
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทาง  
รายงานผลการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 
(ปรับปรุง ณ วันท่ี 28 กรกฎาคม 2560) 



 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 
 
 

 
 รายงานผลการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ประจําปการศึกษา …..….. 

 
 
 
 

                                                 สนองพระราชดําริโดย 

............................................................... 

 
 

ตําบล..................อําเภอ ...................   จังหวดั .................  
วันที่ 1  มิถุนายน  พ.ศ. ……… 

 
 
 
 

“ตัวอย่างปก” 

3 ซม. 

2.5 ซม. 

3 ซม. 

ใหพิมพหางจากสัญลักษณ  
1.5  เซนติเมตร  ตัวอักษร 
TH SarabunPSK                
ขนาด 18 ตัวหนา 

 ตราสญัลักษณโครงการฯ ขนาด 2.5 x 
3.5 เซนตเิมตร  
จัดวางตําแหนงไวก่ึงกลางหนากระดาษ 
สีตามตนฉบับ 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  18 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด  16 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  18 ตัวหนา  
(วันท่ีใหใชตามตัวอยาง พ.ศ 
ตามปท่ีสงรายงาน) 

 

3.5 ซม. 

2.5 ซม. 

เวน 4 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 4 บรรทัด 

เวน 2 บรรทัด 

เวน 4 บรรทัด 

3 ซม. 



กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอบคุณโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ท่ีไดใหแนวทางในการจัดการเรียนรู
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………(ควรระบุชื่อ – นามสกุล คณะท่ีปรึกษาฯ และเจาหนาท่ี อพ.สธ.) 
  
 
 
 

 
โรงเรียน............................................................ 

 
        

ตัวอักษร TH SarabunPSK  

ขนาด  16  ตัว ปกติ  
 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  18 ตัวหนา  



คํานํา 
 

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

โรงเรียน............................................................

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  18 ตัวหนา  

ตัวอักษร TH SarabunPSK  

ขนาด  16  ตัวปกติ  
 



สารบัญ   (ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด  18 ตัวหนา)  
  

                  หนา 
 กิตติกรรมประกาศ            ก 

 คํานํา               ข 

 สารบัญ           ค – ง 

 สารบัญภาพ              จ 

 สารบัญตาราง               ฉ 

 บทนํา  
          ความสําคัญและท่ีมา                  ....-.... 

 วัตถุประสงคของการรายงานผล                                   ....-.... 

       1.1  โรงเรียน และชุมชนมีสวนรวม ในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน             

               1) รายงานการประชุม  

              - วาระการประชุมเรื่องเก่ียวกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน           ... - ... 

               - รายชื่อ ลายมือชื่อ คณะกรรมการสถานศึกษา และ หรือคณะกรรม การสถานศึกษา 

               ข้ันพ้ืนฐานและ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ 

               กับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน                       ... - ... 

              2) หลักฐานท่ีแสดงถึงการมีสวนรวม    

              - บันทึกการประชุม                     ... - ... 

                - ภาพถาย                                   ... - ... 

  1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

               1) คําสั่งแตงตั้งในแตละป  ตองระบุหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินงานใหชัดเจน           ... - ...  

                 2) การดําเนินงาน  5  องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน           ... - ... 

                 3) สาระการเรียนรูพืชศึกษา  (ธรรมชาติแหงชีวิต  สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว                  ... - ... 

                     ประโยชนแทแกมหาชน) 



สารบัญ   (ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด  18 ตัวหนา) 

            หนา 

  1.3  วางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู 

                    1) แผนการดําเนินงานดานการบริหาร โดยเขียนแผนงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

   รวมกับแผนงานประจําปของโรงเรียน แสดงรายละเอียดงาน  ระยะเวลา    

   งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ                   ... - ... 

                  2) การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน   

                  3) แผนการจัดการเรียนรู  โดยเขียนแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน      ... - ... 

                     แสดงใหเห็นวิธีการจัดการเรียนรูอยางชัดเจนในทุกระดับชั้นและทุกกลุมสาระการเรียนรู  

 1.4  ดําเนินงานตามแผน การประสานงานของคณะกรรมการดําเนินงาน  

               งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน หนวยงานตางๆ  

                   1) เอกสารสรุปคาใชจายในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  ลงนาม 

                       ชื่อผูบริหาร  หัวหนางาน                       ... - ... 

                   2) หนังสือเชิญประชุม               ... - ... 

                   3) หนังสือขอบคุณผูรวมประชุม             ... - ... 

      1.5  สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน  

                   1) ผลการดําเนินงาน  5   องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน           ... - ... 

                   2) ผลการดําเนินงานสาระการเรียนรู  ธรรมชาติแหงชีวิต  สรรพสิ่งลวน 

                       พันเก่ียว ประโยชนแทแกมหาชน                    ... - ... 

 



สารบัญ ( ตอ ) (ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด  18 ตัวหนา) 

หนา 

 1.6  วิเคราะหผลและปรับปรุงพัฒนางาน                   

                   1) วิเคราะหปญหา และหาขอสรุป                                           .. - ... 

                   2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานในปตอไป                               ... - ... 

 อางอิง                    ... - ... 

 ภาคผนวก (ในกรณีเลมใหญและหนาเกินไป สามารถแยกภาคผนวกอีกเลม ได โดยตองทําสารบัญ 

 ภาคผนวกเพ่ิมเติม) 

  ตัวอยางพรรณไมและการศึกษาพรรณไม                ... - ... 

  ทะเบียนพรรณไมและภาพถายพรรณไม              ... - ... 

  ปายชื่อพรรณไมสมบูรณ                                     ... - ... 

  ตัวอยางภาพวาดทางพฤกษศาสตร                           ... - ... 

 ตัวอยาง ก.7-003 หนาปก – หนาท่ี 10 ( พืชศึกษา )               ... - ... 

 แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน ผลงาน และภาพถายประกอบกิจกรรม 

          กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                                                   ... - ... 

 แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน ผลงาน และภาพถายประกอบกิจกรรม 

          กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร                                                                ... - ... 

 แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน ผลงาน และภาพถายประกอบกิจกรรม 

          กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                                                                ... - ...                                                                                  

 แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน ผลงาน และภาพถายประกอบกิจกรรม 

          กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                      ... - ...                                                                                                                                           

 แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน ผลงาน และภาพถายประกอบกิจกรรม 

          กลุมสาระการเรียนรูวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา             ... - ... 

 แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน ผลงาน และภาพถายประกอบกิจกรรม 

          กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ              ... - ... 

  



แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน ผลงาน และภาพถายประกอบกิจกรรม 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี             ... - ... 

 แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน ผลงาน และภาพถายประกอบกิจกรรม 

          กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ                                                                        ... - ... 

 



 
 
 
 
 

 
คูมือการจัดทํา 

รายงานผลการศึกษา 

(พืชศึกษา) 
(ปรับปรุง ณ วันท่ี 28 กรกฎาคม 2560) 



 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 
 
 

 
 รายงานผลการศึกษาพืชศกึษา 

ประจําปการศึกษา …..….. 

 
 
 
 

                                                 สนองพระราชดําริโดย 

............................................................... 

 
 

ตําบล..................อําเภอ ...................   จังหวดั .................  
วันที่ 1  มิถุนายน  พ.ศ. ……… 

 

 
หมายเหตุ: ใชกระดาษปกแข็งสีขาวลวน ไมมีลวดลาย  เขารูปเลม  

 

“ตัวอย่างปก” 

3 ซม. 

3 ซม. 

2.5 ซม. 

ใหพิมพหางจากสัญลักษณ  
1.5  เซนติเมตร  ตัวอักษร 
TH SarabunPSK                
ขนาด 18 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  18 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด  16 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  18 ตัวหนา  
(วันท่ีใหใชตามตัวอยาง พ.ศ 
ตามปท่ีสงรายงาน) 

เวน 4 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 4 บรรทัด 

เวน 2 บรรทัด 

เวน 4 บรรทัด 

 ตราสญัลักษณโครงการฯ ขนาด 2.5 x 
3.5 เซนตเิมตร  
จัดวางตําแหนงไวก่ึงกลางหนากระดาษ 
สีตามตนฉบับ 

3 ซม. 

 

3.5 ซม. 

2.5 ซม. 



 
 
 
 

  

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
สนองพระราชดําริโดย 

 
โรงเรียน ..............................  ตําบล .............  อําเภอ.................  จังหวัด ..................... รหัสไปรษณีย

.......... 
 

บทคัดยอ 
เรื่อง  รายงานผลการศึกษาพืชศึกษา 

(ช่ือพืช)......................................................................................... 
 
 ยอหนาท่ี 1 กลาวถึง ท่ีมา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงค ในการนําพืชศึกษา มาใชในการศึกษา 
............................................................................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 ยอหนาท่ี 2 กลาวถึง จํานวนกลุมนักเรียนผูรวมปฏิบัติ  บุคลากร  ระดับชั้น รวมถึงวิธีการ ข้ันตอน 
การบูรณาการพืชศึกษาสูการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูใดบาง  ศึกษาอยางไร........................................ 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 ยอหนาท่ี 3 กลาวถึง ผลการเรียนรูท่ีไดจากการใชพืชศึกษาในการบูรณาการสูการเรียนการสอน  ผลใน
ดานตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับ นักเรียน บุคลากร ชุมชน..................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

 

1.  แตละยอหนาเขียนบรรยายสรุป   
      สั้นๆ แตครอบคลุมเนื้อหา  
2.  ใชภาษาท่ีกะทัดรัดไดใจความ 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  18 ตัวหนา  

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  16 ตัวหนา  

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  16  ตัวปกติ  



กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอบคุณบุคคลตางๆ ท่ีทําใหงานสําเร็จไดไปดวยดี ไดแก บุคคล หนวยงาน ท่ีใหความรวมมือ ใหความ
ชวยเหลือ ในดานตางๆ โดยระบุถึงบทบาทในการชวยเหลือในแตละบุคคลกํากับไว (ควรระบุชื่อ – นามสกุล) 
ตัวอยาง ขอบคุณโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ท่ีไดใหแนวทางในการจัดการเรียนรู บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ขอบคุณท่ี
ปรึกษาฯ และเจาหนาท่ี อพ.สธ. ท่ีไดใหคําปรึกษา แนะนํา อีกท้ังไดตรวจสอบเอกสาร และขอขอบคุณผูบริหาร
สถานศึกษา ท่ีไดสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ การอํานวยความสะดวก และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน 
ตลอดจนขอขอบคุณคณะกรรมการโรงเรียน คณะครู นักเรียน บุคลากร สนับสนุนของโรงเรียน ผูปกครอง ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน รวมถึงผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทาน ท่ีเปนกําลังสําคัญ ในการดําเนินงานจนทําใหผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน  
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   

โรงเรียน............................................................ 
 
        

1. การเขียนกลาวขอบคุณ ควรกระชับได
ใจความ ไมยืดเย้ือแตใหรายละเอียดครบ 
 

2. สามารถเขียนได 1 – 2 ยอหนา  
 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  18 ตัวหนา  
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คํานํา 
 

 ยอหนาท่ี 1 กลาวถึง ความเปนมา จุดประสงค เหตุผลของการทํารายงานฉบับนี้  หรือกลาวถึงแรง
บันดาลใจ กลาวเชิญชวนใหผูอานอยากอานรายงานเลมนี้  (เขียนสรุปคราวๆ) และโยงเขาสูเนื้อหายอหนาถัดไป
...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 ยอหนาท่ี 2  กลาวถึงรายงานประกอบดวยเนื้อหาอะไรบาง ดึงมาเฉพาะประเด็นท่ีนาสนใจ เพ่ือ
ชักชวนใหผูอานติดตาม และกลาวถึงแหลงท่ีมาของเนื้อหารายงาน รวบรวมผลการเรียนรูจากการศึกษาของใคร 
(นั ก เรี ยน )หรือการรวบรวมคนคว า  จากหนั งสื อ ใด  เ พ่ือประกอบการ เ ขียนรายงานใหสมบู รณ
.................................................................................................................................................... 
  ยอหนาท่ี 3 กลาวถึงประโยชนท่ีผูอานจะไดรับจากการอานรายงานฉบับนี ้พอสังเขป........................ 
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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บทที่ 1         

  บทนํา                
 
1.1 ความสําคัญและท่ีมา ( ชิดขอบซาย TH SarabunPSK  หนา ขนาด 16 ) 
 ยอหนาท่ี 1 จุดเริ่มตนและความสําคัญในการเขารวมสนองพระราชดําริฯ  ของโรงเรียนกับหนวยงานใด 
กิจกรรมใดของการสนองพระราชดําริฯ (วัน/เวลา/สถานท่ี) วิธีการเขารวมสนองพระราชดําริฯ โดยเขียนหรือชี้
ประเด็นใหเห็นถึงแรงบันดาลใจ ความตระหนัก ความสําคัญตอการสนองพระราชดําริฯในครั้งนี้ 
 ยอหนาท่ี 2  เขียนเสนอประเด็นความสําคัญในการนําพืชศึกษาบูรณาการการเรียนการสอน มี
วัตถุประสงคอยางไรในการศึกษาพืชศึกษาชนิดนี้  ทําไมตองศึกษาพืชชนิดนี้ การศึกษาพืชชนิดนี้เก่ียวของกับ 
บุคคล สิ่งแวดลอม และ สถานการณในปจจุบันอยางไร มีบุคคลใดเคยศึกษามาบาง ไดคนควาความรู
ประกอบการศึกษาจากแหลงใดบาง  รวมถึงกลาวถึงวิธีการบูรณาการสอนอยางไร กับใคร ท่ีไหน สรุปสั้นๆได
ใจความ 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา ( ชิดขอบซาย TH SarabunPSK  หนา ขนาด 16 ) 
 1.เพ่ือศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร ดานรูปลักษณ ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด   

2.เพ่ือศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยา  
3.เพ่ือศึกษาการขยายพันธุ การดูแลรักษา การเจริญเติบโต  
4.เพ่ือศึกษาการนําไปใชประโยชน 

(เวน 1 บรรทัดพิมพ ขนาด 16 ) 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา( ชิดขอบซาย TH SarabunPSK  หนา ขนาด 16 ) 
              กลาวถึงวิธีการข้ันตอนการศึกษาพืชศึกษาตั้งแตตนจนจบแบบสรุป โดยเนื้อหากลาวถึง ศึกษา
อะไรบาง สวนใด  ศึกษาเรื่องใด มีวิธีการบูรณาการเขากลุมสาระใด วิธีการบูรณาการกอนและหลังการสอนมี
ข้ันตอนอยางไร ใชอะไรเปนสื่อเรียนการสอน โดยตองอางถึง บุคคล อุปกรณ วิธีการ ท่ีมีในเนื้อหา (เขียนสรุป
เปนเรียงความยอหนาเดียว)......................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................  
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แนวทางหรือหลักการเขียน  1.1 
(ก) เขียนถึงวตัถปุระสงค์และความ ตอ้งการในการศึกษา ยก       

 พระราชดํารสัฯ คํานิยาม ใหเ้ห็นความสําคญัต่อการศึกษาในครัง้นี ้

(ข) ระบปัุญหาศึกษาในรูปคําถามหรือประโยคบอกเล่าก็ได ้
 (ค) เขียนให้มีการอา้งอิงข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า 
 (ง) เขียนให้เห็นความสําคญัเชิงประโยชน์หรือเชิงโทษทีจ่ะได้รบั 
 (จ) เขียนความยาวประมาณ 6-10 บรรทดั 
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                                   บทท่ี 2     ( จัดกลาง TH SarabunPSK หนา ขนาด 18 ) 

                             การตรวจเอกสาร ( จัดกลาง TH SarabunPSK  หนา ขนาด 18 ) 
 

 ในสวนนี้เปนการเขียนเก่ียวกับสิ่งท่ีโรงเรียนไดมาจากการศึกษาคนควาและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ดังนั้น
ในสวนนี้จึงประกอบไปดวย  แนวคิดทฤษฎี  หลักการ  ขอเท็จจริง  แนวความคิดของผูรู  และผลงานการศึกษา
ท่ีเก่ียวของ  จากแหลงตางๆ แลวเขียนใหเปนเรื่องเดียวกัน โดยท้ังหมดท่ีกลาวถึงนี้จะตองสัมพันธกับการศึกษา
พืชศึกษาของทางโรงเรียนเอง  ซ่ึงการตรวจสอบเอกสารชวยใหทราบผลงานการศึกษาของผูเชี่ยวชาญท่ีผานมามี
การศึกษากวางขวางมากนอยแคไหน  ในแงมุมใด  ผลการศึกษาเปนเชนไร  ซ่ึงเปนหลักฐานสําคัญท่ีจะนํามา
ประกอบเหตุผลในการตั้งสมมติฐานของผูวิจัยและนํามาประกอบเหตุผลในการอภิปรายผลการวิจัย  (สามารถ
เขียนไดหลายหนา) 
 
หลักการเขียน 
1. เขียนเปนบทความเรียงความเปนเรื่องๆ เดียวกัน แมจะคนความาจากหนังสือหลายเลมก็ตาม โดยอาจยก
บทความการศึกษามา แลวมาเขียนตามความเขาใจ แตละตอนมีการสรุปดวยถอยคําหรือความคิดของผูศึกษา
เอง 
2. เรียงลําดับเนื้อหาสาระท่ีไดจากการคนควาตามความเหมาะสม โดยจัดลําดับแนวคิดทฤษฎีท่ีเราจะนําเสนอ
โดยแบงเปนหัวขอใหญและหัวขอยอยลงไป 
3. เสนอแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีเราจะศึกษา  แลวตามดวยงานการศึกษาท่ีเก่ียวของ 
4. มีการวิเคราะหเปรียบเทียบจุดเดน จุดดอยของเอกสาร แลวนําแนวคิดท่ีไดจากการคนควาจากหนังสือของ
ผูอ่ืนแลวมาประยุกตกับพัฒนาศึกษาของโรงเรียนดวยวิธีใหม 
5. การเสนอรายงานท้ังหมดมีใจความถูกตอง ตรงตามตนฉบับ ไมลําเอียง และมิใชการลอกขอความ 
6. รูปแบบการนําเสนอถูกตองตามหลักภาษาและหลักการเขียนเอกสารวิชาการ  
7. เม่ือนําขอความหรือบทความใดมาเขียนในเนื้อหาแลวให เขียนอางในเนื้อหาตามหลังขอความนั้นดวย 
 
  แหลงท่ีใชในการสืบคนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  1.  ตํารา  (Text book)  2. รายงานวิจัยพรรณไม (Research  Report) 3.  วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธ 
(Thesis) 4. สารานุกรม 5. วารสาร (Journal)   6. การสืบคนจาก  Internet 
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การพิจารณาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
                1.  คนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของใหมากท่ีสุด  ในทุกแงทุกมุม 
                2.  เอกสารและงานวิจัยควรจะมีความทันสมัย  ไมเกาเกินไป 
                3.  การนําเสนองานวิจัยท่ีเก่ียวของใหนําเสนอเฉพาะท่ีเก่ียวของกับประเด็นท่ีเราจะนําเสนอ
เทานั้น 
                4.  พิจารณาดูวางานวิจัยท่ีเรานํามาอางอิงนั้นมีคุณภาพหรือไม 
                5.  ระบบอางอิงตาง ๆ (ใหเอกสารแนบไวทายไฟล) 
 
ตัวอยางการเขียน การตรวจเอกสาร  (เขียนใหเปนตัวอยาง ใหทางโรงเรียนเขียนข้ึนเองไมลอกเลียนแบบ) 
       
 ประเทศไทยมีพรรณไมหลากหลายชนิด กระจายอยูในบริเวณพ้ืนท่ีตางๆ ท่ัวประเทศ ในทุกๆภาค                
บางเปนพรรณไมหายาก บางก็เปนพรรณไมพบงายตามทองถ่ิน  ปจจุบันมนุษยและสิ่งแวดลอมบนโลกนี้ไดใช
ประโยชนจากพรรณไมมากมาย ไมวาจะเปนดานอุปโภค บริโภค และดานการคาขายท่ีนับวันจะมีความกาวหนา
มากข้ึน แตหารูไมวาการใชประโยชนพรรณไมมากข้ึนแตไมมีการปลูกทดแทนนั้นจะสงผลใหพรรณไมเหลานี้สูญ
พันธุไป  พรรณไมหลายชนิดก็เปนท่ีรูจักกันมาชานานและมีการใชประโยชนจากอดีตถึงปจจุบัน ก็คงไมพน
พรรณไมสมุนไพร ท่ีมนุษยนิยมทํายารักษาโรค และรับประทานเปนยาชูกําลังและเสริมความแข็งแรงใหกับ
รางกายกันอยางแพรหลายในปจจุบัน 
 วานสาวหลง  พืชสมุนไพรสําคัญหายากชนิดหนึ่ง สันนิฐานวา กลายพันธตามธรรมชาติมาจากเรวน 
เพราะมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาตรงกัน โดยเฉพาะดอกและใบท่ีคลายกันจนไมสามารถแยกไดดวยตาเปลา
วานสาวหลงพบไดในท่ีตางๆในประเทศไทย ข้ึนเปนหยอมๆ ท่ีพบการสํารวจมากท่ีสุดท่ีเขาใหญ จังหวัด
นครราชสีมา  ดอยภูคา จังหวัดนาน และปาคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร (พงษศักดิ์ และ ยุทธนา, 2552)  ไมมี
รายงานวาพบวานสาวหลงในตางประเทศ  พรรณไมชนิดนี้สามารถใชสวนตางๆ นํามาทําเปนยารักษาโรคได จึง
ทําใหเปนท่ีสนใจในกลุมปราชญชาวบานและนักวิจัยเปนอยางมาก โดยมีการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร
ของวานสาวหลงไวเปนขอมูลเบื้องตน เพ่ือเปนฐานขอมูลในการจําแนกออกจากพรรณไมชนิดอ่ืน จากการศึกษา
ของ กมลา โสภณ (2556) ทําการศึกษาและสํารวจชื่อและลักษณะพฤกษศาสตรของวานสาวหลง จากทุกท่ัว
ประเทศไทย พบวามีชื่อพ้ืนเมืองเรียกตามทองถ่ินแตกตางกัน คือ วานสาวหลง ฤษีผสม ฤษีสราง  (ภาคกลาง)  
วานมหาเสนห (ภาคใต)  ชื่อวิทยาศาสตร Amomum biflorum Jack วงศ ZINGIBERACEAE ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร คือ ไมลมลุกท่ีมีเหงาใตดิน แตกแขนงคลายไหลทอดไมยาว มีกลิ่นหอม ใบเปนใบเดี่ยว เรียงสลับ 
รูปรีแกมขอบขนาน ขนาดกวางประมาณ 5-8 ซม. ยาวประมาณ 20-30 ซม. ปลายใบเรียวแหลม เกลียวบิด
เล็กนอย โคนใบสอบหรือมน สีเขียวเขมกวาดานลาง เสนกลางใบดานบนเปนรองเล็กนอย สีเขียวออน ดานลาง
นูนสีเดียวกับสีแผนใบ ผิวใบเวานูนเปนคลื่นมีรองแถบตื้นตามแนวระหวางเสนแขนงใบท่ีเรียงเปนแนวเอียง 
ดานบนเปนแถบเวาตรงกลาง แนวเสนแขนงใบนูนยกสูงข้ึน หลังใบมีขนนุมสีเขียวออน มีกาบใบหุมโคนตน            
กานใบ ยาว 0.5-2 ซม. ดานบนเปนรอง สีเขียวแกมเหลือง ดานลางนูนกลม สีเขียวแกมน้ําตาลแดงหรือสีเขียว 
โคนกานเปนกาบเรียงซอนกันแนน มีขนยาวสีเขียวหรือเขียวแกมน้ําตาลแดง ดอกออกท่ีไหลใกลโคนตน ดอกสี
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ขาว กลีบประดับหุมชอดอก กลีบเลี้ยง โคนเชื่อมเปนหลอด กลีบดอก โคนเชื่อมเปนหลอด สีขาวใส    ปลาย
แยก 3 หยัก สีขาว เกสรเพศผูสวนท่ีเปนกลีบอยูบนปลายกลีบดอก เปนกลีบปาก สีขาวตรงกลางกลีบมีแถบสี
เหลืองถึงปลายกลีบ กานเกสรและอับเกสรสีขาว และยังพบวาผลการศึกษาของนักพฤกษศาสตรคนอ่ืนๆ ได
ศึกษาลักษณะพฤกษศาสตรของวานสาวหลงโดยมีขอมูลทางพฤกษศาสตรท่ีใกลเคียงกันแมวาจะพบในพ้ืนท่ีท่ี
ตางกัน อาทิ  ลักษณะตนเทียมเกิดจากกาบใบอัดกันแนน ใบ เดี่ยว เรียงสลับ ใบเปนรูปใบหอกแคบ ปลายใบ
เรียว แหลม ขอบใบบดิ ซ่ึงพบในบริเวณปาดิบชื้นภาคใต (สุทธิลักษณ อําพันวงศ, 2550, หนา 3 -7)  ดอกสีขาว 
เปนชอออกจากไหล ชูข้ึนเหนือพ้ืนดิน ทุกสวนมีกลิ่นหอม (ส.เปลี่ยนสี, 2552, หนา 103) คลายกับการศึกษา
ของ พะยอม และคณะ (2551) พบวา  วานสาวหลงมีลักษณะตนและใบคลายขา แตวามีขนาดเล็กกวาขามาก 
รากคลายหญาคา ขนาดยาวเลื้อยชอนไชไปตามผิวดิน ใบแหลม ทองใบหรือหลังใบ มีขนจํานวนมากท่ัวใบ มีหัว
หรือเหงาอยูใตดิน ดอกชอๆสีขาวแกมเหลือง กลิ่นหอมรุนแรงมาก ทุกสวนท้ังใบ ตน มีกลิ่นหอมแรง โดยรากท่ี
คลายหญาคา สีน้ําตาล เปนลักษณะพิเศษท่ีใชจําแนกจากพืชชนิดอ่ืนๆ เปนตน 
 จากการศึกษาวานสาวหลงเปนพรรณไมท่ีไมอันตรายและมีประโยชน มีขอมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร
ท่ีมีการศึกษาจากนักพฤกษศาสตรจนมีบทความตีพิมพใหความรูกันอยางแพรหลาย จึงทําใหกลุมของนักวิจัย 
นักศึกษา และชาวบานเริ่มหันมาสนใจพรรณไมชนิดนี้มากข้ึน แตบางกลุมท่ีมีการนําวานสาวหลงมาปลูกตาม
ความเชื่อสมัยบรรพบุรุษเชน ใชเปนวานเมตตามหานิยม ปลูกไวในบานเรือนเปนสิริมงคล ทํามาคาข้ึน ชวยเรียก
ลูกคาเขารานดี เพราะเปนท่ีสะดุดตามหานิยม นําหัวหรือรากมาผสมสีผึ้งหรือน้ํามันจันทนทาตัว ทาผม จะทําให
ผูคนเมตตารักใคร จะเจรจาสิ่งใดก็จะสมความปรารถนา (เสนหวานสาวหลง, ม.ป.ป) บางตํารากลาว เอาราก
ของวานนี้มาฝนหรือบดผสมกับสีผึ้ง หรือแชน้ํามันจันทน หรือเพียงแตเอารากของวานนี้ถือติดตัวไป ผูคนท้ังปวง
ก็จะพากันงวยงงหลงรักใครในผูท่ีมีวานหรือทาน้ํามันหรือสีผึ้งท่ีเขาวานจนหมดสิ้น (พรรณเนตร แกนสวัสดิ์, ม. 
ป.ป)  นอกจากการปลูกเปนศิริมงคลแลวยังมีการนําวานสาวหลงมาวิจัยผลในเชิงวิทยาศาสตร อาทิ การศึกษา
ของ สุนีย จันทรสกาว (2553) พบวา วานสาวหลง เม่ือนํามาเขาสูกระบวนการทํา “น้ํามันหอมระเหย” จะสง
กลิ่นหอมท้ังใบและราก ใหประโยชนบํารุงผิวพรรณ ตานอนุมูลอิสระ สูดชวยผลผอนคลาย ไมพบความระคาย
เคืองตอผิวหนัง จากผลการวิจัย คาเฉลี่ยของรอยละน้ํามันหอมระเหยจากสวนตางๆ เชน ใบ และลําตนใตดิน มี
คา เทากับ 0.98 โดยพบวามีสวนของสาร 1-butenyl anisole เปนองคประกอบหลัก และมีสารท่ีมีฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระจากสวนใบ และลําตนใตดินท่ีใหผลดีอยางมาก นอกจากนี้ยังพบวาวานสาวหลงยังสามารถใชเปนภูมิ
ปญญาในการถนอมอาหารได เชน การนําวานสาวหลงตมกับน้ําท่ีใสเกลือ สีน้ําออกสีชมพู แลวใสไขไกหรือไข
เปดลงไปเพ่ือทําไขเค็ม ไขท่ีไดจะรสชาติดีและมีสีของเปลือกไขท่ีนารับประทาน (คํานึง  ชนะสิทธิ์, 
ม.ป.ป)................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 เม่ือมีการนําวานสาวหลงมาใชประโยชนมากข้ึน วานสาวหลงอาจสูญพันธไปไดจึงมีการนํามาปลูก
ทดแทนกันอยางมากในหมูเกษตรกร ปราชญชาวบาน ท่ีจัดตั้งกลุมอนุรักษพรรณไม สมุนไพรโบราณ เพ่ือมิให
สูญหายไป โดยวิธีการปลูกจะตองปลูกในพ้ืนท่ี สภาพแวดลอม ตางๆ ท่ีเหมาะสม จึงมีการศึกษาธรรมชาติของ
การปลูกวานสาวหลงอยางไรใหถูกวิธีและไดผลผลิตสูง ในป 2549 อําพล เอ่ียมวงศ  ทําการศึกษาธรรมชาติของ
วานสาวหลงกอนการสาธิตปลูกจริงพบวา............................................................................................................. 

เลขหนาอยูชิดขอบขวาหนากระดาษ TH SarabunPSK ขนาด 16  



...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

เลขหนาอยูชิดขอบขวาหนากระดาษ TH SarabunPSK ขนาด 16  



                                บทที่ 3 ( จัดกลาง TH SarabunPSK หนา ขนาด 18 ) 
                                       อุปกรณและวิธีการ ( จัดกลาง TH SarabunPSK  หนา ขนาด 18 ) 

 
รูปแบบการเขียน 
     1. นําเสนอทุกกลุมสาระ  ใหเสนอทีละกลุมสาระ  โดยมีผังมโนทัศนข้ึนกอนตามกลุมสาระ 
 2. ในแตละกุลมสาระตองมีทุกระดับชั้น (ใชแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการพืช
 ศึกษา ท่ีมีกิจกรรมเปนหลัก) โดยนําเสนอ แสดงรายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือท่ีใชในการเรียนรู
 ท้ังหมด  วิธีการ ข้ันตอนปฏิบัติกอนและหลังการสอนในแตละกิจกรรม 
 3. ในแตละกลุมสาระ  นําเสนอการบูรณาการระดับชั้น จํานวนเรื่องท่ีนําเสนอตามผังมโนทัศนท่ี 
              ปรากฏ 
 
ตัวอยางรูปแบบ 

การบูรณาการสอนกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร 
 

 
 

ผังมโนทัศน กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร 
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วิธีการศึกษา 

กิจกรรมบูรณาการกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร     

    วิธีการเตรียมกอนการลงสูการสอน (ภาพรวม) 

  1.  ประชุมหัวหนากลุมสาระวิทยาศาสตร เรื่องการหาวิธีการบูรณาพืชศึกษา เขาสูการเรียน

       การสอน 

  2. เขียนแผนการจัดการเรียนการสอน................................................................................... 

  3. ......................................................................................................................................... 

 

            1. เรื่อง/กิจกรรม ..การศึกษาลักษณะภายนอกของลําตนวานสาวหลง .ระดับช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 3  
 

             อุปกรณ/สื่อการสอน 

  1. แผนการจัดการเรียนการสอน  2. สื่อการสอน บอรดความรูวานสาวหลง 

  3. คอมพิวเตอร     4. ใบงานเรื่อง....................................... 

  5. ใบความรู     6. .ดินสอ ไมบรรทัด ยางลบ  
 

        วิธีการศึกษา และปฏิบัติ 

  1.  ....................................................................................................................................... 

  2. ........................................................................................................................................ 

  3. ......................................................................................................................................... 

  4. ......................................................................................................................................... 
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2. เรื่อง/กิจกรรม ............................................................... .ระดับชั้น.......................................... 
 

             อุปกรณ/สื่อการสอน 

  1. ..................................................  2. ............................................................ 

  3. ..................................................  4. ............................................................ 

  5. ..................................................   6. ........................................................... 

 
 
 
        วิธีการศึกษา และปฏิบัติ 
  1.  ....................................................................................................................................... 
  2. ........................................................................................................................................ 
  3. ......................................................................................................................................... 
  4. ......................................................................................................................................... 
 
 

การบูรณาการสอนกลุมสาระวิชา......................................   
 

 
 

ผังมโนทัศน กลุมสาระวิชา........................................... 
 



วิธีการศึกษา 

กิจกรรมบูรณาการกลุมสาระวิชา...................................... 
 

    วิธีการเตรียมกอนการลงสูการสอน (ภาพรวม) 

  1.  ประชุมหัวหนากลุมสาระวิทยาศาสตร เรื่องการหาวิธีการบูรณาพืชศึกษา เขาสูการเรียน

       การสอน 

  2. เขียนแผนการจัดการเรียนการสอน................................................................................... 

  3. ......................................................................................................................................... 

 

            1. เรื่อง/กิจกรรม ................................................................ระดับช้ัน.......................................... 

 

             อุปกรณ/สื่อการสอน 

  1. แผนการจัดการเรียนการสอน  2. สื่อการสอน บอรดความรูวานสาวหลง 

  3. คอมพิวเตอร     4. ใบงานเรื่อง....................................... 

  5. ใบความรู     6. .ดินสอ ไมบรรทัด ยางลบ  
 

        วิธีการศึกษา และปฏิบัติ 

  1.  ....................................................................................................................................... 

  2. ........................................................................................................................................ 

  3. ......................................................................................................................................... 

  4. ......................................................................................................................................... 

 
 

 

            2. เรื่อง/กิจกรรม ............................................................... .ระดับช้ัน.......................................... 
 

             อุปกรณ/สื่อการสอน 

  1. ..................................................  2. ............................................................ 

  3. ..................................................  4. ............................................................ 

  5. ..................................................   6. ........................................................... 

         

 



 วิธีการศึกษา และปฏิบัติ 

  1.  ....................................................................................................................................... 

  2. ........................................................................................................................................ 

  3. ......................................................................................................................................... 

  4. ......................................................................................................................................... 

 

            3. เรื่อง/กิจกรรม ............................................................... .ระดับช้ัน.......................................... 
 

             อุปกรณ/สื่อการสอน 

  1. ..................................................  2. ............................................................ 

  3. ..................................................  4. ............................................................ 

  5. ..................................................   6. ........................................................... 

        วิธีการศึกษา และปฏิบัติ 

  1.  ....................................................................................................................................... 

  2. ........................................................................................................................................ 

  3. ......................................................................................................................................... 

  4. ......................................................................................................................................... 

________________________________________________________________________________ 

              
 



         บทที่ 4 ( จัดกลาง TH SarabunPSK หนา ขนาด 18) 

                                         ผลการศึกษา ( จัดกลาง TH SarabunPSK  หนา ขนาด 18) 
 
ขอมูลท่ีควรใส 
 1. เกริ่นนําหรือบรรยายเก่ียวกับผลการศึกษาท่ีสอดคลองตามวัตถุประสงคและวิธีการ ท้ัง 4 ขอ (บท
ท่ี 1) 
 2. นําเสนอผลการศึกษาตามกลุมสาระ ในแตละกิจกรรม แตละระดับชั้น ตามวิธีการท่ีปรากฏในบทท่ี 
3   (ผลการศึกษาท่ีใสในบทท่ี 4 จะสัมพันธกับวิธีการบทท่ี 3) 
 3. ผลการศึกษาจากชิ้นงานนักเรียน ใหครูพิมพผลการศึกษา ใสลงไปในแตละกิจกรรม                 
(ไมตองแสกนชิ้นงานนักเรียนใส) 
 4. ในกรณีท่ีมีภาพประกอบผลการศึกษา ใหแสกนมาจากชิ้นงานนักเรียน (เฉพาะผลการศึกษาท่ีเปน
ภาพวาด ภาพถาย) และภาพท่ีถายจริงเพ่ือเปรียบเทียบ  
 5. ใสภาพกิจกรรมท่ีนักเรียนกําลังศึกษา 
 
รูปแบบ 
 จากการบูรณาการพืชศึกษาสูการเรียนการสอน 8 กลุมสาระ ไดแก กลุมสาระวิทยาศาสตร  กลุม
สาระตางประเทศ...................................... และกลุมสาระภาษาไทย ไดทําการศึกษาในหัวขอ  ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร ดานรูปลักษณ ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด  ลักษณะทางนิเวศวิทยา การขยายพันธุ การ
ดูแลรักษา การเจริญเติบโต และการนําไปใชประโยชน ของวานสาวหลง  จากผลการเรียนรูของนักเรียน ผล
การศึกษามีดังนี้ 
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ผลการศึกษากลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร 
 

1. เรื่อง/กิจกรรม การศึกษาและเรียนรูสวนตางๆ ของพืช (วานสาวหลง) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5-6 

 ผลการศึกษา การศึกษาสวนตางๆของ วานสาวหลง ประกอบดวย ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด 

พรอมวาดภาพประกอบแยกสวนตางๆ ของวานสาวหลงได ดังนี้  
 

 1. ลักษณะวิสัย   ไมลมลุก  ตั้งตรงเองได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาพวาดโครงสรางภายนอก “วานสาวหลง”       ภาพวานสาวหลง 
 
 

 2. ราก    ประกอบดวยรากแกว สีเหลืองแกมขาวขนาดยาว ชอนไชตามดิน  รากแขนงท่ีแตกออกมา

จากรากแกว ลักษณะเปนเสนเล็กสีขาวแกมน้ําตาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

         ภาพวาดโครงสรางของราก                  ภาพถายราก 
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 3. ลําตน  ทรงกระบอกเรียวยาว สีเขียวปนน้ําตาล ประกอบดวยลําตนเทียม ท่ีเกิดจากกาบใบอัดกัน

แนน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
    
     ภาพวาดลําตน             ภาพถายลําตน 
 
 
 4. ใบ  ใบเดี่ยว เรียงแบบสลับ รูปหอกแคบ ปลายใบเรียว แหลม ขอบใบบิด สีเขียว กานใบสีเขียว
แกมน้ําตาลอวบน้ํา  เสนกลางใบหนา  ใบดานบนและดานลางมีขนปกคลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    ภาพวาด ใบวานสาวหลง         ภาพถาย ใบวานสาวหลง 
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 5. ดอก  ดอกชอสีขาว ปลายชอโคง กลีบปากดอก สีเหลือง ดอกยอยสีเหลือง กานดอกยาว  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพวาดโครงสรางภายนอกของดอกวานสาวหลง                          ภาพถายดอกวานสาวหลง  
 
 
6. ผล ผลเดี่ยวเปนชอ คลายพวงพริกไทย สีเขียวแกมน้ําตาล  เมล็ด  กลม สีน้ําตาล 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพวาด ผลวานสาวหลง              ภาพถายผลของวานสาวหลง 
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2. เรื่อง/กิจกรรม ..........................................................  ระดับช้ัน ................................................ 

 ผลการศึกษา.................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
 
 

ภาพประกอบ 



                                         บทที่ 5   ( จัดกลาง TH SarabunPSK หนา ขนาด 18) 

                                    สรุปผลการศึกษา  จัดกลาง TH SarabunPSK  หนา ขนาด 18) 
 

การสรุป 
 1. บรรยายสรุปผลการศึกษา โดยเกริ่นนําถึงวิธีการปฏิบัติกอนแลวตามดวยผลการศึกษา  
                  (สรุปภาพรวม) ในแตละกลุมสาระ 
 2. สรุปผลการศึกษา โดยชี้ประเด็นผลการศึกษาท่ีไดครอบคลุมวัตถุประสงคหรือไม อยางไร 
 3. การสรุปผลการศึกษาท่ีดี ควรมีการอภิปรายผลการศึกษาวาสอดคลองกับงานวิจัยของผู 
                  ศึกษาพืชชนิดเดียวกับทางโรงเรียน เพ่ือเพ่ิมน้ําหนักความนาเชื่อถือของขอมูล 
 

สรุปใจความสําคัญ จากผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา (ชื่อพืช)........................  ของนักเรียน ระดับชั้น ...................................................... 
ระยะเวลาตั้งแต ว/ด/ป...................................ถึง ว/ด/ป .................................. ไดใชวานสาวหลง (พืชศึกษา) 
เปนสื่อในการเรียนการสอนของนักเรียน โดยบูรณาสูการเรียนการสอน 8 กลุมสาระ ไดแก กลุมสาระ
วิทยาศาสตร  กลุมสาระตางประเทศ...................................... และกลุมสาระภาษาไทย ซ่ึงไดทําการจัดทํา
แผนการเรียนการสอนโดยนําพืชศึกษาของโรงเรียนคือ วานสาวหลง เปนสื่อในการเรียนรูของนักเรียนในแตละ
ลําดับชั้น โดยแผนบูรณาการแตละระดับชั้นจะมีเนื้อหาท่ีตองเรียนรูครอบคลุมวัตถุประสงคการศึกษาดังนี้  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ดานรูปลักษณ ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด  ลักษณะทางนิเวศวิทยา การ
ขยายพันธุ การดูแลรักษา การเจริญเติบโต และการนําไปใชประโยชน ของวานสาวหลง  สามารถ สรุปผล
การศึกษา ดังนี้ 
        จากการเรียนรูในกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตรและภาษาไทย ไดใชใบงานการศึกษาลักษณะโครงสราง
ภายนอกของวานสาวหลง ในการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของวานสาวหลง สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
วานสาวหลงเปนไมลมลุก. รากสีน้ําตาล ประกอบดวยรากแกวและรากแขนง ลําตนตั้งตรงเองได  สีเขียวมีกาบ
ใบหุม ใบเรียวยาวรูปรีหอกกลับ ปลายแหลม ขอบใบบิด กวาง 4 – 8 ซม. ยาว 18-29  ซม. 
............................................................................................................. ทุกสวนมีกลิ่นหอม 
ซ่ึงจากผลกการศึกษาลักษณะ ราก ลําตน ใบ ดอก ผล เมล็ด  เม่ือนํามาขอมูลมาเปรียบเทียบกับขอมูล
การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร ของ กมลา โสภณ (2556) พบวา มีขอมูลการศึกษาท่ีเหมือนและใกลเคียง
กัน คือ ใบวานสาวหลงเปนใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมขอบขนาน ขนาดกวางประมาณ 5-8 ซม. ยาวประมาณ 
20-30 ซม. ปลายใบเรียวแหลม เกลียวบิดเล็กนอย โคนใบสอบหรือมน สีเขียวเขม ทุกสวนมีกลิ่นหอมแรง 
หลังจากบงชี้ไดเปนวานสาวหลงอยางชัดเจนแลว  จึงไดตรวจสอบขอมูลชื่อพ้ืนเมือง จากผลการศึกษาจากการ
สอบถามคนในทองถ่ิน ดวยเอกสาร ก.7 – 003 (หนาท่ี 1) พบวา วานสาวหลง ในพ้ืนท่ีทางภาคใต (จ.
สุราษฏรธานี)  เรียกวา  วานพารวย ซ่ึงตรงกับขอมูลการศึกษาของ นันทิดา พาไกล (2549) ไดทําการบันทึกไว
วา ชื่อพ้ืนเมืองของวานสาวหลงทางภาคใตเรียกวา วานพารวย นอกจากนี้ไดทําการสืบคนชื่อวิทยาศาสตร ชื่อ
วงศ และชื่อสามัญ ของวานสาวหลง ไดดังนี้  
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 ชื่อพ้ืนเมือง....................................................................................................................... 
 ชื่อวิทยาศาสตร.................................................................................................................. 
 ชื่อวงศ............................................................................................................................... 
 ชื่อสามัญ............................................................................................................................ 
 
*** สวนการสรุปในหัวขอท่ีเหลือ ใหสรุปคลายขอความดานบน  ซ่ึงเปนการหยิบยกใบงานตางๆ ท่ีเก่ียวของใน
แตละหัวขอ หรือแผนการเรียนรูท่ีไดปฏิบัติจริง นํามาเขียนสรุป และอภิปรายผล ดวยเอกสารจากบทท่ี 2 

ลักษณะทางนิเวศวิทยา ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

การขยายพันธุ .................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

การดูแลรักษา .................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

การเจริญเติบโต ................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 

การนําไปใชประโยชนดานตางๆ ....................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
  

การศึกษา (ชื่อพืช) .....................  ครั้งนี้  สงผลกับนักเรียน  ครู  ผูบริหาร  โรงเรียน  และชุมชน (ระบุ
ชุมชน) อยางไร ?  (ดานวิชาการ  ดานภูมิปญญา   ดานคุณธรรมและจริยธรรม) 
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การเขียนบรรณานุกรม (ทายเลม) 

 





 



 



 

 
   



 

 



 
 

 

 
 



 

       



 
 

 



 
 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 การแทรกหรือเพ่ิมเติมขอมูลตางๆ ท่ีสนับสนุนผลการศึกษาบทท่ี 4 และ 5 โดยใหทางโรงเรียน เลือก
ผลงาน หรือชิ้นงานนักเรียนท่ีดีท่ีสุดในแตละเรื่องท่ีปรากฏตามหัวขอสาระการเรียนรูวิชาตางๆ (เรียงหัวขอ
ลําดับผลงานตามบทท่ี 3)  ใบงานใหถายเอกสาร ขาวดํา/สี  แนบมา (ไมใชวิธีการแสกนภาพเนื่องจากไมชัดเจน) 
 
รูปแบบการแนบเอกสารเพ่ิมเติมในภาคผนวก 
 
 กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง................. ระดับชั้น.................. 
       -  ใบงาน................................................ 
       -  ชิ้นงาน 
  2.  แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง................. ระดับชั้น.................. 
       -  ใบงาน................................................ 
       -  ชิ้นงาน 
  3.  แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง................. ระดับชั้น.................. 
       -  ใบงาน................................................ 
       -  ชิ้นงาน 
 
กลุมสาระวิชาภาษาไทย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง................. ระดับชั้น.................. 
       -  ใบงาน................................................ 
       -  ชิ้นงาน 
  2.  แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง................. ระดับชั้น.................. 
       -  ใบงาน................................................ 
       -  ชิ้นงาน 
  

นํามาใสใหครบทั้ง 8 กลุมสาระ 



 
 
 
 
 
 
 

แนวทาง  

รายงานผลการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ธรรมชาติแหงชีวิต 

 
(ปรับปรุง ณ วันท่ี 28 กรกฎาคม 2560) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 
 
 

 
 รายงานผลการศึกษาธรรมชาติแหงชีวิต 

(ช่ือพืช)………………………………….. 

ประจําปการศึกษา …..….. 

 
 
 
 

                                                 สนองพระราชดําริโดย 

............................................................... 

 
 

ตําบล..................อําเภอ ...................   จังหวดั .................  
วันที่ 1  มิถุนายน  พ.ศ. ……… 

 
 

“ตัวอย่างปก” 

3 ซม. 

2.5 ซม. 

3 ซม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ใหพิมพหางจากสัญลักษณ  
1.5  เซนติเมตร  ตัวอักษร 
TH SarabunPSK                
ขนาด 18 ตัวหนา 

 ตราสญัลักษณโครงการฯ ขนาด 2.5 x 
3.5 เซนตเิมตร  
จัดวางตําแหนงไวก่ึงกลางหนากระดาษ 
สีตามตนฉบับ 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  18 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด  16 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  18 ตัวหนา  
(วันท่ีใหใชตามตัวอยาง พ.ศ 
ตามปท่ีสงรายงาน) 

เวน 4 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 4 บรรทัด 

เวน 2 บรรทัด 

เวน 4 บรรทัด 

3 ซม. 

 

3.5 ซม. 

2.5 ซม. 



 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
สนองพระราชดําริโดย 

 
โรงเรียน .................................................  ตําบล ..............  อําเภอ...................  จังหวัด .......................  

 
 

บทคัดยอ 
รายงานผลการศึกษาธรรมชาติแหงชีวิต 

(ช่ือพืช)……………………………………………… 
 
 ธรรมชาติแหงชีวิตเปนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดรู สามารถดําเนินชีวิตอยางเขาใจ เขาใจธรรมชาติรอบ
ตน รูและเขาใจคนรอบขาง เพ่ือนรวมงาน มีความเขาใจตน ดํารงตนอยางมีความสุข............................................ 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
 …………………………………………………………………………………………………....................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................ 
 

 

 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  18 ตัวหนา  

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  16 ตัวหนา  

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  16  ตัวปกต ิ 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอบคุณบุคคลตางๆ ท่ีทําใหงานสําเร็จไดไปดวยดี ไดแก บุคคล หนวยงาน ท่ีใหความรวมมือ ใหความ
ชวยเหลือ ในดานตางๆ โดยระบุถึงบทบาทในการชวยเหลือในแตละบุคคลกํากับไว (ควรระบุชื่อ – นามสกุล) 
ตัวอยาง ขอบคุณโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ท่ีไดใหแนวทางในการจัดการเรียนรู บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ขอบคุณท่ี
ปรึกษาฯ และเจาหนาท่ี อพ.สธ. ท่ีไดใหคําปรึกษา แนะนํา อีกท้ังไดตรวจสอบเอกสาร และขอขอบคุณผูบริหาร
สถานศึกษา ท่ีไดสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ การอํานวยความสะดวก และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน 
ตลอดจนขอขอบคุณคณะกรรมการโรงเรียน คณะครู นักเรียน บุคลากร สนับสนุนของโรงเรียน ผูปกครอง ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน รวมถึงผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทาน ท่ีเปนกําลังสําคัญ ในการดําเนินงานจนทําใหผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

 
 
 

 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   

โรงเรียน............................................................ 
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1. การเขียนกลาวขอบคุณ ควรกระชับได
ใจความ ไมยืดเย้ือแตใหรายละเอียดครบ 
 

2. สามารถเขียนได 1 – 2 ยอหนา  
 



คํานํา 
 

 ยอหนาท่ี 1 กลาวถึง ความเปนมา จุดประสงค เหตุผลของการทํารายงานฉบับนี้  หรือกลาวถึงแรง
บันดาลใจ กลาวเชิญชวนใหผูอานอยากอานรายงานเลมนี้  (เขียนสรุปคราวๆ) และโยงเขาสูเนื้อหายอหนาถัดไป
...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 ยอหนาท่ี 2  กลาวถึงรายงานประกอบดวยเนื้อหาอะไรบาง ดึงมาเฉพาะประเด็นท่ีนาสนใจ เพ่ือ
ชักชวนใหผูอานติดตาม และกลาวถึงแหลงท่ีมาของเนื้อหารายงาน รวบรวมผลการเรียนรูจากการศึกษาของใคร 
(นั ก เรี ยน )หรือการรวบรวมคนคว า  จากหนั งสื อ ใด  เ พ่ือประกอบการ เ ขียนรายงานใหสมบู รณ
.................................................................................................................................................... 
  ยอหนาท่ี 3 กลาวถึงประโยชนท่ีผูอานจะไดรับจากการอานรายงานฉบับนี้ พอสังเขป........................ 
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

       คณะกรรมการดําเนินงาน  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   

โรงเรียน............................................................ 
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สารบัญ 

   (เวน 1 บรรทัดพิมพ  TH SarabanPSK  ขนาด 16 point) 

                หนา 

บทคัดยอ           ก 

 กิตติกรรมประกาศ          ข  

 คํานํา            ค 

 สารบัญ          ง - จ 

 สารบัญภาพ           ฉ 

 สารบัญตาราง           ช  

 บทท่ี 1 บทนํา   

  1.1 ความสําคัญและท่ีมา       ....-.... 

  1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา      ....-.... 

  1.3 ปจจัยเปาหมายรวม        ....-.... 

  1.4 ปจจัยเปาหมายเฉพาะ      ....-.... 

  1.5 ปจจัยท่ีใชเพ่ือชวยในการศึกษา     ....-.... 

  1.6 ขอบเขตของการศึกษา      ....-..... 

 บทท่ี 2 การตรวจเอกสาร (แสดงท่ีมาของขอมูลพืชท่ีไดจากการสืบคน)   ....-.... 

 บทท่ี 3 อุปกรณและวิธีการ        

  3.1 การจัดการ 

   3.1.1 การจัดการเพ่ือใหเกิดการบริหาร    ....-.... 

   3.1.2 การจัดการเพ่ือใหเกิดการเรียนรู     ....-.... 

  3.2 การศึกษาธรรมชาติแหงชีวิต 

 บทท่ี 4  ผลการศึกษา        ....-..... 

 บทท่ี 5  สรุปผลการศึกษา       ....-..... 

 เอกสารอางอิง         ....-..... 
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                    หนา 

ภาคผนวก 

 แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และผลงาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย         ... - ... 

 แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และผลงาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ... - ... 

 แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และผลงาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร      ... - ... 

แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และผลงาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม        ... - ... 

 แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และผลงาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา  

และพละศึกษา                       ... - ... 

แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และผลงาน กลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาตางประเทศ          ... - ... 

แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และผลงาน กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี         ... - ... 

 แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และผลงาน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ            ... - ... 

 

              - ภาพประกอบและกิจกรรมการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1  

บทนํา 

 

  จากพระราชดําริบางประการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความวา  “การ
สอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความ
นาสนใจ และเกิดความปติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมท่ีใหเกิด
ความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียดซ่ึงจะ
เปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว” ใหไว ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2536 ณ อาคารท่ีประทับในสํานักงาน
ชลประทาน เขต 1 จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนท่ีมาของการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 โรงเรียน (ชือ่สถานศึกษา).....................................ไดเขารวมสนองพระราชดําริ เม่ือ ปพ.ศ. ............  ได
การจัดการเรียนรูใหตระหนักถึงการหวงแหน การอนุรักษ และการนําไปใชประโยชน ทางโรงเรียนไดจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนตามศักยภาพของผูเรียนในทุกระดับชั้นและสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางข้ัน
พ้ืนฐาน  

 ขอมูลสถานศึกษา .................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................ 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 

ปจจัยเปาหมายรวม :  พืชศึกษา (ชื่อพืช).....................................................................จํานวน..................ชนิด   

ปจจัยเปาหมายเฉพาะ :  สวนประกอบ / องคประกอบยอย ของพืชศึกษา  

พืชศึกษา (ช่ือพืช).............. องคประกอบยอย เชน ราก ลําตน ใบ ดอก ผล เมล็ด  

ปจจัยท่ีใชเพ่ือชวยในการศึกษา :  แสดงรายละเอียด เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ใบงาน บุคลากร 

ขอบเขตของการศึกษา  

 .............................................................................................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 
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บทที่ 2 

การตรวจสอบเอกสาร 

 ในสวนนี้เปนการเขียนเก่ียวกับสิ่งท่ีโรงเรียนไดมาจากการศึกษาคนควาและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ดังนั้น
ในสวนนี้จึงประกอบไปดวย  แนวคิดทฤษฎี  หลักการ  ขอเท็จจริง  แนวความคิดของผูรู  และผลงานการศึกษา
ท่ีเก่ียวของ  จากแหลงตางๆ แลวเขียนใหเปนเรื่องเดียวกัน โดยท้ังหมดท่ีกลาวถึงนี้จะตองสัมพันธกับการศึกษา
พืชศึกษาของทางโรงเรียนเอง  ซ่ึงการตรวจสอบเอกสารชวยใหทราบผลงานการศึกษาของผูเชี่ยวชาญท่ีผานมามี
การศึกษากวางขวางมากนอยแคไหน  ในแงมุมใด  ผลการศึกษาเปนเชนไร  ซ่ึงเปนหลักฐานสําคัญท่ีจะนํามา
ประกอบเหตุผลในการตั้งสมมติฐานของผูวิจัยและนํามาประกอบเหตุผลในการอภิปรายผลการวิจัย  (สามารถ
เขียนไดหลายหนา) 

หลักการเขียน 

 1 เขียนเปนบทความเรียงความเปนเรื่องๆ เดียวกัน แมจะคนความาจากหนังสือหลายเลมก็ตาม โดย
อาจยกบทความการศึกษามา แลวมาเขียนตามความเขาใจ แตละตอนมีการสรุปดวยถอยคําหรือความคิดของผู
ศึกษาเอง 

 2. เรียงลําดับเนื้อหาสาระท่ีไดจากการคนควาตามความเหมาะสม โดยจัดลําดับแนวคิดทฤษฎีท่ีเราจะ
นําเสนอโดยแบงเปนหัวขอใหญและหัวขอยอยลงไป 

 3. เสนอแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีเราจะศึกษา  แลวตามดวยงานการศึกษาท่ีเก่ียวของ 

 4. มีการวิเคราะหเปรียบเทียบจุดเดน จุดดอยของเอกสาร แลวนําแนวคิดท่ีไดจากการคนควาจาก
หนังสือของผูอ่ืนแลวมาประยุกตกับพัฒนาศึกษาของโรงเรียนดวยวิธีใหม 

 5. การเสนอรายงานท้ังหมดมีใจความถูกตอง ตรงตามตนฉบับ ไมลําเอียง และมิใชการลอกขอความ 

 6. รูปแบบการนําเสนอถูกตองตามหลักภาษาและหลักการเขียนเอกสารวิชาการ  

 7. เม่ือนําขอความหรือบทความใดมาเขียนในเนื้อหาแลวให เขียนอางในเนื้อหาตามหลังขอความนั้น
ดวย 

 

แหลงท่ีใชในการคนควา สืบคน เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  1. ตํารา (Text Book) 2. รายงานวจิัยพรรณไม (Research Report) 3. วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธ 
(Thesis) 4. สารานุกรม 5. วารสาร (Journal)  6. การสืบคนจากอินเตอรเนต (Internet) 

 

 



บทที่ 3 

อุปกรณและวิธีการ 

3.1 การจัดการ 

3.1.1 การจัดการเพ่ือใหเกิดการบริหาร 

 การประชุม แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน วางแผนและมอบหมายงาน ดําเนินงานตาม 

แผน ติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินผล 

 

3.1.2 การจัดการเพ่ือใหเกิดการเรียนรู 

  การวางแผนการบูรณาการสูการเรียนการสอนทุกกลุมสาระ ทุกระดับชั้น โดยการแสดงผังมโนทัศน 
(Mind Mapping) โดยมีการจัดทําแผนบูรณาการในทุกกลุมสาระ ทุกระดับชั้น เชนการบูรณาการธรรมชาติแหง
ชีวิต กับสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย โดยการเขียนเรียงความบรรยายพืชศึกษา เปนตน 

 

3.2 การศึกษาธรรมชาติแหงชีวิต 

 แสดงวิธีการ แตละลําดับข้ันการเรียนรู 

1. สัมผัสเรียนรูวงจรชวีิตของชีวภาพ 

      1.1 ศึกษาดานรูปลักษณ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานรูปลักษณ 

      1.2 ศึกษาดานคุณสมบัติ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานคุณสมบัติ 

      1.3 ศึกษาดานพฤติกรรม ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานพฤติกรรม 

2. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกตาง 

          2.1 รูปลักษณกับรูปกายตน 

          2.2 คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน 

          2.3 พฤติกรรมกับจิตอารมณและพฤติกรรมของตน 

3. สรุปองคความรูท่ีไดจากการศึกษาธรรมชาติแหงชีวิต 

4. สรุปแนวทางเพ่ือนําไปสูการประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

 

  



บทที่ 4  

ผลการศึกษา 

 

นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษา แสดงผลการศึกษาตามลําดับข้ันการเรียนรู 

1. สัมผัสเรียนรูวงจรชวีิตของชีวภาพ 

           1.1 ศึกษาดานรูปลักษณ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานรูปลักษณ 

            1.2 ศึกษาดานคุณสมบัติ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานคุณสมบัติ 

            1.3 ศึกษาดานพฤติกรรม ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานพฤติกรรม 

2. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกตาง 

     2.1 รูปลักษณกับรูปกายตน 

     2.2 คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน 

     2.3 พฤติกรรมกับจิตอารมณและพฤติกรรมของตน 

3. สรุปองคความรูท่ีไดจากการศึกษาธรรมชาติแหงชีวิต 

4. สรุปแนวทางเพ่ือนําไปสูการประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5  

สรุปผลการศึกษา 

 

สรุปใจความสําคัญ จากผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษา ธรรมชาติแหงชีวิต ของนักเรียน ระดับชั้น ................................................................ 

ระยะเวลาตั้งแต ว/ด/ป...................................ถึง ว/ด/ป .................................. สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

สรุปใจความสําคัญ : องคความรูท่ีผูเรียนไดคนพบจากการเรียนรู ดานรูปลักษณ เชน สีของใบ............ ไดเห็น
ความตางของสีในแตละชวงอายุ ดานคุณคุณสมบัติ เชน กลิ่นของดอก................. และไดเห็นความตางของกลิ่น
แตละชวงอายุ และดานพฤติกรรม เชน การบานของดอก................ ไดเห็นความตางของการบานในแตละชวง
อายุ จากนั้นสรุปขอมูลการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง ในแตละเรื่องกับชีวิตตน และสรุปเปนขอคิด คติธรรม
เพ่ือนําไปสูการประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

 

วิจารณผลการศึกษา : 

ใหพิจารณาความสมบูรณ ของผลการศึกษาดานรูปลักษณ คุณสมบัติ และพฤติกรรม  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารอางอิง 

          การนําขอความของผูอ่ืนมาประกอบในรายงานของตน เพ่ือเปนการใหเกียรติแกเจาของขอความนั้น จึง
จําเปนตองมีการอางอิงตามท่ีไดกลาวไปแลวในการตรวจเอกสารและผลการศึกษา โดยใหใสรายละเอียดของ
หนังสือเลมท่ีคัดลอกขอความมาในรายการเอกสารอางอิง ตัวอยางดังนี้ 

     1.หนังสือ 

สุนทรี  สิงหบุตรา.  2540.  สรรพคุณสมุนไพร  200 ชนิด.  โรงพิมพดอกเบี้ย. กรุงเทพฯ.  หนา 95. 

Dieter Mueller – Dombois Heinz Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. 

                   John  Wiley & Sons, Inc. New York. pp. 546-547. 

     2.วารสาร 

 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ. 2543 “มะนาว” เปดกรุกลางบาน  

                  จุลสารงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน. ปท่ี 9 ฉบับ 6 : หนา 7. 

Hattori, S. 1967. Studies of the Asiatic species of the genus Porella (Hepatica) 1.some new or 
        little known Asiatic species of the genus Porella J. Hattori bot. Lab. V.30 : pp. 
        129-151 

     3.อินเตอรเน็ต 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ.2547.บอระเพ็ดพุงชาง.www.uru.ac.th (23 กันยายน 2547).  

 

ภาคผนวก 

 ประกอบดวยขอมูลเพ่ิมเติมท่ีไมสามารถจัดอยูในหัวขอตางๆ ของรายงานได เชน ตัวอยางใบงาน  
ชิ้นงาน  ผลงานนักเรียนในแตละระดับชั้น  ภาพประกอบการศึกษา 

 



 
 
 
 
 
 
 

แนวทาง  

รายงานผลการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

สรรพสิ่งลวนพนัเกี่ยว 

 
 

(ปรับปรุง ณ วันท่ี 28 กรกฎาคม 2560) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 
 
 

 
 รายงานผลการศึกษาสรรพส่ิงลวนพันเกี่ยว 

(ช่ือพืช)……………………………………….. 

ประจําปการศึกษา …..….. 

 
 
 
 

                                                 สนองพระราชดําริโดย 

............................................................... 

 
 

ตําบล..................อําเภอ ...................   จังหวดั .................  
วันที่ 1  มิถุนายน  พ.ศ. ……… 

 
 

“ตัวอย่างปก” 

3 ซม. 

2.5 ซม. 

3 ซม. 

ใหพิมพหางจากสัญลักษณ  
1.5  เซนติเมตร  ตัวอักษร 
TH SarabunPSK                
ขนาด 18 ตัวหนา 

 ตราสญัลักษณโครงการฯ ขนาด 2.5 x 
3.5 เซนตเิมตร  
จัดวางตําแหนงไวก่ึงกลางหนากระดาษ 
สีตามตนฉบับ 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  18 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด  16 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  18 ตัวหนา  
(วันท่ีใหใชตามตัวอยาง พ.ศ 
ตามปท่ีสงรายงาน) 

เวน 4 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 4 บรรทัด 

เวน 2 บรรทัด 

เวน 4 บรรทัด 

3 ซม. 

 

3.5 ซม. 

2.5 ซม. 



 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

งานสวนพฤกศาสตรโรงเรียน 
สนองพระราชดําริโดย 

 
โรงเรียน .................................................  ตําบล ..............  อําเภอ...................  จังหวัด .......................  

 
 

บทคัดยอ 
รายงานผลการศึกษาสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 
(ช่ือพืช)……………………………………………. 

 
 สรรพสิ่งลวนพันเก่ียวเปนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเขาใจการอยูรวมกันในสังคม อยางสมดุล สันติ 
เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูความเก่ียวพัน ความสัมพันธ สัมพันธภาพ ความผูกพัน และดุลยภาพ................................ 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
 …………………………………………………………………………………………………....................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

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

 
 
 

 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  18 ตัวหนา  

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  16 ตัวหนา  

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  16  ตัวปกต ิ 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอบคุณบุคคลตางๆ ท่ีทําใหงานสําเร็จไดไปดวยดี ไดแก บุคคล หนวยงาน ท่ีใหความรวมมือ ใหความ
ชวยเหลือ ในดานตางๆ โดยระบุถึงบทบาทในการชวยเหลือในแตละบุคคลกํากับไว (ควรระบุชื่อ – นามสกุล) 
ตัวอยาง ขอบคุณโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ท่ีไดใหแนวทางในการจัดการเรียนรู บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ขอบคุณท่ี
ปรึกษาฯ และเจาหนาท่ี อพ.สธ. ท่ีไดใหคําปรึกษา แนะนํา อีกท้ังไดตรวจสอบเอกสาร และขอขอบคุณผูบริหาร
สถานศึกษา ท่ีไดสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ การอํานวยความสะดวก และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน 
ตลอดจนขอขอบคุณคณะกรรมการโรงเรียน คณะครู นักเรียน บุคลากร สนับสนุนของโรงเรียน ผูปกครอง ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน รวมถึงผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทาน ท่ีเปนกําลังสําคัญ ในการดําเนินงานจนทําใหผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

 
 
 

 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   

โรงเรียน............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  18 ตัวหนา  
ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  16  ตัวปกติ  

1. การเขียนกลาวขอบคุณ ควรกระชับได
ใจความ ไมยืดเย้ือแตใหรายละเอียดครบ 
 

2. สามารถเขียนได 1 – 2 ยอหนา  
 



สารบัญ 

   (เวน 1 บรรทัดพิมพ  TH SarabanPSK  ขนาด 16) 

                หนา 

บทคัดยอ           ก 

 กิตติกรรมประกาศ          ข  

 คํานํา            ค 

 สารบัญ          ง - จ 

 สารบัญภาพ           ฉ 

 สารบัญตาราง           ช  

 บทท่ี 1 บทนํา   

  1.1 ความสําคัญและท่ีมา       ....-.... 

  1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา      ....-.... 

  1.3 ปจจัยเปาหมายรวม        ....-.... 

  1.4 ปจจัยเปาหมายเฉพาะ      ....-.... 

  1.5 ปจจัยท่ีใชเพ่ือชวยในการศึกษา     ....-.... 

  1.6 ขอบเขตของการศึกษา      ....-..... 

 บทท่ี 2 การตรวจเอกสาร (แสดงท่ีมาของขอมูลพืชท่ีไดจากการสืบคน)   ....-.... 

 บทท่ี 3 อุปกรณและวิธีการ        

  3.1 การจัดการ 

   3.1.1 การจัดการเพ่ือใหเกิดการบริหาร    ....-.... 

   3.1.2 การจัดการเพ่ือใหเกิดการเรียนรู     ....-.... 

  3.2 การศึกษาสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว 

 บทท่ี 4  ผลการศึกษา        ....-..... 

 บทท่ี 5  สรุปผลการศึกษา       ....-..... 

 เอกสารอางอิง         ....-..... 

   

 

 

 

ตัวอักษร TH SarabunPSK  

ขนาด  16  ตัว ปกติ  
 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  18 ตัวหนา  



           หนา 

 ภาคผนวก 

 แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และผลงาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย         ... - ... 

 แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และผลงาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ... - ... 

 แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และผลงาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร      ... - ... 

แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และผลงาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม        ... - ... 

 แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และผลงาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา  

และพละศึกษา                       ... - ... 

แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และผลงาน กลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาตางประเทศ          ... - ... 

แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และผลงาน กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี         ... - ... 

 แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และผลงาน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ            ... - ... 

 

              - ภาพประกอบและกิจกรรมการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 

บทนํา 

 

  จากพระราชดําริบางประการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความวา  “การ
สอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความ
นาสนใจ และเกิดความปติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมท่ีใหเกิด
ความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียดซ่ึงจะ
เปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว” ใหไว ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2536 ณ อาคารท่ีประทับในสํานักงาน
ชลประทาน เขต 1 จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนท่ีมาของการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 โรงเรียน (ชือ่สถานศึกษา).....................................ไดเขารวมสนองพระราชดําริ เม่ือ ปพ.ศ. ............  ได
การจัดการเรียนรูใหตระหนักถึงการหวงแหน การอนุรักษ และการนําไปใชประโยชน ทางโรงเรียนไดจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนตามศักยภาพของผูเรียนในทุกระดับชั้นและสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางข้ัน
พ้ืนฐาน  

 ขอมูลสถานศึกษา ................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

ปจจัยเปาหมายรวม :  พืชศึกษา (ชื่อพืช)........................................................จํานวน..................ชนิด   

          สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ (ระบุชื่อ).............................................. จํานวน..................ชนิด 

เชน มดแดง หนอน เปนตน (มีผลการศึกษาดานรูปลักษณ คุณสมบัติ พฤติกรรม   และมีธรรมชาติของความพัน
เก่ียวกับพืชศึกษา) 

          สิ่งไมมีชีวิต    (ระบุชือ่)........................................... จาํนวน....................ชนิด /ประเภท 

เชน ดิน น้ํา ลม แสง เปนตนมีผลการศึกษาดานรูปลักษณ คุณสมบัติ และมีธรรมชาติของความพันเก่ียวกับพืช
ศึกษา) 

 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  18 ตัวหนา  
ตัวอักษร TH SarabunPSK  

ขนาด  16  ตัว ปกติ  
 



 

ปจจัยเปาหมายเฉพาะ :  สวนประกอบ / องคประกอบยอย ของพืชศึกษา สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ สิ่งมีชีวิต และ 

             สิ่งไมมีชีวิต ท่ีใชในการเรียนรู   

พืชศึกษา (ชื่อพืช).............. องคประกอบยอย เชน ราก ลําตน ใบ ดอก ผล เมล็ด  

               สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ (ระบุชื่อ)..........องคประกอบยอย เชน สวนหวั สวนอก สวนทอง  

             สิ่งไมมีชีวิต   (ระบุชื่อ)..........องคประกอบยอย เชน ดานหนา ดานหลัง  

ปจจัยท่ีใชเพ่ือชวยในการศึกษา :  แสดงรายละเอียด เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ใบงาน บุคลากร 

 ขอบเขตของการศึกษา  
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...............................................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

การตรวจเอกสาร 

 ในสวนนี้เปนการเขียนเก่ียวกับสิ่งท่ีโรงเรียนไดมาจากการศึกษาคนควาและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ดังนั้น
ในสวนนี้จึงประกอบไปดวย  แนวคิดทฤษฎี  หลักการ  ขอเท็จจริง  แนวความคิดของผูรู  และผลงานการศึกษา
ท่ีเก่ียวของ  จากแหลงตางๆ แลวเขียนใหเปนเรื่องเดียวกัน โดยท้ังหมดท่ีกลาวถึงนี้จะตองสัมพันธกับการศึกษา
พืชศึกษาของทางโรงเรียนเอง  ซ่ึงการตรวจสอบเอกสารชวยใหทราบผลงานการศึกษาของผูเชี่ยวชาญท่ีผานมามี
การศึกษากวางขวางมากนอยแคไหน  ในแงมุมใด  ผลการศึกษาเปนเชนไร  ซ่ึงเปนหลักฐานสําคัญท่ีจะนํามา
ประกอบเหตุผลในการตั้งสมมติฐานของผูวิจัยและนํามาประกอบเหตุผลในการอภิปรายผลการวิจัย  (สามารถ
เขียนไดหลายหนา) 

หลักการเขียน 

 1 เขียนเปนบทความเรียงความเปนเรื่องๆ เดียวกัน แมจะคนความาจากหนังสือหลายเลมก็ตาม โดย
อาจยกบทความการศึกษามา แลวมาเขียนตามความเขาใจ แตละตอนมีการสรุปดวยถอยคําหรือความคิดของผู
ศึกษาเอง 

 2. เรียงลําดับเนื้อหาสาระท่ีไดจากการคนควาตามความเหมาะสม โดยจัดลําดับแนวคิดทฤษฎีท่ีเราจะ
นําเสนอโดยแบงเปนหัวขอใหญและหัวขอยอยลงไป 

 3. เสนอแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีเราจะศึกษา  แลวตามดวยงานการศึกษาท่ีเก่ียวของ 

 4. มีการวิเคราะหเปรียบเทียบจุดเดน จุดดอยของเอกสาร แลวนําแนวคิดท่ีไดจากการคนควาจาก
หนังสือของผูอ่ืนแลวมาประยุกตกับพัฒนาศึกษาของโรงเรียนดวยวิธีใหม 

 5. การเสนอรายงานท้ังหมดมีใจความถูกตอง ตรงตามตนฉบับ ไมลําเอียง และมิใชการลอกขอความ 

 6. รูปแบบการนําเสนอถูกตองตามหลักภาษาและหลักการเขียนเอกสารวิชาการ  

 7. เม่ือนําขอความหรือบทความใดมาเขียนในเนื้อหาแลวให เขียนอางในเนื้อหาตามหลังขอความนั้น
ดวย 

 

แหลงท่ีใชในการคนควา สืบคน เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  1. ตํารา (Text Book) 2. รายงานวิจัยพรรณไม (Research Report) 3. วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธ 
(Thesis) 4. สารานุกรม 5. วารสาร (Journal) 6. การสืบคนจากอินเตอรเนต (Internet) 

 

 



บทที่ 3 

อุปกรณและวิธีการ 

3.1 การจัดการ 

3.1.1 การจัดการเพ่ือใหเกิดการบริหาร 

 การประชุม แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน วางแผนและมอบหมายงาน ดําเนินงานตาม 

แผน ติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินผล 

 

3.1.2 การจัดการเพ่ือใหเกิดการเรียนรู 

 การวางแผนการบูรณาการสูการเรียนการสอนทุกกลุมสาระ ทุกระดับชั้น โดยการแสดงผังมโนทัศน 
(Mind Mapping) โดยมีการจัดทําแผนบูรณาการในทุกกลุมสาระ ทุกระดับชั้น  เชนการบูรณาการสรรพสิ่งลวน
พันเก่ียว กับสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย โดยการเขียนเรียงความบรรยายความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ 
กับพืชศึกษา เปนตน 

 

3.2 การศึกษาสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว 

 แสดงวิธีการ แตละลําดับข้ันการเรียนรู 

1. รวบรวมองคความรูท่ีไดจากการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต 
2. เรียนรูธรรมชาติของปจจัยชีวภาพอ่ืนท่ีเขามาเก่ียวของกับปจจัยหลัก  
  2.1 เรียนรูดานรูปลักษณ คุณสมบัติ พฤติกรรม 
  2.2 สรปุผลการเรียนรู 
3. เรียนรูธรรมชาติของปจจัยกายภาพ (ดิน น้ํา แสง อากาศ)  
  3.1 เรียนรูดานรูปลักษณ คุณสมบัติ  
  3.2 สรปุผลการเรียนรู 
  
4. เรียนรูธรรมชาติของปจจัยอ่ืนๆ (ปจจัยประกอบ เชน วัสดุอุปกรณ อาคาร สถานท่ี) 
5. เรียนรูธรรมชาติของความพันเก่ียวระหวางปจจัย 
  5.1 เรียนรู วิเคราะหใหเห็นความสัมพันธและสัมพันธภาพ 
  5.2 เรียนรู วิเคราะหใหเห็นความผูกพัน 
6. สรุปผลการเรียนรู ดุลยภาพของความพันเก่ียว 
 
 



บทที่ 4  

ผลการศึกษา 

 

นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษา แสดงผลการศึกษาตามลําดับข้ันการเรียนรู 

1. รวบรวมองคความรูท่ีไดจากการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต 
2. เรียนรูธรรมชาติของปจจัยชีวภาพอ่ืนท่ีเขามาเก่ียวของกับปจจัยหลัก  
  2.1 เรียนรูดานรูปลักษณ คุณสมบัติ พฤติกรรม 
  2.2 สรุปผลการเรียนรู 
3. เรียนรูธรรมชาติของปจจัยกายภาพ (ดิน น้ํา แสง อากาศ)  
  3.1 เรียนรูดานรูปลักษณ คุณสมบัติ  
  3.2 สรุปผลการเรียนรู 
  
4. เรยีนรูธรรมชาติของปจจัยอ่ืนๆ (ปจจัยประกอบ เชน วัสดุอุปกรณ อาคาร สถานท่ี) 
5. เรียนรูธรรมชาติของความพันเก่ียวระหวางปจจัย 
  5.1 เรียนรู วิเคราะหใหเห็นความสัมพันธและสัมพันธภาพ 
  5.2 เรียนรู วิเคราะหใหเห็นความผูกพัน 
6. สรุปผลการเรียนรู ดุลยภาพของความพันเก่ียว 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5  

สรุปผลการศึกษา 

 

สรุปใจความสําคัญ จากผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว ของนักเรยีน ระดับชั้น .......................................................... 
ระยะเวลาต้ังแต ว/ด/ป...................................ถึง ว/ด/ป .................................. สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

สรุปใจความสําคัญ : รวบรวมองคความรูท่ีไดจากการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต เรียนรูดานรูปลักษณ 
คุณสมบัติ พฤติกรรมของปจจัยชีวภาพอ่ืนท่ีเขามาเก่ียวของกับปจจัยหลัก เชน แมลง สิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ เปนตน 
เรียนรูดานรูปลักษณ คุณสมบัติ ของปจจัยกายภาพ เชน ดิน น้ํา แสง อากาศ เปนตน เรียนรูธรรมชาติของ
ปจจัยอ่ืนๆ เชน วัสดุอุปกรณ เรียนรูวิเคราะหธรรมชาติของความพันเก่ียวระหวางปจจัย เห็นความสัมพันธและ
สัมพันธภาพ และสรุปดุลยภาพของความพันเก่ียว 

ตัวอยางเชน ชื่อพืช .......................... (ลักษณะทางพฤกษศาสตร ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด)  
พบสิ่งมีชีวิตท่ีเขามามีความสัมพันธในชวงเวลา 08.00 น. – 16.30 น. เชน มดแดง ผึ้ง เพลี้ย แมลงวันหัวเขียว 
ฯลฯ การวิเคราะหสวนประกอบของสิ่งมีชีวิต เชน มดแดงมีสวนประกอบคือ สวนหัว สวนอก และสวนทอง 
สวนหัว ประกอบดวย หนวด ตา เข้ียว และปาก สวนอก ประกอบดวยลําตัว และขาท้ัง 3 คู และสวนทอง 
ประกอบดวยทวาร และอวัยวะสืบพันธุ หัวของมดแดงทรงกลมรี สีน้ําตาลแดง สวนอกของมดแดงรูปทรงรี สี
น้ําตาลแดง และสวนทองรูปทรงรีปลายแหลม สีน้ําตาลแดง มดแดงมีพฤติกรรมในการสรางรัง โดยการนําใบ
..............มาเรียงซอนกันเปนรัง และใชขาคูหนาในการเคลื่อนยายใบไม นอกจากสิ่งมีชีวิตแลว พบสิ่งไมมีชีวิต 
เชน ดิน น้ํา แสง อากาศ บริเวณรอบตน............. ตัวอยางเชน หินมีลักษณะเปนทรงหาเหลี่ยม สีน้ําตาลเขม ผิว
ขรุขระ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 เซนติเมตร มดแดงมีความสัมพันธกับตน...........โดยการใชเปนท่ีหลบภัย หา
อาหาร และสืบพันธุ มดแดงมีปริมาณท่ีพอเหมาะกับตน................. 
 
วิจารณผลการศึกษา : 

ใหพิจารณาความสมบูรณ ของผลการศึกษาเรื่องการวิเคราะหสรรพสิ่งลวนพันเก่ียวของปจจัยท่ีเขามามี
ความสัมพันธ การวิเคราะหความสัมพันธ ความผูกพัน และดุลยภาพท่ีเกิดข้ึน 

 
เชน การศึกษาสรรพสิ่งลวนพันเก่ียวของโรงเรียน................ ไดศึกษาธรรมชาติแหงชีวิตของปจจัยอ่ืน ท่ี

เขามาเก่ียวของกับปจจัยหลัก จํานวน 10 ชนิด ซ่ึงมีจํานวนนอย ควรศึกษาจํานวนชนิดเพ่ิมมากข้ึน และ
ชวงเวลาในการศึกษายังไมครอบคลุม ควรศึกษาในชวงเวลาหลัง 18.00 น. เพ่ือใหทราบถึงปริมาณ และชนิด
ของสิ่งมีชีวิตท่ีเขามามีความสัมพันธ 
  

 



เอกสารอางอิง 

          การนําขอความของผูอ่ืนมาประกอบในรายงานของตน เพ่ือเปนการใหเกียรติแกเจาของขอความนั้น จึง
จําเปนตองมีการอางอิงตามท่ีไดกลาวไปแลวในการตรวจเอกสารและผลการศึกษา โดยใหใสรายละเอียดของ
หนังสือเลมท่ีคัดลอกขอความมาในรายการเอกสารอางอิง ตัวอยางดังนี้ 

สุนทรี  สิงหบุตรา.  2540.  สรรพคุณสมุนไพร  200 ชนิด.  โรงพิมพดอกเบี้ย. กรุงเทพฯ.  หนา 95. 

Dieter Mueller – Dombois Heinz Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. 

                   John  Wiley & Sons, Inc. New York. pp. 546-547. 

     2.วารสาร 

 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ. 2543 “มะนาว” เปดกรุกลางบาน  

                  จุลสารงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน. ปท่ี 9 ฉบับ 6 : หนา 7. 

Hattori, S. 1967. Studies of the Asiatic species of the genus Porella (Hepatica) 1.some new or 
        little known Asiatic species of the genus Porella J. Hattori bot. Lab. V.30 : pp. 
        129-151 

     3.อินเตอรเน็ต 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ.2547.บอระเพ็ดพุงชาง.www.uru.ac.th (23 กันยายน 2547).  

 

ภาคผนวก 

 ประกอบดวยขอมูลเพ่ิมเติมท่ีไมสามารถจัดอยูในหัวขอตางๆ ของรายงานได เชน ตัวอยางใบงาน  
ชิน้งาน  ผลงานนักเรียนในแตละระดับชั้น  ภาพประกอบการศึกษา 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

แนวทาง  

รายงานผลการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ประโยชนแทแกมหาชน 

 
 

(ปรับปรุง ณ วันท่ี 28 กรกฎาคม 2560) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 
 
 

 
 รายงานผลการศึกษาประโยชนแทแกมหาชน 

(ช่ือพืช)………………………………………………. 

ประจําปการศึกษา …..….. 

 
 
 
 

                                                 สนองพระราชดําริโดย 

............................................................... 

 
 

ตําบล..................อําเภอ ...................   จังหวดั .................  
วันที่ 1  มิถุนายน  พ.ศ. ……… 

 
 

“ตัวอย่างปก” 

3 ซม. 

2.5 ซม. 

3 ซม. 

ใหพิมพหางจากสัญลักษณ  
1.5  เซนติเมตร  ตัวอักษร 
TH SarabunPSK                
ขนาด 18 ตัวหนา 

 ตราสญัลักษณโครงการฯ ขนาด 2.5 x 
3.5 เซนตเิมตร  
จัดวางตําแหนงไวก่ึงกลางหนากระดาษ 
สีตามตนฉบับ 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  18 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด  16 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  18 ตัวหนา  
(วันท่ีใหใชตามตัวอยาง พ.ศ 
ตามปท่ีสงรายงาน) 

เวน 4 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 4 บรรทัด 

เวน 2 บรรทัด 

เวน 4 บรรทัด 

3 ซม. 

 

3.5 ซม. 

2.5 ซม. 



 
 
 
 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

งานฐานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
สนองพระราชดําริโดย 

 
โรงเรียน .................................................  ตําบล ..............  อําเภอ...................  จังหวัด .......................  

 
 

บทคัดยอ 
รายงานผลการศึกษาประโยชนแทแกมหาชน 

(ช่ือพืช)……………………………………. 
 
 ประโยชนแทแกมหาชนเปนการเรียนรูท่ีใหผูเรียน ตระหนัก เห็นคุณประโยชนของทรัพยากร และมีภูมิ
ปญญาในการนําผลการเรียนรูไปใชประโยชนตอสวนรวมอยางยั่งยืน ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต อยาง
สะดวกสบาย มีความสุข โดยการศึกษานี้เพ่ือท่ีจะเรียนรูกระบวนการคิด วิเคราะห ศักยภาพ มีจินตนาการ 
และมีกระบวนการคิดอยางสรางสรรค.................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
 …………………………………………………………………………………………………....................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

 
 ……………………………………………………………………………………………….........................................…........... 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอบคุณบุคคลตางๆ ท่ีทําใหงานสําเร็จไดไปดวยดี ไดแก บุคคล หนวยงาน ท่ีใหความรวมมือ ใหความ
ชวยเหลือ ในดานตางๆ โดยระบุถึงบทบาทในการชวยเหลือในแตละบุคคลกํากับไว (ควรระบุชื่อ – นามสกุล) 
ตัวอยาง ขอบคุณโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ท่ีไดใหแนวทางในการจัดการเรียนรู บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ขอบคุณท่ี
ปรึกษาฯ และเจาหนาท่ี อพ.สธ. ท่ีไดใหคําปรึกษา แนะนํา อีกท้ังไดตรวจสอบเอกสาร และขอขอบคุณผูบริหาร
สถานศึกษา ท่ีไดสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ การอํานวยความสะดวก และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน 
ตลอดจนขอขอบคุณคณะกรรมการโรงเรียน คณะครู นักเรียน บุคลากร สนับสนุนของโรงเรียน ผูปกครอง ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน รวมถึงผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทาน ท่ีเปนกําลังสําคัญ ในการดําเนินงานจนทําใหผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

 
 
 

 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน  

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   

โรงเรียน............................................................ 
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1. การเขียนกลาวขอบคุณ ควรกระชับได
ใจความ ไมยืดเย้ือแตใหรายละเอียดครบ 
 

2. สามารถเขียนได 1 – 2 ยอหนา  
 



คํานํา 
 

 …………………………………………………………………………………………………....................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
....................................................................................................... 
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...............................................................................................................................................................................
....................................................................................................... 
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...............................................................................................................................................................................
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สารบัญ 

   (เวน 1 บรรทัดพิมพ  TH SarabanPSK  ขนาด 16 ) 

                หนา 

บทคัดยอ           ก 

 กิตติกรรมประกาศ          ข  

 คํานํา            ค 

 สารบัญ          ง - จ 

 สารบัญภาพ           ฉ 

 สารบัญตาราง           ช  

 บทท่ี 1 บทนํา   

  1.1 ความสําคัญและท่ีมา       ....-.... 

  1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา      ....-.... 

  1.3 ปจจัยเปาหมายรวม        ....-.... 

  1.4 ปจจัยเปาหมายเฉพาะ      ....-.... 

  1.5 ปจจัยท่ีใชเพ่ือชวยในการศึกษา     ....-.... 

  1.6 ขอบเขตของการศึกษา      ....-..... 

 บทท่ี 2 การตรวจเอกสาร (แสดงท่ีมาของขอมูลพืชท่ีไดจากการสืบคน)   ....-.... 

 บทท่ี 3 อุปกรณและวิธีการ        

  3.1 การจัดการ 

   3.1.1 การจัดการเพ่ือใหเกิดการบริหาร    ....-.... 

   3.1.2 การจัดการเพ่ือใหเกิดการเรียนรู     ....-.... 

  3.2 การศึกษาประโยชนแทแกมหาชน 

 บทท่ี 4  ผลการศึกษา        ....-..... 

 บทท่ี 5  สรปุผลการศึกษา       ....-..... 

 เอกสารอางอิง         ....-..... 
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            หนา 

 ภาคผนวก (เรียงตามระดับชั้น ในแตละกลุมสาระ) 

 แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และผลงาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย         ... - ... 

 แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และผลงาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    ... - ... 

 แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และผลงาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร      ... - ... 

แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และผลงาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม        ... - ... 

 แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และผลงาน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา  

และพละศึกษา                       ... - ... 

แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และผลงาน กลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาตางประเทศ          ... - ... 

แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และผลงาน กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี         ... - ... 

 แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และผลงาน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ            ... - ... 

 

              - ภาพประกอบและกิจกรรมการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 

บทนํา 

 

  จากพระราชดําริบางประการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความวา  “การ
สอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความ
นาสนใจ และเกิดความปติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมท่ีใหเกิด
ความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียดซ่ึงจะ
เปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว” ใหไว ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2536 ณ อาคารท่ีประทับในสํานักงาน
ชลประทาน เขต 1 จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนท่ีมาของการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 โรงเรียน (ชือ่สถานศึกษา).....................................ไดเขารวมสนองพระราชดําริ เม่ือ ปพ.ศ. ............  ได
การจัดการเรียนรูใหตระหนักถึงการหวงแหน การอนุรักษ และการนําไปใชประโยชน ทางโรงเรียนไดจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนตามศักยภาพของผูเรียนในทุกระดับชั้นและสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางข้ัน
พ้ืนฐาน  

 ขอมูลสถานศึกษา ................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 

ปจจัยเปาหมายรวม :  ...................................................................................................................................   

ปจจัยเปาหมายเฉพาะ :  สวนประกอบ / องคประกอบยอย ของพืชศึกษา  

พืชศึกษา (ช่ือพืช)..........................................................................................................................................
ปจจัยท่ีใชเพ่ือชวยในการศึกษา :  แสดงรายละเอียด เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ใบงาน บุคลากร 

ขอบเขตของการศึกษา  

 .............................................................................................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 
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บทที่ 2 

การตรวจสอบเอกสาร 

 ในสวนนี้เปนการเขียนเก่ียวกับสิ่งท่ีโรงเรียนไดมาจากการศึกษาคนควาและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ดังนั้น
ในสวนนี้จึงประกอบไปดวย  แนวคิดทฤษฎี  หลักการ  ขอเท็จจริง  แนวความคิดของผูรู  และผลงานการศึกษา
ท่ีเก่ียวของ  จากแหลงตางๆ แลวเขียนใหเปนเรื่องเดียวกัน โดยท้ังหมดท่ีกลาวถึงนี้จะตองสัมพันธกับการศึกษา
พืชศึกษาของทางโรงเรียนเอง  ซ่ึงการตรวจสอบเอกสารชวยใหทราบผลงานการศึกษาของผูเชี่ยวชาญท่ีผานมามี
การศึกษากวางขวางมากนอยแคไหน  ในแงมุมใด  ผลการศึกษาเปนเชนไร  ซ่ึงเปนหลักฐานสําคัญท่ีจะนํามา
ประกอบเหตุผลในการตั้งสมมติฐานของผูวิจัยและนํามาประกอบเหตุผลในการอภิปรายผลการวิจัย  (สามารถ
เขียนไดหลายหนา) 

หลักการเขียน 

 1 เขียนเปนบทความเรียงความเปนเรื่องๆ เดียวกัน แมจะคนความาจากหนังสือหลายเลมก็ตาม โดย
อาจยกบทความการศึกษามา แลวมาเขียนตามความเขาใจ แตละตอนมีการสรุปดวยถอยคําหรือความคิดของผู
ศึกษาเอง 

 2. เรียงลําดับเนื้อหาสาระท่ีไดจากการคนควาตามความเหมาะสม โดยจัดลําดับแนวคิดทฤษฎีท่ีเราจะ
นําเสนอโดยแบงเปนหัวขอใหญและหัวขอยอยลงไป 

 3. เสนอแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีเราจะศึกษา  แลวตามดวยงานการศึกษาท่ีเก่ียวของ 

 4. มีการวิเคราะหเปรียบเทียบจุดเดน จุดดอยของเอกสาร แลวนําแนวคิดท่ีไดจากการคนควาจาก
หนังสือของผูอ่ืนแลวมาประยุกตกับพัฒนาศึกษาของโรงเรียนดวยวิธีใหม 

 5. การเสนอรายงานท้ังหมดมีใจความถูกตอง ตรงตามตนฉบับ ไมลําเอียง และมิใชการลอกขอความ 

 6. รูปแบบการนําเสนอถูกตองตามหลักภาษาและหลักการเขียนเอกสารวิชาการ  

 7. เม่ือนําขอความหรือบทความใดมาเขียนในเนื้อหาแลวให เขียนอางในเนื้อหาตามหลังขอความนั้น
ดวย 

 

แหลงท่ีใชในการคนควา สืบคน เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  1. ตํารา (Text Book) 2. รายงานวิจัยพรรณไม (Research Report) 3. วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธ 
(Thesis) 4. สารานุกรม 5. วารสาร (Journal) 6. การสืบคนจากอินเตอรเนต (Internet) 

 

 



บทที่ 3 

อุปกรณและวิธีการ 

3.1 การจัดการ 

3.1.1 การจัดการเพ่ือใหเกิดการบริหาร 

 การประชุม แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน วางแผนและมอบหมายงาน ดําเนินงานตาม 

แผน ติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินผล 

 

3.1.2 การจัดการเพ่ือใหเกิดการเรียนรู 

  การวางแผนการบูรณาการสูการเรียนการสอนทุกกลุมสาระ ทุกระดับชั้น โดยการแสดงผังมโนทัศน 
(Mind Mapping) โดยมีการจัดทําแผนบูรณาการในทุกกลุมสาระ ทุกระดับชั้น เชน การบูรณาการประโยชนแท
แกมหาชน กับสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย โดยการเขียนเรียงความบรรยายการวิเคราะหศักยภาพของปจจัย
ศึกษา บรรยายการจินตนาการเห็นคุณศักยภาพ ของปจจัยศึกษา การสรรคสรางแนวคิด แนวทาง วิธีการ ท่ีจะ
นําไปสูการเกิดประโยชนแทแกมหาชน 

 

3.2 การศึกษาประโยชนแทแกมหาชน 

 แสดงวิธีการ แตละลําดับข้ันการเรียนรู 

1. เรียนรูการวิเคราะหศักยภาพของปจจัยศึกษา 

  1.1 พิจารณาศักยภาพดานรูปลักษณ 
  1.2 จินตนาการศักยภาพดานคุณสมบัติ 
  1.3 วิเคราะหศักยภาพดานพฤติกรรม 
2. เรียนรู จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ ของปจจัยศึกษา 
  2.1 จินตนาการจากการวิเคราะหศักยภาพ 
  2.2 เรียนรูสรุปคุณของศักยภาพ ท่ีไดจากจินตนาการ 
 3. สรรคสรางวิธีการ   
  3.1 พิจารณาคุณท่ีเกิดจากจินตนาการ  
  3.2 สรางแนวคิด แนวทาง วิธีการ 
 4. สรุปผลการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน 
 

  



บทที่ 4  

ผลการศึกษา 

 

นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษา แสดงผลการศึกษาตามลําดับข้ันการเรียนรู 

1. เรียนรูการวิเคราะหศักยภาพของปจจัยศึกษา 

  1.1 พิจารณาศักยภาพดานรูปลักษณ 
  1.2 จินตนาการศักยภาพดานคุณสมบัติ 
  1.3 วิเคราะหศักยภาพดานพฤติกรรม 
2. เรียนรู จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ ของปจจัยศึกษา 
  2.1 จินตนาการจากการวิเคราะหศักยภาพ 
  2.2 เรียนรูสรุปคุณของศักยภาพ ท่ีไดจากจินตนาการ 
 3. สรรคสรางวิธีการ   
  3.1 พิจารณาคุณท่ีเกิดจากจินตนาการ  
  3.2 สรางแนวคิด แนวทาง วิธีการ 
 4. สรุปผลการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5  

สรุปผลการศึกษา 

 

สรุปใจความสําคัญ จากผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษา ประโยชนแทแกมหาชน ของนักเรียน ระดับชั้น ...................................................... 
ระยะเวลาต้ังแต ว/ด/ป...................................ถึง ว/ด/ป .................................. สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

โรงเรียน(ชื่อสถานศึกษา).......................มีการดําเนินการ เรียนรูการวิเคราะหศักยภาพของปจจัยศึกษา  
ดานรูปลักษณ จํานวน..........เรื่อง.......ศักยภาพ ดานคุณสมบัติจํานวน.........เรื่อง.......ศักยภาพ ดานพฤติกรรม
จํานวน........เรื่อง.......ศักยภาพ  สรุปคุณท่ีไดจากจินตนาการ จํานวน........เรื่อง สรรคสรางวิธีการ แนวคิด 
แนวทางจํานวน........ผลงาน  

ทางโรงเรียนไดเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต และสรรพสิ่งลวนพันเก่ียว มาวิเคราะหหาศักยภาพธรรมชาติ
ของปจจัยศึกษา  เชน การศึกษาขอบใบไผ มีรูปลักษณะเปนจักฟนเลื่อยถ่ี มีศักยภาพคือการบาด ทําใหเกิดแผล 
การศึกษาสีของใบไผดานบน มีศักยภาพคือการปรับอารมณ มีสีเขียวเขมเทากันท้ังแผนใบ ดานคุณสมบัติ เชน 
ความแข็งของลําตนไผตอนโคน  มีศักยภาพคือการรับน้ําหนัก ทนทาน และการคงรูป ดานพฤติกรรม เชน การ
เอนของลําตนไผ มีศักยภาพคือการเอาตัวรอด ไมหัก ยืดหยุน เปนตน  จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ สรรค
สรางแนวคิด แนวทาง และวิธีการ เชน การนําศักยภาพความทนทานซ่ึงเปนคุณสมบัติของความแข็งลําตนไผ 
มาเปนแนวคิดในการทําเครื่องใช เครื่องเรือน และมีแนวทางคือการทําโตะ เกาอ้ี เปนตน 

การศึกษาประโยชนแทแกมหาชน ครั้งนี้  สงผลกับนักเรียน  ครู  ผูบริหาร  โรงเรียน  และชุมชน (ระบุ
ชุมชน) อยางไร ?  (ดานวิชาการ  ดานภูมิปญญา   ดานคุณธรรมและจริยธรรม) 

 
วิจารณผลการศึกษา : 

ใหพิจารณาความสมบูรณ ของผลการศึกษาเรื่องการวิเคราะหศักยภาพของปจจัยศึกษา   จินตนาการ
เห็นคุณ สรรคสรางวิธีการ  เพ่ือประโยชนแทแกมหาชน 

 

เชน การวิเคราะหศักยภาพของปจจัยศึกษา ในดานรูปลักษณ คุณสมบัติและพฤติกรรม ยังไมสมบูรณ
ในแตละดาน เชน ดานรูปลักษณ มีเพียงศักยภาพจากรูปราง รูปทรง ควรมีการวิเคราะหเรื่อง สี ผิว ขนาด ดาน
คุณสมบัติควรวิเคราะหในเรื่องความบาง ความเหนียว การลอยน้ําได รส กลิ่น เปนตน ดานพฤติกรรม ควร
วิเคราะหในเรื่อง การหุบ การบาน การคายน้ํา เปนตน  
  

 

 



เอกสารอางอิง 

          การนําขอความของผูอ่ืนมาประกอบในรายงานของตน เพ่ือเปนการใหเกียรติแกเจาของขอความนั้น จึง
จําเปนตองมีการอางอิงตามท่ีไดกลาวไปแลวในการตรวจเอกสารและผลการศึกษา โดยใหใสรายละเอียดของ
หนังสือเลมท่ีคัดลอกขอความมาในรายการเอกสารอางอิง ตัวอยางดังนี้ 

     1.หนังสือ 

สุนทรี  สิงหบุตรา.  2540.  สรรพคุณสมุนไพร  200 ชนิด.  โรงพิมพดอกเบี้ย. กรุงเทพฯ.  หนา 95. 

Dieter Mueller – Dombois Heinz Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. 

                   John  Wiley & Sons, Inc. New York. pp. 546-547. 

     2.วารสาร 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ. 2543 “มะนาว” เปดกรุกลางบาน  
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ภาคผนวก 

 ประกอบดวยขอมูลเพ่ิมเติมท่ีไมสามารถจัดอยูในหัวขอตางๆ ของรายงานได เชน ตัวอยางใบงาน  
ชิน้งาน  ผลงานนักเรียนในแตละระดับชั้น  ภาพประกอบการศึกษา 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทาง  

รายงานผลการสํารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทองถ่ิน 

(สําหรับโรงเรียนรวมการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน) 

(ปรับปรุง ณ วันท่ี 28 กรกฎาคม 2560) 



 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

งานฐานทรัพยากรทองถิ่น 
 
 
 

 
 รายงานผลการสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น 

 
ประจําปการศึกษา…..….. 

 
 
 
 

                                                 สนองพระราชดําริโดย 

............................................................... 

 
 

ตําบล..................อําเภอ ...................   จังหวดั .................  
วันที่ 1  มิถุนายน  พ.ศ. ……… 

 
 
 

“ตัวอย่างปก” 

3 ซม. 

2.5 ซม. 

3 ซม. 

ใหพิมพหางจากสัญลักษณ  
1.5  เซนติเมตร  ตัวอักษร 
TH SarabunPSK                
ขนาด 18 ตัวหนา 

 ตราสญัลักษณโครงการฯ ขนาด 2.5 x 
3.5 เซนตเิมตร  
จัดวางตําแหนงไวก่ึงกลางหนากระดาษ 
สีตามตนฉบับ 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  18 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด  16 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  18 ตัวหนา  
(วันท่ีใหใชตามตัวอยาง พ.ศ 
ตามปท่ีสงรายงาน) 

เวน 4 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 4 บรรทัด 

เวน 2 บรรทัด 

เวน 4 บรรทัด 

3 ซม. 

 

3.5 ซม. 

2.5 ซม. 



 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น 
สนองพระราชดําริโดย 

 
โรงเรียน ............................  ตําบล ...........  อําเภอ...............  จังหวัด .................. รหัสไปรษณีย.......... 

 
บทคัดยอ 

การสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถ่ิน 
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............................................................................................................................................... 
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...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

 
 ……………………………………………………………………………………………….........................................…........... 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  18 ตัวหนา  

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  16 ตัวหนา  

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  16  ตัวปกติ  



 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอบคุณบุคคลตางๆ ท่ีทําใหงานสําเร็จไดไปดวยดี ไดแก บุคคล หนวยงาน ท่ีใหความรวมมือ ใหความ
ชวยเหลือ ในดานตางๆ โดยระบุถึงบทบาทในการชวยเหลือในแตละบุคคลกํากับไว (ควรระบุชื่อ – นามสกุล) 
ตัวอยาง ขอบคุณโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ท่ีไดใหแนวทางในการจัดการเรียนรู บูรณาการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน 
ขอบคุณท่ีปรึกษาฯ และเจาหนาท่ี อพ.สธ. ท่ีไดใหคําปรึกษา แนะนํา อีกท้ังไดตรวจสอบเอกสาร และ
ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษา ท่ีไดสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ การอํานวยความสะดวก และ
ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน ตลอดจนขอขอบคุณคณะกรรมการโรงเรียน คณะครู นักเรียน บุคลากร สนับสนุน
ของโรงเรียน ผูปกครอง ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมถึงผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทาน ท่ีเปนกําลังสําคัญ ในการ
ดําเนินงานจนทําใหผลการดําเนินงานของโรงเรียนสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

 
 
 

 
 

โรงเรียน............................................................ 
 
        

ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  18 ตัวหนา  
ตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด  16  ตัวปกติ  

1. การเขียนกลาวขอบคุณ ควรกระชับได
ใจความ ไมยืดเย้ือแตใหรายละเอียดครบ 
 

2. สามารถเขียนได 1 – 2 ยอหนา  
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โรงเรียน............................................................
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