก็บรักษาได้นานกว่าเส้นสด การอบแห้งเป็น
กระบวนการที่ทำให้เส้นก๋วยจั๊บอัญชัน มีความชื้นลดลง จนแห้งในที่สุด การอบแห้งเป็นการป้องกันการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์และยับยั้งการเกิดเชื้อรา ซึ่งเป็นแนวคิดในการถนอมอาหาร เพิ่มมูลค่า เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างรายให้กับนักเรียนและชุมชนได ้
 

9.เอกสารอ้างอิง 
Spring green evolution.ดอกอัญชัน สรรพคุณละประโยชน์ดีๆ.สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2565.

จาก sgethai.com/article/สพรรณคุณ-ดอกอัญชัน-และกา/ 
 ตราเหรียญทอง golden coin.ความต่างเส้นก๋วยจั๊บสำเร็จรูป.สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2565.จาก 

ก๋วยจั๊บ.com/content/4433/พาไปดู-ความต่างเส้น-ก๋วยจั๊บสำเร็จรูป-ระหว่างก๋วยจั๊บเส้นสด-ก๋วยจั๊บเส้นแห้ง 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์          โทรศัพท ์: 089–8916621  อีเมล: 
kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรังกานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938   อีเมล : 
jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 
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ครู   มีคุณธรรมจริยธรรม  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาสื่อ ใบความรู้ ใบงาน มีความเป็นครูมืออาชีพ 
โรงเรียน สภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน มีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่  มีบรรยากาศ
  ของการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรูท้ี่เหมาะสม มีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ 
ชุมชน  เกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างโรงเรียนชุมชน ครู นักเรยีนและผู้ปกครอง มีการอนุรักษ ์
  ส่งเสริมภูมิปัญญาในท้องถิ่น และอาชีพในทอ้งถิ่น 
 
 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ด้านวิชาการ 
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน จินตนาการ มีความเข้าใจและทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สรุปองค์ความรู้ มีความสามารถ
สื่อสารทางการศึกษา จัดแสดงผลงานในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับพรรณไม้ 
ด้านภูมิปัญญา 
นักเรียนรู้จักการจัดเก็บข้อมูลพื้นบ้าน การถ่ายทอดความรู้ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและตระหนักใน
คุณค่าและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
นักเรียนเกิดคุณธรรมในกระบวนการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ความซื่อตรงในการศึกษา 
ความมีระเบียบรอบคอบในการปฏิบัติงาน ความอดทนต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน การอยู่ร่วมกัน
อย่างเอ้ืออาทร มีความเมตตากรุณา  การยอมรับความคิดเห็นความมีเหตุ มีผล เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
 

 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  

สรุปผลงานเดน่ประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
ชื่อผลงานเด่น ผ้าย้อมยางกล้วย ด้วยกระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
จุดเด่นของผลงาน เพิ่มมลูค่าให้แก่กล้วยน้ าว้า ผลิตจากวัสดุธรรมชาติในชุมชน ท าใหผ้ลิตภัณฑ์มีความ
น่าสนใจ ทันสมัย ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและต่อยอดงานหัตถกรรมฝีมือให้แกชุ่มชนในการประกอบอาชีพ 
 
แรงบันดาลใจ กระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองโดยการเพิ่มมูลค่า
ให้แก่กล้วยน้ าว้า ซึ่งน าจุดเด่นของยางกล้วย คือ ความติดทนและให้สีสวยงาม มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
 
ปัจจัย ชีวภาพ : ต้นกล้วยน้ าว้า   กายภาพ : ดิน น้ า แสง อุณหภูม ิ
วัสดุอุปกรณ์: ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมยางกล้วย  ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ซึ่งใช้วัสดุ อุปกรณ์ ดังนี้ 
1) การสกัดยางจากต้นกล้วย ได้แก่   มีด ช้อน ภาชนะรองน้ ายาง ผ้าขาวบาง   
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2) การย้อมผ้าและสร้างลวดลาย ได้แก่ ผ้าฝ้ายกึ่ง cotton สีขาว ยางรัด ตัวหนีบผ้า กรรไกร สายวัดตัว ถังน้ า 
เตารีด 
3) การสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมยางกล้วย ได้แก่ ผ้าย้อมจากยางกล้วย และวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ตามความ
เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในการเพิ่มมูลค่าให้แก่กล้วยน้ าว้า เห็น
คุณค่าและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิตลอดจนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสรา้งอาชีพให้คนในชุมชน  
 
วิธีการเรียนรู้  
1) ศึกษาประโยชน์และข้อจ ากัดของยางกล้วย เมื่อได้ข้อสรุปว่าน ายางกล้วยมาใช้ประโยชน์ในการย้อมผ้า จึง
เริ่มเก็บน้ ายางกล้วยโดยใช้มีดกรีดหรือใช้ช้อนเสียบบริเวณล าต้นกล้วยน้ าว้า หรือสับส่วนล าต้นให้ละเอียดแล้ว
กรอง  
2) ซักผ้าสีขาวก่อนย้อม 1 รอบ จากนั้นมัดผ้า เพื่อสร้างลวดลายตามที่ต้องการ แล้วแช่ในน้ ายางกล้วย จากนั้น
น าผ้าตากแดดจนแห้ง แล้วซักผ้าในน้ าสะอาด จากนั้นตากผ้าในที่ร่ม แล้วน ามารีด เพื่อเตรียมส าหรับตัดเย็บ
ต่อไป 
3) น าผ้าย้อมจากยางกล้วย มาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผ้าเช็ดหน้า หน้ากากผ้า กระเป๋าผ้า 
 
ผลการเรียนรู้ นักเรียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษาบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น  ท าให้นักเรียน
ได้ความรู้ เพื่อน าไปใช้ในการย้อมผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติที่พบได้ในชุมชน  สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมยาง
กล้วยน้ าว้า ที่ปลอดสารเคมี มีสีน้ าตาล สีเอิร์ธโทนและลวดลายที่สวยงาม ทันสมัย และมีเอกลักษณ์โดดเด่น  
ซึ่งนักเรียนได้รับค าแนะน าจากชุมชนในการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมยางกล้วย และนักเรียนเห็นคุณค่าและ
ภาคภูมิใจในทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยที่ควรค่าแก่การรักษ์และหวงแหนต่อไป  

      

 

 

 

ครู   มีคุณธรรมจริยธรรม  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาสื่อ ใบความรู้ ใบงาน มีความเป็นครูมืออาชีพ 
โรงเรียน สภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน มีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่  มีบรรยากาศ
  ของการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรูท้ี่เหมาะสม มีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ 
ชุมชน  เกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างโรงเรียนชุมชน ครู นักเรยีนและผู้ปกครอง มีการอนุรักษ ์
  ส่งเสริมภูมิปัญญาในท้องถิ่น และอาชีพในทอ้งถิ่น 
 
 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ด้านวิชาการ 
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน จินตนาการ มีความเข้าใจและทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สรุปองค์ความรู้ มีความสามารถ
สื่อสารทางการศึกษา จัดแสดงผลงานในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับพรรณไม้ 
ด้านภูมิปัญญา 
นักเรียนรู้จักการจัดเก็บข้อมูลพื้นบ้าน การถ่ายทอดความรู้ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและตระหนักใน
คุณค่าและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
นักเรียนเกิดคุณธรรมในกระบวนการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ความซื่อตรงในการศึกษา 
ความมีระเบียบรอบคอบในการปฏิบัติงาน ความอดทนต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน การอยู่ร่วมกัน
อย่างเอ้ืออาทร มีความเมตตากรุณา  การยอมรับความคิดเห็นความมีเหตุ มีผล เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
 

 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  

สรุปผลงานเดน่ประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
ชื่อผลงานเด่น ผ้าย้อมยางกล้วย ด้วยกระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
จุดเด่นของผลงาน เพิ่มมลูค่าให้แก่กล้วยน้ าว้า ผลิตจากวัสดุธรรมชาติในชุมชน ท าใหผ้ลิตภัณฑม์คีวาม
น่าสนใจ ทันสมัย ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและต่อยอดงานหัตถกรรมฝีมือให้แกชุ่มชนในการประกอบอาชีพ 
 
แรงบันดาลใจ กระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองโดยการเพิ่มมูลค่า
ให้แก่กล้วยน้ าว้า ซึ่งน าจุดเด่นของยางกล้วย คือ ความติดทนและให้สีสวยงาม มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
 
ปัจจัย ชีวภาพ : ต้นกล้วยน้ าว้า   กายภาพ : ดิน น้ า แสง อุณหภูม ิ
วัสดุอุปกรณ:์ ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมยางกล้วย  ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ซึ่งใช้วัสดุ อุปกรณ์ ดังนี้ 
1) การสกัดยางจากต้นกล้วย ได้แก่   มีด ช้อน ภาชนะรองน้ ายาง ผ้าขาวบาง   
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สรุปผลการเรียนรู้  ล าต้นของกล้วยน้ าว้า ให้น้ ายาง สีน้ าตาลอ่อน โดยน้ ายางจากส่วนต่างๆ ของกล้วยน้ าว้าให้
สีที่มีความเข้มแตกต่างกัน เมื่อน ามาย้อมผ้า จะได้ลวดลายที่สวยงาม สีที่ติดทน เป็นสีน้ าตาลอ่อน หรือสีครีม 
ซึ่งเป็นสีเอิร์ธโทน ที่ได้รับความนิยมในปัจจบุัน สามารถใชส้ารธรรมชาติมาผสมกับยางกล้วยเพ่ือช่วยย้อม
กระตุ้นสีและความติดทน สามารถสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่
กล้วยน้ าว้าที่พบได้ทั่วไป และชุมชนสามารถน าแนวคิดสู่การพัฒนาขับเคลื่อนงานหัตถกรรมฝีมือในชุมชน 
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คุณสมบัติของยางกล้วย. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.phuketdata.net.                                      
 (22 พฤศจิกายน 2564) 
โทษของยางกล้วย. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://fongza.com. (22 พฤศจิกายน 2564) 
ประโยชน์ของกล้วย. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://pharmacy.mahidol.ac.th/knowledge/ 
 files/0243.pdf. (22 พฤศจกิายน 2564) 
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สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด ารแิละแรงบันดาลใจ 
จากพระราชด าริบางประการของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
“การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม 
ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการ อบรมที่
ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิด ความเครียด
ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ไดน้้อมน าแนวพระราชด าริ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้
มีจิตส านึก รัก หวงแหนทรัพยากร  เริ่มด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในวันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ. 
2562 ก าหนดพืชศึกษา คือ คงหวาน (Zea mays L) เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ครูน าไปบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปลูกดูแลรักษา นิเวศวิทยา 
และการน าไปใช้ประโยชน์ ส่งผลให้นักเรียนเกิดความรอบรู้ รู้ลึก รู้จริง  ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยน
บรรยากาศไปศึกษานอกห้องเรียนก่อให้เกิดความเบิกบาน  เรียนรู้อย่างมีความสุข มีความเชี่ยวชาญ สมดุล 
สมบูรณ์ เกิดวิทยากรน้อยที่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้จนเช่ียวชาญให้แก่ผู้ที่สนใจได้  
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
คุณค่าที่เกิดแก่นักเรียน  นักเรียนได้เรียนรู้พืชศึกษาอย่างละเอียด ได้ปลูกและดูแลรักษาพืชพรรณส่งผลให้เป็น
ผู้ที่มีความรอบรู้  รู้ลึก รู้จริง สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ได้ เรียนรู้การน าพืชไปใช้ประโยชน์ พัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์หลากหลาย ทั้งการแปรรูปอาหาร และชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรม ปลูกฝังคุณธรรมทั้งความอดทน อด
กลั้น ความมุมานะในการท างาน ความซื่อสัตย์ มีวินัย ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเสียสละ มีจิตอาสา เกิด
จิตส านึก รัก และหวงแหนพืชพรรณอันเป็นทรัพยากรที่ค่ายิ่งของประเทศ คุณค่าที่เกิดแก่ผู้บริหารและคณะ
ครู  ผู้บริหารสามารถวางแผนการปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
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ประจ าปีของโรงเรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม อ านวยความสะดวกให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ ครูมี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้พืชเป็นสื่อเรียนรู้ ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
พัฒนานวัตกรรมที่มีแนวคิดจากการศึกษาพืชอย่างละเอียด คุณค่าที่เกิดแก่โรงเรียนและชุมชน  โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ส าคัญ คือ ไร่คงสวัสดิ์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนาจากพื้นที่รกร้าง
มาเป็นห้องเรียนธรรมชาติ ด้วยการรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูก ท าให้แหล่งเรียนรู้ไร่คงสวัสดิ์ฯ มีพืชพรรณต่างๆ 
ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ร่วมพัฒนาพื้นที่ให้มีความสวยงาม เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีค่าของชุมชน  และมีห้อง
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่จัดแสดงแนวพระราชด าริ ตลอดจนผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมได้  
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  
  การผลิตสื่อเรียนรู้ แบบจ าลองเนื้อเยื่อพืชจากเปลือกหุ้มฝักคงหวาน (Zea mays L.)  โดยศึกษารูปลักษณ์ 
ได้แก่ เนื้อของเปลือกหุ้มฝักทั้งภายนอกและภายใน และคุณสมบัติของเปลือกหุ้มฝัก ได้แก่ ความยืดหยุ่นและ
การติดสี วิเคราะห์ศักยภาพ แล้วน าเปลือกคงหวานมาม้วนเป็นขอบเขตของเซลล์ เรียงชิดติดกันเป็นเนื้อเยื่อ
ชนิดต่างๆ ของโครงสร้างราก ล าต้นและใบ  
 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที ่3  
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู ้) 
ชื่อผลงานเด่น   แบบจ าลองเนื้อเยื่อพืชจากเปลือกหุ้มฝักคงหวาน (Zea mays L.)  
2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 
จุดเด่นของผลงาน  จากการเรียนรู้ธรรมชาติของคงหวานด้านรูปลักษณ์และคุณสมบัต ิสู่แนวคิดการพัฒนาสื่อ
เรียนรู้ เรื่องเนื้อเยื่อพืช ที่สามารถเสริมสร้างความเข้าใจของตนเอง และเป็นสื่อเรียนรู้ส าหรับรุ่นน้องได ้ 
3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริม่ต้นของแรงบนัดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
แรงบันดาลใจ คงหวานมีเปลือกหุ้มฝักที่มีเนื้อเหนียว สามารถดึงให้ยืดได้ เมื่อฝักแก่จะถูกปอกทิ้ง จึงน าเปลือก
หุ้มฝักมาใช้ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด ด้วยการพัฒนาเป็นสื่อเรียนรู้แบบจ าลองเนื้อเยื่อพืช  
4.ปัจจัย (ปจัจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
ปัจจัยชีวภาพ ได้แก่ เปลือกหุ้มฝักคงหวาน วัสดุ – อุปกรณ์ ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์ กระจกสไลด์ เข็มเขี่ย สี
ซาฟรานิน กระดาษชานอ้อย  เข็มเขี่ย สีย้อมผ้า กาวร้อน กระดาษเยื่อกาว  กรรไกร และไม้บรรทัด  
 

                                  
 
 
 
 

 
 
 
                         
 
 
                 ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 

5.วัตถุประสงค์   
  วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปลักษณ์และคณุสมบัติของเปลือกหุ้มฝักคงหวาน และพัฒนาแบบจ าลองเน้ือเยื่อ
พืชจากเปลือกหุ้มฝักคงหวาน ที่มีลกัษณะใกล้เคียงกับเนื้อเยื่อพืชมากที่สุด  
6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 
1. เก็บตัวอย่างเปลือกหุ้มฝัก ชั้นที่ 3 จ านวน 10 เปลือก จากคงหวาน 10 ฝัก ที่เก็บจาก 10 ต้น  
2. นักเรียนศึกษารูปลักษณ์ คือ เนื้อของเปลือกหุ้มฝักภายนอก โดยสัมผัสและส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริ
โอ นับจ านวนมัดท่อล าเลียง บันทึกผล  และศึกษาลักษณะภายในด้วยการเตรียมสไลด์เปลือกหุ้มฝัก ตัดตาม
ขวาง สังเกตรูปร่างของเซลล์ ชั้นของเนื้อเยื่อ บันทึกผล 
3. นักเรียนศึกษาคุณสมบัติความยืดหยุ่นของเปลือกหุ้มฝัก โดยวัดระยะยืดของเปลือกหุ้มฝักที่ตัดเป็นแถบกว้าง  
4 เซนติเมตร ยีดได้มากที่สุด วัดระยะก่อนยืดและระยะหลังยืด บันทึกผล  
4. วิเคราะห์ศักยภาพของเปลือกหุ้มฝัก  หาแนวคิด แนวทาง วิธีการ จัดท าช้ินงานที่จินตนาการจากศักยภาพ  
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7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
   เปลือกหุม้ฝักคงหวานมีเนื้อเหนียว เป็นแผ่นบางสลับกับมัดท่อล าเลียงตามแนวยาว  มีลักษณะคล้ายการพับ
จีบ ลักษณะภายใน เป็นเน้ือเยื่อที่ประกอบด้วยเซลล์ที่มีรปูร่างเป็นกลมถึงเป็นเหลี่ยม เซลล์เรียงตัวเป็นเนื้อเยื่อ
ชั้น epidermis  mesophyll และ vascular bundles   มีคุณสมบัติความยีดหยุ่น  เปลือกหุ้มฝักระยะผัก
เหี่ยวสามารถดึงยีดได้มากที่สุด  เปลือกหุ้มฝักสามารถติดสีย้อมสม่ าเสมอทั่วทั้งแผ่น  มีสมบัติการติดสีได้ดี 
วิเคราะห์ศักยภาพและน าเปลือกหุ้มฝักมาจัดท าสื่อการเรียนรู้ แบบจ าลองเน้ือเยื่อพืชจากเปลือกหุ้มฝัก ได้
แบบจ าลองที่มีลักษณะใกล้เคยีงกับเนื้อเยื่อจริงๆ สามารถใช้ศึกษาทบทวนความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อเยื่อพืชได้มากขึ้น 
                                                                                                                              

                                                

                                             ภาพชิ้นงาน  
8.สรุปผลการเรียนรู ้(ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 

     เปลือกหุ้มฝักคงหวานมีรูปลักษณ์ คือเนื้อเปลือกที่เหนียว เป็นแผ่นบางสลับกับมัดท่อล าเลียง 
คล้ายพับจีบ ท าให้สามารถดึงยีดได้ มีเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยเซลล์รูปร่างกลมถึงเหลี่ ยม มีความยีดหยุ่น และ
สามารถติดสีย้อมได้ดี ท าให้มีศักยภาพ คือ ม้วนได้ ย้อมสีได้  มีคุณคือ ท าให้เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ จึงเกิด
แนวคิดน ามาใช้ท าสื่อการเรียนรู้ แบบจ าลองเนื้อเยื่อพืช ที่ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องเนื้อเยื่อมากขึ้น 
คุณครูน าไปใช้เป็นสื่อการสอนได้ นับเป็นการน าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์แท้แก่มหาชน 

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
        (2553). แบบศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน.  
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2563). หน้งสือเรียนรายวิชา 
       เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์  
       สกสค. ลาดพร้าว. 
สมบัติของแข็งและกลุศาสตร์ของไหล (online). (http://physics.flas.kps.ku.ac.th/patra/lesson5.pdf,  
       2 กรกฎาคม 2565. 
 

http://physics.flas.kps.ku.ac.th/patra/lesson5.pdf
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 
ชื่อสถานศึกษา....…โรงเรียนสว่างวีระวงศ์..........................จังหวัด.........อุบลราชธานี……………………… 
สังกัด...ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา อุบลราชธานี อ านาจเจริญ กระทรวงศึกษาธิการ….. 
เปิดสอนระดับ....…...ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6..............................................…………………………….……  
ที่อยู…่………..เลขที่ 43 หมูท่ี่ 12 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 43190……………………. 
โทรศัพท ์...……061-151-6541.......................................  อีเมล..……wilailukcha6@gmail.com…... 

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

   เปลือกหุ้มฝักคงหวานมีเนื้อเหนียว เป็นแผ่นบางสลับกับมัดท่อล าเลียงตามแนวยาว  มีลักษณะคล้ายการพับ
จีบ ลักษณะภายใน เป็นเน้ือเยื่อที่ประกอบด้วยเซลล์ที่มีรปูร่างเป็นกลมถึงเป็นเหลี่ยม เซลล์เรียงตัวเป็นเนื้อเยื่อ
ชั้น epidermis  mesophyll และ vascular bundles   มีคุณสมบัติความยีดหยุ่น  เปลือกหุ้มฝักระยะผัก
เหี่ยวสามารถดึงยีดได้มากที่สุด  เปลือกหุ้มฝักสามารถติดสีย้อมสม่ าเสมอทั่วทั้งแผ่น  มีสมบัติการติดสีได้ดี 
วิเคราะห์ศักยภาพและน าเปลือกหุ้มฝักมาจัดท าสื่อการเรียนรู้ แบบจ าลองเน้ือเยื่อพืชจากเปลือกหุ้มฝัก ได้
แบบจ าลองที่มีลักษณะใกล้เคยีงกับเนื้อเยื่อจริงๆ สามารถใช้ศึกษาทบทวนความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อเยื่อพืชได้มากขึ้น 
                                                                                                                              

                                                

                                             ภาพชิ้นงาน  
8.สรุปผลการเรียนรู ้(ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 

     เปลือกหุ้มฝักคงหวานมีรูปลักษณ์ คือเนื้อเปลือกที่เหนียว เป็นแผ่นบางสลับกับมัดท่อล าเลียง 
คล้ายพับจีบ ท าให้สามารถดึงยีดได้ มีเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยเซลล์รูปร่างกลมถึงเหลี่ ยม มีความยีดหยุ่น และ
สามารถติดสีย้อมได้ดี ท าให้มีศักยภาพ คือ ม้วนได้ ย้อมสีได้  มีคุณคือ ท าให้เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ จึงเกิด
แนวคิดน ามาใช้ท าสื่อการเรียนรู้ แบบจ าลองเนื้อเยื่อพืช ที่ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องเนื้อเยื่อมากขึ้น 
คุณครูน าไปใช้เป็นสื่อการสอนได้ นับเป็นการน าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์แท้แก่มหาชน 

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
        (2553). แบบศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน.  
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2563). หน้งสือเรียนรายวิชา 
       เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์  
       สกสค. ลาดพร้าว. 
สมบัติของแข็งและกลุศาสตร์ของไหล (online). (http://physics.flas.kps.ku.ac.th/patra/lesson5.pdf,  
       2 กรกฎาคม 2565. 
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สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 

ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
“การสอนและการอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความ
งดงาม ความน่าสนใจ และเกดิความปิติยินดีที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอน
การอบรมที่ท าให้เกิดความรู้สกึกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็ก
เกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” ให้ไว้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2536 ณ อาคารที่
ประทับในส านกังานชลประทานเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่มาของการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 คุณค่าและประโยชน์ด้านวิทยาการ การจัดการเรียนรู้บูรณการกับการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ด้านภูมิปัญญา เกิดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อาหาร และสรรพคุณทางยาสมุนไพร 
ด้านคุณธรรม ทั้งคุณธรรมที่เกิดต่อตนเองและคุณธรรมที่เกิดต่อผู้อื่น 
 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  
 ผลงานเด่น ล ากลอนทางสั้น “มนต์เสน่ห์แห่งฟักทอง” 
 โอ่ล่ะน่อ....แล้วโรงเรียนสว่างวีระวงศ์เฮานี้มีดีหลายอย่าง ทั้งความความรู้ต่างๆ อยู่ในต ารา คือจั่งมื้อนี้
น่าเรื่องงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน เกี่ยวกับธรรมชาติเรื่องต้นฟักทอง ตัวหนูนี้สิเว้าสู่พี่น้อง ให้ฟังเบิ่งสา
ก่อน เด้อคุณท่าน......โอ่ล่ะน่อ......แม่นว่าเด้น้อ แต่ฟังก่อนท่าน พี่น้องทั้งหลาย ฟังหนูนี้บรรยาย เรื่องต้น
ฟักทอง ให้พี่น้องทั้งผองได้ลองฟังสาก่อน ต้นฟักทองนี้เพิ่นเกิดอยู่บ่อนในแปลงเทิ่งบก ส่วนล าต้นหรือกกนั้นอยู่
เทิ่งดิน ต้นเพิ่นนั้น ๆ ตั้งตรงเองบ่อได้ต้องใช้มือเกาะ สีเขียวงามเด้เนาะสีล าต้นเพิ่น คือจั่งเห็นตามเดิ่นบ่อน
ที่เฮาปลูก เอาไว้ให้ลูกๆ นักเรียนทั้งหลาย เพิ่นได้ลองศึกษาหรือหยังตามแต่ นั่นเด้อพ่อนี่เด้อแม่ ใบเพิ่นกะมีสี
เขียวงามอย่างดีมีใบเดียวพร้อม รูปหัวใจ ปลายแหลม โคนเว้ารูปหัวใจ ขอบกะเป็นหยักๆ เรียงสลับตามว่า 
ดอกน่ันน่ากะมีอยู่ดอกเดียว มีทั้งดอกสีเขียวสีเหลืองน าแหน่  กลีบเลี้ยงนั้นอยู่โคนเกิดเช่ือมติดกัน มี 5 แฉกคือ
กันทุกดอกทุกต้น  ผลเพิ่นนั้นกะมีสีเขียวอ่อน เขียวแก่ไปตามตามล าดับ มีน้ าตาลสลับเขาเอิ้นลูกแก่ ที่อิพ่อที่อิ
แม่เอาไว้นึ่งกิน เทิ่งไว้แกงกะมีของหวานน าแหน่ นอกจากนั้นบ่อได้กินตั้งแต่ผลของฟักทอง กินฮอดดอกเมล็ด
คือกัน สรรพคุณว่านั้นรักษาหลายอย่าง.... (ปฏิภาณ) คือจั่งรากว่านี่ บรรเทาอาการไอ รวมไปเถิงผมนั้นป้องกัน
โรคหลอดเลือดหัวใจ พร้อมเทิ่งโรคมะเร็งอีหยังตามแต่  (เดินกลอน) 
นั้นเด้อพ่อนี่เด้อแม่ประโยชน์ของมัน ให้ฟ้าวพากันมาฟังเด้อเจ้า โตหนูนี้เรียนอยู่คือว่า อยู่ต าราอ่านพ้อ ครูท่าน
เพิ่นสอน 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู ้) 

ล ากลอนทางสั้น “มนต์เสน่ห์แห่งฟักทอง” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 
2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์เล็งเห็นว่าฟักทองซึ่งเป็นพืชศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงได้น าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษามาบูรณาการกับล ากลอนทางสั้นซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของทางอีสานที่หาชมได้ยาก 
 
3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริม่ต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 

ด้วยวิถีชุมชนของอ าเภอสว่างวีระวงศ์เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดกัน และเมื่อมีงานประเพณีต่าง ๆ จะ
นิยมน าบทกลอนล ามาขับร้องเพ่ือความบันเทิงและเพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์กันภายในชุมชน 
 
4.ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 

ปัจจัย พืชศึกษา ฟักทอง, ความเช่ียวชาญในด้านการขับล าของปราชญ์ชาวบ้าน 

       
 

ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
5.วัตถุประสงค์  

(1) เพื่อบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(2) เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 

ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
“การสอนและการอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความ
งดงาม ความน่าสนใจ และเกดิความปิติยินดีที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอน
การอบรมที่ท าให้เกิดความรู้สกึกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็ก
เกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” ให้ไว้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2536 ณ อาคารที่
ประทับในส านกังานชลประทานเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่มาของการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 คุณค่าและประโยชน์ด้านวิทยาการ การจัดการเรียนรู้บูรณการกับการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ด้านภูมิปัญญา เกิดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อาหาร และสรรพคุณทางยาสมุนไพร 
ด้านคุณธรรม ทั้งคุณธรรมที่เกิดต่อตนเองและคุณธรรมที่เกิดต่อผู้อื่น 
 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  
 ผลงานเด่น ล ากลอนทางสั้น “มนต์เสน่ห์แห่งฟักทอง” 
 โอ่ล่ะน่อ....แล้วโรงเรียนสว่างวีระวงศ์เฮานี้มีดีหลายอย่าง ทั้งความความรู้ต่างๆ อยู่ในต ารา คือจั่งมื้อนี้
น่าเรื่องงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน เกี่ยวกับธรรมชาติเรื่องต้นฟักทอง ตัวหนูนี้สิเว้าสู่พี่น้อง ให้ฟังเบิ่งสา
ก่อน เด้อคุณท่าน......โอ่ล่ะน่อ......แม่นว่าเด้น้อ แต่ฟังก่อนท่าน พี่น้องทั้งหลาย ฟังหนูนี้บรรยาย เรื่องต้น
ฟักทอง ให้พี่น้องทั้งผองได้ลองฟังสาก่อน ต้นฟักทองนี้เพิ่นเกิดอยู่บ่อนในแปลงเทิ่งบก ส่วนล าต้นหรือกกนั้นอยู่
เทิ่งดิน ต้นเพิ่นนั้น ๆ ตั้งตรงเองบ่อได้ต้องใช้มือเกาะ สีเขียวงามเด้เนาะสีล าต้นเพิ่น คือจั่งเห็นตามเดิ่นบ่อน
ที่เฮาปลูก เอาไว้ให้ลูกๆ นักเรียนทั้งหลาย เพิ่นได้ลองศึกษาหรือหยังตามแต่ นั่นเด้อพ่อนี่เด้อแม่ ใบเพิ่นกะมีสี
เขียวงามอย่างดีมีใบเดียวพร้อม รูปหัวใจ ปลายแหลม โคนเว้ารูปหัวใจ ขอบกะเป็นหยักๆ เรียงสลับตามว่า 
ดอกน่ันน่ากะมีอยู่ดอกเดียว มีทั้งดอกสีเขียวสีเหลืองน าแหน่  กลีบเลี้ยงนั้นอยู่โคนเกิดเช่ือมติดกัน มี 5 แฉกคือ
กันทุกดอกทุกต้น  ผลเพิ่นนั้นกะมีสีเขียวอ่อน เขียวแก่ไปตามตามล าดับ มีน้ าตาลสลับเขาเอิ้นลูกแก่ ที่อิพ่อที่อิ
แม่เอาไว้นึ่งกิน เทิ่งไว้แกงกะมีของหวานน าแหน่ นอกจากนั้นบ่อได้กินตั้งแต่ผลของฟักทอง กินฮอดดอกเมล็ด
คือกัน สรรพคุณว่านั้นรักษาหลายอย่าง.... (ปฏิภาณ) คือจั่งรากว่านี่ บรรเทาอาการไอ รวมไปเถิงผมนั้นป้องกัน
โรคหลอดเลือดหัวใจ พร้อมเทิ่งโรคมะเร็งอีหยังตามแต่  (เดินกลอน) 
นั้นเด้อพ่อนี่เด้อแม่ประโยชน์ของมัน ให้ฟ้าวพากันมาฟังเด้อเจ้า โตหนูนี้เรียนอยู่คือว่า อยู่ต าราอ่านพ้อ ครูท่าน
เพิ่นสอน 
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(1) ให้นักเรียนศึกษาฟักทองจาก ก.7-003 เพื่อให้รู้ชื่อ รู้ลักษณ์ รู้จัก (2) เชิญปราชญ์ชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญด้าน
การขับล า (คณุจตุพร โพธิบา) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการขับล าแก่นักเรียน (3) นักเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้
เกี่ยวกับฟักทอง มาแต่งล ากลอนทางสั้น กลุ่มละ 1 กลอน และน าเสนอหน้าช้ันเรียน (4) ปราชญ์ชาวบ้านให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแต่งล ากลอนของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และคัดเลือกผลงานล ากลอนทางสั้น 3 ผลงาน 
มอบรางวัลแก่นักเรียน 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 

 
 

 
 
                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
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8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย)  
(1) นักเรียนร้อยละ 100 สามารถอธิบายส่วนต่าง ๆ ของฟักทองได ้
(2) นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจในการแต่งล ากลอนทางสั้นได ้
(3) นักเรียนร้อยละ 80 สามารถแต่งล ากลอนทางสั้นได้ 
(4) นักเรียนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจในการแต่งล ากลอนทางสั้น 
(5) นักเรียนเหน็คุณค่าและมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งทีม่าของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

เต็ม สมิตินันทน์. (2554). ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. (พมิพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: กรมป่าไม.้คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) ข้อมูลพืชสมุนไพร. สืบค้นเมื่อ 20 ตลุาคม 2564 จาก 

https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/181/ประโยชน์ของฟักทองและ 
 เมล็ดของฟักทอง 

(1) ให้นักเรียนศึกษาฟักทองจาก ก.7-003 เพื่อให้รู้ชื่อ รู้ลักษณ์ รู้จัก (2) เชิญปราชญ์ชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญด้าน
การขับล า (คณุจตุพร โพธิบา) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการขับล าแก่นักเรียน (3) นักเรียนแต่ละกลุ่มน าความรู้
เกี่ยวกับฟักทอง มาแต่งล ากลอนทางสั้น กลุ่มละ 1 กลอน และน าเสนอหน้าช้ันเรียน (4) ปราชญ์ชาวบ้านให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแต่งล ากลอนของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และคัดเลือกผลงานล ากลอนทางสั้น 3 ผลงาน 
มอบรางวัลแก่นักเรียน 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 

 
 

 
 
                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 276

แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลำดับบัตร    √   ป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์  จังหวัด  แพร่ 
สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 
เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ที่อยู่  175 หมู่ 4 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 
โทรศัพท ์ 0-5454-1604     อีเมล sungmen.ac.th@gmail.com 

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ 

ส่วนที่หนึ่งพระราชดำริและแรงบันดาลใจ ในส่วนที่หนึ่งจะน้อมนำเอาพระราชดำริที่สร้างแรงบันดาลใจมา
ประกอบแสดงพร้อมคำบรรยายใต้ภาพที่สื่อแสดงให้เห็นถึงความเบิกบาน มีชีวิตชีวา เกิดความรอบรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ความสมดุล ความสมบูรณ์ การถ่ายทอดได้  ด้านความเบิกบาน สิ่งที่สื่อให้เห็นความเบิกบ้าน คือ 
นักเรียนมีความสุขในการศึกษา สำรวจ ดูแลรักษาพรรณไม้ ด้านความรอบรู้ คือ ผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียนใน
การศึกษาสำรวจพรรณไม้ และสามารถนำเสนอความรู้ที่ได้จากการศึกษาสำรวจ ด้านความเชี่ยวชาญ คือ เกิด
ทักษะด้านต่างๆ เช่น การสังเกต การสำรวจ การสืบค้น การใช้เครื่องมือ ด้านความสมดุล คือ จัดสภาพแวดล้อม
และพ้ืนที่มีสัดส่วนที่เหมาะสม ระบบนิเวศมีความสมดุล ด้านความสมบูรณ์ คือ มีแหล่งน้ำมีทรัพยากรหลากหลาย
ต้นไม้พันธุ์ไม้ อุดมสมบูรณ์ ด้านการถ่ายทอด คือ การถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง จากเพ่ือนสู่เพ่ือนและ
เผยแพร่สู่ชุมชน 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ส่วนที่สองมีการนำเสนอรูปภาพ พร้อมข้อความ โดยแบ่งคุณค่าและโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการ ออกเป็น 
5 ด้าน คือ ด้านแรก ด้านวิทยาการ แสดงถึงความรู้แขนงใหม่ วิธีการที่ทันสมัยในการบูรณาการที่นักเรียนจะได้รับ 
เช่น การทดลองต่าง ๆ กิจกรรมวัดพ้ืนที่ศึกษา เป็นต้น ด้านที่สอง ด้านปัญญา แสดงถึงความรอบรู้จากการที่
นักเรียนลงพื้นที่ในการปฏิบัติจริง เรียนรู้เรื่องพรรณไม้ต่าง ๆ ด้านที่สาม ด้านภูมิปัญญา แสดงถึงการบูรณาการกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำภูมิปัญญาในท้องถิ่น บูรณากับพืชศึกษา และ ศึกษา
ประเพณีความเชื่อของท้องถิ่นเชื่อมโยงกับพรรณไม้ ด้านที่สี่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นการนำเสนอคุณธรรม
และจริยธรรม เช่น ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนสวนพฤกษศาสตร์ 
รวมไปถึงการแสดงคุณธรรมและจริยธรรมที่ครูผู้สอนได้รับจากการจัดกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน และ
ด้านที่ห้า ด้านผลประโยชน์แท้แก่มหาชน แสดงถึงการออกไปเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ในการพัฒนาชุมชนและแหล่งอ่ืน ๆ ให้พัฒนาต่อยอดในภายต่อไป 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  
 นำเสนอผลงานและการสาธิตของนักเรียน การทำวุ้นกรอบใบย่านาง อาหารว่างจากกรรมวิธีการถนอม
อาหารที่ผสานคุณค่าของน้าสมุนไพรใบย่านางที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการในรูปแบบของขนมไทยที่สามารถ
รับประทานได้ง่าย เก็บได้นาน 
 



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 277

แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลำดับบัตร    √   ป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์  จังหวัด  แพร่ 
สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 
เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ที่อยู่  175 หมู่ 4 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 
โทรศัพท ์ 0-5454-1604     อีเมล sungmen.ac.th@gmail.com 

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ 

ส่วนที่หนึ่งพระราชดำริและแรงบันดาลใจ ในส่วนที่หนึ่งจะน้อมนำเอาพระราชดำริที่สร้างแรงบันดาลใจมา
ประกอบแสดงพร้อมคำบรรยายใต้ภาพที่สื่อแสดงให้เห็นถึงความเบิกบาน มีชีวิตชีวา เกิดความรอบรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ความสมดุล ความสมบูรณ์ การถ่ายทอดได้  ด้านความเบิกบาน สิ่งที่สื่อให้เห็นความเบิกบ้าน คือ 
นักเรียนมีความสุขในการศึกษา สำรวจ ดูแลรักษาพรรณไม้ ด้านความรอบรู้ คือ ผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียนใน
การศึกษาสำรวจพรรณไม้ และสามารถนำเสนอความรู้ที่ได้จากการศึกษาสำรวจ ด้านความเชี่ยวชาญ คือ เกิด
ทักษะด้านต่างๆ เช่น การสังเกต การสำรวจ การสืบค้น การใช้เครื่องมือ ด้านความสมดุล คือ จัดสภาพแวดล้อม
และพ้ืนที่มีสัดส่วนที่เหมาะสม ระบบนิเวศมีความสมดุล ด้านความสมบูรณ์ คือ มีแหล่งน้ำมีทรัพยากรหลากหลาย
ต้นไม้พันธุ์ไม้ อุดมสมบูรณ์ ด้านการถ่ายทอด คือ การถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง จากเพ่ือนสู่เพ่ือนและ
เผยแพร่สู่ชุมชน 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ส่วนที่สองมีการนำเสนอรูปภาพ พร้อมข้อความ โดยแบ่งคุณค่าและโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการ ออกเป็น 
5 ด้าน คือ ด้านแรก ด้านวิทยาการ แสดงถึงความรู้แขนงใหม่ วิธีการที่ทันสมัยในการบูรณาการที่นักเรียนจะได้รับ 
เช่น การทดลองต่าง ๆ กิจกรรมวัดพ้ืนที่ศึกษา เป็นต้น ด้านที่สอง ด้านปัญญา แสดงถึงความรอบรู้จากการที่
นักเรียนลงพื้นที่ในการปฏิบัติจริง เรียนรู้เรื่องพรรณไม้ต่าง ๆ ด้านที่สาม ด้านภูมิปัญญา แสดงถึงการบูรณาการกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำภูมิปัญญาในท้องถิ่น บูรณากับพืชศึกษา และ ศึกษา
ประเพณีความเชื่อของท้องถิ่นเชื่อมโยงกับพรรณไม้ ด้านที่สี่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นการนำเสนอคุณธรรม
และจริยธรรม เช่น ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนสวนพฤกษศาสตร์ 
รวมไปถึงการแสดงคุณธรรมและจริยธรรมที่ครูผู้สอนได้รับจากการจัดกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน และ
ด้านที่ห้า ด้านผลประโยชน์แท้แก่มหาชน แสดงถึงการออกไปเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ในการพัฒนาชุมชนและแหล่งอ่ืน ๆ ให้พัฒนาต่อยอดในภายต่อไป 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  
 นำเสนอผลงานและการสาธิตของนักเรียน การทำวุ้นกรอบใบย่านาง อาหารว่างจากกรรมวิธีการถนอม
อาหารที่ผสานคุณค่าของน้าสมุนไพรใบย่านางที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการในรูปแบบของขนมไทยที่สามารถ
รับประทานได้ง่าย เก็บได้นาน 
 

แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แทแ้ก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลำดับบัตร    ป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา....โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม.......จังหวัด.......ขอนแก่น……………….………..…… 
สังกัด....…....สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น…………………………….………............... 
เปิดสอนระดับ....…มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย............................…………………………….………. 
ที่อยู่.......…..หมู่ 14 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160…………...............………… 
โทรศัพท์ ...……..... 06-3369-1954......……..  อีเมล ..…… patya244@gmail.com …........…… 

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ 

ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ความว่า "การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการ
ปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปีติท่ีจะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 
การใช้วิธีการสอน การอบรมท่ีให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง 
จะทำให้เด็กเกิด ความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว "  ให้ไว้ ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2536 ณ 
อาคารท่ีประทับในสำนักงานชลประทาน เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 

ตามพระราชดำริข้างต้น จึงเป็นแรงบันดาลใจให้โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ตำบลนาข่า อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ร่วมสนองแนวพระราชดำริ ตามโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยคณะครู บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ได้ร่วมกันดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนซึง่ได้รับความร่วมมือกับ
ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน ส่งผลให้คณะครู บุคลากร 
นักเรียนโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม รวมทั้งชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม 
ความสมดุลของพืชพรรณ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ความรักความสามัคคี หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ 
และมีแนวคิดท่ีจะอนุรักษ์พืชพรรณให้คงอยู่กับชุมชนสืบไป 

 
ส่วนท่ี 2 คุณค่าและประโยชน์ท่ีได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

1. โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารีตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาศักยภาพนักเรียนคิดค้นส่ิงใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และชุมชน ทำใหม้ีความสุขและความภาคภูมิใจในตนเอง 
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         2. ห้องเรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และรวบรวมตัวอย่างพรรณไม ้ข้อมูล
พรรณไม้ และการเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและเผยแพร่สู่ภายนอก และเป็นแหล่งอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชท้องถิ่นและพืชหายากของชุมชน ไม่ให้สูญหายหรือสูญพันธุ์ไป ทำใหเ้กิดความรักและหวงแหน
ทรัพยากรของชุมชน  
        3. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครูและบุคลกรสามารถนำแนวทางงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนในรูปแบบของการบูรณาการ นักเรียน ครู และบุคลากร มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทำให้เกิดภาคภูมิใจ ความรักและหวงแหนทรัพยากร
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
 

 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  

ลูกประคบสมุนไพรตูบหมูบของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา  การนำเอาสมุนไพรป่าซึ่งเป็นพืชใน
ท้องถิ่นท่ีมีประโยชน์ท้ังในด้านการนำมาประกอบอาหาร ใช้เป็นเครื่องเทศ และเป็นยาสมุนไพร มาสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร “ตูบหมูบ”เป็นสมุนไพรป่าท่ีมีในท้องถิ่นแต่ไม่เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายโดยเฉพาะคน
รุ่นหลังท่ีอยู่ใกล้ชิดกับพืชพรรณท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ตัว จึงได้มีการคิดค้นเพื่อนำคุณประโยชน์ของว่านตูบหมูบและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการกับการทำโครงงาน เน้นให้นักเรียนได้ลงมือทำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้ เกิดทักษะในการทำงาน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกประคบ
สมุนไพรมาสร้างเป็นรายได้ระหว่างเรียนและต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต 
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         2. ห้องเรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และรวบรวมตัวอย่างพรรณไม ้ข้อมูล
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ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทำให้เกิดภาคภูมิใจ ความรักและหวงแหนทรัพยากร
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
 

 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  

ลูกประคบสมุนไพรตูบหมูบของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา  การนำเอาสมุนไพรป่าซึ่งเป็นพืชใน
ท้องถิ่นท่ีมีประโยชน์ท้ังในด้านการนำมาประกอบอาหาร ใช้เป็นเครื่องเทศ และเป็นยาสมุนไพร มาสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร “ตูบหมูบ”เป็นสมุนไพรป่าท่ีมีในท้องถิ่นแต่ไม่เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายโดยเฉพาะคน
รุ่นหลังท่ีอยู่ใกล้ชิดกับพืชพรรณท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ตัว จึงได้มีการคิดค้นเพื่อนำคุณประโยชน์ของว่านตูบหมูบและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการกับการทำโครงงาน เน้นให้นักเรียนได้ลงมือทำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลใหน้ักเรียนเกิดความรู้ เกิดทักษะในการทำงาน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกประคบ
สมุนไพรมาสร้างเป็นรายได้ระหว่างเรียนและต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดท่ี 3 
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับช้ันในการเรียนรู้ ) 

                             

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาส้ัน ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

       

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบนัดาลใจ ความตระหนัก และความสำคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                      

 
4.ปัจจัย (ปัจจัยท่ีใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                      

          
                                 
 

ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จำนวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
 

ช่ือผลงานเด่น  ลูกประคบสมุนไพรตูบหมูบของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา  
 

แรงบันดาลใจ “ตูบหมูบ”เป็นสมุนไพรป่าท่ีมีในท้องถิ่นแต่ไม่เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายโดยเฉพาะคนรุ่นหลัง          
จึงได้มีการคิดค้นเพื่อนำคุณประโยชน์ของว่านตูบหมูบและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการกับการทำ
โครงงาน เน้นให้นักเรียนได้ลงมือทำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

จุดเด่นของผลงาน การนำเอาสมุนไพรป่าซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นท่ีมีประโยชน์ท้ังในด้านการนำมาประกอบ
อาหาร ใช้เป็นเครื่องเทศ และเป็นยาสมุนไพร มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรตูบหมูบ  

ปัจจัยท่ีใช้ในการเรียนรู้ การเจริญเติบโตของตูบหมูบ การศึกษาขนาดและปริมาณตูบหมูบในลูกประคบ 
และวัสดุอุปกรณ์ในการทำลูกประคบ 
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5.วัตถุประสงค ์ 
 
                                                                                                                              

 

 
 
6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ลำดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

                    

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ช้ินงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

      

 

                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จำนวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

 

สรุปผลการเรียนรู้  จากการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ การใช้ประโยชน์ของตูบหมูบ การทำลูก
ประคบสมุนไพร การนวดประคบสมุนไพร สู่การลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร
ตูบหมูบ มีสรรพคุณช่วยแก้อาการฟกช้ำและบรรเทาอาการปวดเมื่อย  ส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้ เกิด
ทักษะในการทำงาน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรมาสร้างเป็นรายได้ระหว่างเรียนและต่อยอด
เป็นอาชีพในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการนำตูบหมูบมาแปรรูปเป็นลูกประคบสมุนไพร โดยนำผลิตภัณฑ์ท่ีได้จาก    
ตูบหมูบมาสร้างเป็นสร้างรายได้ระหว่างเรียน นำประสบการณ์ความรู้ท่ีได้จากการทำโครงงานไปปรับใช้
เป็นแนวทางในการต่อยอดสร้างอาชีพในอนาคต 
 

วิธีการเรียนรู้  ในการดำเนินกิจกรรมมีข้ันตอนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับ
ตูบหมูบ ไม่ว่าจะเป็นด้านประโยชน์ของตูบหมูบและวิธีการแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่นเพือ่นำเสนอเค้าโครง
สู่การลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เกิดความรู้ เกิดทักษะในการทำงาน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร 
การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าให้สมุนไพรตูบหมูบ   

ผลการเรียนรู้  ผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ คือ นักเรียนสามารถนำตูบหมูบมาแปรรูปเป็นลูกประคบตามภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าให้กับพืชสมุนไพรท้องถิน่ได้ โดยสามารถสร้างอาชีพในระหวา่งเรียน
และต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้ 

 
 



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 281

5.วัตถุประสงค ์ 
 
                                                                                                                              

 

 
 
6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ลำดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

                    

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ช้ินงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

      

 

                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จำนวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
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9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งท่ีมาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

                   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์          โทรศัพท์ : 089–8916621  อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรังกานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938   อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

(ม.ป.ป.). ลูกประคบสมุนไพร. [ออนไลน]์.  เข้าถึงได้จาก:
 http://proweau57.blogspot.com/2016/04/blog-post.html. [27 พ.ค. 2562]. 
ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  "เปราะป่า".  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: 
 www.phargarden.com.  [20 พ.ค. 2562]. 
ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  "เปราะป่า".  [ออนไลน์].  
          เข้าถึงได้ จาก: www.thaicrudedrug.com.  [20 พ.ค. 2562]. 
โครงการเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพืน้ท่ีสูง สถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีสูง 
 (องค์การมหาชน).  "Kaempferia marginata Carey".  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: 
 eherb.hrdi.or.th.  [21 พ.ค. 2562]. 
หมอชาวบ้าน. การประคบสมุนไพร. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก:
 https://www.doctor.or.th/article/detail/3168. [27 พ.ค. 2562]. 
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แบบเสนอแนวคิด 
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ล าดับบัตร   ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนเอือดใหญ่พิยา จังหวัดอุบลราชธานี 
สังกัด   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
เปิดสอนระดับ  มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ที่อยู่     147 หมู ่1 ต าบลเอือดใหญ่ อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250 
โทรศัพท์  080-765-7936, 095-605-3028    อีเมล prapimphphrrns@gmail.com 
 
สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ  
 “...ส่วนโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนั้น ก็เป็นงานที่สืบเนื่องต่อจากงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
เพิ่งจะได้เดินทางไปเยี่ยมดูโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เห็น
ว่าโรงเรียนบางแห่งมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น มีพืชพรรณหลายชนิด ในวิชาเรียนของนักเรียนที่จริงตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆ 
ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม มัธยม ทางครู อาจารย์ ก็มักจะสอนให้นักเรียนศึกษาถึงโลกของเรา เรื่องของธรรมชาติ 
ฉะนั้นการศึกษาของใกล้ตัว ได้แก่ พืชพรรณที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้น ก็เป็นสิ่งที่ง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง...” 
 ความตอนหนึ่งจากพระราชด ารัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 12 ตุลาคม 
2543 
 จากพระราชด าริข้างต้นโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา ได้น้อมน าไปใช้เป็นหลักในการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยใช้พืชเป็นปัจจัยหลัก ชีวภาพเป็นปัจจัยรอง กายภาพเป็นปัจจัยเสริม วัสดุ อุปกรณ์
อื่นๆ เป็นปัจจัยประกอบ ภายใต้การด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ ใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษา
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ เห็นคุณค่า ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ยั้งยืน ให้กับนักเรียน บุคลากร และชุมชน 
 น าเสนอภาพที่แสดงถึงความรอบรู้ และเชี่ยวชาญของครูและนักเรียน ความสมดุลของการบริหาร
จัดการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม น าไปสู่ความสมบูรณ์  และเบิกบานในงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ จัดท าฐานระบบข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้  
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แนวคิดที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
“เรียนรู้ เห็นคุณค่า พัฒนาทกัษะอาชีพ” 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ วิธีการ เพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์  พัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ย่ังยืน ให้กับนักเรียน บุคลากร และชุมชน 
 เรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิด
องค์ความรูจ้ากรายวิชา “โครงงานอาชีพ” ที่สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงได ้

เห็นคุณค่า นักเรียนได้ใกล้ชิดกับพืช(ผักกะแยง)ในท้องถิ่น เห็นคุณค่า ศึกษาสรรพคุณ อันก่อให้เกิด
จิตส านึกที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ น าไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาและตอบสนองการด ารงชีวิตอย่างยั่งยืน 

พัฒนาทักษะอาชีพ เกิดจากการฝึกฝน ลงมือปฏิบัติจนเกิดความรอบรู้ เชี่ยวชาญ ก่อให้เกิดเป็น
วิทยาการ ภูมิปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถพัฒนานวัตกรรม น าไปถ่ายทอดสู่มหาชน  
 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต 
 1. ชื่อผลงาน ปังเนยกรอบหอมดอกผักกะแยง 
 2. จุดเด่นผลงาน ปังเนยกรอบหอมดอกผักกะแยง เป็นขนมที่น าพืชที่มีส่วนประกอบของผักกะแยง มี
กลิ่นหอม ช่วยเจริญอาหาร ลดอาการท้องอืด ลดไข้ มีการน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการบริโภค  
 3. แรงบันดาลใจ จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2542  

“...การที่จะแจกสิ่งของหรือเงินแก่ราษฎรนั้น เป็นการช่วยเหลือชั่วคราว  
ไม่ยั่งยืน การทีจ่ะให้ประชาชนอยู่รอดได้ ก็คือการให้อาชีพ...” 

  ดังนั้น การจัดการเรียนรู้รายวิชาโครงงานอาชีพจะช่วยสร้างองค์ความรู้ ที่สามารถสร้างงาน สร้าง
อาชีพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงได ้

4. ปัจจัย ผักกะแยงเป็นพืชในท้องถิ่นที่พบได้มากในพื้นที่ชุ่มน้ า โดยเฉพาะในนาข้าว โรงเรียนเอือด
ใหญ่พิทยา จึงได้น าผักกะแยงมาขยายพันธุ์ในบริเวณพื้นที่ศึกษา จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ปกครอง
ของนักเรียน และในชุมชนโดยใช้แบบศึกษา ก.7-003 ท าให้ทราบถึงภูมิปัญญา คุณประโยชน์ที่สามารถน ามา
ประกอบอาหารได้หลายหลากชนิด มีสรรพคุณทางยาในการรักษาโรคต่างๆ ของผักกะแยง ปัจจุบันนิยมน ามา
ประกอบอาหารเพื่อดับกลิ่นคาว และใช้เป็นเครื่องเคียง นักเรียนได้วิเคราะห์ และศึกษาการน าผักกะแยงมาใช้
ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น จากการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ พบว่าสามารถน าผักกะแยงมาแปรรูปได้
หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การถนอมอาหารโดยการน ามาตากแห้ง ผงผักกะแยง ชาผักกะแยงเพ่ือสุขภาพ จึง
เกิดเป็นผลงานในการน าผงผักกะแยงมาเป็นส่วนประกอบในการท าขนมปังเนยกรอบผักกะแยงในรายวิชา
โครงงานอาชีพ   
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5. วัตถุประสงค์ นักเรียนได้องค์ความรู้ เห็นคุณค่า มีจิตส านึกที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ ฝึกฝน เชี่ยวชาญ 
ก่อให้เกิดเป็นวิทยาการ สามารถพัฒนานวัตกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงได ้

6. วิธีการเรียนรู้ บูรณาการองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ 
กับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา “โครงงานอาชีพ” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 เป็นการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ค้นคว้า วิเคราะห์ วางแผน สร้างนวัตกรรม จนเกิดเป็น
วิทยาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการประกอบอาชีพ และเผยแพร่องค์ความรูน้ าไปถ่ายทอดสู่มหาชน 

7. ผลการเรียนรู้ นักเรียน เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติได้จริง มีทักษะในการน าองค์ความรู้มาใช้ในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ เห็นคุณค่าของพืชในท้องถิ่น น ามาพัฒนาต่อยอดให้เกิด
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่า ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

     
8. สรุปผลการเรียนรู้ จากการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ บูรณาการกับการจัดการเรียนรู้รายวิชา

โครงงานอาชีพ นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการ ขั้นตอนในการจัดท าโครงงานอาชีพ ปังเนยกรอบหอมดอกผักกะแยง 
เห็นคุณค่า ศึกษาสรรพคุณ อันก่อให้เกิดจิตส านึกที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ  น าไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาและ
สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

9. เอกสารอ้างอิง 
เดือนนภา  อุ่นอ่อน และคณะ. 2563. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.  
  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์เอมพันธ์. 
พืชศึกษา ผักกะแยง. (ออนไลน์). 2564. แหล่งที่มา: https://sites.google.com/view/auedyai/ข้อมูล 
         พรรณไม/้041-แขยง (1 สิงหาคม 2565) 
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5. วัตถุประสงค์ นักเรียนได้องค์ความรู้ เห็นคุณค่า มจีิตส านึกที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ ฝึกฝน เชี่ยวชาญ 
ก่อให้เกิดเป็นวิทยาการ สามารถพัฒนานวัตกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงได ้

6. วิธีการเรียนรู้ บูรณาการองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ 
กับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา “โครงงานอาชีพ” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 เป็นการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ค้นคว้า วิเคราะห์ วางแผน สร้างนวัตกรรม จนเกิดเป็น
วิทยาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการประกอบอาชีพ และเผยแพร่องค์ความรูน้ าไปถ่ายทอดสู่มหาชน 

7. ผลการเรียนรู้ นักเรียน เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติได้จริง มีทักษะในการน าองค์ความรู้มาใช้ในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ เห็นคุณค่าของพืชในท้องถิ่น น ามาพัฒนาต่อยอดให้เกิด
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่า ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

     
8. สรุปผลการเรียนรู้ จากการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ บูรณาการกับการจัดการเรียนรู้รายวิชา

โครงงานอาชีพ นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการ ข้ันตอนในการจัดท าโครงงานอาชีพ ปังเนยกรอบหอมดอกผักกะแยง 
เห็นคุณค่า ศึกษาสรรพคุณ อันก่อให้เกิดจิตส านึกที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ  น าไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาและ
สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

9. เอกสารอ้างอิง 
เดือนนภา  อุ่นอ่อน และคณะ. 2563. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.  
  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์เอมพันธ์. 
พืชศึกษา ผักกะแยง. (ออนไลน์). 2564. แหล่งที่มา: https://sites.google.com/view/auedyai/ข้อมูล 
         พรรณไม/้041-แขยง (1 สิงหาคม 2565) 

 
  

  
 
 

แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชนแ์ท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กนัยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลำดับบัตร                ป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                     เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
       เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย    จังหวัด    มุกดาหาร 
สังกัด               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
เปิดสอนระดับ.   ปวช.  และ ปวส .  
ที่อยู ่               119  หมู่ 1  ตำบลโชคชัย  อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร 49130  
โทรศัพท์           042 – 662564                      อีเมล  mukdahan02@hotmail.com

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ 
 

           "การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควร ใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม 
ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที ่จะทำการ ศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิด
ความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่
ประเทศในระยะยาว" 
 

พระราชดำริ วันที ่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536  ณ อาคารที่ประทับในสำนักงานชลประทาน เขต ๑  ถนนทุ่งโฮเต็ล 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
          วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย เข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริเมื่อวันที่ 29 มกราคม  พ.ศ. 2548 และในปี 2565 ผ่านการประเมินรับป้ายสนองพะราบดำริในงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งเกิดจากการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ของผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน และชุมชน ที่เกิด
จิตสำนึกในการอนุรักษ์และการพัฒนาแบ่งปัน ความดีงาม สิ่งดีงาม ให้เกิดประโยชน์แท้แก่มหาชน   

ด้านคุณค่า : กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ โดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย 

➢ มีการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ ด้วยตัวเอง การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้        
แบบบูรณาการ   

 
 
 
 
 
 
 

➢ พัฒนาผู้เรียนให้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และเกิดทักษะจากการทำกิจกรรมของกระบวนการจัด    
การเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

➢ มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
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ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
          วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย เข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริเมื่อวันที่ 29 มกราคม  พ.ศ. 2548 และในปี 2565 ผ่านการประเมินรับป้ายสนองพะราบดำริในงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งเกิดจากการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ของผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน และชุมชน ที่เกิด
จิตสำนึกในการอนุรักษ์และการพัฒนาแบ่งปัน ความดีงาม สิ่งดีงาม ให้เกิดประโยชน์แท้แก่มหาชน   

ด้านคุณค่า : กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ โดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย 

➢ มีการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ ด้วยตัวเอง การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้        
แบบบูรณาการ   

 
 
 
 
 
 
 

➢ พัฒนาผู้เรียนให้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และเกิดทักษะจากการทำกิจกรรมของกระบวนการจัด    
การเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

➢ มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
 
 
 
 

                                                                 

 

                                                    

                                           

                 

                                 

                

       
             

              

        
           

                  

         
               

            

                

       
             

              

        
           

                  

         
               

            

ด้านประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน :  การดำเนินงาน 5  องค์ประกอบ             

❖ องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❖ องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน 

 
 
 
 
 

❖ องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ 
 
 
 
 
 

❖ องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 

❖ องค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
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     จากความมุ่งม่ันในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ก่อให้เกิดความสำเร็จในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ผลที่เกิดกับผู้บริหารและครู 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

3. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  

- การทำชาอ่อมแชบ  
 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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     จากความมุ่งม่ันในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ก่อให้เกิดความสำเร็จในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ผลที่เกิดกับผู้บริหารและครู 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

3. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  

- การทำชาอ่อมแชบ  
 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  

สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3 

1.ชื่อผลงานเด่น     
          การศึกษาการทำชาใบอ่อมแซบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

2.จุดเด่นของผลงาน  
   ชาอ่อมแซบเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์และสรรพคุณ บำรุงเลือด  บำรุงกำลัง  บำรุงสายตา ช่วยเรื่องประจำเดือนมา   
ไม่ปกติ  ลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด  และต้านอนุมูลอิสระ  

3.แรงบันดาลใจ 
    อ่อมแซบหรือเบญจรงค์ 5 สี เป็นพืชคลุมดินธรรมดา คนอีสานชอบนำมาทำแกงอ่อม ผัดไฟแดง มีคุณค่าทางอาหารและ
สมุนไพร ชาใบอ่อมแซบเป็นอีกทางเลือกในการเลือกชาสมุนไพรที่มีต่อสุขภาพ 

4.ปัจจัย  
    ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ คือ ใบอ่อมแซบใช้ทำชาใบอ่อมแซบ 

  
 
       
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงการนำอ่อมแซบท่ีมีอยู่ในพื้นที่ศึกษามาใช้เป็นปัจจัยในการเรียนรู้การทำชาใบอ่อมแซบ 
 

5.วัตถุประสงค์   
   1. เพ่ือศึกษาการทำชาใบอ่อมแซบ 
    2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อชาใบอ่อมแซบ 
 

6.วิธีการเรียนรู้  
    1. เก็บใบอ่อมแซบใบแก่หรือใบอ่อนมาล้างน้ำให้สะอาด นำไปค่ัวเพ่ือใช้ความร้อนช่วยให้เซลล์ใบแตก  
      ใช้ไฟอ่อน ประมาณ 3 นาท ีแล้วนำมานวดประมาณ 2 – 3 นาที  
   2. นำใบอ่อมแซบเข้าเตาอบ ที่อุณหภูมิ 45 - 50 องศาเซลเซียส ใช้เวลา ประมาณ 90 -120 นาที 
   3. ใบอ่อมแซบที่อบแห้งมาบดแบบหยาบๆ แล้วคั่วให้หอมด้วยไฟอ่อนๆ ประมาณ 3-5 นาที  
   4. บรรจุใส่ถุงชาในปริมาณถุงละ 5 กรัม วธิีรับประทานแช่ซองชา 1 ซอง ในน้ำร้อน 2-3 นาท ี
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7. ผลการเรียนรู้  
    1. ในการอบชาใบอ่อมแซบที่อุณหภูมิ 45 - 50 องศาเซลเซียส ใช้เวลา ประมาณ 90 -180 นาที   
    2. ใบอ่อมแซบที่อบแห้งแลว้มีเขียวอมเทา น้ำชาสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมเล็กน้อย และมีรสจืด  
     3. จากการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส โดยให้คะแนนแบบ Hedonic Scale 9 ระดับ พบว่า ด้านสีอยู่ในระดับชอบ  
       มากที่สุด( x =8.27) รองลงมาด้านเนื้อสัมผัสอยู่ในระดับชอบมาก ( x =7.63) ด้านรสชาติอยู่ในระดับชอบมาก 
       ( x =7.47) ด้านกลิ่นอยู่ในระดับ ชอบปานกลาง ( x =7.10) และความชอบรวมอยู่ในระดับ ชอบมาก ( x =7.63) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพชาใบอ่อมแซบและผลิตภัณฑ์ชาใบอ่อมแซบ 
8.สรุปผลการเรียนรู้   
   การทำชาใบอ่อมแซบควรใชอุ้ณหภูมิต่ำ 45 - 50 องศาเซลเซียส ใช้เวลา ประมาณ 90 -180 นาที ชาอ่อมแซบมีเขียวอมเทา 
น้ำชาสเีหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมเล็กน้อย และมีรสจืด การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส โดยให้คะแนนแบบ Hedonic Scale 9 
ระดับ พบว่า ด้านสีอยู่ในระดับ ชอบมากที่สุด  รองลงมาด้านเนื้อสัมผัสอยู่ในระดับชอบมาก ด้านรสชาติอยู่ในระดับชอบมาก  
ด้านกลิ่นอยู่ในระดับ ชอบปานกลาง และความชอบรวมอยู่ในระดับ ชอบมาก  

9.เอกสารอ้างอิง  
พินิจ จันทร, (2565). คู่มือการทำชาและนำสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 1), หน้า 25. สำนักพิมพ์แสงดาว. 
Bewiib.  (2565).  อ่อมแซบ สรรพคุณมากกว่าแค่ไม้ประดับ.  สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน 2564, จาก 
          https://intrend.trueid.net/article  
ภคพร  สารทลาลัย. (2563). การทำชาสมุนไพร. สืบค้นเมื่อ 9 สิงหาคม 2565, จาก 
          https://www.youtube.com/watch?v=KyShgMtdTjU.  
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7. ผลการเรียนรู้  
    1. ในการอบชาใบอ่อมแซบที่อุณหภูมิ 45 - 50 องศาเซลเซียส ใช้เวลา ประมาณ 90 -180 นาที   
    2. ใบอ่อมแซบที่อบแห้งแลว้มีเขียวอมเทา น้ำชาสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมเล็กน้อย และมีรสจืด  
     3. จากการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส โดยให้คะแนนแบบ Hedonic Scale 9 ระดับ พบว่า ด้านสีอยู่ในระดับชอบ  
       มากที่สุด( x =8.27) รองลงมาด้านเนื้อสัมผัสอยู่ในระดับชอบมาก ( x =7.63) ด้านรสชาติอยู่ในระดับชอบมาก 
       ( x =7.47) ด้านกลิ่นอยู่ในระดับ ชอบปานกลาง ( x =7.10) และความชอบรวมอยู่ในระดับ ชอบมาก ( x =7.63) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพชาใบอ่อมแซบและผลิตภัณฑ์ชาใบอ่อมแซบ 
8.สรุปผลการเรียนรู้   
   การทำชาใบอ่อมแซบควรใชอุ้ณหภูมิต่ำ 45 - 50 องศาเซลเซียส ใช้เวลา ประมาณ 90 -180 นาที ชาอ่อมแซบมีเขียวอมเทา 
น้ำชาสเีหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมเล็กน้อย และมีรสจืด การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส โดยให้คะแนนแบบ Hedonic Scale 9 
ระดับ พบว่า ด้านสีอยู่ในระดับ ชอบมากที่สุด  รองลงมาด้านเนื้อสัมผัสอยู่ในระดับชอบมาก ด้านรสชาติอยู่ในระดับชอบมาก  
ด้านกลิ่นอยู่ในระดับ ชอบปานกลาง และความชอบรวมอยู่ในระดับ ชอบมาก  

9.เอกสารอ้างอิง  
พินิจ จันทร, (2565). คู่มือการทำชาและนำสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 1), หน้า 25. สำนักพิมพ์แสงดาว. 
Bewiib.  (2565).  อ่อมแซบ สรรพคุณมากกว่าแค่ไม้ประดับ.  สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน 2564, จาก 
          https://intrend.trueid.net/article  
ภคพร  สารทลาลัย. (2563). การทำชาสมุนไพร. สืบค้นเมื่อ 9 สิงหาคม 2565, จาก 
          https://www.youtube.com/watch?v=KyShgMtdTjU.  
 

 
 
 
 

แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา..................วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง .......จังหวัด…หนองบัวล าภู 
    สังกัด ..……ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา................................................................................. 
    ที่อยู ่  ...….142 หมู่ 10 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู  39180  ..............................………     
    โทรศัพท์...…042-353732..............……..  อีเมล ..………jamjan.h@ovec.moe.go.th……....……………… 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  

 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  

 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู ้) 

                                TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 1 บรรทัด 

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

      TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริม่ต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                      TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

4.ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                     TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย  

                                  
 
 
 
 

 
                         
 

ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
5.วัตถุประสงค์  
 
                                                                                                                              

 

                     TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

ชื่อผลงานเด่น กระติ๊บข้าวจากคล้า 

แรงบันดาลใจ…………ส่งเสรมิอาชีพหัตถกรรมพ้ืนบ้านอีสาน คือ การสานกระติบข้าว 

จุดเด่นของผลงาน ......งานจกัสาน  กระติบข้าวจากคล้า  ใช้แรงงานคนเน้นความละเอียด ลวดลายที่
สวยงามสร้างสรรค์ความประณีตของช้ินงาน  เป็นสินค้าท ามือ ( Hand made ).......................... 

ปัจจัย………พชืศึกษาคล้า…….. 

วัตถุประสงค…์…สร้างผลิตภัณฑ์จากคล้า สร้างอาชีพและรายได้ ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมพ้ืนบ้านอีสาน 
ชุมชน……………………………………………………………………………………….......….......……………….. 



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 294

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

                    TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกนิ 5 บรรทัด 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

 

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
8.สรุปผลการเรียนรู ้(ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

 

                            TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด  

สรุปผลการเรยีนรู้ “กระติบข้าวจากคล้า เป็นภูมิปัญญาของคนอีสาน สอนลูกหลานให้รู้จักท าของใช้ใน
ครัวเรือน ได้สร้างอาชีพและรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองในชุมชน 
สร้างความเข้มแข็ง  ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษาและระหว่างชุมชนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ในสถาบันครอบครัวส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านอีสาน คือ การสานกระติบข้าวให้คงอยู่ต่อไป 

วิธีการเรียนรู้…กระบวนการท ากระติบข้าว 
ตัดคล้า น าต้นคล้าที่ได้มาตัด วัดความยาวให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ น าคล้ามาจักเป็นเส้นตอกให้ได้ขนาดเส้นคล้า
ที่เท่ากัน แล้วน าเส้นคล้ามาขูดหลังให้เป็นลายขีดเส้น   น าเส้นคล้าที่ขูดหลังแล้วมาตากแดดให้น าเส้นคล้าที่แห้ง
มาแช่น  า 2-3 ชั่วโมง แล้วน าคล้ามาขูดไส้ออกให้ได้เส้นคล้าที่แบนเรียบ น าเส้นคล้ามาขูดเอาไส้ออกมาก่อขึ นรูป
และลวดลายตามที่ต้องการ น าคล้าที่ขึ นรูปเสร็จแล้ว มาสานให้เป็นทรงกระบอก จากนั นน ามาพับครึ่งให้เป็นสอง
ชั น น ากระติบมาใส่ฝาไม้ไผ่และหน้าคล้าให้เป็น 2 ชั นน ากระติบที่ใส่ฝาแล้วมาเย็บใส่ฐาน และใส่สาย  

 
1. น ากระติบที่ใส่ฝาแล้วมาเย็บใส่ฐาน และใส่สาย ใช้เวลา 1 วัน 

 
 
 
 

 
 
 

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

ผลการเรียนรู ้      “กระตบิข้าว”เป็นงานหัตถกรรมที่เกดิจากภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยก่อนเรียกว่า แอบ
ข้าวก่องข้าวหรือกระตบิข้าวเป็นผลิตภัณฑ์จากงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้น าพืชศึกษาคือต้นคล้ารวม
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานเครื่องใช้สอยในชีวิตประจ าวัน ได้ ผลิตภัณฑ์จากคล้า อาทิ 
กระติบข้าว กระเป๋าและตะกร้า ที่ใสแ่ก้วน้ า กล่องทิชชู 
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6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

                    TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกนิ 5 บรรทัด 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

 

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
8.สรุปผลการเรียนรู ้(ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

 

                            TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด  

สรุปผลการเรยีนรู้ “กระติบข้าวจากคล้า เป็นภูมิปัญญาของคนอีสาน สอนลูกหลานให้รู้จักท าของใช้ใน
ครัวเรือน ได้สร้างอาชีพและรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองในชุมชน 
สร้างความเข้มแข็ง  ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษาและระหว่างชุมชนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ในสถาบันครอบครัวส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านอีสาน คือ การสานกระติบข้าวให้คงอยู่ต่อไป 

วิธีการเรียนรู้…กระบวนการท ากระติบข้าว 
ตัดคล้า น าต้นคล้าที่ได้มาตัด วัดความยาวให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ น าคล้ามาจักเป็นเส้นตอกให้ได้ขนาดเส้นคล้า
ที่เท่ากัน แล้วน าเส้นคล้ามาขูดหลังให้เป็นลายขีดเส้น   น าเส้นคล้าที่ขูดหลังแล้วมาตากแดดให้น าเส้นคล้าที่แห้ง
มาแช่น  า 2-3 ชั่วโมง แล้วน าคล้ามาขูดไส้ออกให้ได้เส้นคล้าที่แบนเรียบ น าเส้นคล้ามาขูดเอาไส้ออกมาก่อขึ นรูป
และลวดลายตามที่ต้องการ น าคล้าที่ขึ นรูปเสร็จแล้ว มาสานให้เป็นทรงกระบอก จากนั นน ามาพับครึ่งให้เป็นสอง
ชั น น ากระติบมาใส่ฝาไม้ไผ่และหน้าคล้าให้เป็น 2 ชั นน ากระติบที่ใส่ฝาแล้วมาเย็บใส่ฐาน และใส่สาย  

 
1. น ากระติบที่ใส่ฝาแล้วมาเย็บใส่ฐาน และใส่สาย ใช้เวลา 1 วัน 

 
 
 
 

 
 
 

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

ผลการเรียนรู ้      “กระตบิข้าว”เป็นงานหัตถกรรมที่เกดิจากภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยก่อนเรียกว่า แอบ
ข้าวก่องข้าวหรือกระตบิข้าวเป็นผลิตภัณฑ์จากงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้น าพืชศึกษาคือต้นคล้ารวม
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานเครื่องใช้สอยในชีวิตประจ าวัน ได้ ผลิตภัณฑ์จากคล้า อาทิ 
กระติบข้าว กระเป๋าและตะกร้า ที่ใสแ่ก้วน้ า กล่องทิชชู 
 

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

   TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนห้วยฮวก จอมทอง นาฝาย สานกระติบข้าวจากคล้า เหมาะเป็นของฝากจากศรีบุญ
 เรือง [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก. https://www.technologychaoban.com/bullet-news-
 today/article_146413 [๓ ธ.ค. ๒๐๑๕].  
ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ “คลา้” [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: http://www.qsbg.org/ 
 Database/Botanic_Book%20full%20option/search.asp?txtsearch=คล้า [๓ ธ.ค. ๒๐๑๕]. 
ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน, ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
 (องค์การมหาชน).  “คลา้”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: www.bedo.or.th.  [๑๕ ก.พ. ๒๐๑๘]. 
ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย, ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน).  “คลา้
 กั้นแหย่ง”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: www.thaibiodiversity.org.  [๑๕ ก.พ. ๒๐๑๘]. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์          โทรศัพท์ : 089–8916621  อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรงักานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938   อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 
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กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์          โทรศัพท์ : 089–8916621  อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรงักานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938   อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร      ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอโคกศรีสุพรรณ (กศน. อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ) จังหวดั สกลนคร 

สังกัด ส านักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร 
เปิดสอนระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศกึษาตอนปลาย 
ที่อยู ่249 หมูท่ี่ 8 บ้านตองโขบน้อย ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280

 โทรศัพท์ 042-766-107  อีเมล khoksrisuphan107@gmail.com,     
                                        dada1881singhapol@gmail.com 
 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

“การรักทรัพยากร คือ การรักชาติ รักแผ่นดิน” 
พระราโชวาทพระราชทานในการประชุมประจ าปีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 1. ปลุกจิตส านึกให้เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 2. ปลูกฝังให้อนุรักษ์ไว้ รักธรรมชาติและพืชพันธุ์ที่หายาก นับวันจะหมดสิ้นไป 
 3. น าองค์ความรู้และทักษะมาใช้ในการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  
  นักศึกษา กศน. ครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน. อ าเภอโคกศรีสุพรรณและผู้เกี่ยวข้อง มีการปลูก
ครามแบบอินทรีย์ปลอดสารเคมีและน าต้นคราม ใบครามที่ปลูกน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ าครามสด แล้วน า
เส้นไหมไปย้อมกับน้ าครามสด “เป็นการย้อมเส้นไหมด้วยคราม” แล้วน าไปทอเป็นผ้าไหมย้อมคราม ได้ตาม
ลวดลายที่ต้องการ ผ้าไหมย้อมครามมีคุณสมบัติถ้าสวมใส่ในฤดูร้อนจะท าให้รู้สึกเย็นสบาย และถ้าสวมใส่ในฤดู
หนาวท าให้ร่างกายอบอุ่นและเป็นการบ ารุงผิวพรรณให้ผ่องใส ดูอ่อนกว่าวัย  ผ้าไหมย้อมครามมีจ าหน่ายใน
ท้องถิ่นตลาดนัดชุมชน และสู่สากล ราคาเริ่มต้น 800 – 12,000 บาท นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในจังหวัด
สกลนครขึ้นชื่อลืมนามเป็นเมืองแห่งผ้าคราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม - ป้าไท้ บ้านหนองแข้ 
ต าบลตองโขบ กลุ่มทอผ้าครามบ้านกลางอ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร กลุ่มทอผ้าครามบ้านดอน
กลอย อ าเภอพรรณนานิคม กลุ่มทอผ้าครามบ้านถ้ าเต่า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร      ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอโคกศรีสุพรรณ (กศน. อ าเภอ
โคกศรีสุพรรณ) จังหวดั สกลนคร 

สังกัด ส านักงาน กศน. จังหวัดสกลนคร 
เปิดสอนระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศกึษาตอนปลาย 
ที่อยู ่249 หมูท่ี่ 8 บ้านตองโขบน้อย ต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280

 โทรศัพท์ 042-766-107  อีเมล khoksrisuphan107@gmail.com,     
                                        dada1881singhapol@gmail.com 
 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

“การรักทรัพยากร คือ การรักชาติ รักแผ่นดิน” 
พระราโชวาทพระราชทานในการประชุมประจ าปีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 1. ปลุกจิตส านึกให้เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 2. ปลูกฝังให้อนุรักษ์ไว้ รักธรรมชาติและพืชพันธุ์ที่หายาก นับวันจะหมดสิ้นไป 
 3. น าองค์ความรู้และทักษะมาใช้ในการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  
  นักศึกษา กศน. ครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน. อ าเภอโคกศรีสุพรรณและผู้เกี่ยวข้อง มีการปลูก
ครามแบบอินทรีย์ปลอดสารเคมีและน าต้นคราม ใบครามที่ปลูกน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ าครามสด แล้วน า
เส้นไหมไปย้อมกับน้ าครามสด “เป็นการย้อมเส้นไหมด้วยคราม” แล้วน าไปทอเป็นผ้าไหมย้อมคราม ได้ตาม
ลวดลายที่ต้องการ ผ้าไหมย้อมครามมีคุณสมบัติถ้าสวมใส่ในฤดูร้อนจะท าให้รู้สึกเย็นสบาย และถ้าสวมใส่ในฤดู
หนาวท าให้ร่างกายอบอุ่นและเป็นการบ ารุงผิวพรรณให้ผ่องใส ดูอ่อนกว่าวัย  ผ้าไหมย้อมครามมีจ าหน่ายใน
ท้องถิ่นตลาดนัดชุมชน และสู่สากล ราคาเริ่มต้น 800 – 12,000 บาท นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในจังหวัด
สกลนครขึ้นชื่อลืมนามเป็นเมืองแห่งผ้าคราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม - ป้าไท้ บ้านหนองแข้ 
ต าบลตองโขบ กลุ่มทอผ้าครามบ้านกลางอ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร กลุ่มทอผ้าครามบ้านดอน
กลอย อ าเภอพรรณนานิคม กลุ่มทอผ้าครามบ้านถ้ าเต่า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู ้) 

                               TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 1 บรรทัด 

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

    TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริม่ต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                     

    TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

4.ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                      

 

  TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย  

                                  
 
 
 

 
                         

 
ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels  

5.วัตถุประสงค์  
 
                                                                                                                              

 

ชื่อผลงานเด่น การย้อมเส้นไหมด้วยคราม 

แรงบันดาลใจ ในหมู่บ้าน ชุมชนมีต้นครามเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างมากมาย จึงนิยมน ามาแปรรูปใช้
กันในท้องถิ่นอย่างแพร่หลายและทุกครัวเรือนนิยมสวมใส่ในชีวิตประจ าวัน   

จุดเด่นของผลงาน ผลิตภัณฑ์แปรรูปการณ์ย้อมเส้นไหมด้วยคราม มีผ้าทอมือท่ีหลากหลาย ด้วยลวดลาย 
สีสันสวยสดงดงาม สวมใส่หน้าร้อนท าให้เย็นสบาย สวมใส่หน้าหนาวท าให้ร่างกายอบอุ่น 
สดงดงาม 

ปัจจัย น าต้นคราม กิ่ง ก้าน ใบ มาหมักให้ได้น้ าครามสด แล้วน าเนื้อครามมาใช้ในปริมาณที่พอเหมาะ
จากนั้นน าเส้นไหมมาย้อมกับเนื้อครามสดแล้วน าไปทอผ้าแต่งเติมสีสันและลวดลายตามความพอใจ ได้การ
ย้อมเส้นไหมด้วยครามเป็นผ้าไหมทอมือ ผ้าไหมย้อมครามน าไปตัดชุดผ้าไหม ชุดผ้าไทย เป็นที่นิยม
จ าหน่ายในตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ  

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและน าทักษะการย้อมเส้นไหมด้วยครามมาใช้ในการด ารงชีพ  
2. เพือ่อนุรักษต์้นครามที่นับวันจะหายากและเป็นประโยชน์ต่อการค้าขายสร้างรายได้ในชุมชน  



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 304

                     

   TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

                    TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

 

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
 
 
8.สรุปผลการเรียนรู ้(ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

สรุปผลการเรียนรู้ เริ่มจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญประกอบกับ
สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ระบาด จึงเกิดแนวคิดน าภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้มี
การน าเอาต้นครามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาแปรรูปหมักเป็นน้ าครามสดที่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษได้ท า
กันมาในครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น มาใช้เป็นอุปโภคใช้นุ่งห่มและมีขายในท้องถิ่นและได้มีการพัฒนาเอาต้น
ครามมาหมักเป็นน้ าครามและย้อมเส้นไหมด้วยครามที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ 
 

วิธีการเรียนรู้ 1) เชิญผู้รู้ ปราชญ์ท้องถิ่น มาให้ความรู้การเก็บใบครามมาหมักและย้อมเส้นไหมด้วยคราม 
2) วิธีการย้อมเส้นไหมด้วยครามตามหลักวิชาการ 3) การมัดหมี่ด้วยลวดลายต่างๆ กับเส้นไหมย้อมคราม
แล้วน ามาทอมือ ได้ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมเส้นไหมด้วยครามสีสดใสสวยงามมีการจ าหน่ายในตลาดชุมชน 

ผลการเรียนรู้ 1) นักศึกษา กศน. และกลุ่มเป้าหมายน าองค์ความรู้และทักษะการย้อมเส้นไหมด้วยคราม 
การผลิต การจ าหน่าย มาใช้ในชุมชนอย่างแพร่หลาย 2) โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนข้างเคียงน าไปใช้
ประโยชน์ 3) เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ผ้าทอมือจากการย้อมเส้นไหมด้วยครามมีสีจากธรรมชาติ 
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   TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

                    TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
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                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
 
 
8.สรุปผลการเรียนรู ้(ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

สรุปผลการเรียนรู้ เริ่มจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญประกอบกับ
สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ระบาด จึงเกิดแนวคิดน าภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้มี
การน าเอาต้นครามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาแปรรูปหมักเป็นน้ าครามสดที่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษได้ท า
กันมาในครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น มาใช้เป็นอุปโภคใช้นุ่งห่มและมีขายในท้องถิ่นและได้มีการพัฒนาเอาต้น
ครามมาหมักเป็นน้ าครามและย้อมเส้นไหมด้วยครามที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ 
 

วิธีการเรียนรู้ 1) เชิญผู้รู้ ปราชญ์ท้องถิ่น มาให้ความรู้การเก็บใบครามมาหมักและย้อมเส้นไหมด้วยคราม 
2) วิธีการย้อมเส้นไหมด้วยครามตามหลักวิชาการ 3) การมัดหมี่ด้วยลวดลายต่างๆ กับเส้นไหมย้อมคราม
แล้วน ามาทอมือ ได้ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมเส้นไหมด้วยครามสีสดใสสวยงามมีการจ าหน่ายในตลาดชุมชน 

ผลการเรียนรู้ 1) นักศึกษา กศน. และกลุ่มเป้าหมายน าองค์ความรู้และทักษะการย้อมเส้นไหมด้วยคราม 
การผลิต การจ าหน่าย มาใช้ในชุมชนอย่างแพร่หลาย 2) โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนข้างเคียงน าไปใช้
ประโยชน์ 3) เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ผ้าทอมือจากการย้อมเส้นไหมด้วยครามมีสีจากธรรมชาติ 
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9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งทีม่าของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 
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กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวนัอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์          โทรศัพท์ : 089–8916621  อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรงักานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938   อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

เอกสารอ้างอิง  
 ผศ.วิวัฒน์ ศรีวิชา สาขาแพทย์แผนไทย  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้ความรู้กับกลุ่มนักศึกษา กศน. อ าเภอโคกศรีสุพรรณ  
 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร 
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แบบเสนอแนวคิด 

การจัดแสดงนทิรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

ระหว่างวันที่ 19 –23 กันยายน พ.ศ.2565 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 ล าดับบัตร            ป้ายสนองพระราชดาริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
               เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
           เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

 ชื่อสถานศึกษา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน จังหวัด พัทลุง 

 

แนวคิดการจดันิทรรศการ 

ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

พระราชด าร ิ

“การสอนและการอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความ
สวยงาม ความน่าสนใจและเกิดความปิติยินดีที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการ
อบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เกิดความเครียด 
ซึ่งเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 8 
กุมภาพันธ์ 2536 ณ ส านักงานชลประทานที่ 1 จังหวัด เชียงใหม่ 

แรงบนัดาลใจ 

1. ต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดนมีความร่มรืน่ 

2. ต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

3. ต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดนเป็นสถานศึกษาที่ปลูกฝังให้เด็กอนุรักษ์พืชพรรณ 

ศูนย์พฒันาเดก็เล็กบ้านโคกโดน 

1. สร้างจิตส านึกให้เด็กรักต้นไม้ 

2. ปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ 
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3. เพื่อน ามาเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอน 

ผลส าเร็จ 

ความเบิกบาน : เด็กเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างสนุกสนาน 

รอบรู้ : เด็กมีความรู้ความเข้าใจในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

เชี่ยวชาญ : เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพืชศึกษา 

สมดุล : เด็กมคีวามรู้ ความเข้าใจของการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

          โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ตามแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สอดคล้อง  กับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 

 

สมบูรณ์ : มีความร่มรื่น 

          : มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

          : เป็นสถานศึกษาทีป่ลูกฝังให้เด็กอนุรักษ์พืชพรรณ 

ถ่ายทอดได้ : สนทนาโต้ตอบกับครูและเพื่อนด้านพืชศึกษา 

ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ด้านวิชาการ 

1. เสริมประสบการณ ์

 - ชนิดของพรรณไม้ / ชื่อพรรณไม้ 

 - ลักษณะวิสัยของพรรณไม้ 

 - การขยายพันธ์พืช การปลูก การดูแลรักษา 

 - ส่วนประกอบของพรรณไม ้

 - ประโยชน์ของพรรณไม้ 
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3. เพื่อน ามาเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอน 

ผลส าเร็จ 

ความเบิกบาน : เด็กเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างสนุกสนาน 

รอบรู้ : เด็กมีความรู้ความเข้าใจในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

เชี่ยวชาญ : เด็กมีความรู้เกี่ยวกับพืชศึกษา 

สมดุล : เด็กมคีวามรู้ ความเข้าใจของการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

          โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ตามแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรูท้ี่สอดคล้อง  กับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

 

 

สมบูรณ์ : มีความร่มรื่น 

          : มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

          : เป็นสถานศึกษาทีป่ลูกฝังให้เด็กอนุรักษ์พืชพรรณ 

ถ่ายทอดได้ : สนทนาโต้ตอบกับครูและเพื่อนด้านพืชศึกษา 

สว่นที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ด้านวิชาการ 

1. เสริมประสบการณ ์

 - ชนิดของพรรณไม้ / ชื่อพรรณไม้ 

 - ลักษณะวิสัยของพรรณไม้ 

 - การขยายพันธ์พืช การปลูก การดูแลรักษา 

 - ส่วนประกอบของพรรณไม ้

 - ประโยชน์ของพรรณไม้ 

 - การท าตัวอย่างพรรณไม ้

2. เคลื่อนไหวและจังหวะ 

 - การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงตามจินตนาการ 

 - การเคลื่อนไหวร่างกายตามค าบรรยาย 

 - การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ ์

 - การเคลื่อนไหวร่างกายตามค าสั่ง/ข้อตกลง 

3. สร้างสรรค ์

 - การวาดภาพ/ระบายสีภาพ พรรณไม ้

 - การถ่ายภาพ 

 - การออกแบบป้ายรหัสพรรณไม้ 

 - การโรยทรายสี 

 - การจุ่มสีภาพ 

 - การฉีก ตัด ปะ กระดาษ 

 - การพิมพ์ภาพ 

4. เสร ี

 - เด็กเล่นอสิระตามมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ เช่น มุมบล็อก มุมดนตรี มุมศลิปะ มุมหนังสือ มุม
วิทยาศาสตร์หรือมุมธรรมชาติศึกษา เป็นต้น 

5. กลางแจ้ง 

 - การส ารวจพืน้ที่ศึกษา 

 - การส ารวจพืน้ที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 - การส ารวจพรรณไม้ในพื้นทีศ่ึกษา 

6. เกมการศึกษา 
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 - เกมจับคู่ภาพเหมือนพรรณไม้ 
 - เกมจับคู่ภาพเหมือนรหัสประจ าต้น 

 - เกมจับคู่ภาพเหมือนลักษณะวสิัยของพรรณไม้ 
 - เกมจับคู่ภาพเหมือนเรื่องยอด ทรงพุ่ม 

 - เกมจับคู่ภาพเหมือนลักษณะโคนใบ 

 - เกมจับคู่ภาพเหมือนวัสดุ อุปกรณ์ในการท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 

ด้านภูมิปัญญา 

- การคิดเป็นล าดับขั้นตอน 

- การจัดหา การปลูก การขยายพันธ์พืช การดูแลรักษา 

- การสอบถามข้อมูล 

- ฝึกความกล้าแสดงออก 

- เกิดความคิดสร้างสรรค ์

- การเรียนรู ้

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

- ความรับผิดชอบ  - ความเอ้ืออาทร เกื้อหนุน 

- ความซื่อตรง   - ความเมตตา กรุณา 

- ความอดทน   - ความมีระเบยีบ รอบคอบ 

- ความเพียร   - สมาธ ิ

- ความสามัคค ี   - มนุษยส์ัมพันธ ์

จิตส านึกการอนุรักษ์และการพัฒนา 

ผู้บริหาร ครแูละเด็ก เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร รู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของพรรณ
ไม้ อันจะก่อใหเ้กิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 

ส่งผลมาสู่บุคลากร 

ความภาคภูมิใจของผู้บริหาร ครู เด็ก ชุมชน และสังคม ที่ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต 
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 - เกมจับคู่ภาพเหมือนพรรณไม้ 
 - เกมจับคู่ภาพเหมือนรหัสประจ าต้น 

 - เกมจับคู่ภาพเหมือนลักษณะวสิัยของพรรณไม้ 
 - เกมจับคู่ภาพเหมือนเรื่องยอด ทรงพุ่ม 

 - เกมจับคู่ภาพเหมือนลักษณะโคนใบ 

 - เกมจับคู่ภาพเหมือนวัสดุ อุปกรณ์ในการท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 

ด้านภูมิปัญญา 

- การคิดเป็นล าดับขั้นตอน 

- การจัดหา การปลูก การขยายพันธ์พืช การดูแลรักษา 

- การสอบถามข้อมูล 

- ฝึกความกล้าแสดงออก 

- เกิดความคิดสร้างสรรค ์

- การเรียนรู ้

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

- ความรับผิดชอบ  - ความเอ้ืออาทร เกื้อหนุน 

- ความซื่อตรง   - ความเมตตา กรุณา 

- ความอดทน   - ความมีระเบยีบ รอบคอบ 

- ความเพียร   - สมาธ ิ

- ความสามัคค ี   - มนุษยส์ัมพันธ ์

จิตส านึกการอนุรักษ์และการพัฒนา 

ผู้บริหาร ครแูละเด็ก เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร รู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของพรรณ
ไม้ อันจะก่อใหเ้กิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 

ส่งผลมาสู่บุคลากร 

ความภาคภูมิใจของผู้บริหาร ครู เด็ก ชุมชน และสังคม ที่ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต 

1. ชื่อผลงานเดน่ สมุดเล่มเล็กกิจกรรมสร้างสรรคจ์ากดาวเรือง การศึกษาปฐมวัย 2 

2. จุดเด่นของผลงาน สมุดเล่มเล็กเป็นสื่อการสอนที่มีความน่าสนใจด้วยขนาดที่กะทัดรัด เหมาะสมกับเด็กเล็ก 
สามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปได้อย่างไม่จ ากัด และผู้เรียนสามารถมสี่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ จึงเหมาะกับการ
ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้อย่างมาก 

3. แรงบนัดาลใจ ดาวเรืองเป็นพืชที่ปลูกง่าย สามารถพบได้โดยทั่วไปตามบ้านเรือน เป็นดอกไม้ที่ผู้เรียนส่วน
ใหญ่มีความคุน้ชินแต่หลายคนอาจจะไม่รู้จักมากนัก ความคุ้นชินนี้ท าให้มีความน่าสนใจและเกิดการเรียนรู้ได้ไม่
ยากประกอบกับการน าเสนอผ่านสมุดเล่มเล็กท าให้ดึงดูดความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น 

4. ปัจจัย ดาวเรืองเป็นไม้ล้มลุกปลูกประดับตกแต่งสถานที่ออกดอกตลอดทั้งปี ออกเป็นช่อสีเหลืองและสีเหลือง
ส้มผลสุกสีด า มีการขยายพันธุด์้วยเมล็ดการดูแลรักษาง่าย 

5. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการปลูกและส่วนประกอบต่างๆของต้นดาวเรือง โดยสร้างสรรค์เป็นสมุดเล่มเล็ก 

  2. เพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้เรียนโดยการระบายสีภาพ จุ่มสี ติดปะกระดาษและดอก
ดาวเรืองแห้ง 

6. วิธีการเรียนรู้ 1. การจัดเตรียมกิจกรรมโดยครูจัดเตรียมข้อมูลทีใ่ห้ความรู้เกี่ยวกับ ต้นดาวเรือง ทั้งวิธีการ
ปลูก (ลักษณะส าคัญ) รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการจัดท าสมุดเล่มเล็ก 

  2. ครูสนทนาและสร้างข้อตกลงในกิจกรรม 

   2.1 สอนวิธีการพับกระดาษ เพื่อให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น 

   2.2 อธิบายลักษณะของดอกดาวเรืองและให้ผู้เรียนลงสีสว่นต่างๆโดยการระบายและ
จุ่มสีตามสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

   2.3 อธิบายวิธีการตัดปะกระดาษรวมถึงสอนเรื่องอันตรายของการใช้กรรไกร 

   2.4 ให้ผู้เรียนจัดเตรียมดอกดาวเรืองแห้งและน าไปใช้การตัด ประกอบในสมุดเล่มเล็ก 

7. ผลการเรียนรู้ การเรียนรูล้ักษณะทางพฤกษศาสตร์ของดวงเรืองรูปลักษณะและส่วนประกอบต่างๆ ราก ล า
ต้น ใบดอกผลและเมล็ด ผลงาน คือสมุดเลม่เล็ก 

8. สรุปผลการเรียนรู้  

1. ผู้เรียนสามารถจ าแนกดอกดาวเรืองจากดอกไม้ชนิดอ่ืนๆได้และรู้ส่วนประกอบที่ส าคัญของต้นดาวเรือง 

2. มีการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้เรียนผ่านกิจกรรมตา่งๆ ทั้งการระบายสี จุ่มส ีและการติดปะ 
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3. เกิดการมีส่วนร่วมของในห้องเรียนทั้งระหว่างผู้เรียนด้วยกัน รวมถึงผู้เรียนกับผู้สอน ท าให้ผู้เรียนรู้จกัการ
ปฏสิัมพันธก์ับผู้อื่น 

4. ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมและเกิดความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

9. เอกสารอ้างอิง ไม่ม ี
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3. เกิดการมีส่วนร่วมของในห้องเรียนทั้งระหว่างผู้เรียนด้วยกัน รวมถึงผู้เรียนกับผู้สอน ท าให้ผู้เรียนรู้จกัการ
ปฏสิัมพันธก์ับผู้อื่น 

4. ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมและเกิดความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

9. เอกสารอ้างอิง ไม่ม ี

แบบเสนอแนวคิด 
การจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ล าดับบัตร        ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
 เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 

 
ชื่อสถานศึกษาโรงเรยีนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่อยู่หมู่ 2 ต าบลหานโพธิ์ อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
โทรศัพท์  083-1856426   อีเมล์ 23thairat@gmail.com 

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพรา่งการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 

ส่วนที่ 1 พระราชด ารัสและแรงบันดาลใจ  
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ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 ผลทีเ่กิดกับโรงเรียนและชุมชน :   
  1.  สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศที่ร่มรื่น มีความสะอาด เป็นระเบียบ เป็นแหลง่เรียนรู้ตาม
ธรรมชาติ และช่วยเสริมสร้างความสนุกสนานในการเรียนรู ้ 

2.  เกิดความรว่มมือร่วมใจกนัระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
3.  เป็นแหล่งข้อมูลพืชพรรณและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่นักเรียน และบุคคลทั่วไป  

 
 ผลทีเ่กิดกับผู้บริหาร ครู และนักเรียน:  
  ผู้บริหาร  

น้อมน าพระราชด าริโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์เข้าสู่โรงเรียน และสร้างจิตส านึกใน              
การอนุรักษ์ทรัพยากร ช่วยกันปกป้องรักษาเพราะต้นไม้เป็นสิ่งที่ช่วยให้สภาพอากาศบริสุทธิ์ 
ครู  

  1.  น้อมน าพระราชด าริฯ โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์เข้าสู่ช้ันเรียน โดยการวิเคราะห์หลักสูตร        
หาความสอดคล้องกับ ๕ องค์ประกอบ  ออกแบบวางแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และการจัดท าสือ่ 

2.  เข้ารับการอบรม พัฒนาตนเองเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
นักเรียน 

   1.  ได้เรียนรู้ดว้ยกระบวนการปฏิบัติจริง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชที่ศึกษา บูรณาการ               
การเรียนรู้จากกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด ทั้งในระดับช้ันเรยีน และเรียนรู้ร่วมกันแบบพี่น้องคละชั้น 
  2.  ได้เรียนรู้พชืพรรณและสภาพแวดล้อมรอบตัวอย่าง ละเอียด ลึกซึ้ง  ท าให้นักเรียนรู้จักพืชพรรณต่างๆ 
รู้ถึงคุณค่า ประโยชน์ของพันธุ์ไม้แต่ละชนิดว่ามีคุณประโยชน์ที่หลากหลาย สามารถสรา้งผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ได ้

3.  มคีวามรับผิดชอบ อดทน ระเบียบวนิัย นอบน้อม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น มีจิต
สาธารณะ มีจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์พืชพรรณทั้งพืชพรรณท้องถิ่นและพืชทั่วๆไป ก่อให้เกิดการพัฒนาทางจิตใจ
ควบคู่ไปกับการเรียนรู้  
  4.  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นท าให้มีจิตใจที่
อ่อนโยน มีสมาธิในการเรียน การท างานมากขึ้น  
 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  

1. ผลิตภัณฑล์ูกปัดมโนราห์  ลายดอกตาเป็ดตาไก่ 
2. ผลิตภัณฑส์บู่จากใบตาเป็ดตาไก่ 
3. ผลิตภัณฑผ์้ามัดย้อมจากต้นตาเป็ดตาไก่ 
4. บทกลอนมโนราห ์“คุณค่ามวลพฤกษา : ตาเป็ดตาไก”่ 
5. บทกลอนเพลงบอก “คุณคา่มวลพฤกษา : ตาเป็ดตาไก”่ 
 
 
 
 



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 315

ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 ผลทีเ่กิดกับโรงเรียนและชุมชน :   
  1.  สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศที่ร่มรื่น มีความสะอาด เป็นระเบียบ เป็นแหลง่เรียนรู้ตาม
ธรรมชาติ และช่วยเสริมสร้างความสนุกสนานในการเรียนรู ้ 

2.  เกิดความรว่มมือร่วมใจกนัระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
3.  เป็นแหล่งข้อมูลพืชพรรณและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่นักเรียน และบุคคลทั่วไป  

 
 ผลทีเ่กิดกับผู้บริหาร ครู และนักเรียน:  
  ผู้บริหาร  

น้อมน าพระราชด าริโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์เข้าสู่โรงเรียน และสร้างจิตส านึกใน              
การอนุรักษ์ทรัพยากร ช่วยกันปกป้องรักษาเพราะต้นไม้เป็นสิ่งที่ช่วยให้สภาพอากาศบริสุทธิ์ 
ครู  

  1.  น้อมน าพระราชด าริฯ โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์เข้าสู่ช้ันเรียน โดยการวิเคราะห์หลักสูตร        
หาความสอดคล้องกับ ๕ องค์ประกอบ  ออกแบบวางแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และการจัดท าสือ่ 

2.  เข้ารับการอบรม พัฒนาตนเองเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
นักเรียน 

   1.  ได้เรียนรู้ดว้ยกระบวนการปฏิบัติจริง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชที่ศึกษา บูรณาการ               
การเรียนรู้จากกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด ทั้งในระดับช้ันเรยีน และเรียนรู้ร่วมกันแบบพี่น้องคละชั้น 
  2.  ได้เรียนรู้พชืพรรณและสภาพแวดล้อมรอบตัวอย่าง ละเอียด ลึกซึ้ง  ท าให้นักเรียนรู้จักพืชพรรณต่างๆ 
รู้ถึงคุณค่า ประโยชน์ของพันธุ์ไม้แต่ละชนิดว่ามีคุณประโยชน์ที่หลากหลาย สามารถสรา้งผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ได ้

3.  มคีวามรับผิดชอบ อดทน ระเบียบวนิัย นอบน้อม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น มีจิต
สาธารณะ มีจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์พืชพรรณทั้งพืชพรรณท้องถิ่นและพืชทั่วๆไป ก่อให้เกิดการพัฒนาทางจิตใจ
ควบคู่ไปกับการเรียนรู้  
  4.  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นท าให้มีจิตใจที่
อ่อนโยน มีสมาธิในการเรียน การท างานมากขึ้น  
 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  

1. ผลิตภัณฑล์ูกปัดมโนราห์  ลายดอกตาเป็ดตาไก่ 
2. ผลิตภัณฑส์บู่จากใบตาเป็ดตาไก่ 
3. ผลิตภัณฑผ์้ามัดย้อมจากต้นตาเป็ดตาไก่ 
4. บทกลอนมโนราห ์“คุณค่ามวลพฤกษา : ตาเป็ดตาไก”่ 
5. บทกลอนเพลงบอก “คุณคา่มวลพฤกษา : ตาเป็ดตาไก”่ 
 
 
 
 

 สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  

*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับช้ันในการเรียนรู้ ) 

  

 คุณค่ามวลพฤกษา : สูม่หัศจรรย์การเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน   

 

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสัน้ ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

  

เป็นการเรียนรู้ตามองค์ประกอบการเรียนรู้ และการบูรณาการพืชศึกษา  ตาเป็ดตาไก ่ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พรรณไม้  

 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 

 

จากพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ความตอนหนึ่งว่า...การสอนและการอบรมให้เด็กมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พืชพรรณนั้น  ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม  ความน่าสนใจ  และเกิดความปิติ….  

 

4.ปัจจัย (ปัจจยัที่ใช้ในการเรยีนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 

  ปัจจัย พรรณพชืต่างๆที่มีอยู่ในโรงเรียน 
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5.วัตถุประสงค์  

 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในกระบวนการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   รู้จักพืชศึกษาอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง  
สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พรรณไม้ 

  

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

 

 บูรณาการในช่ัวโมงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  ในกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
ร่วมกัน ในองคป์ระกอบที่ ๑  การจัดท าป้ายช่ือพรรณไม้และการบูรณาการพืชศึกษา  ตาเป็ดตาไก่   

 

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
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8.สรุปผลการเรียนรู ้(ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 

 นักเรียนมคีวามรู้ในกระบวนการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  รู้จักพืชศึกษาอย่างถ่องแทแ้ละลึกซ้ึง  
สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เปน็ประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พรรณไม้          
มีจิตส านึก  คุณธรรม  จริยธรรม ได้แก ่ มีความรับผิดชอบ มีความอดทน  มีความสามคัคี รับฟังความคิดเห็น        
ของผู้อ่ืน สามารถน าไปประยุกต์ต่อยอดการศึกษาพรรณพืชชนิดอื่นได้อย่างยั่งยืน บุคลากรในโรงเรยีนมีการท างาน
ร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จึงท าใหเ้กิดความตระหนักถึงความส าคัญของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

 

9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งทีม่าของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ.  (2551).  แนวทางด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม                 
ราชกุมาร.ี  กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ.  (2551).  ทะเบียนพรรณไม้ 
 ในเอกสารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ก7-005.  กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. 
เต็ม  สมิตินันทน์.  (2544).  ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย.  กรุงเทพฯ :  สวนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กรมป่าไม้.  
วิยดา  เทพหัตถี.  (2551).  ชือ่พรรณไม้ ในคู่มือการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร ์
 โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
 สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร.ี  กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. 
เอื้อมพร  วีสมหมายและคณะ.  (2551).  พฤกษาพัน.  กรงุเทพฯ : เอชเอนกรุ๊ป.  
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 30 ป ีอพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร  √  ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา….โรงเรียนบา้นควนประ.........จังหวัด......นครศรธรรมราช…… 
สังกัด....ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2........ 
เปิดสอนระดับ....…...ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปทีี่6.......... ………. 
ที่อยู.่.72  หมูท่ี่ 14  ต าบลบางขัน  อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช…… 
โทรศัพท ์.......084-3516639……..  อเีมล ... wiparat.jindawong19@gmail.com…… 

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
พระราชด าริ 

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนั้น ก็เป็นงานที่สืบเนื่องจากงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพิ่งจะได้
เดินทางไปเยี่ยมดูโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในภาคต่างๆทั่วประเทศ ได้เห็นว่ามี
โรงเรียนบางแห่งนั้นมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น มีพืชพรรณหลายชนิด ในวิชาเรียนของนักเรียนที่จริงตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆ 
ชั้นอนุบาลถึงประถม มัธยม ทางครูอาจารย์ก็มักจะสอนให้นักเรียนศึกษาถึงโลกของเราเรื่องของธรรมชาติ 
ฉะนั้น การที่ศึกษาของใกล้ตัวได้แก่ พืชพรรณที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้นก็เป็นสิ่งที่ง่าย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงและมี
ประโยชน์เพิ่มประสบการณ์แก่นักเรียนในด้านต่างๆได้ จึงเห็นว่างานที่คนในระดับที่เป็นผู้ใหญ่ท าได้ ได้ศึกษา
ในพืชพรรณต่างๆแม้แต่เด็กระดับเล็กก็น่าจะได้ประโยชน์ด้วย 
แรงบันดาลใจ 

ด้านผู้บริหาร 
1.น้อมน าพระราชด าริฯ โครงการสวนพฤกษศาสตร์เข้าสู่โรงเรียน 
2.ก าหนดให้ฝ่ายงานบริหารวิชาการรับผอดชอบ 
3.ก าหนดลงในแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
4.ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
5.รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 
ด้านครู 
1.น้อมน าพระราชด าริฯ โครงการสวนพฤกษศาสตร์เข้าสู่ชั้นเรียน 
2.เข้ารับการอบรม ประชุม พัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อม 
3.ออกแบบวางแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การจัดท าสื่อ 
4.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์กับกิจกรรมในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
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สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
พระราชด าริ 

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนั้น ก็เป็นงานที่สืบเนื่องจากงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพิ่งจะได้
เดินทางไปเยี่ยมดูโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในภาคต่างๆทั่วประเทศ ได้เห็นว่ามี
โรงเรียนบางแห่งนั้นมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น มีพืชพรรณหลายชนิด ในวิชาเรียนของนักเรียนที่จริงตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆ 
ชั้นอนุบาลถึงประถม มัธยม ทางครูอาจารย์ก็มักจะสอนให้นักเรียนศึกษาถึงโลกของเราเรื่องของธรรมชาติ 
ฉะนั้น การที่ศึกษาของใกล้ตัวได้แก่ พืชพรรณที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้นก็เป็นสิ่งที่ง่าย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงและมี
ประโยชน์เพิ่มประสบการณ์แก่นักเรียนในด้านต่างๆได้ จึงเห็นว่างานที่คนในระดับที่เป็นผู้ใหญ่ท าได้ ได้ศึกษา
ในพืชพรรณต่างๆแม้แต่เด็กระดับเล็กก็น่าจะได้ประโยชน์ด้วย 
แรงบันดาลใจ 

ด้านผู้บริหาร 
1.น้อมน าพระราชด าริฯ โครงการสวนพฤกษศาสตร์เข้าสู่โรงเรียน 
2.ก าหนดให้ฝ่ายงานบริหารวิชาการรับผอดชอบ 
3.ก าหนดลงในแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
4.ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
5.รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 
ด้านคร ู
1.น้อมน าพระราชด าริฯ โครงการสวนพฤกษศาสตร์เข้าสู่ชั้นเรียน 
2.เข้ารับการอบรม ประชุม พัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อม 
3.ออกแบบวางแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การจัดท าสื่อ 
4.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์กับกิจกรรมในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

5.วัดและประเมินผลการเรียนรู ้
6.รายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ด้านนักเรียน 
1. 

ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 1.เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียนมีความรักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณ ทรัพยากรธรรมชาติ 
 2.เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้และการเก็บรักษาเพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา และเผยแพร่สู่ภายนอก 
 3.เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่างๆโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข 
 
 
ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  

     สรุปผลงานเดน่ประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู ้) 

 
2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริม่ต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

4.ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรยีนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

 
                                  
 

ชื่อผลงานเด่น ........กระจกกัดลายกล้วยเถื่อน................................................ 

แรงบันดาลใจ……จากพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ความตอนหน่ึงว่า..ให้ศึกษารู้จักพืช
ในท้องถิ่นให้ลกึซึ้ง..เป็นพระราชด ารัสที่ครูน ามาสั่งสอนและให้ข้อคิดกับนักเรียนว่า เมื่อนักเรียนรู้ในเรื่องใด
อย่าเรียนรู้แค่ผิวเผิน  ต้องเรียนรู้ให้ลึกซึ้งให้มากที่สุด  จนสามารถน าคณุค่าที่เกิดจากการเรียนรู้ มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น…….. 

จุดเด่นของผลงาน .....เป็นชิน้งานที่สวยงาม มีการแกะลายกระจกเป็นรูปต้นกล้วยเถื่อน ซึ่งเป็น
พืชพรรณประจ าท้องถ่ินซึ่งผลงานสามารถน ามาจ าหน่ายและมอบเป็นของที่ระลึก..... 

ปัจจัย……กัดกระจกลายกลว้ยเถื่อน ซึ่งเป็นพืชพรรณประจ าท้องถิ่น เพ่ือให้นักเรียนมคีวามรัก ตระหนัก 
เห็นคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่น และส่งเสรมิการสร้างทักษะอาชีพ…….. 
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5.วัตถุประสงค์  
 
                                                                                                                              

 

 
 
6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

ขั้นตอนการกัดกระจก 
1.ท้ำควำมสะอำดกระจกด้วยน้้ำยำเช็ดกระจกหรือน้้ำเปล่ำ แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง 
2. วำดภำพหรือลอกแบบที่ต้องกำรลงบนกระดำษ 
3 .ตัดสติกเกอร์น้ำไปติดลงบนแผ่นกระจก โดยติดหุ้มไปจนถึงด้ำนหลังของกระจก และถูไล่ฟองอำกำศ 
4.น้ำกระดำษที่เตรียมไว้มำทำด้ำนหลังด้วยกำวแท่ง แล้วน้ำไปติดดลงบนแผ่นกระจกที่ติดสติกเกอร์ไว้แล้ว ทิ้ง
ไว้ประมำณ 5 นำทีหรือจนกว่ำกำวแห้ง 
5. น้ำมีดตัดสติกเกอร์มำตัดตำมแบบจะต้องตัดและลอกสติกเกอร์ออกมำจนเห็นเนื้อกระจกทุกครั้ง 
6 . จำกนั้นจึงท้ำกำรลอกแบบออก ต้องระวังอย่ำให้สติกเกอร์ที่ติดในบริเวณที่ไม่ต้องกำรให้น้้ำยำกัดหลุดลอก
ออกมำด้วย 
7 .ตรวจดูให้แน่ใจว่ำบริเวณที่ต้องกำรให้น้้ำยำกัด ไม่มีสติกเกอร์หรือกำวติดค้ำงอยู่บนผิวกระจก  
8 .น้ำดินน้้ำมันมำป้ันเป็นเขื่อน กั้นรอบบริเวณที่ตัดสติกเกอร์ไว้ 
9.สวมถุงมือยำง ก่อนเทน้้ำยำกัดกระจก กั้นดินน้้ำมันไว้ให้พอท่วมผิวกระจก แล้วทิ้งไว้ประมำณ 2 ช่ัวโมง 
10 .สวมถุงมอืยำงก่อนเทน้้ำยำกัดกระจกกลับคืนลงไปในขวด น้้ำยำกัดกระจกนี้ สำมำรถน้ำมำใช้ซ้้ำได้อีก 
ประมำณ 4 ครั้ง หลังจำกนั้นก็จะหมดฤทธ์ิกัดกร่อน ไม่สำมำรถน้ำมำใช้ได้อีก 

วัตถุประสงค ์
1.นักเรียนมคีวามรู้เก่ียวกับพืชพรรณประจ าท้องถ่ินและการกัดกระจก 
2.นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณทรัพยากรท้องถิ่น 

วิธีการเรียนรู ้
1.กลุ่มนักเรียนที่ต้องการศึกษาอย่างตั้งใจ 
2.ครูส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนจัดท าโครงงาน กัดกระจกลายกล้วยเถื่อน 
3.น าผลการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ 
4.นักเรียนกลุม่ต้นแบบเผยแพร่ความรู้ให้กับผึคนอ่ืนๆ 
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5.วัตถุประสงค์  
 
                                                                                                                              

 

 
 
6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

ขั้นตอนการกัดกระจก 
1.ท้ำควำมสะอำดกระจกด้วยน้้ำยำเช็ดกระจกหรือน้้ำเปล่ำ แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง 
2. วำดภำพหรือลอกแบบที่ต้องกำรลงบนกระดำษ 
3 .ตัดสติกเกอร์น้ำไปติดลงบนแผ่นกระจก โดยติดหุ้มไปจนถึงด้ำนหลังของกระจก และถูไล่ฟองอำกำศ 
4.น้ำกระดำษที่เตรียมไว้มำทำด้ำนหลังด้วยกำวแท่ง แล้วน้ำไปติดดลงบนแผ่นกระจกที่ติดสติกเกอร์ไว้แล้ว ทิ้ง
ไว้ประมำณ 5 นำทีหรือจนกว่ำกำวแห้ง 
5. น้ำมีดตัดสติกเกอร์มำตัดตำมแบบจะต้องตัดและลอกสติกเกอร์ออกมำจนเห็นเนื้อกระจกทุกครั้ง 
6 . จำกนั้นจึงท้ำกำรลอกแบบออก ต้องระวังอย่ำให้สติกเกอร์ที่ติดในบริเวณที่ไม่ต้องกำรให้น้้ำยำกัดหลุดลอก
ออกมำด้วย 
7 .ตรวจดูให้แน่ใจว่ำบริเวณที่ต้องกำรให้น้้ำยำกัด ไม่มีสติกเกอร์หรือกำวติดค้ำงอยู่บนผิวกระจก  
8 .น้ำดินน้้ำมันมำป้ันเป็นเขื่อน กั้นรอบบริเวณที่ตัดสติกเกอร์ไว้ 
9.สวมถุงมือยำง ก่อนเทน้้ำยำกัดกระจก กั้นดินน้้ำมันไว้ให้พอท่วมผิวกระจก แล้วทิ้งไว้ประมำณ 2 ช่ัวโมง 
10 .สวมถุงมอืยำงก่อนเทน้้ำยำกัดกระจกกลับคืนลงไปในขวด น้้ำยำกัดกระจกนี้ สำมำรถน้ำมำใช้ซ้้ำได้อีก 
ประมำณ 4 ครั้ง หลังจำกนั้นก็จะหมดฤทธ์ิกัดกร่อน ไม่สำมำรถน้ำมำใช้ได้อีก 

วัตถุประสงค ์
1.นักเรียนมคีวามรู้เก่ียวกับพืชพรรณประจ าท้องถ่ินและการกัดกระจก 
2.นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณทรัพยากรท้องถิ่น 

วิธีการเรียนรู ้
1.กลุ่มนักเรียนที่ต้องการศึกษาอย่างตั้งใจ 
2.ครูส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนจัดท าโครงงาน กัดกระจกลายกล้วยเถื่อน 
3.น าผลการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ 
4.นักเรียนกลุม่ต้นแบบเผยแพร่ความรู้ให้กับผึคนอ่ืนๆ 
 

11 .น้ำกระจกไปล้ำงน้้ำยำออกด้วยน้้ำเปล่ำ โดยให้ล้ำงทั้งที่ยังมีเขื่อนดินน้้ำมันกั้นอยู่ 
12 .ลอกเขื่อนดินน้้ำมัน และติดสติกเกอร์พีวีซีที่ปิดทับบนกระจกออก 
13  .ล้ำงกระจกให้สะอำดอีกครั้ง แล้วเช็ดให้แห้งด้วยกระดำษหนังสือพิมพ์หรือผ้ำสะอำด 
 
7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
        ผลการเรียนรู้ นักเรียนมีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชศึกษากล้วยเถื่อน นักเรียนสาม
รถกัดกระจกได้และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณศึกษา 

 

 

             

8.สรุปผลการเรียนรู้ นักเรียนโรงเรียนบ้านควนประได้ศึกษาพืชศึกษากล้วยเถื่อนจากการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการทุกกลุ่มสาระ การจัดตั้งชุมนุม และโครงงานการกัดกระจก ซึ่งผลการเรียนนักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้ประโยชน์ 
9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งทีม่าของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ)      

            http://www.rspg.or.th/botanical_school/neo_sbg/index.html   

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวนัอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรงักานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 322

แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหมืองทอง จังหวัด.ชุมพร 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 
เปิดสอนระดับ อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่อยู ่2 หมู่ 5 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 
โทรศัพท ์093 -7698235  อีเมล์ kanyapat68235@gmail.com  

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
พระราชด าริ"การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควร ใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น
ความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอน
การอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิด
ความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว" 
 แรงบันดาลใจ ในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เริ่มต้นการขาดสีสัน ขาดบรรยากาศแห่ง
ความร่มรื่น มองเห็นแต่สี และสิ่งก่อสร้างที่เกิดจากวัตถุ เป็นสิ่งที่ไม่จรรโลงใจ ประกอบกับโรงเรียนที่ถูกห้อม
ล้อมด้วยธรรมชาติแต่ภายในโรงเรียนกลับขาดไปจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช เพื่อเป็นการจุดประกายเล็กๆให้เกิดขึ้นเพื่อใช้ให้นักเรียน ได้มีความเข้าใจ เห็นความส าคัญ ของพืชพรรณ 
เกิดความรัก หวงแหน รู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ได้ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยได้รู้สัมผัสผ่าน
ประสบการณ์จริง สามารถถ่ายทอดได ้
 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
          โรงเรียนบ้านเหมืองทอง ขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง  ผลแห่ง
การด าเนินงาน  ก่อให้เกิดความส าเร็จหลายประการ  ทั้งด้านการให้ทฤษฎ-ี ความรู้ แก่เยาวชนที่ผ่าน
กระบวนการศึกษาเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง  ก่อให้เกิดความรู้-ความเข้าใจอย่างถ่องแท้  ด้านการ
รักษาสิ่งแวดล้อม  เกิดความตระหนักถึงคุณประโยชน์ของพรรณไม้ ที่ชว่ยด ารงระบบนิเวศวิทยาให้เกิดความ
สมดุลย์  จึงช่วยกันสืบสานการอนุรักษ์พืชพรรณ  ด้านคุณธรรม-จริยธรรม  ธรรมชาติศกึษา  ช่วยให้เกิด
ข้อคิด  เข้าใจธรรมะ จิตใจสงบ มีความอ่อนโยนจึงสามารถด ารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
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แบบเสนอแนวคิด  
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การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
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ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหมืองทอง จังหวัด.ชุมพร 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 
เปิดสอนระดับ อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่อยู ่2 หมู่ 5 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 
โทรศัพท ์093 -7698235  อีเมล์ kanyapat68235@gmail.com  

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
พระราชด าริ"การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควร ใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น
ความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอน
การอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิด
ความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว" 
 แรงบันดาลใจ ในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เริ่มต้นการขาดสีสัน ขาดบรรยากาศแห่ง
ความร่มร่ืน มองเห็นแต่สี และสิ่งก่อสร้างที่เกิดจากวัตถุ เป็นสิ่งที่ไม่จรรโลงใจ ประกอบกับโรงเรียนที่ถูกห้อม
ล้อมด้วยธรรมชาติแต่ภายในโรงเรียนกลับขาดไปจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช เพื่อเป็นการจุดประกายเล็กๆให้เกิดขึ้นเพื่อใช้ให้นักเรียน ได้มีความเข้าใจ เห็นความส าคัญ ของพืชพรรณ 
เกิดความรัก หวงแหน รู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ได้ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยได้รู้สัมผัสผ่าน
ประสบการณ์จริง สามารถถ่ายทอดได ้
 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
          โรงเรียนบ้านเหมืองทอง ขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง  ผลแห่ง
การด าเนินงาน  ก่อให้เกิดความส าเร็จหลายประการ  ทั้งด้านการให้ทฤษฎ-ี ความรู้ แก่เยาวชนที่ผ่าน
กระบวนการศึกษาเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง  ก่อให้เกิดความรู-้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้  ด้านการ
รักษาสิ่งแวดล้อม  เกิดความตระหนักถึงคุณประโยชน์ของพรรณไม ้ที่ชว่ยด ารงระบบนิเวศวิทยาให้เกิดความ
สมดุลย์  จึงช่วยกันสืบสานการอนุรักษ์พืชพรรณ  ด้านคุณธรรม-จริยธรรม  ธรรมชาติศกึษา  ช่วยให้เกิด
ข้อคิด  เข้าใจธรรมะ จิตใจสงบ มีความอ่อนโยนจึงสามารถด ารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๓ ผลงานเด่นและสาธิต 
 ชื่อเรื่องแสดงสาธิต   โคมไฟเส้นป่าน             
           วัสดอุุปกรณแ์ละสว่นผสมการท าโคมไฟจากเส้นปา่น 
   วัสดุอปุกรณ ์
  -ลูกบอลเด้งขนาดต่างๆหรือลูกโป่งขนาดพอดีแล้วแต่จะให้โคมไฟใหญ่เล็ก                           
- กาวส าหรับงานฝีมือหรือกาวลาเท็กซ ์
- เส้นป่าน 
- ปากกาเมจิก 
- เข็มส าหรับปล่อยลมลูกบอล 
-ชุดหลอดไฟ หรือไฟกระพริบ (หาซื้อได้ที่รา้นเครื่องใช้ไฟฟ้า)                   
  ขัน้ตอนการท าโคมไฟจากเส้นป่าน 

1) แรกเริ่มจากการวาดไกด์ลงไปในลูกบอลก่อน ขั้นตอนนีส้าหรับให้มีช่องว่างเพื่อที่จะน าหลอดไฟใส่เข้า
ไปได้ และเพ่ือความสวยงาม 

       2) เราจะน าเส้นป่านมาพันรอบ ๆ ลูกบอลหรือลูกโป่งที่เราเป่าแล้วได้ขนาดพอดีกับเราต้องการ ด้วย
เทคนิคการทากาว 
       3) ต้องทากาวที่มือไม่ต้องมาก เอาแค่พอเหมาะ เพราะเวลาจับที่เชือกกาว 
จะติดไปกับเชือกด้วยและไม่ท าให้ลูกบอลและเชือกเลอะกาวมากเกินความจ าเป็น 
       4) เริ่มเอาเส้นป่านที่เตรียมไว้สาหรับการประดิษฐ์โคมไฟมาพันรอบๆ ลูกบอล เทคนิคการพันเส้นป่านก็
ให้พันจากบนลงล่างด้วยองศาที่ต่างกัน พันไปเรื่อย ๆ ทากาวใส่มือไปเรื่อย ๆ ค่อย ๆ ทาใจเย็น ๆ 
เพราะเวลาเชือกทับกันหรือไขว้กันก็จะมีแรงตึงของเชือกช่วยยึดให้เส้นป่านที่เราพึ่งพันไปรอบที่แล้วอยู่นิ่งไม่
หลุดง่าย ๆ ประกอบกับกาวที่เราทากับมือ จะทาให้เส้นปา่นมีความเหนียวพอที่จะยึดติดกัน 
       5) หลังจากนั้นให้เก็บรายละเอียดด้วยการเทกาวลงในจุดตัดของเส้นป่านแต่ละจดุให้มากที่สุด 
เพิ่มความแข็งแรงให้โคมไฟไหมพรมของเราแล้วทิ้งไว้จนแห้ง 
       6) จากนั้นค่อยดึงเอาลูกบอลที่ถูกปล่อยลม ออกมาจากโคมไฟสิ่งประดิษฐ์ 
และน ามาใส่กับหลอดไฟ หรือไฟกระพริบที่เราเตรียมไว้ 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
 

1. ชื่อผลงานเด่น  โคมไฟส้มเคยขาวเส้นป่าน 
2. จุดเด่นของผลงาน  
 โคมไฟส้มเคยขาวเส้นป่าน เกิดจากรูปลักษณ์ภายนอกของผลส้มเคยขาว ผู้เรียนสามารถท าเองได้ และใช้
ประโยชน์ได้จริงเหมาะกับยุคปัจจุบัน 
3. แรงบันดาลใจ  
 เกิดจากการสังเกตรูปลักษณ์ของผลส้มเคยขาวที่เป็นสีเหลืองทอง จึงได้แนวคิดที่จะท าโคมไฟที่มีสีเหลืองทอง
คล้ายกับผลส้มเคยขาว 
4. ปัจจัย   วัสดุอปุกรณ ์
  -ลูกบอลเด้งขนาดต่างๆหรือลูกโป่งขนาดพอดีแล้วแต่จะให้โคมไฟใหญ่เล็ก                           
- กาวส าหรับงานฝีมือหรือกาวลาเท็กซ ์
- เส้นป่าน 
- ปากกาเมจิก 
- เข็มส าหรับปล่อยลมลูกบอล 
-ชุดหลอดไฟ หรือไฟกระพริบ (หาซื้อได้ที่รา้นเครื่องใช้ไฟฟ้า)    
 
 
 

 
 
 
               
5.วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงและต่อยอดบูรณาการในรายวิชาต่างๆได้ 
6. วิธีการเรียนรู ้
 1.ครูอธิบาย 
 2.ศึกษาลักษณะโครงสร้างภายนอกของส้มเคยขาว 
 3.ให้ผู้เรียนน าเสนอแนวคิดและน าเสนอ 
 4.สรุปผลจากแนวคิดและน าเสนอ 
 5.ให้เตรียมอปุกรณ์เพ่ือท าช้ินงานจากแนวคิด 
 6.ประเมินผลงาน 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
 

1. ชื่อผลงานเด่น  โคมไฟส้มเคยขาวเส้นป่าน 
2. จุดเด่นของผลงาน  
 โคมไฟส้มเคยขาวเส้นป่าน เกิดจากรูปลักษณ์ภายนอกของผลส้มเคยขาว ผู้เรียนสามารถท าเองได้ และใช้
ประโยชน์ได้จริงเหมาะกับยุคปัจจุบัน 
3. แรงบันดาลใจ  
 เกิดจากการสังเกตรูปลักษณ์ของผลส้มเคยขาวที่เป็นสีเหลืองทอง จึงได้แนวคิดที่จะท าโคมไฟที่มีสีเหลืองทอง
คล้ายกับผลส้มเคยขาว 
4. ปัจจัย   วัสดุอปุกรณ ์
  -ลูกบอลเด้งขนาดต่างๆหรือลูกโป่งขนาดพอดีแล้วแต่จะให้โคมไฟใหญ่เล็ก                           
- กาวส าหรับงานฝีมือหรือกาวลาเท็กซ ์
- เส้นป่าน 
- ปากกาเมจิก 
- เข็มส าหรับปล่อยลมลูกบอล 
-ชุดหลอดไฟ หรือไฟกระพริบ (หาซื้อได้ที่รา้นเครื่องใช้ไฟฟ้า)    
 
 
 

 
 
 
               
5.วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงและต่อยอดบูรณาการในรายวิชาต่างๆได้ 
6. วิธีการเรียนรู ้
 1.ครูอธิบาย 
 2.ศึกษาลักษณะโครงสร้างภายนอกของส้มเคยขาว 
 3.ให้ผู้เรียนน าเสนอแนวคิดและน าเสนอ 
 4.สรุปผลจากแนวคิดและน าเสนอ 
 5.ให้เตรียมอปุกรณ์เพ่ือท าช้ินงานจากแนวคิด 
 6.ประเมินผลงาน 
 
 
 
 
 

7.ผลการเรียนรู้   
จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในรายวิชาการงานอาชีพ วิชาศิลปะ และวิชาวิทยาศาสตร์ 
ผู้เรียนมีการศกึษาลักษณะภายนอกของส้มเคยขาว ผ่านภาพวาดที่เป็นแนวคิดที่จะน าไปสู่การท างานโคมไฟส้ม
เคยขาวเส้นป่านท าให้ผู้เรียนสามารถออกแบบและชิ้นงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความสามารถ  ท า
ให้เกิดความภาคภูมิในการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.สรุปผลการเรียนรู้  
 จากการท าโคมไฟส้มเคยขาวเส้นป่าน ท าให้ผู้เรียนเข้ามาเกี่ยวข้องในการท าช้ินงาน ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ในชิ้นงานของตนเอง 
 
9.เอกสารอ้างอิง 
  สิ่งประดิษฐ์คดิค้นขึ้นเอง 
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1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู ้) 

                                TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 1 บรรทัด 
2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

      TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 
 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริม่ต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       
  TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

 
4.ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                     
   TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย  

                                  
 
 
 
 

 
                         
 

ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 

5.วัตถุประสงค์  
 
                                                                                                                              
 

                      
  TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

ชื่อผลงานเด่น ............................................................................................................................. 

แรงบันดาลใจ……………………………………………………………………………………………………….......………………….. 

จุดเด่นของผลงาน ........................................................................................................................ 

ปัจจัย…………………………………………………………………………………….............………………….......………………….. 

วัตถุประสงค…์………………………………………………………………………………………….......….......……………….. 
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1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู ้) 

                                TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 1 บรรทัด 
2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

      TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 
 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริม่ต้นของแรงบนัดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       
  TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

 
4.ปัจจัย (ปจัจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                     
   TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย  

                                  
 
 
 
 

 
                         
 

ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 

5.วัตถุประสงค์  
 
                                                                                                                              
 

                      
  TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

ชื่อผลงานเด่น ............................................................................................................................. 

แรงบันดาลใจ……………………………………………………………………………………………………….......………………….. 

จุดเด่นของผลงาน ........................................................................................................................ 

ปัจจัย…………………………………………………………………………………….............………………….......………………….. 

วัตถุประสงค…์………………………………………………………………………………………….......….......……………….. 

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

                    TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 
7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       
 

TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 
 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จ านวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
8.สรุปผลการเรียนรู ้(ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 
 
 
 
 
 
                        TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด  
 

สรุปผลการเรยีนรู้……………………………………………………..………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

วิธีการเรียนรู…้………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

ผลการเรียนรู…้…………………………………………………………………….............………………….......………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
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9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

   TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวนัอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรงักานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

เอกสารอ้างอิง………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

   TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดชิดซ้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวนัอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรงักานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

เอกสารอ้างอิง………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอารียาศึกษา  จังหวัด พัทลุง 
สังกัด ส านักงานคณะการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
เปิดสอนระดับ เตรียมอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่อยู ่132 หมู่ 2  ต าบล ดอนทราย  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
โทรศัพท์ 074-682676 อีเมล areeyasuksa.ac.th. 

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

จากพระราชด าริบางประการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความว่า การ
สอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม 
ความน่าสนใจและเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอน การอบรมที่ให้
เกิดความกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะ
เป็นผลเสียแก่โรงเรียนในระยะยาว ให้ไว้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2536 ณ อาคารที่ประทับในส านักงาน
ชลประทาน เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่มาของการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยโรงเรียน
อารียาศึกษาขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ด าเนินงานสนอง
พระราชด าริจัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ก่อให้เกิดความส าเร็จหลายประการ ทั้งด้านทฤษฎี ด้าน
ความรู้ แก่เยาวชน ผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้ ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับ
พืชพรรณไม้ เกิดความตระหนักถึงคุณประโยชน์ของพืชพรรณไม้ ที่ช่วยน าลงระบบนิเวศวิทยาให้เกิดความ
สมดุล เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม เกิดความรักและหวงแหน อันก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืช
พรรณต่อไป  
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ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนอารียาศึกษาได้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระวิชา โดยมีการจัดกิจกรรม        

การเรียนรู้ให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พืชพรรณ ได้มีโอกาสในการปลูก 
ขยายพันธุ์พืช และดูแลรักษาให้เจริญเติบโต พร้อมทั้งศึกษาการเจริญเติบโตของต้นไม้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
หลายปี ก่อให้เกิดจิตส านึกของการอนุรักษ์พรรณพืช โรงเรียนพัฒนาพื้นที่ภายในโรงเรียนให้เต็มไปด้วย            
พรรณไม้ เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาได้ทุกชนิด ก่อให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญของชุมชน ชุมชนหรือ
บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาศึกษาพืชพรรณของโรงเรียนได้  

ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
พืชศึกษาของโรงเรียนอารียาศึกษาคือกระเจี๊ยบแดง นักเรียนสามารถศึกษาได้ทั้งครบทั้งหกส่วน ราก 

ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด แต่ละส่วนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ผลอ่อน สามารถรับประทานเพ่ือขับ
พยาธิ น้ ากระเจี๊ยบแดงช่วยบ ารุงเลือด ลดอาการไอ แก้อาการเลือดออกตามไรฟันและช่วยรักษาอาการต่อม
ลูกหมากโต ผลกระเจี๊ยบช่วยในการขับปัสสาวะและเป็นยาระบาย นอกจากนี้กระเจี๊ยบแดงยังสามารถน าไป
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ เช่น น้ ากระเจี๊ยบ วุ้นกรอบน้ ากระเจี๊ยบแดง แยมกระเจี๊ยบแดง เป็นต้น ดังนั้น
ผลงานเด่นของโรงเรียนจึงเป็นผลิตภัณฑ์จากกระเจี๊ยบแดง นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้วิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง 
ๆ จากกระเจี๊ยบแดง สามารถน าไปต่อยอดในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได้ 

 
 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 



สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที ่3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู้ ) 

 
2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

       

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

4.ปัจจัย (ปจัจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
  

 

 

 

  

 

                                                                                                                            

                      

                                  
 
 

  
 

 
                         
 
 
 
 

ชื่อผลงานเด่น สครับจากกระเจ๊ียบ 

แรงบันดาลใจ เกิดความตระหนักถึงคุณประโยชน์ของพืชพรรณไม้ ที่ช่วยระบบนิเวศวิทยาให้เกิดความ
สมดุล และเห็นคุณค่าประโยชน์  อันก่อให้เกิดการอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 

จุดเด่นของผลงาน ช่วยขจัดความสกปรกของรูขุมขน และช่วยผลัดเซลล์ผวิที่ตายแล้ว ให้ผิวเรียบเนียน        
น่าสัมผัส 

ปัจจัย 1. น้ าสะกัดจากกระเจี๊ยบแดง  
         2. เกลอืเม็ดละเอียด 
         3. น้ าผึ้ง 
         4. หลอดพลาสติกท่ีมีฝาปิดได้มิดชิด 
         5. ภาชนะส าหรับใส่เกลือขัดผิว 
         6. ช้อนและไม้พายขนาดเล็ก 

Admin
Typewritten Text

Admin
Typewritten Text
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5.วัตถุประสงค์  
 
                                                                                                                              

 

 
6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

                     

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ืออนุรักษ์พืชพรรณในการปลูก สามารถน าไปต่อยอดในชีวิตประจ าวันและการประกอบ
อาชีพได้ 

วิธีการเรียนรู้ นักเรียนศึกษาส่วนประกอบของพืชศึกษา “กระเจี๊ยบแดง” ทั้งหกส่วน ราก ล าต้น ใบ ดอก 
ผล และเมล็ด แต่ละส่วนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้นนักเรียนได้ศึกษาคิดโครงงานที่เป็น
ผลิตภัณฑ์จากกระเจี๊ยบแดง เช่น น้ ากระเจี๊ยบ วุ้นกรอบน้ ากระเจี๊ยบแดง แยมกระเจี๊ยบแดง สครับ
กระเจี๊ยบแดง เป็นต้น  สามารถน าไปต่อยอดในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได้ 
 

ผลการเรียนรู้ นักเรียนไดศ้ึกษาค้นคว้าจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์จากกระเจี๊ยบแดง มาสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ เช่น น้ ากระเจี๊ยบ วุ้นกรอบน้ ากระเจี๊ยบแดง แยมกระเจี๊ยบแดง และสครับกระเจี๊ยบแดง เป็นต้น        
ซ่ึงเกิดจากความตระหนักถึงคุณประโยชน์ของพืชพรรณไม้ ที่ช่วยรักษาระบบนิเวศวิทยาให้เกิดความสมดุล 
และก่อให้ประโยชน์ที่สูงสุด  
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5.วัตถุประสงค์  
 
                                                                                                                              

 

 
6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

                     

7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ืออนุรักษ์พืชพรรณในการปลูก สามารถน าไปต่อยอดในชีวิตประจ าวันและการประกอบ
อาชีพได้ 

วิธีการเรียนรู้ นักเรียนศึกษาส่วนประกอบของพืชศึกษา “กระเจี๊ยบแดง” ทั้งหกส่วน ราก ล าต้น ใบ ดอก 
ผล และเมล็ด แต่ละส่วนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้นนักเรียนได้ศึกษาคิดโครงงานที่เป็น
ผลิตภัณฑ์จากกระเจี๊ยบแดง เช่น น้ ากระเจี๊ยบ วุ้นกรอบน้ ากระเจี๊ยบแดง แยมกระเจี๊ยบแดง สครับ
กระเจี๊ยบแดง เป็นต้น  สามารถน าไปต่อยอดในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได้ 
 

ผลการเรียนรู้ นักเรียนไดศ้ึกษาค้นคว้าจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์จากกระเจี๊ยบแดง มาสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ เช่น น้ ากระเจี๊ยบ วุ้นกรอบน้ ากระเจี๊ยบแดง แยมกระเจี๊ยบแดง และสครับกระเจี๊ยบแดง เป็นต้น        
ซ่ึงเกิดจากความตระหนักถึงคุณประโยชน์ของพืชพรรณไม้ ที่ช่วยรักษาระบบนิเวศวิทยาให้เกิดความสมดุล 
และก่อให้ประโยชน์ที่สูงสุด  
 
 
 

8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

 
9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 

    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรังกานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

สรุปผลการเรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้ส่วนประกอบของพืชศึกษา “กระเจี๊ยบแดง” ทั้งหกส่วน ราก ล าต้น 
ใบ ดอก ผล และเมล็ด พร้อมทั้งได้จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์จากกระเจี๊ยบแดงเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น          
น้ ากระเจี๊ยบ วุ้นกรอบน้ ากระเจี๊ยบแดง แยมกระเจี๊ยบแดง และสครับกระเจี๊ยบแดง เป็นต้น ทีส่ามารถ
น าไปต่อยอดในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได้ 

เอกสารอ้างอิง อุทยานหลวงราชพฤกษ์.  ปี พ.ศ. 2565.  “กระเจี๊ยบแดง.”   [ระบบออนไลน์].   
แหล่งที่มา https://www.royalparkrajapruek.org/Plants.  อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ  
อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50100 ( 5 กรกฎาคม 2565 ). 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร     ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านร้านตัดผม จงัหวัด ชุมพร 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
เปิดสอนระดับ อนุบาล 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่อยู ่489 หมู่ 4 ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86140 
โทรศัพท ์082-4865627, 096-6915149 อีเมล piyawan3553@gmail.com 

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

พระราชด าริ 
ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับ  

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช "การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควร ใช้วิธีการ
ปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการ ศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 
การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง 
จะท าให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสยีแก่ประเทศในระยะยาว“ 

แรงบันดาลใจ 
โรงเรียนบ้านร้านตัดผมได้มีการจัดท าโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อสนองพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อสร้างจิตส านึกให้ผู้บริหาร คณะครูและบคุลากร
ทางการศึกษา นักเรียนและชุมชน ให้เกิดความรักและส านกึหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เห็นความส าคัญของ
พันธุกรรมพืช สิ่งแวดล้อม ภมูิปัญญาท้องถิ่น รู้จักการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขยายผลต่อชุมชน 
 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

โรงเรียนบ้านร้านตัดผมด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเข้าสู่ระบบบริหารการจัดการ โดยมี
ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการด าเนินงาน คณะครูและบคุลากรของโรงเรียนเป็นส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูล
หาความรู้และน ามาเผยแพร่ให้กับนักเรียนให้เกิดจิตส านึกในการด าเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตาม
แนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ตลอดการด าเนินงานคณะครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง เกิดความรัก ส านกึในความส าคญัของโครงการจนท าให้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประสบ
ผลส าเร็จ เป็นที่ยอมรับแก่ชมุชน และโรงเรียนในเครือข่าย ถือเป็นการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริที่ท าให้
โรงเรียนบ้านร้านตัดผมเกิดความภาคภูมิใจ 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร     ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านร้านตัดผม จงัหวัด ชุมพร 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
เปิดสอนระดับ อนุบาล 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่อยู ่489 หมู่ 4 ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86140 
โทรศัพท ์082-4865627, 096-6915149 อีเมล piyawan3553@gmail.com 

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

พระราชด าริ 
ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับ  

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช "การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควร ใช้วิธีการ
ปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการ ศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 
การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง 
จะท าให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสยีแก่ประเทศในระยะยาว“ 

แรงบันดาลใจ 
โรงเรียนบ้านร้านตัดผมได้มีการจัดท าโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อสนองพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อสร้างจิตส านึกให้ผู้บริหาร คณะครูและบคุลากร
ทางการศึกษา นักเรียนและชุมชน ให้เกิดความรักและส านกึหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เห็นความส าคัญของ
พันธุกรรมพืช สิ่งแวดล้อม ภมูิปัญญาท้องถิ่น รู้จักการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขยายผลต่อชุมชน 
 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

โรงเรียนบ้านร้านตัดผมด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเข้าสู่ระบบบริหารการจัดการ โดยมี
ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการด าเนินงาน คณะครูและบคุลากรของโรงเรียนเป็นส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูล
หาความรู้และน ามาเผยแพร่ให้กับนักเรียนให้เกิดจิตส านึกในการด าเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตาม
แนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ตลอดการด าเนินงานคณะครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง เกิดความรัก ส านกึในความส าคญัของโครงการจนท าให้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประสบ
ผลส าเร็จ เป็นที่ยอมรับแก่ชมุชน และโรงเรียนในเครือข่าย ถือเป็นการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริที่ท าให้
โรงเรียนบ้านร้านตัดผมเกิดความภาคภูมิใจ 
 

ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
 1. ขื่อผลงานเด่น  
ชื่อผลงานเด่น บุหงาเปลือกข้าวโพด 
 
2. จุดเด่นผลงาน  
จุดเด่นผลงาน เปลือกของข้าวโพดอบแห้งสามารถน ามาท าเป็นเครื่องหอมได้ ประโยชน์ของบุหงา เป็นของที่
ระลึก ของช าร่วย ของขวัญ ของฝาก และในที่ต้องการให้มีกลิ่นหอมสดช่ืน ดับกลิ่นอับได้ดี 
 
3. แรงบันดาลใจหรือพระราชด าริที่เกี่ยวขอ้ง  
แรงบันดาลใจหรือพระราชด าริที่เกี่ยวข้อง การเรียนการสอนโดยได้น าข้าวโพดเป็นสื่อในการเรียนรู้ ท าให้
นักเรียนเกิดความสนใจ ท่ีจะบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 
4. ปัจจัยและเป้าหมาย  
ปัจจัย จากการศึกษาข้าวโพด พบว่า ข้าวโพดมีประโยชน์มากมาย และยังคงมีประโยชนเ์มื่อน าเปลือกมาท า
เครื่องหอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย นักเรียนน าเปลือกข้าวโพดมาแปรรูปเป็นบุหงา โดยหาอัตราส่วนของข้าวโพดต่อน้ าต่อหัวน้ าหอม 
เผื่อผลิตเป็นบุหงาเปลือกข้าวโพด 
5. วัตถุประสงค ์
วัตถุประสงค์ นักเรียนสามารถน าเปลือกข้าวโพดมาท าให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ ได้ 
 
6. วิธีการเรียนรู้  
วิธีการเรียนรู ้วิธีท าบุหงาเปลือกข้าวโพด 1) น าเปลือกข้าวโพดสดไปตากจนแห้งสนิท (ราว 1 สัปดาห์) ควร
ตากแดดให้หมดความชื้น 2) น าบุหงาเปลือกข้าวโพดใส่หม้อเคลือบหรือโถแก้ว 3) จุดเทียนอบจนไส้เทียนแดง
จัด ดับเทียน ควันเทียนจะลอยฟุ้งขึ้นมา วางเทียนบนตะคัน ใส่ในหม้อบุหงาเปลือกข้าวโพด แล้วปิดร่ าไว้จน
หมดควัน 4) ร่ าราว 10 – 15 นาที แล้วน าเทียนออกมาจุดใหม่ ร่ าซ้ า ๆ 5 – 7 ครั้ง จนบุหงาซับกลิ่นหอมนวล
อย่างเต็มที่ 5) ผสมหัวน้ าหอม ฉีดบนบุหงา คลุกเคล้าให้เข้ากัน พักไว้ 
 
6. ผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู้ การน าเปลือกข้าวโพดมาร่ าควันเทียนซ้ า ๆ จะท าให้ซมึซับกลิ่นของหัวน้ าหอมได้ดี 
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7. สรุปผลการเรียนรู้ 
สรุปผลการเรยีนรู้ เปลือกขา้วโพดจะน ามาท าบุหงาได้ ต้องให้แห้งสนิท ไม่มีความช้ืนก่อน ถึงจะน ามาร่ าควัน
เทียนได้ และควรร่ าซ้ า ๆ เพือ่ให้เปลือกข้าวโพดมีกลิ่นที่หอมนวล หัวน้ าหอมที่ต้องการจะซึมซาบเข้าไปได้ดี 
และสามารถใช้งานได้นาน 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
เอกสารอ้างอิง หอมติดกระดาน https://readthecloud.co/staycation-perfume-flower/ 
 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  
กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวนัอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรงักานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 
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7. สรุปผลการเรียนรู้ 
สรุปผลการเรยีนรู้ เปลือกขา้วโพดจะน ามาท าบุหงาได้ ต้องให้แห้งสนิท ไม่มีความช้ืนก่อน ถึงจะน ามาร่ าควัน
เทียนได้ และควรร่ าซ้ า ๆ เพือ่ให้เปลือกข้าวโพดมีกลิ่นที่หอมนวล หัวน้ าหอมที่ต้องการจะซึมซาบเข้าไปได้ดี 
และสามารถใช้งานได้นาน 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
เอกสารอ้างอิง หอมติดกระดาน https://readthecloud.co/staycation-perfume-flower/ 
 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  
กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวนัอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรงักานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

แบบเสนอแนวคิด  
การจดัแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนทิรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แทแ้กม่หาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบรุ ีอ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบตัร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศกึษา..โรงเรียนบ้านหัวเขา ……… 
สังกดั ..ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1..……………... 
ที่อยู่...... หมู่ที่ 6 ต าบลกะลวุอเหนือ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  
โทรศัพท์ :...…073-542045.……..  โทรสาร :..……………-…....................………...…… 
อีเมล :…banhuakhao@ gmail.com…. 
 

สรุปแนวคดิการจดันิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจดันิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

จากแนวพระราชด าริบางประการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  "การสอน
และอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม        
ความน่าสนใจและเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้
เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิดความเครียด    
ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว" ท าให้เห็นว่างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นงานที่สอนให้เรารู้จัก
มองเห็นประโยชน์ของพืชที่เป็นสิ่งมีชีวิตอยู่รอบตัว ท าให้ได้รู้ถึงคุณค่าจนเกิดความหวงแหนในธรรมชาติ         
มีจิตส านึกในการที่อยากจะอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้ การท างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นการท างาน       
ที่มีขั้นตอน มีระบบ ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกต ก็ท าให้สามารถน าเอานิสัยเหล่านี้ ไปใช้ในการศึกษาและ         
การท างาน ได้จินตนาการที่จะน าเอาความคิดจากธรรมชาติไปต่อยอดก็ถือเป็นแรงบันดาลใจที่ดีในการจะน าไป
คิดให้เกิดเป็นโครงการที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้เช่นกัน 
 

ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนบ้านหัวเขา สนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการสอน

และอบรมนักเรียนให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตั้งแต่             
ปีการศึกษา ๒๕38 – ปัจจุบัน ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทุกคน นักเรียนเป็น        
ผู้ปฏิบัติ ครูเป็นที่ปรึกษา ผู้บริหารให้การสนับสนุนการเรียนรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาใน      
การอนุรักษ์ทรัพยากร แนวคิด และหลักการเรียนรู้ตามองค์ประกอบและสาระของงานสวนพฤกษศาสตร์
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หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนได้พัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึกแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยให้
นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชพรรณไม้โดยการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง ๘ กลุ่มสาระ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท าให้ครูผู้สอนได้จัดท าแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยได้ศึกษาพืช  
และได้พืชศึกษา คือ “ตือรงราโปะ(มะเขือเปราะ)” เพื่อใช้เป็นสื่อและแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนสร้าง
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 ประโยชน์และการเป็นแบบอย่างของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ
ในโรงเรียน 
   ๑. โรงเรียนบ้านหัวเขา ได้สนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาศักยภาพนักเรียนคิดค้นสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 
   ๒. เป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
และเผยแพร่สู่ภายนอก 
   ๓. ครูสามารถน าแนวทางงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนในรูปแบบของ
การบูรณาการของทุกกลุ่มสาระได้ครบองค์ประกอบ 
   ๔. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แนวคิด และหลักการเรียนรู้ตามองค์ประกอบและ
สาระของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
กือโป๊ะตือรงราโป๊ะ (ข้าวเกรียบตือรงราโปะ๊) 

ส่วนผสม 
1. มะเขือเปราะ (ตือรงราโปะ)     0.5  กิโลกรัม 
2. แป้งมัน                              1     กิโลกรัม 
3. เนื้อปลา                                     600 กรัม 
4. เกลือป่น                                     2  ช้อนโต๊ะ 
5. พริกไทยปน่                                 3  ช้อนโต๊ะ 
6. น้ าตาลทราย                                2  ช้อนโต๊ะ 
7. กระเทียมโขลกละเอียด                  3 ช้อนโต๊ะ 
8. น้ าเดือด                                       1   ถ้วยตวง 
9. น้ า                                             ½   ถ้วยตวง 

วิธีท า 
            1. ช าแหละปลาเอาแต่เนื้อ  แล้วน ามาบดหรือสับให้ละเอียด   
            2. น าแป้งมัน  เกลือป่น  พริกไทยป่น  น้ าตาลทรายมาผสมให้เข้ากันดี 
            3. น าแป้งที่ผสมแล้ว 1 ถ้วยตวง นวดกับน้ าเดือดก่อนเพื่อเป็นเชื้อแล้วจึงค่อยเติมเนื้อปลา  
กระเทียมโขลกละเอียดและแป้งนวดจนเหนียวเป็นเนื้อเดียวกันจนกระทั่งหมดส่วนผสมนานประมาณ         
20 นาที การเติมน้ าต้องดูว่าเวลานวดแป้งแห้งไปจึงค่อยเติมน้ าเพราะในเนื้อปลา จะมีน้ าอยู่แล้ว อาจจะไม่
ต้องเติมเมื่อได้ที่ควรจะลองปั้นดูให้นิ่มพอดี ถ้าแข็งเกินไปข้าวเกรียบอาจจะแตก แต่ถ้านิ่มเกินไปปั้นแล้ว        
จะไม่กลม 
            4. น าแป้งและปลาที่ผสมเครื่องเทศเรียบร้อยแล้วมาปั้นเป็นแท่งกลมยาวแล้วน าไปต้มประมาณ      
1 - 1 ½  ชั่วโมง  แล้วแต่ขนาดของท่อนข้าวเกรียบ 
            5. เมื่อต้มสุกแล้วตั้งทิ้งไว้ค้างคืนเพื่อให้ผิวนอกแข็งสะดวกในการหั่น 
            6. หั่นข้าวเกรียบทีต่้มแล้วเป็นช้ินบางๆ แล้วน าไปทอดจะได้กือโปะตือรงราโปะสด 
 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
๑. ชื่อผลงานงานเด่น  
 กือโป๊ะตือรงราโป๊ะ (ข้าวเกรียบตือรงราโป๊ะ) 
 

๒.จุดเด่นของผลงาน 
 เป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการน าพืชศึกษา(มะเขือเปราะ) มาประยุกต์ ในการท าเป็น       
กือโป๊ะตือรงราโป๊ะเพื่อด ารงรักษาอนุรักษ์ขนมพื้นบ้านให้ยั่งยืนสืบไป 
 

๓. แรงบันดาลใจหรือพระราชด าริที่เกี่ยวข้อง 
จากพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม     

ราชกุมารี ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ณ อาคารที่ประทับ ในส านักงานชลประทาน เขต ๑ ถนนทุ่งโฮเต็ล 
จังหวัดเชียงใหม่ ความว่า แนวทางการสอนและการอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช      
ควรให้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจของพืชพรรณและเกิดความปิติที่จะท าการศึกษา
และอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 

 

๔. ปัจจัยและเป้าหมาย 
ปัจจัย  
เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสมีผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป คือการท าข้าวเกรียบปลา ทางโรงเรียนจึงประยุกต์

เพื่อบูรณาการให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดนราธิวาส 
เป้าหมาย 

๑. โรงเรียนได้สร้างนวัตกรรมในการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเข้ากับผลิตภัณฑ์
สินค้าโอท็อปจังหวัดนราธิวาส 
๒. ได้ฝึกทักษะอาชีพของนักเรียน 

          
 
 
 

 
 
 
๕. วิธีการเรียนรู ้

๑. จัดกิจกรรมชุมนุมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ที่มี  
ความสนใจและถนัดในการเรียนรู ้

๒. ให้นักเรียนร่วมกันคิดนวัตกรรมจากพืชศึกษา (มะขือเปราะ) ที่เกี่ยวขอ้งกับสภาพชุมชน 
๓. ด าเนินการจัดท ากือโป๊ะตือตงราโป๊ะ (ข้าวเกรียบมะเขือเปราะ) 
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๖. ผลการเรียนรู้ 
๑. นักเรียนสามารถท ากือโป๊ะตือตงราโป๊ะ (ข้าวเกรียบมะเขือเปราะ) 
๒. สามารถสรา้งรายได้ให้กับนักเรียน 
 
                                                 
 
 

 
 
๗. สรุปผลการเรียนรู ้

จากการศึกษาพืชศึกษา (มะเขือเปราะ) สามารถน ามาบูรณาการกับผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปจังหวัด
นราธิวาสท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะในการท างานสามารถสร้างอาชีพให้ตนเองและครอบครัวได ้

 

๘. เอกสารอ้างอิง 
https://medthai.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82
%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B
8%B2%E0%B8%B0/ วันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
https://health.kapook.com/view๑๗๙๒๕๓.html วนัที่ 18 พฤศจกิายน ๒๕๖4 
http://kuepok.blogspot.com/ วันที ่๘ ธันวาคม ๒๕๖4 
http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=๙๗๘&s=๓ วันที ่๘ ธันวาคม 
๒๕๖4 

 
กรณุาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวนัอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรงักานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : 
jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 
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๖. ผลการเรียนรู้ 
๑. นักเรียนสามารถท ากือโป๊ะตือตงราโป๊ะ (ข้าวเกรียบมะเขือเปราะ) 
๒. สามารถสรา้งรายได้ให้กับนักเรียน 
 
                                                 
 
 

 
 
๗. สรุปผลการเรียนรู ้

จากการศึกษาพืชศึกษา (มะเขือเปราะ) สามารถน ามาบูรณาการกับผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปจังหวัด
นราธิวาสท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะในการท างานสามารถสร้างอาชีพให้ตนเองและครอบครัวได ้

 

๘. เอกสารอ้างอิง 
https://medthai.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82
%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B
8%B2%E0%B8%B0/ วันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖4 
https://health.kapook.com/view๑๗๙๒๕๓.html วนัที ่18 พฤศจกิายน ๒๕๖4 
http://kuepok.blogspot.com/ วันที ่๘ ธันวาคม ๒๕๖4 
http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=๙๗๘&s=๓ วันที ่๘ ธันวาคม 
๒๕๖4 

 
กรณุาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวนัอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์         โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 

           นางจีรงักานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938    อีเมล : 
jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร      ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา....โรงเรียนวัดเขาขุนพนม..........................จงัหวัด......นครศรีธรรมราช…………….……… 
สังกัด....…..ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4.................................... 
เปิดสอนระดับ.....…ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3................................................................. 
ที่อยู.่....ม.3  ต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช..….......................................... 
โทรศัพท์ .....081-0866749...................................……..  อีเมล ...…sch338424@pnst4.net…………. 

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
 “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจต่อเพ่ือน ไม่ให้แข็งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้
เด็กท่ีเรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความ
สามัคคี” พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานให้องคมนตรีในการจัดตั้งกองทุนการศึกษา พ.ศ.2555   

“...ตั้งใจที่จะปลูกฝั่งให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
ลักษณะนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพหลายอย่าง เดินตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว “ จากหนังสือสืบสานพระราชปณิธาน สามทศวรรษจรัสหล้า การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุร
กันดาร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายเรื่อง”
ประสบการณ์การพัฒนาชนบทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”ณ ธนาคารกสิกรไทย ณ ส านักงานใหญ่ 1 มีนาคม 
2553 

“นอกจากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังสอนให้อนุรักษ์วัฒนธรรม เพราะเป็นสิ่งที่เป็น
รากฐานชีวิตของนักเรียนทุกคน เมื่อรู้ว่าท้องถิ่นของตน มีอะไรดีบ้าง ก็จะท าให้เกิดความภาคภูมิใจ มีการ
บันทึกสิ่งที่เป็นของมีคุณค่า ที่เป็นความคิดของมนุษย์  เป็นจิตวิญญาณของบุคคล ให้ร่วมกันท างานอนุรักษ์
พร้อมๆกับงานพัฒนาชุมชน..” จากหนังสือสืบสานพระราชปณิธาน สามทศวรรษจรัสหล้า การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงบรรยายเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” พ.ศ.2550 



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 342

 จากพระราชกรณียกิจ ที่ได้พบเห็นอยู่เป็นประจ า ท าให้รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ โรงเรียนวัด
เขาขุนพนมพร้อมใจร่วมกันตั้งปณิธานไว้ว่าจะน้อมน าพระราชด าริ มาเป็นแบบอย่างและแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต ดังนี้ 
ด้านผู้บริหาร 

-น้อมน าพระราชด าริเรื่องโครงการสวนพฤกษศาสตร์เข้าสู่ โรงเรียน  โดยขอมติจากกรรมการ
สถานศึกษา  และบุคลากรในโรงเรียน 

-ก าหนดนโยบายจัดตั้งโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจ าปีและ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5  ปี 

-มอบงานสวนสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนให้ฝ่ายวิชาการดูแล 
-ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
-รายงานผลการด าเนินงานทุกปี 

ด้านครู 
น้อมน าพระราชด าริเรื่องโครงการสวนพฤกษศาสตร์เข้าสู่ชั้นเรียนเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
 -เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อม 
 -วิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตร แต่ละกลุ่มสาระกับกิจกรรมงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์ 5 
องค์ประกอบ  3 สาระ 
 -ออกแบบวางแผนการเรียนรู้  จัดท าแผนการเรียนรู้  
 -จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการกับกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์  วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 -รายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านผู้เรียน 

-ศึกษาพระราชด าริ และพระราชกรณียกิจของทุกพระองค์ 
-น้อมน าพระราชด าริมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
-เผยแพร่พระราชด าริ สู่เวทีสาธารณะ  

ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 -นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิถีชิวิต วัฒนธรรม ของผู้คนในท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 -นักเรียนสามารถสืบทอดองค์ความรู้ พัฒนา ต่อยอด องค์ความรู้ 
 -นักเรียนสามารถเผยแพร่องค์ความรู้สู่เวทีสาธารณะได้ 
ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากลูกประ และการผลิตของเล่น ของประดับตกแต่งจากลูกประ และ
เปลือกลูกประ 

 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 343

 จากพระราชกรณียกิจ ที่ได้พบเห็นอยู่เป็นประจ า ท าให้รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ โรงเรียนวัด
เขาขุนพนมพร้อมใจร่วมกันตั้งปณิธานไว้ว่าจะน้อมน าพระราชด าริ มาเป็นแบบอย่างและแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต ดังนี้ 
ด้านผู้บริหาร 

-น้อมน าพระราชด าริเรื่องโครงการสวนพฤกษศาสตร์เข้าสู่ โรงเรียน  โดยขอมติจากกรรมการ
สถานศึกษา  และบุคลากรในโรงเรียน 

-ก าหนดนโยบายจัดตั้งโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจ าปีและ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5  ปี 

-มอบงานสวนสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนให้ฝ่ายวิชาการดูแล 
-ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
-รายงานผลการด าเนินงานทุกปี 

ด้านครู 
น้อมน าพระราชด าริเร่ืองโครงการสวนพฤกษศาสตร์เข้าสู่ชั้นเรียนเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
 -เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อม 
 -วิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตร แต่ละกลุ่มสาระกับกิจกรรมงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์ 5 
องค์ประกอบ  3 สาระ 
 -ออกแบบวางแผนการเรียนรู้  จัดท าแผนการเรียนรู้  
 -จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการกับกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์  วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 -รายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านผู้เรียน 

-ศึกษาพระราชด าริ และพระราชกรณียกิจของทุกพระองค์ 
-น้อมน าพระราชด าริมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
-เผยแพร่พระราชด าริ สู่เวทีสาธารณะ  

ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 -นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิถีชิวิต วัฒนธรรม ของผู้คนในท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 -นักเรียนสามารถสืบทอดองค์ความรู้ พัฒนา ต่อยอด องค์ความรู้ 
 -นักเรียนสามารถเผยแพร่องค์ความรู้สู่เวทีสาธารณะได้ 
ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากลูกประ และการผลิตของเล่น ของประดับตกแต่งจากลูกประ และ
เปลือกลูกประ 

 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

 
 

1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู้ ) 

 
2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ) 

 
3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                                                    

 
 
4.ปัจจัย (ปจัจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                 

                                  
 
 
 
 

 
                         
 
 
 

ชื่อผลงานเด่น  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ อาหารและของเล่นของใช้จากลูกประ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป่ีท่ี 4-มัธยมศึกษาปีท่ี 3   

แรงบันดาลใจ  แนวพระราชด าริพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯมีพระประสงค์ให้นักเรียนรู้จักตนเอง ชุมชนของ
ตนเอง รู้จักรากเหง้า เพ่ือจะได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ให้ยั่งยืนสืบต่อ และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถี 
ชีวิตให้คงอยู่และยังยืนคู่ท้องถิ่นต่อไป 
 
 
 

จุดเด่นของผลงาน  การแปรรูปอาหารจากผลผลิตลูกประ พืชในท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิต ต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์และเป็นการอนุรักษ์พืชประให้อยู่คู่ชุมชน 

ปัจจัย ประ พืชในท้องถิ่น มีสารพัดประโยชน์ ที่บุคคลในชุมชนน ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
หลากหลาย  



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 344

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 345

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.วัตถุประสงค์  
 
                                                                                                                              

 
6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 

 
7.ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ของท้องถิ่นและชุมชน 
  2.เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดองค์ความรู้ 
    
 

วิธีการเรียนรู้ 1.ศึกษาองค์ความรู้ การใช้ประโยชน์จากพืชประในท้องถิ่น 
  2.น าองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอด เพ่ิมความหลากหลายให้กับผลผลิต 
  3.เผยแพร่องค์ความรู้สู่ท้องถิ่นและชุมชน 
 

ผลการเรียนรู้ 1.อาหารแปรรูปจากผลประ เช่น ลูกประฉาบ ลูกประอบเกลือ ลูกประดอง น้ าพริกลูก
ประ เคยประ 
  2.ผลการผลิตของเล่นจากลูกประ เช่น ลูกหวือ   
  3.ผลการผลิตของใช้ ของประดับตกแต่งจากลูกประ เช่น พวงกุญแจ กรอบรูป แจกัน ผ้า
มัดย้อมจากใบประ 
 
 



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 346

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

                                  

 
 

 
 

     
9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 
   
 

สรุปผลการเรียนรู้   1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ประ พืชศึกษา ผ่านการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆ ตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัด ในลักษณะการบูรณาการทั้งในระดับชั้นเรียนและคละชั้นเรียน 
      2.นักเรียนสามารถเรียนรู้พืชศึกษาเชิงลึก โดยการรวมกลุ่มกันในรายวิชาต่างๆจนเกิด
ผลงานหลากหลายชนิด เช่น อาหารแปรรูปจากผลประ เช่น ลูกประฉาบ ลูกประอบเกลือ ลูกประดอง  
น้ าพริกลูกประ เคยประ ผลการผลิตของเล่นจากลูกประ เช่น ลูกหวือ การผลิตของใช้ ของประดับตกแต่ง
จากลูกประ เช่น พวงกุญแจ กรอบรูป แจกัน ผ้ามัดย้อมจากใบประ 
 

เอกสารอ้างอิง   เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช.พันธุกรรมพืชเขาขุนพนม.  
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8.สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 

 

 

                                  

 
 

 
 

     
9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 
   
 

สรุปผลการเรียนรู้   1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ประ พืชศึกษา ผ่านการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆ ตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัด ในลักษณะการบูรณาการทั้งในระดับชั้นเรียนและคละชั้นเรียน 
      2.นักเรียนสามารถเรียนรู้พืชศึกษาเชิงลึก โดยการรวมกลุ่มกันในรายวิชาต่างๆจนเกิด
ผลงานหลากหลายชนิด เช่น อาหารแปรรูปจากผลประ เช่น ลูกประฉาบ ลูกประอบเกลือ ลูกประดอง  
น้ าพริกลูกประ เคยประ ผลการผลิตของเล่นจากลูกประ เช่น ลูกหวือ การผลิตของใช้ ของประดับตกแต่ง
จากลูกประ เช่น พวงกุญแจ กรอบรูป แจกัน ผ้ามัดย้อมจากใบประ 
 

เอกสารอ้างอิง   เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช.พันธุกรรมพืชเขาขุนพนม.  
 
 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน : นางเกษมาพร ตัญบุญยกิจ  โทรศัพท์ : 086-9434904  อีเมล : tketsama@wu.ac.th 

           นางรวมพร คงจันทร์          โทรศัพท์ : 089–8916621  อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 
           นางจีรังกานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938   อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 
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แบบเสนอแนวคิด 

การจัดแสดงนทิรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ล าดับบัตร      ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน            
        เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1  

    เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2  
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)  จังหวัด ภูเก็ต 
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
เปิดสอนระดับ ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ที่อยู่ ถ.เจ้าฟ้า  ต.ตลาดเหนือ  อ.เมือง จ.ภูเก็ต  83000 
หมายเลขโทรศัพท์ : 076-222654  อีเมล wankroo2557@gmail.com 
ชื่อพืชศึกษา มะรุม ลักษณะวิสัยพืชศึกษา ไม้ต้น  
สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี)  
 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ  

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสานึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น 
ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืช
พรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิด
อันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”  

จากพระราชด าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องของสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติของการจัดการเรียนการสอน และปัจจุบันโลกแห่ง
การศึกษาได้ก้าวหน้าและพัฒนาขึ้น อีกทั้งรูปแบบการเรียนรู้ก็ต้องปรับปรุง ไปด้วยเช่นกันเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย 
โดยเด็กนักเรียนจะมีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และท้าทาย มองเห็นปัญหา เป็นโจทย์ให้นักเรียนได้เรียนรู้
วิธีการแก้ไข ซึ่งทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ 3R8C หากนักเรียน ขาดจิตส านึกในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ก็จะส่งผลต่อชีวิตและอนาคต ไปในทุกๆด้าน โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จึงเล็งเห็น
ความส าคัญ ในการสร้างจิตส านึก ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม ไม่ว่าจะเรื่องของธรรมชาติ หรือการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 
21 จึงได้น้อมน าพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนชั้นเรียนปกติเพื่อเป็นการ สร้างจิตส านึก และปลูกฝัง ค่านิยมอันดีงามสืบไป  

 
 



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 349

 

 
แบบเสนอแนวคิด 
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ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ล าดับบัตร      ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน            
        เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1  

    เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2  
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)  จังหวัด ภูเก็ต 
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
เปิดสอนระดับ ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ที่อยู่ ถ.เจ้าฟ้า  ต.ตลาดเหนือ  อ.เมือง จ.ภูเก็ต  83000 
หมายเลขโทรศัพท์ : 076-222654  อีเมล wankroo2557@gmail.com 
ชื่อพืชศึกษา มะรุม ลักษณะวิสัยพืชศึกษา ไม้ต้น  
สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี)  
 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ  

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสานึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น 
ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืช
พรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิด
อันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”  

จากพระราชด าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องของสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติของการจัดการเรียนการสอน และปัจจุบันโลกแห่ง
การศึกษาได้ก้าวหน้าและพัฒนาขึ้น อีกทั้งรูปแบบการเรียนรู้ก็ต้องปรับปรุง ไปด้วยเช่นกันเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย 
โดยเด็กนักเรียนจะมีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และท้าทาย มองเห็นปัญหา เป็นโจทย์ให้นักเรียนได้เรียนรู้
วิธีการแก้ไข ซึ่งทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ 3R8C หากนักเรียน ขาดจิตส านึกในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ก็จะส่งผลต่อชีวิตและอนาคต ไปในทุกๆด้าน โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จึงเล็งเห็น
ความส าคัญ ในการสร้างจิตส านึก ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม ไม่ว่าจะเรื่องของธรรมชาติ หรือการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 
21 จึงได้น้อมน าพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนชั้นเรียนปกติเพื่อเป็นการ สร้างจิตส านึก และปลูกฝัง ค่านิยมอันดีงามสืบไป  

 
 

ส่วนที่ 2 
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ได้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนซึ่งประโยชน์ก่อให้เกิดแก่ โรงเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและชุมชน ได้เห็น
คุณค่า ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรักษ์ความหวงแหนในทรัพยากรของตน  
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  
 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง สารพัดประโยชน์ “มะรุม” พืชสมุนไพรพื้นบ้าน น าเสนอเป็น
โครงงาน สาธิตการท าแคปซลูใบมะรุม ชามะรุม และเมลด็มะรุม 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4  
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับช้ันในการเรียนรู้ )  

โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง สารพัดประโยชน์ “มะรุม” พืชสมุนไพรพื้นบ้าน  
2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสัน้ ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ)  

การน าส่วนต่างๆของพืชมะรุมที่มีสรรพคุณต่างๆมา แปรรูปเป็นยา และ อาหารบ ารุงร่างกาย เช่น แคปซูล
ใบมะรุม ชาใบมะรุม เมล็ดมะรุม  
3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ)  

มะรุมเป็นพืชมหัศจรรย์ มีสรรพคุณมากมาย มีอยู่แทบทุกส่วนของต้นมะรุม ใบมะรุม ฝักมะมุม เปลือกต้น 
และรากมะรุม ใบมะรุมจะเป็นส่วนที่มีวิตามินซี วิตามินเอ และวิตามินบีสูงมาก รวมทั้งธาตุเหล็กก็สูง 
4.ปัจจัย (ปัจจยัที่ใช้ในการเรยีนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ)  
 1. ใบมะรมุ 
 2. ฝัก และเมลด็มะรุม 
 3. น้ าดื่มสะอาด 
 4. แคปซูล 
 5. ถุงมือเสตอรีไลด ์
 6. หลอดดูด 
 7. ถุงซิปล๊อค 
 8. เครื่องปั่น   
 9. ครกบด 
 10. กาต้มน้ ารอ้น   
 11. แก้วชา 
 12. ซองชา 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4  
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับช้ันในการเรียนรู้ )  

โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง สารพัดประโยชน์ “มะรุม” พืชสมุนไพรพื้นบ้าน  
2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสัน้ ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ)  

การน าส่วนต่างๆของพืชมะรุมที่มีสรรพคุณต่างๆมา แปรรูปเป็นยา และ อาหารบ ารุงร่างกาย เช่น แคปซูล
ใบมะรุม ชาใบมะรุม เมล็ดมะรุม  
3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ)  

มะรุมเป็นพืชมหัศจรรย์ มีสรรพคุณมากมาย มีอยู่แทบทุกส่วนของต้นมะรุม ใบมะรุม ฝักมะมุม เปลือกต้น 
และรากมะรุม ใบมะรุมจะเป็นส่วนที่มีวิตามินซี วิตามินเอ และวิตามินบีสูงมาก รวมทั้งธาตุเหล็กก็สูง 
4.ปัจจัย (ปัจจยัที่ใช้ในการเรยีนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ)  
 1. ใบมะรมุ 
 2. ฝัก และเมลด็มะรุม 
 3. น้ าดื่มสะอาด 
 4. แคปซูล 
 5. ถุงมือเสตอรีไลด ์
 6. หลอดดูด 
 7. ถุงซิปล๊อค 
 8. เครื่องปั่น   
 9. ครกบด 
 10. กาต้มน้ ารอ้น   
 11. แก้วชา 
 12. ซองชา 

 
 

5.วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาประโยชน์และสรรพคุณของมะรุม  
2. เพื่อศึกษาการแปรรูปมะรุมเป็นยารักษาโรค และเป็นอาหารบ ารุงร่างกาย 

6.วิธีการเรียนรู้  
ท าแคปซูล น าใบมะรุมมาล้างให้สะอาด น าไปตากให้แห้ง ที่มีแดดส่องถึง แล้วน าบดให้ละเอียดโดยใช้เครื่อง

ปั่นหรือครกบด บรรจุแคปซูล ใช้หลอดตักผงใบมะรุม ใสใ่นแคปซูล เสรจ็แล้วใส่ในขวดแก้ว ให้สะดวกต่อการ
รับประทาน การท าชา น าใบมะรุมที่ตากแหง้  ใสใ่นน้ าร้อน แช่ไว้ 5 นาที ให้ชาละลายกับน าร้อน ดื่มได้ตาม
ต้องการหากต้องการเพิ่มรสชาติหวาน เติมน้ าผึ้ง เล็กน้อย เมล็ดมะรุมแก้ไอน าฝักมะรุมมาแกะเอาเมล็ดไปตากแห้ง 
น าเมล็ดมะรุมมาแกะเปลือกออก ให้เหลือแต่เมล็ด น ามาใส่ขวดเก็บไว้รับประทาน เมื่อมีอาการไอ  
7.ผลการเรียนรู้  
 จากการท าโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ได้มีความรู้เกี่ยวกับกับประโยชน์และสรรพคุณของมะรุม และ
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปส่วนต่างๆของมะรุม เป็นยารักษาโรค อาหารบ ารุงร่างกาย บูรณาการกับวิชา
อื่นๆ ได้องค์ความรู้หลายด้าน พัฒนาผลงาน เผยแพรแ่ก่ผู้ที่สนใจน าไปใช้ประโยชน์ 
 

  
 
8.สรุปผลการเรียนรู้  
 มะรุมเป็นผักพื้นบ้าน มีสรรพคุณมากมาย ประโยชน์มีอยู่แทบทุกส่วนของต้นมะรุม  ส่วนต่างๆของพืช
มะรุมที่มีสรรพคุณต่างๆ สามารถน ามาแปรรูปเป็นยา และ อาหารบ ารุงร่างกาย เช่น แคปซูลใบมะรุม ชาใบมะรุม 
เมล็ดมะรุม และใช้ประกอบอาหารได้หลายเมนู เช่น แกงส้มฝักมะรุม ยอดมะรุมจิ้มน้ าพริก จะมีสารอาหาร
มากมาย เช่น ใบมะรุมจะเป็นส่วนที่มีวิตามินซี วิตามินเอ และวิตามินบีสูงมาก รวมทั้งธาตุเหล็กก็สูง ซึ่งทุกคน
สามารถท าได้เองที่บ้าน เพราะมะรุมสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย 
9.เอกสารอ้างอิง  

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล. มะรมุพืชที่ทุกคนอยากรู้. สืบค้นเมื่อ 29 มิถุนายน 2565 จาก 
https://pharmacy.mahidol.ac.th/ บทความ เผยแพรค่วามรู้สู่ประชาชน 

Siamebook. มะรุม การใชเ้ป็นอาหาร ยา การปลูก การแปรรูปเป็นสนิค้า สร้างรายได้. สืบค้นเมื่อ 29 
มิถุนายน 2565 จากsiamebook.com/lbro/en/health-care-guide/ต้นไม้พืชผักสมุนไพร 
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กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565  
ผู้ประสานงาน : นางรวมพร คงจันทร์ โทรศพัท์ : 089–8916621 อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th  
นางจีรังกานต์ ปักเข็ม โทรศพัท์ : 089-8619938 อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 
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แบบเสนอแนวคิด 

การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

ระหว่างวันที่ ๑๙  –  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๕ 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
           ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
      เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์  ขั้นที่ ๑ 
         เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์  ขั้นที่ ๒ 
ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนควนขนุน 
สังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษำปีที่ ๑ – มัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
ที่อยู ่๑๔๕ หมู่ที่ ๙ ต ำบลโตนดด้วน  อ ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๑๐ 
โทรศัพท์ :  ๐๗๔-๖๘๑๗๗๓  โทรสาร :  ๐๗๔-๖๘๒๑๔๒ 
อีเมล :  kkn.ac.th@gmail.com 

          พืชศึกษา พำโหม      ลักษณะวิสัย  ไม้เลื้อย 
 
ส่วนที่ ๑ พระราชด าริและแรงบันดาลใจ  
 กำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนควนขนุน ใช้รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของครู 
นักเรียน ชุมชน เข้ำมำมีส่วนร่วม เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักให้กับเยำวชน เห็นคุณ รู้ค่ำของพืชพรรณ รู้จักใช้
ประโยชน์ และหวงแหนพืชพรรณ อันจะก่อให้เกิดจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พรรณพืชอย่ำงยั่งยืนต่อไป 
ส่วนที่ ๒ คุณค่าและประโยชน์  

เด็กและเยำวชนเกิดกำรเรียนรู้เกี่ยวกับงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนโดยผ่ำนกระกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบบูรณำกำร จนเห็นคุณค่ำและเกิดประโยชน์รวมทั้งช่วยกันดูแล รักษำ เพ่ือให้พืชพรรณไม้คงอยู่
ตลอดไป 
ส่วนที ่๓ ผลงานเด่นและสาธิต  
 ผลงำนเด่น  : ข้ำวย ำปักษ์ใต(้พำโหม) 
 สำธิต  : กำรท ำข้ำวย ำปักษ์ใต้จำกใบพำโหม ซึ่งเป็นพืชศึกษำของโรงเรียน 

 
 



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 354

สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ ๓ 
๑. ชื่อผลงานเด่น 
ผลงานเด่น ข้ำวย ำปักษ์ใต้(พำโหม) 
๒. จุดเด่นของผลงาน  

พำโหม เป็นไม้เลื้อย ที่มีกำรน ำมำใช้ประโยชน์มำกมำย มีกลิ่นฉุน น ำมำเป็นเครื่องเคียงในข้ำวย ำ
ปักษ์ใต ้ซึ่งมีสรรพคุณช่วยขับลมในท้อง ช่วยในกำรระบำย แก้จุกเสียด แก้ปวดฟัน แก้ร ำมะนำด 

๓. แรงบันดาลใจ  
พำโหม เป็นไม้เลื้อยโดยทั่วไปที่เยำวชนคิดว่ำคงไม่มีประโยชน์ จึงได้ศึกษำข้อมูลและกำรใช้
ประโยชน์ของพำโหมในด้ำนด้ำนสรรพคุณทำงสมุนไพร กำรน ำมำท ำเป็นอำหำร ในชีวิตประจ ำวัน 

๔. ปัจจัย 
ปัจจัยทำงชีวภำพ พำโหมเป็นไม้เลื้อย ที่ออกดอกตลอดปี ขึ้นกระจำยทุกภูมิภำคของประเทศ
น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรปลูกประดับตกแต่งสถำนที่  แต่ภำคใต้นิยมน ำมำประกอบอำหำร เช่น
เครื่องเคียงในข้ำวย ำปักษ์ใต้ แกงน้ ำเคย หรือขนมใบพำโหม 
ปัจจัยทำงกำยภำพ สภำพพ้ืนที่ในท้องถิ่นเหมำะสมกับกำรเจริญเติบโตของพำโหม ท ำให้พำโหมที่
มีอยู่ทั่วไปสำมำรถขยำยพันธุ์ได้เองตำมธรรมชำติซึ่งจะแตกต้นใหม่จำกเถำแก่ หรือเมล็ดที่แก่
เต็มที่ 
วัสดุอุปกรณ์  วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเรียนรู้สำมำรถหำได้ง่ำยในท้องถิ่น มีควำมสะดวกจัดกำร
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. วัตถุประสงค์ 
เด็กและเยำวชนได้ศึกษำพำโหม เห็นคุณค่ำรู้จักอนุรักษ์และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 

๖. วิธีการเรียนรู้ 
โรงเรียนควนขนุนมีโครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน โดยกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรในทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ให้นักเรียนศึกษำข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์และกำรใช้ประโยชน์จำกพำโหม
เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักให้กับนักเรียน เห็นคุณ รู้ค่ำของพืชพรรณ กำรศึกษำค้นคว้ำและกำร
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ ๓ 
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ข้ำวย ำปักษ์ใต้ แกงน้ ำเคย ขนมใบพำโหม 
  
 
 
 
 
 

 
๘. สรุปผลการเรียนรู้ 

เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักให้กับเยำวชน ได้เกิดกำรเรียนรู้ เห็นคุณ รู้ค่ำของพำโหม ซึ่งเป็นพรรณไม้ 
ในสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน และศึกษำกำรใช้ประโยชน์ เพ่ือน ำมำแปรรูปเป็นอำหำรเพ่ือ
สุขภำพ และสำมำรถพัฒนำต่อยอดเป็นผลงำน เพ่ิมมูลค่ำ เกิดอำชีพ สร้ำงรำยได้ และสำมำรถ
ประสำนกับชุมชนในกำรเผยแพร่ผลงำนต่อไป 

๙. เอกสารอ้างอิง  
https://www.tungsong.com/NakhonSri/vegetable/group_1/1_24.html 
http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=307 
เต็ม สมิตินันทน์. (๒๕๔๙). ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย.กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักงำน. หอพรรณ
ไม้ กรมอุทยำนแห่งชำติ 
นันทวัน บุณยะประภัศร. (๒๕๔๓). สมุนไพรไม้พ้ืนบ้ำน๑. กรุงเทพมหำนคร: บริษัทประชำชน 
จ ำกัด 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ    
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี    จังหวัด กาญจนบุร ี

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมธัยมศึกษากาญจนบุร ี
เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาปทีี่ 1-6 
ที่อยู ่154  ม.1   ถ.เลี่ยงเมือง  ต.ท่าล้อ   อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  71000 

โทรศัพท ์โทรศัพท์ 034-600631    อีเมล  Krusukanya2526@gmail.com , T313@swkj.ac.th 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

ใช้พรรณไม้ที่มีอยู่ในโรงเรียนหรือสิ่งที่มีในธรรมชาติ สิ่งที่หาได้ง่าย เป็นอุปกรณ์สอนได้หลายอย่าง 
แม้แต่วิชาศิลปะก็ให้มาวาดสิ่งเหล่านี้ เป็นปัจจัยประกอบที่จะสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช    
ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้าง
ปัญญาและภูมิปัญญา 
 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
          1. ใช้พรรณไม้ในโรงเรียนเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน 

2. นักเรียนน าความรู้เรื่อง  เทคนิคการสร้างสรรค์งานเพ้นท์แก้ว  มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การตกแต่งข้าวของเครื่องใช้ประเภทแก้ว หรือกระจก ต่างๆ ภายในบ้านให้เกิดความสวยงามเพื่อสร้าง
บรรยากาศ ให้น่าอาศัย หรือท าเป็นของที่ระลึกให้เพื่อนในโอกาสส าคัญต่างๆ 
ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  

การเพ้นท์พรรณไม้บนแก้วเป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้พรรรณไม้ในโรงเรียนมาวาดลวดลายให้อยู่
บนแก้ว ตลอดจนการสร้างทักษะและเทคนคิในการใช้วัสด ุอุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงขึ้น ในการสร้างสรรค์
ผลงานตามเทคนิคการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมเพ้นท์แกว้ที่ถูกต้องและเป็นการเพื่อเพิม่มูลค่าของแกว้อีกด้วย 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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          1. ใช้พรรณไม้ในโรงเรียนเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน 

2. นักเรียนน าความรู้เรื่อง  เทคนิคการสร้างสรรค์งานเพ้นท์แก้ว  มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การตกแต่งข้าวของเครื่องใช้ประเภทแก้ว หรือกระจก ต่างๆ ภายในบ้านให้เกิดความสวยงามเพื่อสร้าง
บรรยากาศ ให้น่าอาศัย หรือท าเป็นของที่ระลึกให้เพื่อนในโอกาสส าคัญต่างๆ 
ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  

การเพ้นท์พรรณไม้บนแก้วเป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้พรรรณไม้ในโรงเรียนมาวาดลวดลายให้อยู่
บนแก้ว ตลอดจนการสร้างทักษะและเทคนคิในการใช้วัสด ุอุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงขึ้น ในการสร้างสรรค์
ผลงานตามเทคนิคการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมเพ้นท์แกว้ที่ถูกต้องและเป็นการเพื่อเพิม่มูลค่าของแกว้อีกด้วย 
หมายเหตุ : ดูเอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
 
1.ชื่อผลงานเด่นประกอบด้วย 
 การเพ้นท์พรรณไม้บนกระจกและแก้ว 
2.จุดเด่นของผลงาน  
  น าพรรณไม้ในโรงเรียนมาเพ้นท์ลงบนแก้วเป็นการสร้างสรรค์ผลงาน ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด
ต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3.แรงบันดาลใจ  
  เนื่องโรงเรียนได้เข้าร่วมงานสนองพระราชด าริฯ โครงการ อพ.สธ. และต้องการใช้พรรณไม้ในโรงเรียน
เป็นส่ือในการจัดการเรียนการสอน โดยมรการสื่อออกมาในรูปของสารศิลปะ และต้องการให้นักเรียนได้รู้จัก
พรรณไม้ในโรงเรียนอีกด้วย 

4.ปัจจัย  
1. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้พรรณไม่ในโรงเรียนเป็น

สื่อการสร้างสรรค์ผลงาน 
2. มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงขึ้น ในการสร้างสรรค์ผลงานตาม

เทคนิคการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมเพ้นท์แก้วที่ถูกต้องได้  
 

    
                                                                                                                              

 
 
 
5.วัตถุประสงค์  
       1.นักเรียนมีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างสรรค์งานที่
ถูกต้อง เห็นคุณค่าและความส าคัญของเทคนิคการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมประเภทเพ้นท์แก้ว 
 
                                                                                                                              

 

6.วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ) 
    1. ครูอธิบายความหมายของการการเพ้นท์  



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 358

2. ครูอธิบายเกี่ยวกับวัสดุ-อุปกรณ์ ในการเพ้นท์แก้วและให้นักเรียนท าใบงานที่ 1 การออกแบบ
ลวดลายเป็นดอกไม้ภายในโรงเรียน หรือดอกไม้ที่นักเรียนสนใจ เพื่อน ามาเพ้นท์ลงบนแก้ว หรือกระจก โดยมี
บูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยให้ออกแบบลวดลายที่ต้องการเพ้นท์ เป็นภาพพืชศึกษา ได้แก่
พริกกระเหรี่ยง หรือพรรณไม้ที่นักเรียนสนใจในโรงเรียน  
7.ผลการเรียนรู้  
 ได้น าเทคนิคการสร้างสรรค์งานเพ้นท์แก้ว มาเพ้นท์ลงในแก้ว สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ 
 

         
                                                                                                                                      

8.สรุปผลการเรียนรู ้ 
1.นักเรียนได้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์  โดยใช้พรรณไม่ใน

โรงเรียนเป็นสื่อการสร้างสรรค์ผลงาน 
2.นักเรียนมีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงข้ึน ในการสร้างสรรค์

ผลงานตามเทคนิคการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมเพ้นท์แก้วที่ถูกต้องได้ สามารถน าไปประกอบเป็นอาชพีเสริมได ้
 
9.เอกสารอ้างอิง 

  ทีมงานทรูปลูกปัญญา. (6 สิงหาคม 2564). การเพ้นท์แก้ว เรียกใช้เมื่อ 24 มิถุนายน 2565 จาก 
https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/948 

อาชีพ.คอม). เพ้นท์แก้วใส  เรียกใช้เมื่อ 27 มิถุนายน 2565 จาก
http://www.archeep.com/invention/prd_sep_2011.html 
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2. ครูอธิบายเกี่ยวกับวัสดุ-อุปกรณ์ ในการเพ้นท์แก้วและให้นักเรียนท าใบงานที่ 1 การออกแบบ
ลวดลายเป็นดอกไม้ภายในโรงเรียน หรือดอกไม้ที่นักเรียนสนใจ เพื่อน ามาเพ้นท์ลงบนแก้ว หรือกระจก โดยมี
บูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยให้ออกแบบลวดลายที่ต้องการเพ้นท์ เป็นภาพพืชศึกษา ได้แก่
พริกกระเหรี่ยง หรือพรรณไม้ที่นักเรียนสนใจในโรงเรียน  
7.ผลการเรียนรู้  
 ได้น าเทคนิคการสร้างสรรค์งานเพ้นท์แก้ว มาเพ้นท์ลงในแก้ว สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ 
 

         
                                                                                                                                      

8.สรุปผลการเรียนรู ้ 
1.นักเรียนได้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์  โดยใช้พรรณไม่ใน

โรงเรียนเป็นสื่อการสร้างสรรค์ผลงาน 
2.นักเรียนมีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และกระบวนการที่สูงขึ้น ในการสร้างสรรค์

ผลงานตามเทคนิคการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมเพ้นท์แก้วที่ถูกต้องได้ สามารถน าไปประกอบเป็นอาชพีเสริมได ้
 
9.เอกสารอ้างอิง 

  ทีมงานทรูปลูกปัญญา. (6 สิงหาคม 2564). การเพ้นท์แก้ว เรียกใช้เมื่อ 24 มิถุนายน 2565 จาก 
https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/948 

อาชีพ.คอม). เพ้นท์แก้วใส  เรียกใช้เมื่อ 27 มิถุนายน 2565 จาก
http://www.archeep.com/invention/prd_sep_2011.html 
 

แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนทิรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร     ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
     เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
     เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา....…...โรงเรียนท่าชนะ............................จังหวัด....สุราษฎร์ธาน…ี………………………….. 
สังกัด....….ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร.…………………………….………............... 
เปิดสอนระดับ....มัธยมศึกษา......................................…………………………….………. 
ที่อยู่  399 ม. 10 ต าท่าชนะ อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170 
โทรศัพท์ ......077-381087..........……..  อีเมล ..preeya480@gmail.com 
 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพรา่งการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

1.1 บอร์ดที่ 1 แสดงภาพรวมการบริหารจัดการสู่ การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สู่การเรยีน
การสอนและผลการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ 

1.2 แสดงประกอบ :  
1. รายงานผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

 
ส่วนที่ 2 คุณคา่และประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

2.1 บอร์ดที ่ 2 แสดงผลที่ได้จากการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ด้านวิชาการ ด้านภูมิ
ปัญญา ด้านคณุธรรมจริยธรรม) และส่งผลอย่างไรต่อครู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 

2.2  แสดงผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่ประโยชน์แท้แก่มหาชน (การมีส่วนร่วม
ด าเนินงานระหว่างโรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น) 

 
ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นและสาธิต  
 

3.1 บอร์ดที่ 3  แสดงการบูรณาการพืชศึกษา เรื่องเกลือสปาจากน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น 
3.2 แสดงประกอบ :  

1. แสดงพืชศึกษา เช่น ส่วนโครงสร้างของมะพร้าว ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ ฯลฯ 
2. รายงานผลการศึกษาพืชศึกษา ตามรูปแบบของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
3. ตัวอย่างผลงาน ชิ้นงาน เช่น แผ่นพับ ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
4. สาธิตผลงานจากการบูรณาการพืชศึกษา ที่สถานศึกษาและชุมชนได้ไปใช้ประโยชน์ 

 
หมายเหตุ : ดเูอกสารประกอบ รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
 
1.ชื่อผลงานเด่น   เกลือสปาจากน  ามันมะพร้าวสกัดเย็น 

 
2.จุดเด่นของผลงาน  

เกลือสปาจากน้ ามันมะพร้าสกัดเย็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่าย พกพาสะดวก ช่วยดูแลผิวพรรณให้สะอาด
พร้อมทั้งมอบความชุ่มชื้นให้แก่ผิว และท าให้ผิวดูสว่างขึ้น 

3.แรงบันดาลใจ  
ปัจจุบันประชาชนหันมาสนใจดูแลสุขภาพผิวพรรณมากขึ้น นักเรียนจึงมีแนวคิดน าน้ ามันมะพร้าวสกัด

เย็นมาท าเป็นเกลือสปาจากน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกดิจากการร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น 
                                                                                                                            

     
 

4.ปัจจัย  
  1. น้ ามันมะพรา้วสกัดเย็น  2. เกลือ 

  3. ผงขมิ้น   4. มะขามเปียก 

  5. น้ าผึ้ง    6. อ่างแก้ว 

  7. ไม้พาย   8. กระปุกพร้อมฝาปิด 

 

 

 

 

 

5.วัตถุประสงค์  
เพื่อส่งเสริมและน าวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประยุกต์สร้างผลิตภัณฑ์ และเป็นการส่งเสริมธุรกิจในท้องถิ่น 

รวมทั้งสามารถเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่วัตถุดิบให้มีค่าสูงขึ้น 
 
 

6.วิธีการเรียนรู้  
  1. นักเรียนศึกษาข้อมูลการท าน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  2. นักเรียนคิดและน าเสนอโครงงาน 
  3. ลงมือปฏิบัติการท าเกลือสปาจากน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น 
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สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  
 
1.ชื่อผลงานเด่น   เกลือสปาจากน  ามันมะพร้าวสกัดเย็น 

 
2.จุดเด่นของผลงาน  

เกลือสปาจากน้ ามันมะพร้าสกัดเย็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่าย พกพาสะดวก ช่วยดูแลผิวพรรณให้สะอาด
พร้อมทั้งมอบความชุ่มชื้นให้แก่ผิว และท าให้ผิวดูสว่างขึ้น 

3.แรงบันดาลใจ  
ปัจจุบันประชาชนหันมาสนใจดูแลสุขภาพผิวพรรณมากขึ้น นักเรียนจึงมีแนวคิดน าน้ ามันมะพร้าวสกัด

เย็นมาท าเป็นเกลือสปาจากน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกดิจากการร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น 
                                                                                                                            

     
 

4.ปัจจัย  
  1. น้ ามันมะพรา้วสกัดเย็น  2. เกลือ 

  3. ผงขมิ้น   4. มะขามเปียก 

  5. น้ าผึ้ง    6. อ่างแก้ว 

  7. ไม้พาย   8. กระปุกพร้อมฝาปิด 

 

 

 

 

 

5.วัตถุประสงค์  
เพื่อส่งเสริมและน าวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประยุกต์สร้างผลิตภัณฑ์ และเป็นการส่งเสริมธุรกิจในท้องถิ่น 

รวมทั้งสามารถเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่วัตถุดิบให้มีค่าสูงขึ้น 
 
 

6.วิธีการเรียนรู้  
  1. นักเรียนศึกษาข้อมูลการท าน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  2. นักเรียนคิดและน าเสนอโครงงาน 
  3. ลงมือปฏิบัติการท าเกลือสปาจากน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น 

  4. ทดลองใช้ 
  5. ประเมินผล 
 
7.ผลการเรียนรู้  
  เกลือสปาจากน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นที่สามารถใช้ขัดผิวพรรณได้ เม็ดเกลือขนาดเล็กไม่บาดผิว ท าให้
ผิวพรรณสะอาด ผิวดูกระจ่างใสและมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้น 
 
                                                                                                                              

                     

 

 

 

8.สรุปผลการเรียนรู ้ 
  เกลือสปาจากน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดเกิดจากแนวคิดของนักเรียนที่จะน าวัตถุดิบ
ในท้องถิ่นมาแปรรูปและน ามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบให้สูงขึ้นและสามารถส่งเสริมเป็นอาชีพ
ให้แก่ชุมชนได ้ ซึ่งเกลือสปาที่ไดส้ามารถใชข้ัดผิวพรรณได้ เม็ดเกลือขนาดเล็กไม่บาดผิว ท าใหผ้ิวพรรณสะอาด 
ผิวดูกระจ่างใสและมีความชุ่มช้ืนมากยิ่งขึ้น นอกจากนีก้ารท าเกลือสปายังเป็นการฝึกกระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียนและฝึกการท างานของนักเรียนได้ 
 

 

 

                         

 

กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันจนัทร์ ที่ 15  สิงหาคม พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :              
นางจีรังกานต์  ปักเข็ม       โทรศัพท์ : 089-8619938   อเีมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 
นางรวมพร คงจันทร์          โทรศัพท์ : 089–8916621  อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา .โรงเรียนน้ าพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก  จังหวัด ขอนแก่น 
สังกัด. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
เปิดสอนระดับ.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 
ที่อยู.่..80  หมู่ 5  ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น. 
โทรศัพท์  043441002  อีเมล   bioniracha@gmail.com 

 
สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

พระราชด าริ 
 “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น

ความงดงาม ความน่าสนใจและเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอน
การอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเองจะท าให้เด็กเกิด
ความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” การที่นักเรียนจะเกิดจิตส านึกดังกล่าวได้นั้น นักเรียน
ต้องเรียนรู้จากของจริง มีการส ารวจและศึกษาพรรณไม้อย่างใกล้ชิด เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพื ช
และสิ่งมีชีวิตที่เก่ียวข้องกับพืช ตลอดจนปัจจัยทางกายภาพตามธรรมชาติ 
 

แรงบันดาลใจ 
 โรงเรียนน้ าพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก มีพ้ืนที่ 150 ไร่ มีพรรณไม้หลากหลายชนิด ทั้งไม้ต้น 
ไม้ล้มลุกจ านวนมาก จากธรรมชาติที่มีอยู่จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ จึงได้
สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีพัฒนาการมาเป็นล าดับขั้นตอน มีการศึกษาค้นคว้า จนเกิด
องค์ความรู้ จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีจิตใจที่อ่อนโยน มีสมาธิในการเรียนการท างาน มีความเบิกบาน มีผลการเรียนดี
ขึ้น และโรงเรียนมีบรรยากาศ  ร่มรื่น  สวยงาม 

 

ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
เกิดจิตส านึกท่ีจะอนุรักษ์พรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ 

ที่มโีดยน าองค์ประกอบที่  3  มาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5    
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้  โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก โดยใช้แบบ ก7.-003 ศึกษาข้อมูล
พรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน น าความรู้ไปบูรณาการกับพืชศึกษา ผักกะแยง ศึกษาโครงสร้าง
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับบัตร    ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
   เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา .โรงเรียนน้ าพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก  จังหวัด ขอนแก่น 
สังกัด. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
เปิดสอนระดับ.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 
ที่อยู.่..80  หมู่ 5  ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น. 
โทรศัพท์  043441002  อีเมล   bioniracha@gmail.com 

 
สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ 1 หน้ากระดาษ A4 และแนบภาพร่างการจัดนิทรรศการ (ถ้ามี) 
ส่วนที ่1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

พระราชด าริ 
 “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น

ความงดงาม ความน่าสนใจและเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอน
การอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเองจะท าให้เด็กเกิด
ความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” การที่นักเรียนจะเกิดจิตส านึกดังกล่าวได้นั้น นักเรียน
ต้องเรียนรู้จากของจริง มีการส ารวจและศึกษาพรรณไม้อย่างใกล้ชิด เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพื ช
และสิ่งมีชีวิตที่เก่ียวข้องกับพืช ตลอดจนปัจจัยทางกายภาพตามธรรมชาติ 
 

แรงบันดาลใจ 
 โรงเรียนน้ าพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก มีพ้ืนที่ 150 ไร่ มีพรรณไม้หลากหลายชนิด ทั้งไม้ต้น 
ไม้ล้มลุกจ านวนมาก จากธรรมชาติที่มีอยู่จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ จึงได้
สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีพัฒนาการมาเป็นล าดับขั้นตอน มีการศึกษาค้นคว้า จนเกิด
องค์ความรู้ จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีจิตใจที่อ่อนโยน มีสมาธิในการเรียนการท างาน มีความเบิกบาน มีผลการเรียนดี
ขึ้น และโรงเรียนมีบรรยากาศ  ร่มรื่น  สวยงาม 

 

ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
เกิดจิตส านึกท่ีจะอนุรักษ์พรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ 

ที่มโีดยน าองค์ประกอบที่  3  มาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5    
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้  โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก โดยใช้แบบ ก7.-003 ศึกษาข้อมูล
พรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน น าความรู้ไปบูรณาการกับพืชศึกษา ผักกะแยง ศึกษาโครงสร้าง

ภายนอกภายในและประโยชน์ของผักกะแยง จนเกิดองค์ความรู้และเห็นคุณค่า จากนั้นน าผักกะแยงมาแปรรูป
เป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ คือ ชาผักกะแยง จัดท าเป็นโครงงานอาชีพ
เพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน เป็นเครื่องดื่มที่ใช้รับแขกผู้มาเยือนและเป็นของฝากของโรงเรียนในนาม  NPR  
ชาผักกะแยง นอกจาก นี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชของชุมชน  

 
ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต  
 ชื่อผลงานเด่น “ชาผักกะแยง” 

สาธิต  การท าชาผักกะแยง 2 สูตร คือ ชาร้อน  และชาเย็น  ประกอบด้วย 3 รส ได้แก่ รสดั้งเดิม   
รสหวาน  และรสน้ าผึ้งมะนาว 
 
สรุปผลงานเด่นประกอบบอร์ดที่ 3  

*** ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 
 
1.ชื่อผลงานเด่น (ประกอบด้วย ปัจจัย วิธีการเรียนรู้ และระดับชั้นในการเรียนรู้ ) 

                         TH SarabunPSK 18 pt ตัวหนา จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 1 บรรทัด 

2.จุดเด่นของผลงาน (เช่น วิธีการเหมาะสม ระยะเวลาสั้น ประโยชน์กับส่วนรวม สอดคล้องกับยุคสมัย ฯลฯ)                   

TH SarabunPSK 16 pt ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

3.แรงบันดาลใจ (เช่น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และความส าคัญของผลงาน ฯลฯ) 
 
                                                                                                                              

 

 

                         TH SarabunPSK 16 pt ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

4.ปัจจัย (ปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ เช่น ชีวภาพ กายภาพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ) 
 
 
                         

 

 

ชื่อผลงานเด่น  ชาผักกะแยง 

แรงบันดาลใจ..จากการศึกษารูปลักษณ์ของผักกะแยงจากการเรียนรู้ท าให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะน า
ลักษณะเด่นเฉพาะของผักกะแยง คือ กลิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์จึงน ามาแปรรูปเป็น ชาผักกะแยง 

จุดเด่นของผลงาน ชาผักกะแยง  มีกลิ่นเฉพาะ เป็นพืชประจ าถิ่น ท าได้ง่าย  ใช้สะดวก  มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ เก็บได้นาน มีใช้ตลอดทั้งปี สอดคล้องกับยุคสมัย  และท าให้เกิดรายได้  
 
 
 

ปัจจัย.  
1.  ปัจจัยทางชีวภาพ  คือ  ผักกะแยง  มะนาว 

 2.  ปัจจัยทางกายภาพ  ได้แก่  ความชื้น  แสงแดด  อุณหภูมิ 
 3.  วัสดุอุปกรณ์  ได้แก่  เตาอบ  เครื่องปั่น  ถุงบรรจุชา  ขวดโหล  น้ าผึ้ง  น้ าตาล  กระด้ง   
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5. วัตถุประสงค์  
 
 
                          

TH SarabunPSK 16 pt ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 2 บรรทัด 

6. วิธีการเรียนรู้ (เช่น ล าดับ ขั้นตอนการเรียนรู้ ฯลฯ 

 

 

 

 

                         

TH SarabunPSK 16 pt ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

7. ผลการเรียนรู้ (เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม ฯลฯ) 
 
 
 

                                   

 
 

                        TH SarabunPSK 16 pt ตัวปกติ จัดชิดซ้าย ไม่เกิน 5 บรรทัด 

 

 

 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือท าชาผักกะแยง 
2. เพ่ือใช้ประโยชน์จากผักกะแยงและฝึกท าเป็นอาชีพหารายได้ระหว่างเรียน 

 

วิธีการเรียนรู้ 
 1.  การท าชาผักกะแยง  มีข้ันตอนดังนี้ 
  1.1 ใช้ผักกะแยงสดที่มีส่วนของล าต้น และใบ มาล้างให้สะอาดเก็บส่วนที่ไม่ต้องการออก
น าไปผึ่งแดดให้แห้งพอหมาดๆ เพ่ือรักษากลิ่นของผักกะแยง 
  1.2  น าผักกะแยงที่ผึ่งแดดแล้วไปอบท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เวลา  5  นาท ี
แล้วน ามาบดให้เป็นผง และบรรจุในถุงชา ปริมาณ 1 กรัม/ถุง 
  1.3  น าชามาชงกับน้ าร้อน 1 ถุง/น้ า 200 ซีซี ก็จะได้ชาตามที่ต้องการ เติมความหวาน
และความเปรี้ยวด้วย น้ าตาล  น้ าผึ้ง และมะนาว  ถ้าต้องการท าเป็นชาเย็นก็น าไปแช่เย็น  

ผลการเรียนรู้    
ชาผักกะแยง คือ.. ชิ้นส่วนของผักกะแยงที่ท าให้แห้งและผ่านการอบแล้วน ามาบดให้มีขนาดเล็ก  

บรรจุใส่ถุงชาน าไปชงกับน้ าร้อนก็จะได้น้ าชาที่มีกลิ่นหอมของผักกะแยง  ชาผักกะแยงมี 2 สูตร คือ ชาร้อน  
และชาเย็น  ประกอบด้วย 3 รส ได้แก่ รสดั้งเดิม  รสหวาน  และรสน้ าผึ้งมะนาว 
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ผลการเรียนรู้    
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8. สรุปผลการเรียนรู้ (ภาพรวม วิธีการ ผลการเรียนรู้ พร้อมการอภิปราย) 
 
 
 
 
 
 
                          

 

 
9.เอกสารอ้างอิง (แหล่งที่มาของข้อมูล เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ) 
 

 

 

 

 

                         TH SarabunPSK 16 pt ตัวปกติ จัดชิดซ้าย 

 
 
 
กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิด ภายในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 
ผู้ประสานงาน :  นางรวมพร คงจันทร์      โทรศัพท์ : 089–8916621   อีเมล:kraompor@mail.wu.ac.th 
            นางจีรังกานต์  ปักเข็ม    โทรศัพท์ : 089-8619938  อีเมล:jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 

 

 

สรุปผลการเรียนรู้   
ชาผักกะแยง  คือ.. ชิ้นส่วนของผักกะแยงที่ท าให้แห้งและผ่านการอบแล้วน ามาบดให้มีขนาดเล็ก  

น าไปชงกับน้ าร้อนก็จะได้น้ าชาที่มีกลิ่นหอมของผักกะแยง  มีประโยชน์ต่อร่างกาย ชาผักกะแยง เกิดจาก
แรงบันดาลใจในการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของผักกะแยงที่ได้น ามาบูรณาการกับการเรียนรู้ใน
รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จนเกิดองค์ความรู้และแนวคิดที่จะอนุรักษ์และน ามาใช้ประโยชน์ 
เนื่องจากผักกะแยงมีความผูกพันกับวิถีการใช้ชีวิตของคนอีสานที่น าผักกะแยงมาประกอบอาหารหลาย
ชนิดเพื่อดับกลิ่นคาว เช่น แกงอ่อมกบ  อ่อมปลา แกงหน่อไม้ แต่ผักกะแยงที่ขึ้นตามธรรมชาติจะพบตาม
ฤดูกาลไม่มีตลอดทั้งปี และทุกวันนี้ก็พบได้น้อยลง  จึงท าโครงงานแปรรูปผักกะแยงเป็นชาผักกะแยง  
และผงแต่งกลิ่นผักกะแยง เนื่องจากท าได้ง่าย ใช้สะดวก  มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เก็บได้นาน มีใช้ตลอดทั้ง
ปี สอดคล้องกับยุคสมัย  ท าให้เกิดรายได้ 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ.  2544.  องค์ประกอบของงาน 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน.  www.rspg.thaigov.net/  
พเยาว์  เหมือนวงษ์ญาติ.  2545.  ประโยชน์ของสมุนไพรในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน. 
 บริษัทแสงมงคล  ออฟเซ็ทการพิมพ์  จ ากัด.  กรุงเทพฯ.  
สุนทรี  สิงหบุตรา.  2540.  สรรพคุณสมุนไพร  200  ชนิด.    โรงพิมพ์ดอกเบี้ย.  กรุงเทพฯ. 
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แบบเสนอแนวคิด  
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ลำดับบัตร    ป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
       เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
       เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัด ตรัง 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่  
เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ที่อยู ่188 หมู่ 12 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 
หมายเลขโทรศัพท์ : 075-572058-60   อีเมล : vichakarnwch1@gmail.com   

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ  
   ส่วนที่ 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวคือ มีความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช 
ความหลากหลายในชนิดพืช และความหลากหลายในระบบนิเวศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเห็น
ความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาเป็นเวลานาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงสืบต่องานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยทางมีพระราชดำริกับท่านเลขาธิการพระราชวัง ให้มีการดำเนินการ
อนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ  

“การรักในทรัพยากร คือ การรักชาติรักแผ่นดิน รักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเรา การที่จะให้เขารัก 
ประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ทำได้โดยก่อให้เกิดความรักความเข้าใจ ถ้าใครไม่รู้จักกัน เราก็ไม่มี
ความสัมพันธ์ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้รู้จักสิ่งนั้นว่าคืออะไรหรือว่าทำงาน ก็จะรู้สึกชื่นชม และรักหวง
แหนสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และจะทำให้เกิดประโยชน์ได้” พระราชดำริบางประการ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  
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       เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัด ตรัง 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่  
เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ที่อยู ่188 หมู่ 12 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 
หมายเลขโทรศัพท์ : 075-572058-60   อีเมล : vichakarnwch1@gmail.com   

 

สรุปแนวคิดการจัดนิทรรศการ  
   ส่วนที่ 1 พระราชดำริและแรงบันดาลใจ 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวคือ มีความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช 
ความหลากหลายในชนิดพืช และความหลากหลายในระบบนิเวศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเห็น
ความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาเป็นเวลานาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงสืบต่องานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยทางมีพระราชดำริกับท่านเลขาธิการพระราชวัง ให้มีการดำเนินการ
อนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ  

“การรักในทรัพยากร คือ การรักชาติรักแผ่นดิน รักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเรา การที่จะให้เขารัก 
ประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ทำได้โดยก่อให้เกิดความรักความเข้าใจ ถ้าใครไม่รู้จักกัน เราก็ไม่มี
ความสัมพันธ์ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้รู้จักสิ่งนั้นว่าคืออะไรหรือว่าทำงาน ก็จะรู้สึกชื่นชม และรักหวง
แหนสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และจะทำให้เกิดประโยชน์ได้” พระราชดำริบางประการ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  

 
 
 
 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง เป็นโรงเรียนที่มีพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่ร่มรื่น 
สวยงาม มีพืชพรรณที่หลากหลาย การเก็บตัวอย่างพรรณไม้และการศึกษาพรรณไม้เพ่ือการเรียนรู้สู่การ
นำไปใช้ประโยชน์อย่างรอบด้านพร้อมกับการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์และดูแลรักษาพืชพรรณซ่ึงมีคุณค่ายิ่ง  
ทางโรงเรียนจึงมีแนวนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้ห้องเรียนธรรมชาติจากพืชและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งมีแนวคิดสอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริและร่วมสนองพระราชดำริเมื่อปี 2547 และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 
   ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 โรงเรียนวิเชียรมาตุ น้ อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องจากโรงเรียนวิเชียร
มาตุ เป็ น โรงเรียนที่ มี สภาพแวดล้อมร่มรื่น  มี พื ชพรรณ ไม้หลากหลายชนิ ด  เหมาะสมในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียนเป็นสื่อหรือแหล่งเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการในรูปแบบต่าง ๆ 

การดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนของโรงเรียนวิเชียรมาตุตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ดำเนินการเพ่ือสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรัก 
และเห็นคุณค่าของพืชพรรณและทรัพยากร จนนักเรียนและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ และพืชศึกษาตามลำดับการเรียนรู้บูรณาการผ่านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นสื่อ เกิดนักเรียนแกนนำ เกิดชุมนุมสวน
พฤกษศาสตร์ ชุมนุมนักพฤกษศาสตร์ สมาชิกร่วมกิจกรรมรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการ
เก็บรักษาพรรณไม้  อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จนสามารถพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่งใน
โรงเรียนเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการจัดการเรียนรู้บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งผล
ให้นักเรียนสร้างและค้นพบองค์ความรู้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย สามารถ
พัฒนาเป็นวิธีการ นวัตกรรมต่าง ๆ ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่ยอมรับ  ได้รับการชื่นชม 
และได้รับรางวัลจากการนำเสนอและแข่งขันต่าง ๆ ในระดับจังหวัด ภาคใต้ ประเทศและนานาชาติ  ตลอดจน
นำผลการศึกษาและข้อค้นพบไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น เกิดคุณค่าและคุณประโยชน์แก่นักเรียน ครู และชุมชน 
นักเรียนได้ถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้งานสวนพฤกษศาสตร์ไปยังโรงเรียนเครือข่าย ท้องถิ่น และชุมชน โดย
ผ่ านนั ก เรียนแกนนำ นั กเรียนชุมนุ ม  และนัก เรียนที่ สน ใจด้ านพฤกษศาสตร์  ประสบผลสำเร็จ 
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แบบสรุปผลงานเด่น บอร์ด 3 (ให้กรอกข้อมูล ข้อ 1-9)  

 
1.ชื่อผลงานเด่น  

 
2.จุดเด่นของผลงาน  

3.แรงบันดาลใจ  
 
                                                                                                                                             

 
 
4.ปัจจัย  
 
                                                                                                                              

                       

                                  
 
 
 
 
 
                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จำนวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
5.วัตถุประสงค ์ 
 
                                                                                                                              

                      

ชื่อผลงานเด่น     โคลงเคลงพืชมหัศจรรย์ สร้างสีสันบนลานผ้า 
. 

แรงบันดาลใจ  การค้นพบสารสกัดสีม่วงจากผลโคลงเคลงเปลี่ยนสีได้เมื่อผสมน้ำมะนาวจะได้สีแดง ผสม
น้ำสับปะรดได้สีชมพู ผสมน้ำปูนใสได้สีเขียว ผสมน้ำผงซักฟอกได้สีน้ำตาล จึงนำมาสู่การจัดทำผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นผ้ามัดย้อม 

จุดเด่นของผลงาน  เป็นการเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของผลสุกโคลงเคลงซึ่งเป็นพืชศึกษานำมาสกัดจัดทำเป็น
อินดิเคเตอร์ทดสอบสารต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันประยุกต์ใช้ในการจัดทำผ้ามัดย้อมหลากสีจากสารสกัดผล
สุกโคลงเคลง 
 

ปัจจัย  ผลสุกโคลงเคลง กระดาษกรอง ผ้าป่าน น้ำ น้ำมะนาว น้ำสับปะรด น้ำปูนใส  น้ำผงซักฟอก ยาง 
บีกเกอร์ แท่งแก้วคนสาร เตาให้ความร้อน  

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดจากผลสุกโคลงเคลง 
       2.  เพ่ือนำสารสกัดจากผลสุกโคลงเคลงใช้ประโยชน์ในการทำผ้ามัดย้อมหลากสี 
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แบบสรุปผลงานเด่น บอร์ด 3 (ให้กรอกข้อมูล ข้อ 1-9)  

 
1.ชื่อผลงานเด่น  

 
2.จุดเด่นของผลงาน  

3.แรงบันดาลใจ  
 
                                                                                                                                             

 
 
4.ปัจจัย  
 
                                                                                                                              

                       

                                  
 
 
 
 
 
                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จำนวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
5.วัตถุประสงค์  
 
                                                                                                                              

                      

ชื่อผลงานเด่น     โคลงเคลงพืชมหัศจรรย์ สร้างสีสันบนลานผ้า 
. 

แรงบันดาลใจ  การค้นพบสารสกัดสีม่วงจากผลโคลงเคลงเปลี่ยนสีได้เมื่อผสมน้ำมะนาวจะได้สีแดง ผสม
น้ำสับปะรดได้สีชมพู ผสมน้ำปูนใสได้สีเขียว ผสมน้ำผงซักฟอกได้สีน้ำตาล จึงนำมาสู่การจัดทำผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นผ้ามัดย้อม 

จุดเด่นของผลงาน  เป็นการเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของผลสุกโคลงเคลงซึ่งเป็นพืชศึกษานำมาสกัดจัดทำเป็น
อินดิเคเตอร์ทดสอบสารต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันประยุกต์ใช้ในการจัดทำผ้ามัดย้อมหลากสีจากสารสกัดผล
สุกโคลงเคลง 
 

ปัจจัย  ผลสุกโคลงเคลง กระดาษกรอง ผ้าป่าน น้ำ น้ำมะนาว น้ำสับปะรด น้ำปูนใส  น้ำผงซักฟอก ยาง 
บีกเกอร์ แท่งแก้วคนสาร เตาให้ความร้อน  

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดจากผลสุกโคลงเคลง 
       2.  เพ่ือนำสารสกัดจากผลสุกโคลงเคลงใช้ประโยชน์ในการทำผ้ามัดย้อมหลากสี 
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6.วิธีการเรียนรู้  

7.ผลการเรียนรู้  
 
 
 
                                                                                                                              

                       

 

 

 

                                   

 
 
 
 
                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จำนวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
 
 
 

วิธีการเรียนรู้   1. เรียนรู้คุณสมบัติของสารสกัดจากผลสุกโคลงเคลงโดยได้วางแผน ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามขั้นตอน  

๒)  บันทึกข้อมูลผลการเรียนรู้เรื่องคุณสมบัติของสารสกัดจากผลสุกโคลงเคลงโดยทดสอบ
การสารในชีวิตประจำวัน บันทึกผลในรูปแบบการบรรยาย ตาราง  และรูปภาพ  

๓)  สรุปและเรียบเรียง ผลจากการเรียนรู้คุณสมบัติของสารสกัดจากผลสุกโคลงเคลง 
จากการทดสอบการสารในชีวิตประจำวัน ทดสอบกับสารที่มีค่าความเป็นกรดเบส 1-14  นำไปจัดทำเป็น
กระดาษอินดิเคเตอร์แล้วใช้ทดสอบสารในชีวิตประจำวันตลอดจนนำคุณสมบัติที่ค้นพบไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดทำผ้ามัดย้อมหลากสี 
 

ผลการเรียนรู้    นำผลสุกของโคลงเคลงมาสกัดด้วยน้ำได้สารละลายสีม่วง เมือ่นำสารละลายไปศึกษา
คุณสมบัติโดยทดสอบกับสารละลายที่มีคุณสมบัติเป็นกรด คือ น้ำมะนาวจะเปลี่ยนสีสารละลายจากสีม่วง
เป็นสีแดง แต่เมื่อใช้น้ำสับปะรดซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนกว่าจะเปลี่ยนสีจากสีม่วงเป็นสีชมพูอ่อน เมื่อ
นำสารสกัดไปทดสอบกับสารละลายที่มีคุณสมบัติเป็นเบส คือ น้ำปูนจะเปลี่ยนสีสารละลายจากสีม่วงเป็นสี
เขียว แต่เมือ่นำไปทดสอบกับน้ำผงซักฟอกซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเบสอ่อนกว่าน้ำปูนใสสารละลายจะเปลี่ยน
จากสีม่วงเป็นสีน้ำตาล และเมื่อทดสอบกับสารที่มีค่า pH ตั้ง 1-14 พบว่า เปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีต่าง ๆ 
ครบทุกค่า pH นำมาประยุกต์ใช้ทำผ้ามัดย้อมหลากสีได้ 
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6.วิธีการเรียนรู้  

7.ผลการเรียนรู้  
 
 
 
                                                                                                                              

                       

 

 

 

                                   

 
 
 
 
                        ภาพปัจจัยการเรียนรู้ จำนวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 640 x 480 pixels 
 
 
 
 

วิธีการเรียนรู้   1. เรียนรู้คุณสมบัติของสารสกัดจากผลสุกโคลงเคลงโดยได้วางแผน ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามขั้นตอน  

๒)  บันทึกข้อมูลผลการเรียนรู้เรื่องคุณสมบัติของสารสกัดจากผลสุกโคลงเคลงโดยทดสอบ
การสารในชีวิตประจำวัน บันทึกผลในรูปแบบการบรรยาย ตาราง  และรูปภาพ  

๓)  สรุปและเรียบเรียง ผลจากการเรียนรู้คุณสมบัติของสารสกัดจากผลสุกโคลงเคลง 
จากการทดสอบการสารในชีวิตประจำวัน ทดสอบกับสารที่มีค่าความเป็นกรดเบส 1-14  นำไปจัดทำเป็น
กระดาษอินดิเคเตอร์แล้วใช้ทดสอบสารในชีวิตประจำวันตลอดจนนำคุณสมบัติที่ค้นพบไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดทำผ้ามัดย้อมหลากสี 
 

ผลการเรียนรู้    นำผลสุกของโคลงเคลงมาสกัดด้วยน้ำได้สารละลายสีม่วง เมือ่นำสารละลายไปศึกษา
คุณสมบัติโดยทดสอบกับสารละลายที่มีคุณสมบัติเป็นกรด คือ น้ำมะนาวจะเปลี่ยนสีสารละลายจากสีม่วง
เป็นสีแดง แตเ่มื่อใช้น้ำสับปะรดซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนกว่าจะเปลี่ยนสีจากสีม่วงเป็นสีชมพูอ่อน เมื่อ
นำสารสกัดไปทดสอบกับสารละลายที่มีคุณสมบัติเป็นเบส คือ น้ำปูนจะเปลี่ยนสีสารละลายจากสีม่วงเป็นสี
เขียว แต่เมือ่นำไปทดสอบกับน้ำผงซักฟอกซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเบสอ่อนกว่าน้ำปูนใสสารละลายจะเปลี่ยน
จากสีม่วงเป็นสีน้ำตาล และเมื่อทดสอบกับสารที่มีค่า pH ตั้ง 1-14 พบว่า เปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีต่าง ๆ 
ครบทุกค่า pH นำมาประยุกต์ใช้ทำผ้ามัดย้อมหลากสีได้ 

8.สรุปผลการเรียนรู้  
 

 

                      

 
 
 
9.เอกสารอ้างอิง  

    
 
กรุณาส่งแบบเสนอแนวคิดมาที่ไปยัง ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

  นางเกษมาพร ตัญบุญยกิจ โทรศัพท์ : 086-9434304  E–mail : tketsama@wu.ac.th 

    

 
 

สรุปผลการเรียนรู้  ผลสุกของโคลงเคลงสามารถสกัดได้สารละลายสีม่วงทดสอบคุณสมบัติความเป็นกรด
เบสสามารถเปลี่ยนสีได้ จึงประยุกต์ทำเป็นโคลงเคลงอินดิเคเตอร์ ใช้ทดสอบสารต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และในชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำไปใช้ประโยชน์ในการทำผ้ามัดย้อมได้ 5 สี คือสีม่วงจากสาร
สกัดโคลงเคลง สีแดงผสมน้ำมะนาวกับสารสกัดโคลงเคลง  สีชมพูผสมน้ำสับปะรดกับสารสกัดโคลงเคลง   
สีเขียวอมเทาผสมน้ำปูนใสกับสารสกัดโคลงเคลง  สีน้ำตาลผสมผงซักฟอกกับสารสกัดโคลงเคลง    

เอกสารอ้างอิง 
ก่องกานดา  ชยามฤต ลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้.กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าพันธุ์พืช,2547 หน้า 175 
ชัยวัฒน์ แก้วคล้ายขจรศิริและประทับใจ  สิกขา  วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยนเรศวร     ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เมษายน – กันยายน 2555 หน้า 107-109 
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน).  “เหม่ หรือ โคลงเคลง“.  (อนงค์นาฏ ศรีบุญแก้ว).  [ออนไลน์].  
      เข้าถึงได้จาก: www.bedo.or.th.  [20 ก.พ. 2014]. 
เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ หนังสือสมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคเหนือ.  “โคลงเคลง“.  หน้า 106. 
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แบบเสนอแนวคิด 
การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท่แก่มหาชน 
ระหว่างวันที่ 19  –  24  กันยายน  2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

           ล าดับบัตร             ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
          เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์  ขั้นที่ 1 

       เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์  ขั้นที่ ๒ 
 

 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 
 สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง 
 เปดิสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
 ที่อยู่  223  หมู่ที่ 2 ต าบลหานโพธิ์  อ าเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง 
 โทรศัพท์  074-610929  0954393266   อีเมล    krupenbio37@gmail.com 

พืชศึกษา  ผักคราดหัวแหวน  ลักษณะวิสัย  ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก 
ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใกล้ชิดกับพรรณไม้ เห็นคุณค่า รู้จักใช้ประโยชน์ และหวงแหนพืชพรรณ อัน
จะก่อให้เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พรรณพืชอย่างยั่งยืนต่อไป 
ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรูเ้กี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยผ่านกระกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ สู่การเป็นพลโลกเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 
ส่วนที่ 3 ผลงานเดน่และสาธิต 

1. ผลงานเด่น   
ชื่อผลงานเด่น  ผักคราดหัวแหวนวัชพืชสารพัดประโยชน์ 
 

2. จุดเด่นผลงาน   
ผักคราดหัวแหวนเป็นวัชพืชในท้องถิ่นที่มีคุณประโยชน์มากมาย มีรสเผ็ดร้อน สามารถใช้ประกอบ
อาหารและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพควบคู่กับการแพทย์พื้นบ้าน 
 

3. แรงบันดาลใจหรือพระราชด าริที่เกี่ยวข้อง  
ผักคราดหัวแหวนเป็นวัชพืชที่พบได้ทั่วไปและเป็นที่รู้จักของคนในท้องถิ่น โดยทั่วไปมักจะจะก าจัดทิ้ง
เพื่อไม่ให้รกพื้นที ่จึงศึกษาขอ้มูลเพื่อน าไปจัดท าผลิตภัณฑ์ที่สามารถใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวันได้  
 

4. ปัจจัย 
ปัจจัยทางชีวภาพ  ผักคราดหัวแหวน เป็นวัชพืชที่พบได้ทั่วไป ขึ้นเองตามธรรมชาติ มีคุณค่าทาง
อาหารและยาสามารถน ามาแปรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้โดยการเรียนรู้จากภูมิปัญา
ท้องถิ่นทางด้านอาหารและหมอพื้นบ้าน 
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ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 
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ส่วนที่ 3 ผลงานเดน่และสาธิต 

1. ผลงานเด่น   
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3. แรงบันดาลใจหรือพระราชด าริที่เกี่ยวข้อง  
ผักคราดหัวแหวนเป็นวัชพืชที่พบได้ทั่วไปและเป็นที่รู้จักของคนในท้องถิ่น โดยทั่วไปมักจะจะก าจัดทิ้ง
เพื่อไม่ให้รกพื้นที ่จึงศึกษาขอ้มูลเพื่อน าไปจัดท าผลิตภัณฑ์ที่สามารถใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวันได ้ 
 

4. ปัจจัย 
ปัจจัยทางชีวภาพ  ผักคราดหัวแหวน เป็นวัชพืชที่พบได้ทั่วไป ขึ้นเองตามธรรมชาติ มีคุณค่าทาง
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ท้องถิ่นทางด้านอาหารและหมอพื้นบ้าน 

ปัจจัยทางกายภาพ สภาพพื้นที่ในท้องถิ่นเหมาะกับการเจริญเติบโตของผักคราดหัวแหวนท าให้ผัก
คราดหัวแหวนที่มีอยู่ทั่วไปสามารถขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติ  
วัสดุอุปกรณ ์   วัสดุอุปกณ์ทีใ่ช้ในการเรียนรู้สามรถหาได้ง่ายในท้องถิ่น มีความสะดวกในการจัดการ
เรียนรู ้
 

                  

 

5. วัตถุประสงค ์
เด็กและเยาวชนได้ศึกษาผักคราดหัวแหวน เห็นคุณค่ารู้จักอนุรักษ์และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

 

6. วิธีการเรียนรู ้  
โรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคมมีโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการใช้ประโยชน์จากผักคราด
หัวแหวนโดยการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการปลูก ขยายพันธุ ์การ
บ ารุงรักษา  การบันทึกข้อมลู การวาดภาพ การเขียนรายงาน การน าเสนอข้อมูล การจัดนิทรรศการ 
การแปรรูปเป็นอาหารและผลติภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

 

7. ผลการเรียนรู ้  
เด็กและเยาวชนมีความรู้ เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากโครงการพระราชด าริ เกิดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พืชพรรณท้องถิ่น สามารถน าความรู้ไปแปรรูปผักคราดหัวแหวนเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อ
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8.สรุปผลการเรียนรู ้ 

สรุปผลการเรียนรู้ เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการผ่านการบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เกิดความรู้จากการศึกษาผักคราดหัวแหวนสามารถน าไปประกอบอาหารและแปรรูป
ผลิตเป็นภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เกิดอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถเผยแพรค่วามรู้สู่ชุมชนได ้

9.เอกสารอ้างอิง 
www.stou.ac.th/Schools/Shs/booklet/book552/thai153.html 
 www.gotoknow.org)posts. 
www.pinterest.com)pin 
www.samunpai2525.blogspot.com 
www.medthai.com)สมุนไพร 
www.bansuanporpeang.com 
เต็ม สมิตินันทน์. (2549). ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย.กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน. หอพรรณไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ  
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รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

การจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นการน าเสนอผลงานการสนองพระราชด าริฯ ของ
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในการร่วมคิดร่วมปฏิบัติของผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน และชุมขน 
โดยบูรณาการการเรียนรู้จากทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อพัฒนา
บุคลากร เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และการพัฒนา แบ่งปันความดีงาม สิ่งดีงาม ให้เกิดประโยชน์แท้แก่มหาชน 
และเป็นการเทิดพระเกียรติ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประกอบด้วย 3 กลุ่ม  
กลุ่มที่ 1 ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กลุ่มที่ 2 เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1  
กลุ่มที่ 3 เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 

ก าหนดการ 
 1.ออกหนังสือเชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ 

  (รอบที่ 1 : 24 พ.ค.65  รอบที่ 2 : 21 มิ.ย. 65 รอบที่ 3 : 2 ส.ค.65) 
 2.ส่งแบบตอบรับ รายช่ือผู้เข้ารับพระราชทาน ผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และผู้ทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของ 

  ประจ าปี 2565 จ านวนไม่เกิน 10 คน พร้อมส าเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
  (รอบที่ 1 : 21 มิ.ย.65  รอบที่ 2 : 21 ก.ค. 65 รอบที่ 3 : 11 ส.ค.65) 
3.ลงทะเบียน เข้าจัดแสดงนิทรรศการ วันที่ 16 – 17 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
   ณ จุดลงทะเบียน โดยลงทะเบียนตามรายชื่อในแบบตอบรับ  

          4.ตรวจความพร้อมและบันทึกภาพ วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
          5.ประชุมผู้บริหาร ในการเตรียมความพร้อมและซ้อมรับพระราชทาน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี   
              ประชุมผู้บริหารในการเตรียมความพร้อม   วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 10.00 -12.00 น.  
              ประชุมผู้บริหารในการซ้อมรับพระราชทาน วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 13.00 -15.00 น.  
          6.ลงทะเบียนผู้บรหิารรายงานตัวเข้ารับพระราชทาน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี   
              วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 07.00 - 08.00 น. *** รอยืนยันเวลาที่แน่นอน 
           7.ลงทะเบียนและตรวจสิ่งของทูลเกล้าฯ ถวาย ณ จุดลงทะเบียนทูลเกล้าฯ ถวาย  
              วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 07.00 - 08.00 น. *** รอยืนยันเวลาที่แน่นอน 

8.จัดแสดงนิทรรศการ บรรยายและสาธิต วันที่ 19 – 24 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. 
 9.จัดเก็บนิทรรศการ วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 15.00 -18.30 น.  
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กลุ่มที่ 3 เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

1.การจัดล าดับบูธนิทรรศการ จัดเรียงล าดับดังนี ้
            1.1 เรียงล าดับตามระดับช้ัน (ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา) 
             1.2 เรียงล าดับตามตัวอักษรไทย ก – ฮ  
 2.การจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย 3 ส่วน 
      ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

    1.1 บอร์ด 1 จัดแสดงพระราชด าริและแรงบันดาลใจในการด าเนินงาน ส่งผลให้เกิด 
           ความเบิกบาน รอบรู้ เช่ียวชาญ สมดุล สมบูรณ์ และถ่ายทอดได้  
           (หันหน้าเข้าบูธ บอร์ดอยู่ซ้ายมือ)  

                         1.2 แสดงประกอบ :  
            1.รายงานผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563  

    และ 2564 ตามรูปแบบของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ                                                                              
2.รายงานผลการศึกษาสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 และ 2564  
   ตามรูปแบบของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
   (3 สาระการเรียนรู้ : ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และประโยชน์แท้แก่ 
    มหาชน) 
3.รายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ถ้ามี)ประจ าปีการศึกษา 2563        
   และ 2564 ตามรูปแบบของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

     ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ไดจ้ากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
     2.1 บอร์ด 2 จัดแสดงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ตั้งแต่เป็นสมาชิกฯ–ปัจจุบัน ก่อเกิดเป็นวิทยาการ ปัญญา ภูมิปัญญา คุณธรรมและ
จริยธรรม และส่งผลสู่ประโยชน์แท้แก่มหาชน เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ สมรรถภาพทางการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การจัดการฐานข้อมูล การพัฒนานวัตกรรม         
มีจิตส านึก การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯลฯ 
      2.2 แสดงประกอบ :  

1.รายงานแบ่งปันความดีงาม 
2.แสดงผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สู่ประโยชน์แท้แก่มหาชน  
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โรงเรียน ตั้งแต่เป็นสมาชิกฯ–ปัจจุบัน ก่อเกิดเป็นวิทยาการ ปัญญา ภูมิปัญญา คุณธรรมและ
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มีจิตส านึก การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯลฯ 
      2.2 แสดงประกอบ :  

1.รายงานแบ่งปันความดีงาม 
2.แสดงผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สู่ประโยชน์แท้แก่มหาชน  

ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต จากการบูรณาการพืชศึกษาและ 3 สาระการเรียนรู้ ผลงานเด่น
จ านวน 1 เรื่อง ที่สถานศึกษาและชุมชนได้น าไปใช้ประโยชน์พร้อมสาธิต 
         3.1 บอร์ด 3 จัดแสดงผลงานเด่น : ชื่อผลงานเด่น จุดเด่นของผลงาน  แรงบันดาลใจ  

    ปัจจัย วัตถุประสงค ์วิธีการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สรุปผลการเรียนรู้  
                                    เอกสารอ้างอิง (หันหน้าเข้าบูธ บอร์ดอยู่ขวามือ) 

         3.2 แสดงประกอบ :  
                1.แสดงพืชศึกษา เช่น ต้นจริง ตัวอย่างพรรณไม้ ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์  
                            แบบศึกษาพรรณไมใ้นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.7-003) ฯลฯ 

    2.รายงานผลการศึกษาพืชศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 และ 2564 ตามรูปแบบ 
                            ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

     3.ตัวอย่างผลงาน ชิ้นงาน เช่น แผ่นพับ ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 
                    4.สาธิตผลงานจากการบูรณาการพืชศึกษา ที่สถานศึกษาและชุมชนได้ไปใช้ 
                      ประโยชน ์
 

 3. การกราบบังคมทูลรายงาน  
      กรณี เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ ให้ทางสถานศึกษาเตรียมความพร้อม 
                          1.นักเรียน มีระยะเวลาในการกราบบังคมทูลรายงาน ประมาณ 3 นาที 
                 2.เนื้อหาสาระ 
            2.1 สรุปพระราชด าริและแรงบันดาลใจในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
             2.2 สรุปผลงานเด่นและสาธิต กระบวนการเรียนรู้ แนวคิด แนวทาง วิธีการ  
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              ภาพที่ 1 บูธนิทรรศการ ระดับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดเตรียมส าหรับจัดนิทรรศการ ดังนี้ 
1.พื้นที่จัดบูธนิทรรศการ ขนาด กว้าง 6 เมตร ลึก 2 เมตร  
2.บูธนิทรรศการ ประกอบด้วย 3 แผง  

2.1 แผงที่ 1 ขนาด กว้าง 2 เมตร สูง 2.5 เมตร จ านวน 1 แผง 
  2.2 แผงที่ 2 ขนาด กว้าง 6 เมตร สูง 2.5 เมตร จ านวน 1 แผง 

2.3 แผงที่ 3 ขนาด กว้าง 2 เมตร สูง 2.5 เมตร จ านวน 1 แผง 
3.โต๊ะ ขนาด 60 x 120 x 75 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว  
4.เก้าอ้ี จ านวน 2 ตัว 
5.ปลั๊กไฟ จ านวน 1 จุด  

          6.ป้ายช่ือสถานศึกษา (ชื่อสถานศึกษา..............................จังหวัด........................) 
 7.ไฟส่องสว่างภายในบูธนิทรรศการ  

   
   ข้อห้ามและข้อพึงระวัง (สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่) 

- ห้ามตอกตะปูใน Partition  
- ไม่ใช้วัสดุตกแต่งจ าพวก กรวด หิน ทราย ไม่มีของมีคม และวัสดุติดไฟ ฯลฯ  

     - ตกแต่งและประดับนิทรรศการ ใช้พืชศึกษาและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอน  
             กรณีตกแต่งด้วยผ้าให้ใช้สีขาวและสีม่วง 

               แผงที่ 2                  แผงที่ 1 
ลึก 2 เมตร 

ป้ายชื่อสถานศึกษา............................... จงัหวัด.................... 

กว้าง 6  เมตร 

                 แผงที่  3 สูง 2.5 เมตร 
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              ภาพที่ 1 บูธนิทรรศการ ระดับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดเตรียมส าหรับจัดนิทรรศการ ดังนี้ 
1.พื้นที่จัดบูธนิทรรศการ ขนาด กว้าง 6 เมตร ลึก 2 เมตร  
2.บูธนิทรรศการ ประกอบด้วย 3 แผง  

2.1 แผงที่ 1 ขนาด กว้าง 2 เมตร สูง 2.5 เมตร จ านวน 1 แผง 
  2.2 แผงที่ 2 ขนาด กว้าง 6 เมตร สูง 2.5 เมตร จ านวน 1 แผง 

2.3 แผงที่ 3 ขนาด กว้าง 2 เมตร สูง 2.5 เมตร จ านวน 1 แผง 
3.โต๊ะ ขนาด 60 x 120 x 75 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว  
4.เก้าอ้ี จ านวน 2 ตัว 
5.ปลั๊กไฟ จ านวน 1 จุด  

          6.ป้ายช่ือสถานศึกษา (ชื่อสถานศึกษา..............................จังหวัด........................) 
 7.ไฟส่องสว่างภายในบูธนิทรรศการ  

   
   ข้อห้ามและข้อพึงระวัง (สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่) 

- ห้ามตอกตะปูใน Partition  
- ไม่ใช้วัสดุตกแต่งจ าพวก กรวด หิน ทราย ไม่มีของมีคม และวัสดุติดไฟ ฯลฯ  

     - ตกแต่งและประดับนิทรรศการ ใช้พืชศึกษาและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอน  
             กรณีตกแต่งด้วยผ้าให้ใช้สีขาวและสีม่วง 

               แผงที่ 2                  แผงที่ 1 
ลึก 2 เมตร 

ป้ายชื่อสถานศึกษา............................... จงัหวัด.................... 

กว้าง 6  เมตร 

                 แผงที่  3 สูง 2.5 เมตร 
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รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

การจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นการน าเสนอผลงานการสนองพระราชด าริฯ ของ
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในการร่วมคิดร่วมปฏิบัติของผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน และชุมขน 
โดยบูรณาการการเรียนรู้จากทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อพัฒนา
บุคลากร เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และการพัฒนา แบ่งปันความดีงาม สิ่งดีงาม ให้เกิดประโยชน์แท้แก่มหาชน 
และเป็นการเทิดพระเกียรติ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประกอบด้วย 3 กลุ่ม  
กลุ่มที่ 1 ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กลุ่มที่ 2 เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1  
กลุ่มที่ 3 เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 

ก าหนดการ 
 1.ออกหนังสือเชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ 

  (รอบที่ 1 : 24 พ.ค.65  รอบที่ 2 : 21 มิ.ย. 65 รอบที่ 3 : 2 ส.ค.65) 
 2.ส่งแบบตอบรับ รายช่ือผู้เข้ารับพระราชทาน ผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และผู้ทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของ 

  ประจ าปี 2565 จ านวนไม่เกิน 10 คน พร้อมส าเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
  (รอบที่ 1 : 21 มิ.ย.65  รอบที่ 2 : 21 ก.ค. 65 รอบที่ 3 : 11 ส.ค.65) 
3.ลงทะเบียน เข้าจัดแสดงนิทรรศการ วันที่ 16 – 17 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
   ณ จุดลงทะเบียน โดยลงทะเบียนตามรายชื่อในแบบตอบรับ  

          4.ตรวจความพร้อมและบันทึกภาพ วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
          5.ประชุมผู้บริหาร ในการเตรียมความพร้อมและซ้อมรับพระราชทาน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี   
              ประชุมผู้บริหารในการเตรียมความพร้อม   วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 10.00 -12.00 น.  
              ประชุมผู้บริหารในการซ้อมรับพระราชทาน วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 13.00 -15.00 น.  
          6.ลงทะเบียนผู้บรหิารรายงานตัวเข้ารับพระราชทาน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี   
              วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 07.00 - 08.00 น. *** รอยืนยันเวลาที่แน่นอน 
           7.ลงทะเบียนและตรวจสิ่งของทูลเกล้าฯ ถวาย ณ จุดลงทะเบียนทูลเกล้าฯ ถวาย  
              วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 07.00 - 08.00 น. *** รอยืนยันเวลาที่แน่นอน 

8.จัดแสดงนิทรรศการ บรรยายและสาธิต วันที่ 19 – 24 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. 
 9.จัดเก็บนิทรรศการ วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 15.00 -18.30 น.  



การจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 383

รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

การจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นการน าเสนอผลงานการสนองพระราชด าริฯ ของ
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในการร่วมคิดร่วมปฏิบัติของผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน และชุมขน 
โดยบูรณาการการเรียนรู้จากทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อพัฒนา
บุคลากร เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และการพัฒนา แบ่งปันความดีงาม สิ่งดีงาม ให้เกิดประโยชน์แท้แก่มหาชน 
และเป็นการเทิดพระเกียรติ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประกอบด้วย 3 กลุ่ม  
กลุ่มที่ 1 ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กลุ่มที่ 2 เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1  
กลุ่มที่ 3 เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 

ก าหนดการ 
 1.ออกหนังสือเชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ 

  (รอบที่ 1 : 24 พ.ค.65  รอบที่ 2 : 21 มิ.ย. 65 รอบที่ 3 : 2 ส.ค.65) 
 2.ส่งแบบตอบรับ รายช่ือผู้เข้ารับพระราชทาน ผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และผู้ทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของ 

  ประจ าปี 2565 จ านวนไม่เกิน 10 คน พร้อมส าเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
  (รอบที่ 1 : 21 มิ.ย.65  รอบที่ 2 : 21 ก.ค. 65 รอบที่ 3 : 11 ส.ค.65) 
3.ลงทะเบียน เข้าจัดแสดงนิทรรศการ วันที่ 16 – 17 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
   ณ จุดลงทะเบียน โดยลงทะเบียนตามรายชื่อในแบบตอบรับ  

          4.ตรวจความพร้อมและบันทึกภาพ วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
          5.ประชุมผู้บริหาร ในการเตรียมความพร้อมและซ้อมรับพระราชทาน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี   
              ประชุมผู้บริหารในการเตรียมความพร้อม   วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 10.00 -12.00 น.  
              ประชุมผู้บริหารในการซ้อมรับพระราชทาน วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 13.00 -15.00 น.  
          6.ลงทะเบียนผู้บรหิารรายงานตัวเข้ารับพระราชทาน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี   
              วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 07.00 - 08.00 น. *** รอยืนยันเวลาที่แน่นอน 
           7.ลงทะเบียนและตรวจสิ่งของทูลเกล้าฯ ถวาย ณ จุดลงทะเบียนทูลเกล้าฯ ถวาย  
              วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 07.00 - 08.00 น. *** รอยืนยันเวลาที่แน่นอน 

8.จัดแสดงนิทรรศการ บรรยายและสาธิต วันที่ 19 – 24 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. 
 9.จัดเก็บนิทรรศการ วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 15.00 -18.30 น.  

กลุ่มที่ 2 เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
 

1.การจัดล าดับบูธนิทรรศการ จัดเรียงล าดับดังนี ้
            1.1 เรียงล าดับตามระดับช้ัน (ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา) 
             1.2 เรียงล าดับตามตัวอักษรไทย ก – ฮ  
 2.การจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย 3 ส่วน 
      ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

    1.1 บอร์ด 1 จัดแสดงพระราชด าริและแรงบันดาลใจในการด าเนินงาน ส่งผลให้เกิด 
           ความเบิกบาน รอบรู้ เช่ียวชาญ สมดุล สมบูรณ์ และถ่ายทอดได้  
           (หันหน้าเข้าบูธ บอร์ดอยู่ซ้ายมือ)  

                         1.2 แสดงประกอบ :  
            1.รายงานผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563  

    และ 2564 ตามรูปแบบของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ                                                                              
2.รายงานผลการศึกษาสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 และ 2564  
   ตามรูปแบบของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
   (3 สาระการเรียนรู้ : ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และประโยชน์แท้แก่ 
    มหาชน) 
3.รายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ถ้ามี)ประจ าปีการศึกษา 2563        
   และ 2564 ตามรูปแบบของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

     ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ไดจ้ากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
     2.1 บอร์ด 2 จัดแสดงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ตั้งแต่เป็นสมาชิกฯ–ปัจจุบัน ก่อเกิดเป็นวิทยาการ ปัญญา ภูมิปัญญา คุณธรรมและ
จริยธรรม และส่งผลสู่ประโยชน์แท้แก่มหาชน เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ สมรรถภาพทางการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การจัดการฐานข้อมูล การพัฒนานวัตกรรม         
มีจิตส านึก การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯลฯ 
      2.2 แสดงประกอบ :  

1.รายงานแบ่งปันความดีงาม 
2.แสดงผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สู่ประโยชน์แท้แก่มหาชน  
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ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต จากการบูรณาการพืชศึกษาและ 3 สาระการเรียนรู้ ผลงานเด่น
จ านวน 1 เรื่อง ที่สถานศึกษาและชุมชนได้น าไปใช้ประโยชน์พร้อมสาธิต 
         3.1 บอร์ด 3 จัดแสดงผลงานเด่น : ชื่อผลงานเด่น จุดเด่นของผลงาน  แรงบันดาลใจ  

    ปัจจัย วัตถุประสงค ์วิธีการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สรุปผลการเรียนรู้  
                                    เอกสารอ้างอิง (หันหน้าเข้าบูธ บอร์ดอยู่ขวามือ) 

         3.2 แสดงประกอบ :  
                1.แสดงพืชศึกษา เช่น ต้นจริง ตัวอย่างพรรณไม้ ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์  
                            แบบศึกษาพรรณไมใ้นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.7-003) ฯลฯ 

    2.รายงานผลการศึกษาพืชศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 และ 2564 ตามรูปแบบ 
                            ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

     3.ตัวอย่างผลงาน ชิ้นงาน เช่น แผ่นพับ ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 
                    4.สาธิตผลงานจากการบูรณาการพืชศึกษา ที่สถานศึกษาและชุมชนได้ไปใช้ 
                      ประโยชน ์
 

 3. การกราบบังคมทูลรายงาน  
      กรณี เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ ให้ทางสถานศึกษาเตรียมความพร้อม 
                          1.นักเรียน มีระยะเวลาในการกราบบังคมทูลรายงาน ประมาณ 3 นาที 
                 2.เนื้อหาสาระ 
            2.1 สรุปพระราชด าริและแรงบันดาลใจในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
             2.2 สรุปผลงานเด่นและสาธิต กระบวนการเรียนรู้ แนวคิด แนวทาง วิธีการ  
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ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต จากการบูรณาการพืชศึกษาและ 3 สาระการเรียนรู้ ผลงานเด่น
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    ปัจจัย วัตถุประสงค ์วิธีการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สรุปผลการเรียนรู้  
                                    เอกสารอ้างอิง (หันหน้าเข้าบูธ บอร์ดอยู่ขวามือ) 

         3.2 แสดงประกอบ :  
                1.แสดงพืชศึกษา เช่น ต้นจริง ตัวอย่างพรรณไม้ ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์  
                            แบบศึกษาพรรณไมใ้นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.7-003) ฯลฯ 

    2.รายงานผลการศึกษาพืชศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 และ 2564 ตามรูปแบบ 
                            ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

     3.ตัวอย่างผลงาน ชิ้นงาน เช่น แผ่นพับ ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 
                    4.สาธิตผลงานจากการบูรณาการพืชศึกษา ที่สถานศึกษาและชุมชนได้ไปใช้ 
                      ประโยชน ์
 

 3. การกราบบังคมทูลรายงาน  
      กรณี เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ ให้ทางสถานศึกษาเตรียมความพร้อม 
                          1.นักเรียน มีระยะเวลาในการกราบบังคมทูลรายงาน ประมาณ 3 นาที 
                 2.เนื้อหาสาระ 
            2.1 สรุปพระราชด าริและแรงบันดาลใจในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
             2.2 สรุปผลงานเด่นและสาธิต กระบวนการเรียนรู้ แนวคิด แนวทาง วิธีการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 บูธนิทรรศการ ระดบัเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดเตรียมส าหรับจัดนิทรรศการ ดังนี้ 

1.พื้นที่จัดบูธนิทรรศการ ขนาด 6 ตารางเมตร : กว้าง 3 เมตร ลึก 2.5 เมตร  
2.บูธนิทรรศการ ประกอบด้วย 3 แผง  

2.1 แผงที่ 1 ขนาด กว้าง 2 เมตร สูง 2.5 เมตร จ านวน 1 แผง 
  2.2 แผงที่ 2 ขนาด กว้าง 3 เมตร สูง 2.5 เมตร จ านวน 1 แผง 

2.3 แผงที่ 3 ขนาด กว้าง 2 เมตร สูง 2.5 เมตร จ านวน 1 แผง 
3.โต๊ะ ขนาด 60 x 120 x 75 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว  
4.เก้าอี้ จ านวน 2 ตัว  
5.ปลั๊กไฟ จ านวน 1 จุด  

          6.ป้ายช่ือสถานศึกษา (ชื่อสถานศึกษา..............................จังหวัด........................) 
 7.ไฟส่องสว่างภายในบูธนิทรรศการ  
 
  ข้อห้ามและข้อพึงระวัง (สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่) 

- ห้ามตอกตะปูใน Partition  
- ไม่ใช้วัสดุตกแต่งจ าพวก กรวด หิน ทราย ไม่มีของมีคม และวัสดุติดไฟ ฯลฯ  

     - ตกแต่งและประดับนิทรรศการ ใช้พืชศึกษาและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอน  
             กรณีตกแต่งด้วยผ้าให้ใช้สีขาวและสีม่วง 

               แผงที่ 2 

ลึก 2 เมตร 

ป้ายชื่อสถานศึกษา ........................... จังหวัด.................... 

กว้าง 3  เมตร 

                 แผงที่ 1 
                 แผงที่  3 สูง 2.5 เมตร 
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รายละเอียดการจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

การจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นการน าเสนอผลงานการสนองพระราชด าริฯ ของ
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในการร่วมคิดร่วมปฏิบัติของผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน และชุมขน 
โดยบูรณาการการเรียนรู้จากทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อพัฒนา
บุคลากร เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และการพัฒนา แบ่งปันความดีงาม สิ่งดีงาม ให้เกิดประโยชน์แท้แก่มหาชน 
และเป็นการเทิดพระเกียรต ิตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประกอบด้วย 3 กลุ่ม  
กลุ่มที่ 1 ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กลุ่มที่ 2 เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1  
กลุ่มที่ 3 เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 

ก าหนดการ 
 1.ออกหนังสือเชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ 

  (รอบที่ 1 : 24 พ.ค.65  รอบที่ 2 : 21 มิ.ย. 65 รอบที่ 3 : 2 ส.ค.65) 
 2.ส่งแบบตอบรับ รายช่ือผู้เข้ารับพระราชทาน ผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และผู้ทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของ 

  ประจ าปี 2565 จ านวนไม่เกิน 10 คน พร้อมส าเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
  (รอบที่ 1 : 21 มิ.ย.65  รอบที่ 2 : 21 ก.ค. 65 รอบที่ 3 : 11 ส.ค.65) 
3.ลงทะเบียน เข้าจัดแสดงนิทรรศการ วันที่ 16 – 17 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
   ณ จุดลงทะเบียน โดยลงทะเบียนตามรายชื่อในแบบตอบรับ  

          4.ตรวจความพร้อมและบันทึกภาพ วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
          5.ประชุมผู้บริหาร ในการเตรียมความพร้อมและซ้อมรับพระราชทาน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี   
              ประชุมผู้บริหารในการเตรียมความพร้อม   วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 10.00 -12.00 น.  
              ประชุมผู้บริหารในการซ้อมรับพระราชทาน วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 13.00 -15.00 น.  
          6.ลงทะเบียนผู้บรหิารรายงานตัวเข้ารับพระราชทาน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี   
              วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 07.00 - 08.00 น. *** รอยืนยันเวลาที่แน่นอน 
           7.ลงทะเบียนและตรวจสิ่งของทูลเกล้าฯ ถวาย ณ จุดลงทะเบียนทูลเกล้าฯ ถวาย  
              วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 07.00 - 08.00 น. *** รอยืนยันเวลาที่แน่นอน 

8.จัดแสดงนิทรรศการ บรรยายและสาธิต วันที่ 19 – 24 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. 
 9.จัดเก็บนิทรรศการ วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 15.00 -18.30 น.  
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กลุ่มที่ 1 ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

1.การจัดล าดับบูธนิทรรศการ จัดเรียงล าดับดังนี ้
            1.1 เรียงล าดับตามระดับช้ัน (ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา) 
             1.2 เรียงล าดับตามตัวอักษรไทย ก – ฮ  
 2.การจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย 3 ส่วน 
      ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

    1.1 บอร์ด 1 จัดแสดงพระราชด าริและแรงบันดาลใจในการด าเนินงาน ส่งผลให้เกิด 
           ความเบิกบาน รอบรู้ เช่ียวชาญ สมดุล สมบูรณ์ และถ่ายทอดได้  
           (หันหน้าเข้าบูธ บอร์ดอยู่ซ้ายมือ)  

                         1.2 แสดงประกอบ :  
            1.รายงานผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563  

    และ 2564 ตามรูปแบบของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ                                                                              
2.รายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ถ้ามี)ประจ าปีการศึกษา 2563        
   และ 2564 ตามรูปแบบของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

     ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ไดจ้ากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
     2.1 บอร์ด 2 จัดแสดงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ตั้งแต่เป็นสมาชิกฯ–ปัจจุบัน ก่อเกิดเป็นวิทยาการ ปัญญา ภูมิปัญญา คุณธรรมและ
จริยธรรม และส่งผลสู่ประโยชน์แท้แก่มหาชน เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ สมรรถภาพทางการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การจัดการฐานข้อมูล การพัฒนานวัตกรรม         
มีจิตส านึก การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯลฯ 
      2.2 แสดงประกอบ :  

1.รายงานแบ่งปันความดีงาม 
2.แสดงผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สู่ประโยชน์แท้แก่มหาชน  
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กลุ่มที่ 1 ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

1.การจัดล าดับบูธนิทรรศการ จัดเรียงล าดับดังนี ้
            1.1 เรียงล าดับตามระดับช้ัน (ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา) 
             1.2 เรียงล าดับตามตัวอักษรไทย ก – ฮ  
 2.การจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย 3 ส่วน 
      ส่วนที่ 1 พระราชด าริและแรงบันดาลใจ 

    1.1 บอร์ด 1 จัดแสดงพระราชด าริและแรงบันดาลใจในการด าเนินงาน ส่งผลให้เกิด 
           ความเบิกบาน รอบรู้ เช่ียวชาญ สมดุล สมบูรณ์ และถ่ายทอดได้  
           (หันหน้าเข้าบูธ บอร์ดอยู่ซ้ายมือ)  

                         1.2 แสดงประกอบ :  
            1.รายงานผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563  

    และ 2564 ตามรูปแบบของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ                                                                              
2.รายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ถ้ามี)ประจ าปีการศึกษา 2563        
   และ 2564 ตามรูปแบบของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

     ส่วนที่ 2 คุณค่าและประโยชน์ที่ไดจ้ากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
     2.1 บอร์ด 2 จัดแสดงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ตั้งแต่เป็นสมาชิกฯ–ปัจจุบัน ก่อเกิดเป็นวิทยาการ ปัญญา ภูมิปัญญา คุณธรรมและ
จริยธรรม และส่งผลสู่ประโยชน์แท้แก่มหาชน เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ สมรรถภาพทางการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การจัดการฐานข้อมูล การพัฒนานวัตกรรม         
มีจิตส านึก การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯลฯ 
      2.2 แสดงประกอบ :  

1.รายงานแบ่งปันความดีงาม 
2.แสดงผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สู่ประโยชน์แท้แก่มหาชน  

ส่วนที่ 3  ผลงานเด่นและสาธิต จากการบูรณาการพืชศึกษา ผลงานเด่นจ านวน 1 เรื่อง ที่
สถานศึกษาและชุมชนได้น าไปใช้ประโยชน์พร้อมสาธิต 
         3.1 บอร์ด 3 จัดแสดงผลงานเด่น : ชื่อผลงานเด่น จุดเด่นของผลงาน  แรงบันดาลใจ  

    ปัจจัย วัตถุประสงค ์วิธีการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สรุปผลการเรียนรู้  
                                    เอกสารอ้างอิง (หันหน้าเข้าบูธ บอร์ดอยู่ขวามือ) 

         3.2 แสดงประกอบ :  
                1.แสดงพืชศึกษา เช่น ต้นจริง ตัวอย่างพรรณไม้ ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์  
                            แบบศึกษาพรรณไมใ้นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.7-003) ฯลฯ 

    2.รายงานผลการศึกษาพืชศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 และ 2564 ตามรูปแบบ 
                            ของโครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชฯ 

     3.ตัวอย่างผลงาน ชิ้นงาน เช่น แผ่นพับ ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 
                    4.สาธิตผลงานจากการบูรณาการพืชศึกษา ที่สถานศึกษาและชุมชนได้ไปใช้ 
                      ประโยชน ์

 3. การกราบบังคมทูลรายงาน  
      กรณี เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ ให้ทางสถานศึกษาเตรียมความพร้อม 
                          1.นักเรียน มีระยะเวลาในการกราบบังคมทูลรายงาน ประมาณ 3 นาที 
                 2.เนื้อหาสาระ 
            2.1 สรุปพระราชด าริและแรงบันดาลใจในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
             2.2 สรุปผลงานเด่นและสาธิต กระบวนการเรียนรู้ แนวคิด แนวทาง วิธีการ  
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ภาพที่ 1 บูธนิทรรศการ ระดบัป้ายสนองพระราชด าริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดเตรียมส าหรับจัดนิทรรศการ ดังนี้ 

1.พื้นที่จัดบูธนิทรรศการ ขนาด 6 ตารางเมตร : กว้าง 3 เมตร ลึก 2.5 เมตร  
2.บูธนิทรรศการ ประกอบด้วย 3 แผง  

2.1 แผงที่ 1 ขนาด กว้าง 2 เมตร สูง 2.5 เมตร จ านวน 1 แผง 
  2.2 แผงที่ 2 ขนาด กว้าง 3 เมตร สูง 2.5 เมตร จ านวน 1 แผง 

2.3 แผงที่ 3 ขนาด กว้าง 2 เมตร สูง 2.5 เมตร จ านวน 1 แผง 
3.โต๊ะ ขนาด 60 x 120 x 75 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว  
4.เก้าอี้ จ านวน 2 ตัว  
5.ปลั๊กไฟ จ านวน 1 จุด  

          6.ป้ายช่ือสถานศึกษา (ชื่อสถานศึกษา..............................จังหวัด........................) 
 7.ไฟส่องสว่างภายในบูธนิทรรศการ  

   
   ข้อห้ามและข้อพึงระวัง (สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่) 

- ห้ามตอกตะปูใน Partition  
- ไม่ใช้วัสดุตกแต่งจ าพวก กรวด หิน ทราย ไม่มีของมีคม และวัสดุติดไฟ ฯลฯ  

     - ตกแต่งและประดับนิทรรศการ ใช้พืชศึกษาและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอน  
             กรณีตกแต่งด้วยผ้าให้ใช้สีขาวและสีม่วง 

               แผงที่ 2 

ลึก 2 เมตร 

ป้ายชื่อสถานศึกษา ........................... จังหวัด.................... 

กว้าง 3  เมตร 

                 แผงที่ 1 
                 แผงที่  3 สูง 2.5 เมตร 
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สรุปข้อมูลการจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

 ในวันที่ 19-23 กันยายน พ.ศ.2565 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สาระส าคัญ :  พระราชด าริและแรงบันดาลใจ  ประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ผลงานเด่นและสาธิต 

 นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : น าเสนอผลการเรียนรู้ที่มีความเข้มข้น เข้มแข็งและพัฒนา ในองค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว ประโยชน์แท้แก่มหาชน การส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) สถานศึกษา 76 แห่ง  
76 ผลงานเด่น (นวัตกรรม) บูรณาการ 9 ใบงาน  

  ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลการจัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
 

หน่วยงาน จ านวนบูธ (แห่ง) ระยะทาง (เมตร) หมายเหตุ 

สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ระดับเกียรติบัตรฯ ขั้นที่ 2 

10 60 
บูธหน้ากว้าง ขนาด 6 เมตร 

 

สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ระดับเกียรติบัตรฯ ขั้นที่ 1 

23 69 
บูธหน้ากว้าง ขนาด 3 เมตร 

 

สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ระดับป้ายสนองพระราชด าริฯ 

43 129 
บูธหน้ากว้าง ขนาด 3 เมตร 

 

รวม 76 258  
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ตารางท่ี 2 สรุปข้อมูลนิทรรศการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับเกียรติบัตรฯ ขั้นที่ 2 จ านวน 10 แห่ง 

รหัสบูธ 
(3x2 ม.) ชื่อสถานศึกษา จังหวัด สังกัด เปิดสอน 

ระดับ 
ปีที่ผ่าน 

มาตรฐาน พืชศึกษา ลักษณะ
วิสัย ผลงานเด่น ผู้ถวายรายงาน 

สก201 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
๒๗ จังหวัดหนองคาย 

หนองคาย สศศ. ป.1-ม.6 ป้ายฯ 
2552 
ก.1  

 2555 
   ก.2 
 2557 

คูน 
มะระขี้นก 

ไม้ต้น 
ไม้เลื้อย 

ครีมขัดรองเท้าจากฝักคูน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 4 
 
 

นายทวีศักดิ์  ตั้งอารีอรณุ 
ผู้อ านวยการ  
นางสาวปุญญศิา พิมพ์ศิริ 
นักเรียน  
นายภูมิพัฒน์ แก้วประดิษฐ์ 
นักเรียน 

สก202 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
๕๐ จังหวัดขอนแก่น 

ขอนแก่น สศศ. ป.1-ม.6 ป้ายฯ 
2559 
ก.1  

  2560 
   ก.2 
 2562 

กล้วยน้ าว้า 
กกรังกา 
 

ไม้ลม้ลุก 
ไม้ลม้ลุก 

ผลิตภณัฑ์จากเส้นใยกาบ
กล้วยและล าต้นกกรังกา.  
1 

นางจิรัชยา ศิลปชัย      
รองผู้อ านวยการ 
นางสาววิจิตรา ธรรมไหม 
นักเรียน 
นายศักดิ์นรินทร์ ยวงใย นักเรียน 

สก203 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
อุดรธาน ี

อุดรธาน ี สศศ. อ.1-ม.6 ป้ายฯ 
2550 
ก.1  

   2553 
   ก.2 
   2557 

ชะพลู 
ผักชีลาว 

ไม้ลม้ลุก 
ไม้ลม้ลุก 
 

ผงสีจากดิน ระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 5 
 

นางสาววรรณะภัทร์ บุบผา   
ผู้อ านวยการ 
นางสาวพลอยไพลิน นาโพธิ์ตอง  
คร ู
นางสาวสุภาวดี เพียอิน นักเรยีน 
 

สก204 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ชลบุร ี สพม.
ชลบุรี 
ระยอง 

ม.1-ม.6 ป้ายฯ 
2550 
ก.1  

  2553 
   ก.2 

สุพรรณิการ์
บวบเหลี่ยม 
 

ไม้ต้น 
ไม้เลื้อย 

 เครื่องกรองฝุ่นละออง 
PM2.5 ด้วยเส้นใย
สุพรรณิการ ์
 

นางสาวพรพิศ  อภิชิตพงศ์ชัย  
ผู้อ านวยการ 
นายอภินันท์ ชัยโสภา  คร ู
นายชลันธร พัฒนาภรณ์ นักเรียน 
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  2554 
สก205 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธ

าน ี
สพม.
อุบลร
าชธา
นี 
อ านา
จ 
เจริญ 

ม.1-ม.6 ป้ายฯ 
2548 
ก.1  

   2553 
   ก.2 
   2562 

น้ านมราชสี
ห์   
 

ไม้ลม้ลุก ช่ือผลงานเด่น เครื่องจัก
กก 3 in 1 

นายประยรู ใจภักดี ผู้อ านวยการ   
นายอัศนีย์  สระบัว  นักเรียน    
นายเจษฎา  พรานไพร  นักเรยีน 
 

สก206 โรงเรียนเมืองคง นครราชสี
มา 

สพม.
นครร
าชสีม
า 

ม.1-ม.6 ป้าย 
2552 
ก.1  

  2554 
   ก.2 
   2558 

ชวนชม   
ผักชี 
ฟ้าทะลาย
โจร 
 

ไม้พุ่ม 
ไม้ลม้ลุก 
ไม้ลม้ลุก 

ออกแบบลายผ้า “คง
นคร” ด้วยโปรแกรม 
Geometer’s 
sketchpad (GSP)  
 
 
 
 

นายวันชัย  คชเรนทร์  ครู      
นางสาวธัญญรัตน์  ฉิมกลาง   
นักเรียน    
นางสาวสิรยิา  ชาญชัยศรี  
นักเรียน 
 

สก207 โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก 

อุบลราชธ
าน ี

สพม. 
อุบลร
าชธา
นี 
อ านา
จ 
เจริญ 

ม.1-ปวช. ป้ายฯ 
2552 
ก.1  

   2554 
   ก.2 
   2558 

รางจืด ไม้เลื้อย ผลงานเด่น สามล้อทรง
พลัง 
 

นายประภาส สนิทรัมย ์
ผู้อ านายการ 
นายสุทธิภัทร โลหากาศ นักเรียน     
นางสาวอิญกฤษ เสียงดี  นักเรียน 
 

สก208 โรงเรียนล าดวนพิทยาคม อุบลราชธ
าน ี

สพม. 
อุบลร
าชธา
นี 
อ านา
จ 

ม.1-ม.6 ป้ายฯ 
255 
ก.1  

  2554 
   ก.2 
  2556 

ว่านจูงนาง  
ผักปลังแดง 
 

ไม้ลม้ลุก 
ไม้เลื้อย 

สบู่ว่านจูงนาง    นายจินดา กรองทอง   
ผู้อ านวยการ 
นายบัณฑติ พะเนินรมัย์    
นักเรียน 
นางสาวจิราพร แสวงวงศ์   
นักเรียน 
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เจริญ 
สก209 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสี

มา 
สพม.
นครร
าชสีม
า 

ม.1-ปวช. ป้ายฯ 
2550 
ก.1  

   2552 
   ก.2 
  2553 

กระชาย ไม้ลม้ลุก ดริปกระชายเพื่อสุขภาพ  
 
 

นายรวิภัทร ชัยภัทรธนสร                       
ผู้อ านวยการ 
นางสาวอุบลรตัน์  มังกรณ์  ครู  

สก210 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธาน ี อุดรธาน ี สอศ. 
 

อาชีวศึกษ
า 

ป้ายฯ 
2548 
ก.1  

   2552 
   ก.2 
    2555 

ผักชีช้าง 
ผักโหม 

ไม้ลม้ลุก 
ไม้ลม้ลุก 

กระเป๋าอเนกประสงค์ศต
วารี ระดบัช้ัน ปวช.-ปวส.      

นางสาวอุไรวรรณ อุทัยพรม คร ู
นายอนุพงศ์ ยิ่งคงดี  นักศึกษา 
นางสาวจีรวรรณ  กุศลยัง 
นักศึกษา 
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 ตารางท่ี 3 สรุปข้อมูลจัดแสดงนิทรรศการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับเกียรติบัตรฯ ขั้นที่ 1 จ านวน 23 แห่ง 

รหัสบูธ 
(3x2 ม.) ชื่อสถานศึกษา จังหวัด สังกัด เปิดสอน 

ระดับ 
ปีที่ผ่าน 

มาตรฐาน 
พืชศึกษา ลักษณะ

วิสัย ผลงานเด่น ผู้กราบบังคมทูลรายงาน 

สก101 โรงเรียนวดัเขากลอย สงขลา สพป.
สงขลา 
เขต 2 

ป.1-ป.6 ป้ายฯ 
2562 
ก.1 

2564 

1.ต าลึง 
2.ไพล  

1.ไม้เลื้อย 
2.ไม้ลม้ลุก 

การใช้ภูมิปัญญาพัฒนา
ผลิตภณัฑ์จักสานจาก
ศักยภาพของต าลึง  
(ชะโป่ง) 

นางสาวสมรักษ์ จันทคง  ครู  
เด็กชายชุติพล ห่อทอง  นักเรียน  
เด็กหญิงกาญจนา พรหมจันทร์  
นักเรียน  

สก102 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน เชียงให
ม่ 

สพป.
เชียง 
ใหม่ เขต 
2 

ป.1-ม.3 ป้ายฯ 
2558 
ก.1 

2564 

1.งาขี้ม้อน 
2.หญ้า
หวาน 

1.ไม้ลม้ลุก 
2.ไม้ต้น 

คุกกี้ธัญพืช 
 

นางธัญิตา สิทธิกุลบตุร คร ู
เด็กหญิงบุญฟ้า ทรงสกุลไทย 
นักเรียน 
เด็กหญิงสายรุ้ง แซ่หาง นักเรียน 

สก103 โรงเรียนกระแชงวิทยา ศรีสะ
เกษ 

สพม.ศรี
สะเกษ 
ยโสธร 

ม.1-ม.6 ป้ายฯ 
2561 
ก.1 

2565 

อัญชัน 
 

ไม้เลื้อย ภูมิปัญญาในการแส่วผ้า  
ลายอัญชัน 
 

นางยุพวรรณ ตรีรตัน์วิชชา  ครู 
นางสาวภัทรธิดา พิทักษ์  นักเรียน  
นายพรมงคล สัมทาน  นักเรยีน  

สก104 โรงเรียนพิศาลปณุณวิทยา ขอนแก่
น 

อบจ.
ขอน 
แก่น 

ม.1-ม.6 ป้ายฯ 
2554 
ก.1 

2565 

ว่านหอมแดง ไม้ลม้ลุก ระบบรดน้ าอัตโนมัต ิ
จากศักยภาพดา้น
พฤติกรรมของดอกว่าน
หอมแดง 

นางสายยนต์ สิงหศรี  คร ู
นายธนพล ทุมพันธ์  นักเรียน 
นางสาวธัญลักษณ์ จันโท นักเรียน 

สก105 โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล สกลนค
ร 

สพม.
สกล 
นคร 

ม.1-ม.6 ป้ายฯ 
2562 
ก.1 

2565 

ฟักข้าว ไม้เลื้อย ไม้นวดเพื่อสุขภาพ นางสุรารตัน์ สัพโส   คร ู
นายอิทธิพล พลจางวาง  นักเรียน 
นางสาวเนาวรตัน์ พวงจันทร์ 
นักเรียน 

สก106 โรงเรียนตากพิทยาคม ตาก สพม. ม.1-ม.6 ป้ายฯ ต้อยติ่งไทย ไม้ลม้ลุก รองเท้าเพื่อสุขภาพ นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้  
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ตาก 2561 
ก.1 

2564 

 รองผู้อ านวยการ 
นางสาวอรอมล อินทฤทธิ์ นักเรียน 
นางสาวนะดา บญุมาลีรัตน์ 
นักเรียน 

สก107 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

สกลนค
ร 

สพม.
สกล 
นคร 

ม.1-ม.6 ป้ายฯ 
2562 
ก.1 

2564 

พริกช้ีฟ้า ไม้ลม้ลุก เครื่องพ่นเอนกประสงค์  นางกวินนาฎ เสียงเลิศ  คร ู
นายพนธกร หัสดร  นักเรียน 
นางสาวนฑมล ถามะพันธ์  นักเรียน 

สก108 โรงเรียนโยธินบ ารุง นครศร ี
ธรรม
ราช 

สพม.
นคร 
ศรีธรรม
ราช 

ม.1-ม.6 ป้ายฯ 
2548 
ก.1 

2564 

1.ผักเสี้ยนผ ี
2.แก้ว 

1.ไม้ลม้ลุก 
2.ไม้พุ่ม 

สครับยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย
จากสารสกัดผักเสี้ยนผ ี

นางสายสนยี์ อรุณกมล คร ู
นางสาวปัญทิชา รัตนพาหุ นักเรียน  
นางสาวศรสวรรค์ พัสดสุาร 
นักเรียน 
 
 
 

สก109 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อุดรธาน ี สพม.
อุดร 
ธาน ี

ม.1-ม.6 ป้ายฯ 
2562 
ก.1 

2564 

อัญชัน ไม้เลื้อย การย้อมด้ายมัดหมี่ด้วยสี
ดอกอัญชัน  

นางสาวธิชานันท์ บุตรวิเศษ  คร ู
นางสาวสุธาสินี ประดับศรี  
นักเรียน 
นางสาวชลกานต์ แสนโคตร  
นักเรียน 

สก110 โรงเรียนศรีรตันวิทยา ศรีสะ
เกษ 

สพม.ศรี
สะเกษ 
ยโสธร 

ม.1-ม.6 ป้ายฯ 
2561 
ก.1 

2564 

มะนาวแป้น ไม้พุ่ม เครื่องคัดขนาดมะนาว นางศิรินันท์ เผื่อแผ่ ครู  
นางสาวทรรศนยี์ ไวยศรีแสง 
นักเรียน  
นางสาวภัสธนญัญ์ บุญสุข 
นักเรียน  

สก111 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สุรินทร ์ สพม.
สุรินทร ์

ม.1-ม.6 ป้ายฯ 
2562 
ก.1 

2564 

1.ย่านาง 
2.ฟ้า
ทะลายโจร 

1.ไม้เลื้อย 
2.ไม้ลม้ลุก 

เครื่องบีบอัดกระป๋องเพื่อ
สุขภาพ 

นางสาวสุจติรา แรงจบ คร ู
นายภูผา อัมหะธร  นักเรียน 
นางสาวภัทรธิดา ประทีป ณ ถลาง    
นักเรียน 
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สก112 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย ์ ชุมพร สพป.
ชุมพร 
เขต 1 

อ.1-ม.3 ป้ายฯ 
2553 
ก.1 

2556 

เล็บรอก ไม้เลื้อย โคมไฟสวยสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์จากรา่งแหเส้น
ใบเล็บรอก 
 

นางสาวนภัทรศริิ อินทรสภุา คร ู
เด็กหญิงอรญัญา ขาวมรดก  
นักเรียน 
เด็กหญิงประภาศิริ ภูวรณ์ นักเรียน 

สก113 โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้าน
ดอนเกลี้ยง) 

สุราษฎร์
ธาน ี

อบจ.
สุราษฏร์
ธาน ี

ป.1-ม.3 ป้ายฯ 
2554 
ก.1  

2556 

ตะขบนา ไม้ต้น ภาพประติดจากกระดาษ
ใบตะขบนา 

นางสาวกัลยกร บุญ 
รองผู้อ านวยการ  
นางพัชรา อินทรักษ์ ครู 
นางสาวกมลทิพย์ พิมพ์วงค์ 
นักเรียน 

สก114 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
๕๓ จังหวัดสกลนคร 

สกลนค
ร 

สศศ. ป.1-ม.6 ป้ายฯ 
2557 
ก.1  

2559 

กระเจี๊ยบ
แดง 

ไม้ลม้ลุก เครื่องคว้านเมล็ดเมลด็
กระเจี๊ยบแดง ระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปี4-6 
 

นางสาวปนัดดา สิงหาด  คร ู
นางสาวปรายฟ้า ทุมหอมนักเรยีน 
นางสาวศิริพร ไชยยา นักเรยีน 
 

สก115 โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอน
สักผดุงวิทย์) 

สุราษฎร์
ธาน ี

อบจ. 
สุราษฎร์
ธาน ี

ป.1-ปวช. ป้ายฯ 
2553 
ก.1  

2558 

พริกข้ีหนู ไม้ลม้ลุก แยมพริกขี้หนูและบราวนี่
พริกข้ีหน ู

นางสาวจิราพรรณ สุวรรณรัตน์  
รองผู้อ านวยการ 
นางพรศิริ แซ่ว่อง ครู  
นายพิชญุตม์ แซ่ว่อง นักเรียน 

สก116 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา กาญจน
บุรี 

สพม.
กาญจน
บุรี 

ม.1-ม.6 ป้ายฯ 
2555 
ก.1  

2556 

มะขามป้อม ไม้ต้น สิ่งประดิษฐจ์ากวัสดุ
ธรรมชาติ, สบู่มะขามป้อม 

นางสาวจิราพรรณ สุวรรณรัตน์  
รองผู้อ านวยการ 
นางพรศิริ แซ่ว่อง นักเรียน 
นายพิชญุตม์ แซ่ว่อง นักเรียน 

สก118 โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
พะเยา ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

พะเยา สพม.
พะเยา 

ม.1-ม.6 ป้ายฯ 
2558 
ก.1  

2561 

ช่อครามน้ า 
แตงสา 
 

ไม้ลม้ลุก 
ไม้เลื้อย 

งานศิลปะจากดอกไม้แห้ง 
และปิ่นดอกแตงสา 
 

นางสาวสุภาพร อินต๊ะเขยีว คร ู
นายกฤศน์วัต หงษ์ค า นักเรียน 
นางสาวธนาภรณ์ วงค์ไชย นักเรยีน 
 

สก119 โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ 

ภูเก็ต สพม.
พังงา 

ม.1-ม.6 ป้ายฯ 
2557 
ก.1  

เหงือกปลา
หมอดอก
ม่วง 

ไม้พุ่ม 
ไม้ต้น 

โลช่ันยากันยุงปลอด
สารพิษจากสารสกัด

นายมนตรี พรผล  ผู้อ านวยการ 
นางสาวขวัญจิรา ผลฟตูระกลู   
นักเรียน 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ภูเก็ต 
ระนอง 

2558 โกงกางใบ
เล็ก 
 

โกงกางใบเล็ก R. 
apiculata 
 

นางสาวศุภสิรา กองทรัพย์เจริญ  
นักเรียน 
 

สก120 โรงเรียนปากเกรด็ นนทบุรี สพม.
นนทบุรี 

ม.1-ม.6 ป้ายฯ 
2556 
ก.1  

2558 

1.อัญชัน 
2.ลูกใต้ใบ 

ไม้เลื้อย 
ไม้ลม้ลุก 

ผลของสารสกดัหยาบจาก
ลูกใต้ใบต่อการเจรญิของ
เชื้อ E. coli ที่ปนเปื้อนใน
อาหาร 
 

นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร 
ผู้อ านวยการ 
นางสาวขนิษฐา อุ่นสิม  นักเรียน 
นางสาวปรัชญาพร นามใหม่  
นักเรียน 

สก121 โรงเรียนโพนงามศึกษา สกลนค
ร 

สพม.
สกลนค
ร 

ม.1-ม.6 ป้ายฯ 
2556 
ก.1  

2558 

เสาวรส 
 

ไม้เลื้อย ดอกเสาวรสกับเครื่องป่ัน
ด้าย นวัตกรรมพืชศึกษา
เพื่อประโยชน์แท้แก่
มหาชน ระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 6 

นางสาวนิตยา คดิโสดา  ครู            
นางปิยนุช ค าภิรมย์ ครู         
นางสาวกัญญารัตน์ บัวชุมนักเรียน 
 

สก122 วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ขอนแก่
น 

สอศ. อาชีวศึกษ
า 

ป้ายฯ 
2552 
ก.1  

2555 

กก ไม้ลม้ลุก อุปกรณ์ผา่กก นายศศิขันธ์ุ กล้าขยัน  
รองผู้อ านวยการ. 
นายเขมชาติ ดวงมณี ครู  
นายวัชรพงษ์ น้อยเมือง นักศึกษา 

สก123 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นครพน
ม 

สอศ. อาชีวศึกษ
า 

ป้ายฯ 
2553 
ก.1  

2555 

ระฆังทอง ,
มะเขือเทศ 
 

ไม้ลม้ลุก 
ไม้ลม้ลุก 

บายศรีกรอบรูปพญานาค ว่าท่ีร.ต.หญิงพิศสนุ อุปสาร คร ู
นายธวัชชัย เอกพัน  นักศึกษา 
นางสาวกฤตพร  ค าชาตา   
นักศึกษา 

สก124 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ชัยภูม ิ สพม.
ชัยภูม ิ

ม.1-ม.6 ป้ายฯ 
2552 
ก.1  

2554 

ว่าน
เปราะหอม 
แก่นตะวัน 

ไม้ลม้ลุก 
ไม้ลม้ลุก 

ผ้าไหมมัดหมี่ลายว่าน
เปราะหอม 
 
 

นางพุทธชาติ กาญจโนภาส  
คร ู
นางสาวรมิตา วาระค า    
นักเรียน 
นางสาวสายฝน ชัยยุทธ 
นักเรียน   
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 ตารางท่ี 4 สรุปข้อมูลนิทรรศการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับป้ายสนองพระราชด าริ ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 43 แห่ง 

รหัสบูธ 
(3x2 ม.) ชื่อสถานศึกษา จังหวัด สังกัด 

เปิด
สอน 
ระดับ 

ปีทีผ่่าน 
มาตรฐาน พืชศึกษา ลักษณะ

วิสัย ผลงานเด่น ผู้กราบบังคมทูลรายงาน 

สป01 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร  
(วันครู 2500) 

ชัยภูม ิ สพป.
ชัยภูมิ 
เขต 3 

อ.1-ป.6 2564 อัญชัน ไม้เลื้อย แชมพูสมุนไพรดอก
อัญชันระดับช้ัน
ประถมศึกษา ปีท่ี 6 

นายวินชัย สุจา รองผู้อ านวยการ 
นางสายชล แก้วเพชร คร ู
นางกนกอร พัดพาน ครู 

สป02 โรงเรียนบ้านสระเพลง นครราชสี
มา 

สพป. 
นครราช
สีมา 
เขต 4 

อ.1-ป.6 2564 พรมม ิ ไม้ลม้ลุก มหัศจรรย์พรมมิ ฟ้ืนฟู
สมองดี สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้  

นายสมพร  พิทักษ์ตระกูล   
ผู้อ านวยการโรงเรยีน  
นางกาญจนา  บาลเพียร  ครู  
นางขนิษฐา  จันทรทรัพย์ ครู  

สป03 ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ 

กระบี ่ กก.ตชด. 
42 

อ.1-ป.6 2564 กาแฟโร
บัสต้า 

ไม้พุ่ม บทเพลงรองเง็งจังหวะยา
โห้ง “กาแฟโรบัสต้า” 
 

พ.ต.อ.พิมณรัตน์  ธรรมาธิปดิ์   
 ผู้ก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 42 
ส.ต.อ.สายชล  พรหมสดุ   
ผู้ช่วยครูใหญ่  
ด.ญ.วิชญา เกดิแก้ว  นักเรียน 

สป04 โรงเรียนบ้านข้ีตุ่น (แหล่ง
จะหลุง) 

นครราชสี
มา 

สพป. 
นครราช
สีมา 
เขต 2 

อ.1-ม.3 2565 ขี้ตุ่น  ไม้พุ่ม งานสร้างสรรค์จากพืชใน
ท้องถิ่น ระดับช้ัน
ประถมศึกษา ปีท่ี 6 

นางอรุณรุ่ง พงษ์ศรี ครู  
เด็กหญิงประกายศรี ด่านกระโทก 
นักเรียน  
เด็กหญิงทยิดา เนื่องกระโทก  
นักเรียน 

สป05 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ตรัง สพป. 
ตรัง 
เขต 2 

อ.1-ม.3 2564 มะนาว (ส้ม
นาว) 

ไม้พุ่ม น้ าสมุนไพรสม้นาว นางณัฐศรี ชูช่วย คร ู
เด็กชายนาดินทร์ พันแก่น 
นักเรียน 
เด็กหญิงอภิชญา ทับทิม นักเรียน 
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สป06 โรงเรียนบ้านนากลาง นครราชสี
มา 

สพป. 
นครราช
สีมา 
เขต 
4 

อ.1-ม.3 2564 อัญชัน ไม้เลื้อย ยาสระผมอัญชัน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 

นายสวัสดิ์ วันโสภา .ครู  
เด็กหญิงพัชรพร โลภสูงเนิน  
นักเรียน 
เด็กหญิงศริรัตน์ เย็นสูงเนิน  
นักเรียน 

สป07 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้าน
สะเดา 

สงขลา ทม.
สะเดา 

อ.1-ม.6 
 

2564 มะเขือพวง ไม้ลม้ลุก การศึกษา ก.7-003 
มะเขือพวง 4 ภาษา 
และแต่งเป็นเพลง เรื่อง 
ล าน าเพลงมะเขือพวง 4 
ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน 
มาลายู) ด้วยท านองเพลง
พื้นบ้านภาคใต้ “ตา
รีกีปัส” ระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปีท่ี 4 

นางอภิญญา ดิษสุวรรณ์ ครู  
นางสุไบดะ๊ เหล็มโส๊ะ ครู  
นางนัยนา จันทร์เพชร ครู  

สป08 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
๓๒ จังหวัดอุบลราชธาน ี

อุบลราชธ
าน ี

สศศ. อ.1-ม.6 2564 มะเขือ
เจ้าพระยา 

ไม้ลม้ลุก การท าสบู่มะเขือ
เจ้าพระยา 
การชงชา 

นายธีระวัฒน์ พิมพกรรณ คร ู
นางสาวแพรวดาว ปทุมวงศ์ 
นักเรียน 
นางสาววรดา ทวีวงศ์ นักเรียน 

สป09 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
๔๖ จังหวัดชัยนาท 

ชัยนาท สศศ. อ.1-ม.6 2565 กะเม็ง ไม้ลม้ลุก  สบู่กะเม็ง หน้าใส ไรผ้ด
ผื่น ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 
 

นางสาววราภรณ์  โมคลา  คร ู
นางสาวขวัญตา ชมพูเพ็ชร  คร ู
นางสาวกัญญารัตน์  แสงมา้  คร ู

สป10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
๕๒ จังหวัดเลย 

เลย สศศ. ป.1-ม.6 2565 ฝ้าย ไม้พุ่ม ปุยฝ้ายสู่เส้นด้าย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 

นางสาวสุวาณี วรศักดิ์ คร ู
นางสาวสุภาพร สุยเหง้า นักเรียน 
นางสาววรกมล แซ่หว้า นักเรยีน 

สป11 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
สุรินทร ์

สุรินทร ์ สศศ. อ.1-ม.6 2564 เวือระพอม 
(ตดหมูตดห
มา) 
 

ไม้เลื้อย ขนมเนียลเวือระพอม
(พิชช่าเขมร) 
 

นางสาวทิสากร พลบุญ คร ู
นายศุภัทร พระโคศร ี
นักเรียน ช้ัน ม.4 
นางสาวศิรดา รามสูตร 
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นักเรียน ช้ัน ม.4 
สป12 โรงเรียนเจรญิศลิป์ศึกษา 

“โพธิ์ค าอนุสรณ์” 
สกลนคร สพม. 

สกลนค
ร 

ม.1-ม.6 2565 อัญชัน ไม้เลื้อย ผ้าย้อมสีสกดัจากดอก
อัญชัน 
 

นางปัญจารา ซาหิน คร ู
นางสาวภัทรวดี สุวรรณโ์คตร 
นักเรียน 
นางสาวนิภาพร ไต่ตาม นักเรยีน 

สป13 โรงเรียนนาจะหลวย อุบลราชธ
าน ี

สพม. 
อุบลราช
ธานี 
อ านาจเ
จริญ 

ม.1-ม.6 2564 ย่านางแดง 
 

ไม้เลื้อย ภาพไทยเอกรงค์ด้วยสีน้ า
จากย่านางแดง 
 

นางสาวอภิญญา ภูปาทา คร ู
นางสาววิภาดา หงษาพุธ  
นักเรียน ช้ัน ม.5 
นางสาวณัฐธิดา สารคะณา  
นักเรียน ช้ันม.5 

สป14 โรงเรียนนารีนุกลู อุบลราชธ
าน ี

สพม. 
อุบลราช
ธานี 
อ านาจเ
จริญ 

ม.1-ม.6 2564 ถั่วแปบ 
 

ไม้เลื้อย แบบจ าลองเนื้อเยื่อถั่ว
แปบจากดินเยื่อกระดาษ 

นางจริยา จันทวี  คร ู
 นางสาวสุทัตตา อยูเ่ย็น   
นักเรียน 
นางสาวพิมพ์อัปสร ค าสิบ 
นักเรียน 

สป15 โรงเรียนนคิมน้ าอูนเจริญ
วิทยา 

สกลนคร สพม. 
สกลนค
ร 

ม.1-ม.6 2564 มะละกอ
แขกด า
ลูกผสม   

ไม้ต้น ผ้าย้อมสีสกดัใบมะละกอ 
สร้างสรรคล์วดลายจากสี
ธรรมชาต ิ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 
4-6 

นางสาววิภาวดี ฤทธิธรรม ครู.
นางสาวพิจิตรา ไชยสุทัศ นักเรียน 
นางสาวทิพรดา ไพค านาม 
นักเรียน 

สป16 โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุ
กูล”  

สระบรุ ี สพม. 
สระบรุ ี

ม.1-ม.6 2564 กระเจี๊ยบ
เขียว 

ไม้ลม้ลุก เมือกใสจากฝักสู่เค้ก
กระเจี๊ยบเขียวแสนนุม่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 

นางวรรณภรณ์ ภูยาดาว  
รองผู้อ านวยการ  
นายนินาท ศริพันธุ์  
รองผู้อ านวยการ  
นางฉัตรสดุา เทพวิมลเพชรกุล คร ู

สป17 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม พะเยา สพม.
พะเยา 
 

ม.1-ม.6 2564 กาแฟอารา
บิก้า 

ไม้พุ่ม ชาใบกาแฟ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 4 
 

นางธาราจันทร์ สินธุพรหม  ครู   
นางสาววรัญญา ใจเขียว นักเรยีน 
เด็กหญิงจติราภา ทองนุ่น 
นักเรียน 
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สป18 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธ
าน ี

สพม. 
อุบลราช
ธานี 
อ านาจ 
เจริญ 

ม.1-ม.6 2565 มหาหงส ์ ไม้ลม้ลุก สบู่จากมหาหงส ์
 

นางทิพวรรณ สมตัว ครู  
นายชโยดม  เพ็งจันทร์ นักเรียน.  
นายอานนท์ พรมสาลี. นักเรยีน 

สป19 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม
รัชมังคลาภเิษก 

เพขรบูรณ ์ สพม. 
เพชรบูร
ณ ์

ม.1-ม.6 2564 อัญชัน ไม้เลื้อย เส้นขนมจีนอญัชัน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 
5 

นางวะลัยลักษณ์ ชัยสิทธ์ิ คร ู
นางสาวกัญจนพัชร์ ส าราญ 
นักเรียน 
นางสาวรุ่งนภา จันตื่น นักเรียน 

สป20 โรงเรียนสองพิทยาคม แพร่ สพม. 
แพร่ 

ม.1-ม.6 2564 กล้วยน้ าว้า ไม้ลม้ลุก ผ้าย้อมยางกล้วย ด้วย
กระบวนการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษา ระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ปีท่ี 6 
 

นางจุริยาภรณ์ สิทธิวงษ์  ครู 
นางสาวธนัชญา ทวีทรงสิ นักเรียน  
นางสาวทวิกา สอิ้งแก้ว นักเรียน 

สป21 โรงเรียนสวัสดิ์รตันาภมิุข ตรัง สพม. 
ตรัง 
กระบี ่

ม.1-ม.6 2564 คงหวาน ไม้ลม้ลุก แบบจ าลองเนื้อเยื่อพืช
จากเปลือกหุม้ฝักคง
หวาน (Zea mays L.) 

นางสาวกาญจนา คงเอียด คร ู
นางสาววาสนา ชูแก้ว นักเรียน 
นางสาวหัทยา หมุนแทน นักเรยีน 

สป22 โรงเรียนสว่างวีระวงศ ์ อุบลราชธ
าน ี

สพม.
อุบลราช
ธานี 
อ านาจ 
เจริญ 

ม.1-ม.6 2565 ฟักทอง   
 

ไม้เลื้อย ล ากลอนทางสั้น “มนต์
เสน่ห์แห่งฟักทอง” 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี
ม.5 
 

นายวสันต์ นวลอินทร์ 
ผู้อ านวยการ      
นางวิไลลักษณ์ เกษรบัว  ครู    
นายฌาณวัฒน์ เหมือนลา 
นักเรียน  

สป23 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ ์ แพร่ สพม. 
แพร่ 

ม.1-ม.6 2564 ย่านาง ไม้เลื้อย วุ้นกรอบใบย่านาง  นางมัสยา เกษรวนิชวัฒนา 
นางสาวพิมชนก ประเดิม นักเรยีน 
นางสาวสุพิชชา ฝักฝ่าย นักเรียน 

สป24 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่า
วิทยาคม 

ขอนแก่น สพม. 
ขอนแก่
น 

ม.1-ม.6 2564 ตูบหมูบ ไม้ลม้ลุก ลูกประคบสมุนไพรตูบ
หมูบ  

นางสาวพัทยา จันทะมาตย์ คร ู
นางสาวสุภลักษณ์ มีใจใส นักเรยีน 
นางสาวสาลิกา เท่าบุรี นกัเรียน 
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สป25 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธ
าน ี

สพม. 
อุบลราช
ธานี 
อ านาจ 
เจริญ 

ม.1-ม.6 2565 ผักกะแยง ไม้ลม้ลุก ปังเนยกรอบหอมดอกผัก
กะแยง  
 

นายบรรพต แก่นลา  ผู้อ านวยการ                          
นางสาวธิติมา ศภุษร  นักเรียน   
นางสาวภิญญามาศ บูชายันต์  
นักเรียน 

สป26 วิทยาลัยการอาชีพนิคมค า
สร้อย 

มุกดาหาร สอศ. อาชีวศึ
กษา 

2565 อ่อมแซบ ไม้ลม้ลุก ชาใบอ่อมแซบ ระดับชั้น 
ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ 

นางสาวศิริวรรณ ศริิสวสัดิ์ คร ู
นางสาวไอรดา แก่นมี นักศึกษา 
นางสาวสุนันทา  กะนุวงษ์ 
นักศึกษา 
 

สป27 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญ
เรือง  

หนองบัว 
ล าภ ู

สอศ. 
 

อาชีวศึ
กษา 

2564 คล้า ไม้ลม้ลุก กระติ๊บข้าวจากคล้า นางแจ่มจันทร์  หอมระหัส  คร ู
นางสาวจีรนันทร์  ค ามลู นักศึกษา 
นายอาคเนย์  สมัมาสาโท 
นักศึกษา 

สป28 วิทยาลัยเทคนิควังน้ าเย็น สระแก้ว สอศ. อาชีวศึ
กษา 

2565 ว่านหาง
จระเข ้

ไม้ลม้ลุก สครับว่านหางจระเข้ 
ระดับชั้น ปวช.3 ปวส.2 

นางสาวบุตรดี พรมดี คร ู
นางสาวศุมลฑา ประจันดุม 
นักศึกษา 
นางจารุวรรณ สวดลาย นักศึกษา 

สป29 ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 

สกลนคร กศน. 
จังหวัด
สกลนค
ร 

การศึก
ษา 
นอก
ระบบ 

2564 คราม 
 

ไม้ลม้ลุก การย้อมเส้นไหมด้วย
คราม 
 

นายรังษี ทองพันธุ์ ผู้อ านวยการ   
นายวิไล เช้ือค าเพ็ง นักศึกษา .
นางสาวพิมพา เหลืองชาลี  
นักศึกษา  

สป30 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
โดน 

พัทลุง ทต.บ้าน
โคกโดน 

ก่อน
ประถม
ศึกษา 

2555 ดาวเรือง ไม้ลม้ลุก สมุดเล่มเล็ก กิจกรรม
สร้างสรรคจ์ากดาวเรือง 
การศึกษาประถมวัย 2 

นางอุไรรัตน์ สายจันทร์ .คร ู
นางอาภรณ์ ท้ายเซ่ง คร ู
นางเพ็ญศรี บุษรารัตน์ คร ู

สป31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ 
(วัดโคกโหนด) 

พัทลุง สพป.
พัทลุง 
เขต 2 
 

อ.1-ป.6 2554 ต้นตาเปด็
ตาไก ่

ไม้พุ่ม บทกลอนมโนราห์ คุณคา่
มวลพฤกษา ตาเปด็ตาไก่ 
ระดับชั้นประถมศึกษา ปี
ที่ 6 

นางสาวอรนุช วงค์สวัสดิโ์สต   
ผู้อ านวยการ 
นางทักษิณา เทพประสิทธ์ิ  คร ู
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เด็กหญิงชัชรินทร์ เย็นทั่ว 
นักเรียน 

สป32 โรงเรียนบ้านควนประ นครศรีธร
รมราช 

สพป.
นครศรีธ
รรมราช 
เขต 2 

อ.1-ป.6 2556 กล้วยเถื่อน ไม้ลม้ลุก กัดกระจกลายกล้วยเถื่อน 
 

นายเอกประทมุ มาศบ ารุง   
ผู้อ านวยการ 
นางสาววิภารตัน์ หนูด้วง  คร ู
นางสาวเกษรินทร์ วงค์พินิจ  คร ู

สป33 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง ชุมพร สพป.
ชุมพร 
เขต 1 

อ.1-ป.6 2559 ส้มเคยขาว ไม้พุ่ม โคมไฟส้มเคยขาวเส้นป่าน .นางฉันทนา ภูนิคม ครู  
เด็กหญิงกัญญพัชร กสิวงค์  
นักเรียน  
เด็กหญิงกวินทิพย์ นิยะกิจ
นักเรียน 

สป34 โรงเรียนอารียาศึกษา พัทลุง สช.  อ.1-ป.6 2558 กระเจี๊ยบ
แดง 

ไม้ลม้ลุก ผลิตภณัฑ์จากกระเจีย๊บ
แดง 

กรวีร์ ขาวดี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
จุฑามาศ ร าจวน  คร ู
สุภารัตน์ พูลเกดิ  คร ู

สป35 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ชุมพร สพป.
ชุมพร 
เขต 1 

อ.1-ม.3 2562 ข้าวโพด ไม้ลม้ลุก บุหงาเปลือกข้าวโพด ว่าท่ีร้อยตรีวิชิต สุขประวิทย์  
ผู้อ านวยการโรงเรยีน  
นางสาวปิยวรรณ คงตระกูล ครู  
เด็กหญิงชาลสิา บุญรอด นักเรยีน  

สป36 โรงเรียนบ้านหัวเขา นราธิวาส สพป.
นราธิวา
ส เขต 1 

อ.1-ม.3 2540 ตือรงราโปะ 
(มะเขือ
เปราะ) 

ไม้ลม้ลุก  กือโป๊ะตือรงราโป๊ะ (ข้าว
เกรียบตือรงราโปะ๊) 
.  
 

นางสาวธิดารตัน์ ลักขษร 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหัวเขา     
นางเสาวณยี์  มะเกะ๊  คร ู
เด็กหญิงฟาเดียร์  มิง  นักเรยีน 

สป37 โรงเรียนวดัเขาขุนพนม นครศรีธร
รมราช 

สพป.
นครศรีธ
รรมราช
เขต 4 

อ.1-ม.3 2543 ประ ไม้ต้น การแปรรปูผลิตภณัฑ์ 
อาหารและของเล่นของใช้
จากลูกประ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปี่ท่ี 4-
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เด็กหญิงปริชาติ กิ่งรัตน์ นักเรยีน  
เด็กหญิงศริิรัตน์ โออวด นักเรียน  
เด็กหญิงจันรัศมี หนูทอง นักเรียน 
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สป39 โรงเรียนควนขนุน พัทลุง สพม.
พัทลุง 

ม.1-ม.6 2558 พาโหม 
 

ไม้เลื้อย ข้าวย าปักษ์ใต้ 
 

นายพชร มั่นคง  ผู้อ านวยการ 
นางนันทิยา ภักดี  คร ู
นางสาวพิชามญธุ์ ชูทอง นักเรียน 

สป40 โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุรี ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

กาญจนบุ
รี 

สพม.
กาญจน
บุรี 

ม.1-ม.6 2559 พริก ไม้ลม้ลุก การเพ้นท์พรรณไม้บน
กระจกและแก้ว 

นางสาวสุกัญญา นาคอ้น ครู  
นายธนเดช ปิ่นแก้ว นักเรียน  
นางสาวพรวิศาข์ สมทัศนกลุ 
นักเรียน 

สป41 โรงเรียนท่าชนะ สุราษฎร์
ธาน ี

สพม.
สุราษฏร์
ธานี 
ชุมพร 

ม.1-ม.6 2558 มะพร้าว ปาล์ม เกลือสปาจากน้ ามัน
มะพร้าวสกัดเย็น 

นางสาวจริยา เสถียรบุตร  
รองผู้อ านวยการ 
นางสาวอรไพลิน ทองไสยพร  
นักเรียน  
เด็กหญิงปวรศิา อยู่แก้ว นักเรียน 

สป42 โรงเรียนน้ าพองพัฒนศึกษา
รัชมังคลาภเิษก 

ขอนแก่น สพม. 
ขอนแก่
น 

ม.1-ม.6 2553 ผักกะแยง ไม้ลม้ลุก พฤกษศาสตรส์ร้างสรรค์
ผ่านกระบวนการคิดสู่
โครงงานเพื่อชีวิต 

นางนิรชา แสงกล้า  คร ู
นางสุภารตัน์ ปานน้ี  คร ู
นายณัฐวุฒิ ดงเจริญ นักเรียน 

สป43  โรงเรียนวเิชียรมาต ุ ตรัง สพม. 
ตรัง 
กระบี ่

ม.1-ม.6 2555 โคลงเคลง ไม้พุ่ม โคลงเคลงพืชมหัศจรรย์ 
สร้างสสีันบนลายผา้ 

นางสาวกนกวรรณ อุยสุย 
นักเรียน  
เด็กหญิงวิชญาดา พละพานิชย์ 
นักเรียน  
นางสาวชนิดาภา ชูเพ็ง  
นักเรียน 

สป44 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม พัทลุง สพม. 
พัทลุง 

ม.1-ม.6 2554 ผักคราดหัว
แหวน 

ไม้ลม้ลุก ผักคราดหัวแหวนวัชพืช
สารพัดประโยชน์ 

 นายเชี่ยวชาญ คงสกุล 
ผู้อ านวยการ  
นางเพ็ญศรี เรืองสุวรรณ ครู  
นางสาวพาธิดา ขนิษฐรัตน์
นักเรียน 
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หมายเหตุ 
สพป.   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สพม.    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สศศ.    ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สอศ.    ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กศน.    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สช.      ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ทม.      เทศบาลเมือง 
ทต.      เทศบาลต าบล 
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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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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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สถานที่จัดประชุมวิชาการฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ซึ่งจัดในบริเวณเต็นท์โดม

ผังงานประชุมวิชาการฐานทรัพยากรท้องถิ่น บูธมาตรฐานผนังเต็ม
STANDARD SYSTEM BOOTH
PAVILION (TENT COMPLEX)
ขนาด / รายละเอียด
- ขนาด ๒ x ๒ เมตร สูง ๒.๕ เมตร
- ขนาด ๓ x ๒ เมตร สูง ๒.๕ เมตร
- ขนาด ๓ x ๓ เมตร สูง ๒.๕ เมตร
- เสารอลูมิเนียม
- คานอลูมิเนียม
- ผนังไม้อัดหุ้ม PVC
- ป้ายไม้อัดหุ้ม PVC
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บูธมาตรฐานผนังเต็ม
STANDARD SYSTEM BOOTH
PAVILION (TENT COMPLEX)
ขนาด / รายละเอียด
- ขนาด ๒ x ๒ เมตร สูง ๒.๕ เมตร
- ขนาด ๓ x ๒ เมตร สูง ๒.๕ เมตร
- ขนาด ๓ x ๓ เมตร สูง ๒.๕ เมตร
- เสารอลูมิเนียม
- คานอลูมิเนียม
- ผนังไม้อัดหุ้ม PVC
- ป้ายไม้อัดหุ้ม PVC
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