
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

รายงานผลการศึกษาฐานชุมชน

สนองพระราชดําริโดย

………………………… 
ตําบล..................อําเภอ ...................   จังหวัด ..........................  

วันที่ ... เดือน.............  พ.ศ. 2552 
(วันที่สงเลมรายงาน)

หมายเหตุ: ใชกระดาษปกแข็ง  เขารูปเลมเรียบรอย  และไมใสภาพในหนาปก

(ชื่อสถานศึกษา)

“ตัวอยางปก”

3 ซม.

3 ซม.

ใหพิมพหางจากสัญลักษณ
1.5  เซนติเมตร ตัวอักษร 
Angsana New ขนาด 18
ตัวหนา

ตราสัญลักษณโครงการฯ ขนาด 2.5 x 
3.5 เซนติเมตร 
จัดวางตําแหนงไวกึ่งกลางหนากระดาษ 
สีตามตนฉบับ

ตัวอักษร Angsana New 
ขนาด  18 ตัวหนา

ตัวอักษร Angsana New 
ขนาด  18 ตัวหนา 
(วันที่ใหใชตามตัวอยาง)

2.5 ซม.

3.5 ซม.

3 ซม.

2.5 ซม.



กิตติกรรมประกาศ  (ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18 ตัวหนา)

 เขียนเพื่อแสดงความขอบคุณ บุคคลหรือหนวยงาน ที่มีสวนชวยในการศึกษา เชน 
ขอขอบคุณ

ชื่อ.............ตําแหนง............ที่ใหความชวยเหลือเรื่อง...................  และไมมีรูปภาพ

 คํานํา   (ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18 ตัวหนา)

(ที่มา ความสําคัญ)
(วัตถุประสงค ของการเก็บรวบรวมขอมูล)

 สารบัญ  (ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18 ตัวหนา)

           หนา
กิตติกรรมประกาศ ก
คํานํา ข
สารบัญ ค
สารบัญภาพ ..
สารบัญตาราง ..

บทที่ 1 บทนํา 1

บทที่ 2 อุปกรณ และวิธีการ
             (กําหนดอุปกรณ และขอบเขตพื้นที่ศึกษา วิธีการศึกษา)
บทที่ 3 ผลการศึกษา
           3.1 ความเปนชุมชน
           3.2 วิถีชุมชน
           3.3 ภูมิปญญาชุมชน

 บทที่ 4 สรุป
เอกสารอางอิง

 ภาคผนวก   (ภาพ ใบงาน แบบสอบถาม)
หมายเหตุ   แบบอักษรในเนื้อหาใช  Angsana new ขนาดตัวอักษร 16 

  -ข-

  -ค-

  -ง-



โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

รายงานผลการศึกษาฐานโรงเรียน

สนองพระราชดําริโดย

………………………… 
ตําบล..................อําเภอ ...................   จังหวัด ..........................  

วันที่ ... เดือน.............  พ.ศ. 2552 
(วันที่สงเลมรายงาน)

หมายเหตุ: ใชกระดาษปกแข็ง  เขารูปเลมเรียบรอย  และไมใสภาพในหนาปก

“ตัวอยางปก”
3 ซม.

ตราสัญลักษณโครงการฯ ขนาด 2.5 x 
3.5 เซนติเมตร 
จัดวางตําแหนงไวกึ่งกลางหนากระดาษ 
สีตามตนฉบับ

(ชื่อสถานศึกษา)

“ตัวอยางปก”

3 ซม.

3 ซม.

ใหพิมพหางจากสัญลักษณ
1.5  เซนติเมตร ตัวอักษร 
Angsana New ขนาด 18
ตัวหนา

ตราสัญลักษณโครงการฯ ขนาด 2.5 x 
3.5 เซนติเมตร 
จัดวางตําแหนงไวกึ่งกลางหนากระดาษ 
สีตามตนฉบับ

ตัวอักษร Angsana New 
ขนาด  18 ตัวหนา

ตัวอักษร Angsana New 
ขนาด  18 ตัวหนา 
(วันที่ใหใชตามตัวอยาง)

2.5 ซม.

3.5 ซม.

3 ซม.

2.5 ซม.



กิตติกรรมประกาศ  (ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18 ตัวหนา)

 เขียนเพื่อแสดงความขอบคุณ บุคคลหรือหนวยงาน ที่มีสวนชวยในการศึกษา เชน 
ขอขอบคุณ

ชื่อ.............ตําแหนง............ที่ใหความชวยเหลือเรื่อง...................  และไมมีรูปภาพ

 คํานํา   (ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18 ตัวหนา)

(ที่มา ความสําคัญ)
(วัตถุประสงค ของการเก็บรวบรวมขอมูล)

 สารบัญ  (ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18 ตัวหนา)

           หนา
กิตติกรรมประกาศ ก
คํานํา ข
สารบัญ ค
สารบัญภาพ ..
สารบัญตาราง ..

บทที่ 1 บทนํา 1

บทที่ 2 อุปกรณ และวิธีการ
             (กําหนดอุปกรณ และขอบเขตพื้นที่ศึกษา วิธีการศึกษา)
บทที่ 3 ผลการศึกษา
           3.1 ความเปนโรงเรียน
           3.2 วิถีโรงเรียน
           3.3 ภูมิปญญาโรงเรียน 

 บทที่ 4 สรุป
เอกสารอางอิง

 ภาคผนวก   (ภาพ ใบงาน แบบสอบถาม)
             หมายเหตุ   แบบอักษรในเนื้อหาใช  Angsana new ขนาดตัวอักษร 16 

  -ข-

  -ค-

  -ง-



โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

รายงานผลการดําเนินงาน

 งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

สนองพระราชดําริโดย

………………………… 
ตําบล..................อําเภอ ...................   จังหวัด ..................  

วันที่ .. เดือน .......  พ.ศ. 2552
                                                              (วันที่สงเลมรายงาน)
                  หมายเหตุ: ใชกระดาษปกแข็ง  เขารูปเลมเรียบรอย  และไมใสภาพในหนาปก

(ชื่อสถานศึกษา)

“ตัวอยางปก”

3 ซม.

3 ซม.

3 ซม.

ใหพิมพหางจากสัญลักษณ
1.5  เซนติเมตร ตัวอักษร 
Angsana New ขนาด 18
ตัวหนา

ตราสัญลักษณโครงการฯ ขนาด 2.5 x 
3.5 เซนติเมตร 
จัดวางตําแหนงไวกึ่งกลางหนากระดาษ 
สีตามตนฉบับ

ตัวอักษร Angsana New 
ขนาด  18 ตัวหนา

ตัวอักษร Angsana New 
ขนาด  18 ตัวหนา 
(วันที่ใหใชตามตัวอยาง)

2.5 ซม.

3.5 ซม.

3 ซม.

ตัวอักษร Angsana New 
ขนาด 16 ตัวหนา

ตัวอักษร Angsana New 
ขนาด 16 ตัวหนา

2.5 ซม.



กิตติกรรมประกาศ  (ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18 ตัวหนา)

 เขียนเพื่อแสดงความขอบคุณ บุคคลหรือหนวยงาน ที่มีสวนชวยในการศึกษา เชน 
ขอขอบคุณ

ชื่อ.............ตําแหนง............ที่ใหความชวยเหลือเรื่อง...................  และไมมีรูปภาพ

 คํานํา   (ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18 ตัวหนา)

(ที่มา ความสําคัญ)
(วัตถุประสงค ของการเก็บรวบรวมขอมูล)

 สารบัญ  (ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18 ตัวหนา)

           หนา
กิตติกรรมประกาศ ก
คํานํา ข
สารบัญ ค
สารบัญภาพ ..
สารบัญตาราง ..

บทที่ 1 บทนํา 1

บทที่ 2 อุปกรณ และวิธีการ
             (กําหนดอุปกรณ และขอบเขตพื้นที่ศึกษา วิธีการศึกษา)

บทที่ 3 ผลการดําเนินงาน
           3.1 องคประกอบที่ 1 การจัดทําปายชื่อพรรณไม
           3.2 องคประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน
           3.3 องคประกอบที่ 3 การศึกษาขอมูลดานตางๆ
           3.4 องคประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู
           3.5 องคประกอบที่ 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา
           3.6 สาระ ธรรมชาติแหงชีวิต
           3.7 สาระ สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว

  -ค-

  -ง-



           3.8 สาระ ประโยชนแทแกมหาชน
 

บทที่ 4 สรุป

เอกสารอางอิง
 

ภาคผนวก   (ภาพ ใบงาน แบบสอบถาม)

     หมายเหตุ   แบบอักษรในเนื้อหาใช  Angsana new ขนาดตัวอักษร 16 



                                                   งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน                 โดย นางบุษบา  จําเดิม

ตัวอยางการตั้งคําถาม - ใบงานแบบงายๆ

องคประกอบที่ 1  การจัดทําปายชื่อพรรณไม

    ตัวอยาง  การตั้งคําถามเพื่อใหนักเรียนรูการคิด วิเคราะห  รูชื่อพืช  ลักษณะวิสัย ถิ่นอาศัยของพืช

1.1    ถานักเรียนไมรูชื่อพืช  นักเรียนจะทําอยางไรไดบาง
1.2    พรรณไมในบริเวณ......มีอะไรบาง ลักษณะวิสัยเปนอยางไร และมีชนิดละเทาไร

        1.3    ใหนักเรียนหาชื่อสามัญของพรรณไมในโรงเรียน พรอมระบุลักษณะวิสัย และบริเวณที่พบ
1.4    ใหนักเรียนบอกชื่อไมตน  ไมพุม  ไมลมลุก  ไมเลื้อย  ไมรอเลื้อย  ปาลม  เฟรน ฯลฯ    
          ในโรงเรียนอยางละ 5 ชนิด พรอมบอกบริเวณที่พบ

องคประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน

   ตัวอยาง   การตั้งคําถาม เพื่อใหนักเรียนรูจักสังเกต  รูสภาพตนไมในธรรมชาติ รูความงามของ
พรรณไม รูการคิดสรางสรรค  การปลูกเลี้ยง ขยายพันธุ 

2.1 ไมที่ใหรมเงา  ไมที่ใชทําซุม  ไมดอกประดับ  ไมใบประดับ  เฟรน ไมน้ํา ฯลฯ ที่พบใน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (หรือที่พบในชุมชน)  มีอะไรบาง

2.2 พรรณไมในโรงเรียนที่นักเรียนชอบมีอะไรบาง  เพราะเหตุใด
2.3 ตนไมที่นักเรียนดูแล มีอะไรเขามาเกี่ยวของบาง มาทําอะไร บริเวณใดของตนไม พบ

ปริมาณเทาใด (เมื่อบันทึกขอมูลแลว ใหออกแบบตารางสําหรับการบันทึกขอมูล เพื่อให
ดูงายขึ้น  จัดเปนการรายงานอีกรูปแบบหนึ่ง) 

2.4 อยากใหบริเวณที่รับผิดชอบเปนอยางไร ใหเสนอแนวคิดในการจัดการพื้นที่
2.5 จะปลูกตนไมใดบางในพื้นที่ จํานวนเทาใด เพราะเหตุใด 
2.6 ถาไมมีตนไมที่นักเรียนเสนอ จะทําอยางไร 
2.7 ถาตองการปลูกตนกลวย เพื่อบังแสงขางอาคารเรียน จํานวน 100 ตน จะทําอยางไร  (หรือ

ตนไมอื่น)
2.8 ถาจะปลูกโกสนจะปลูกในบริเวณใด  (ที่รมหรือกลางแดด)  เพราะอะไร  
2.9 บันทึกการเพาะ การปลูก การขยายพันธุ การดูแลตนไม  (ออกแบบตารางสําหรับการ

บันทึกขอมูล)



องคประกอบที่ 3 การศึกษาขอมูลดานตางๆ

     ตัวอยาง   การตั้งคําถาม เพื่อใหนักเรียนรูจักสังเกต การวิเคราะห การเปรียบเทียบ เห็นความตาง
และความหลายหลากของพรรณไม

3.1 สวนประกอบของ.. (ระบุชื่อพืช / หรืออวัยวะของพืช เชน ใบ ดอก ผล) มีอะไรบาง
(วิเคราะห และทําแผนผังประกอบการวิเคราะห)

3.2 วิเคราะหสวนประกอบของพืชที่นักเรียนดูแล  (เขียนเปนแผนผังแสดงการวิเคราะห)
3.3 ฝกตั้งหัวขอ หรือเรื่องที่จะเรียนรู อยางนอย 20 หัวขอ 
3.4 ฝกเปรียบเทียบความตางของพืชชนิดเดียวกันตนเดียว หรือตางตน  เชน ขนาดใบ
3.5 ฝกเปรียบเทียบความตางของพืชตางชนิด เชน เปรียบเทียบรูปรางใบพืช 10 ชนิด
3.6 ใหนักเรียนบอกรูปรางใบ และขอบใบของพืช 5 ชนิด พรอมวาดภาพประกอบใหได

สัดสวนตามจริง หรือในเด็กเล็ก อาจแรเงาจากใบจริงๆ)
3.7 ใหเรียนรูและเปรียบเทียบผิวลําตนของพืช 10 ชนิด พรอมทําตารางบันทึก สรุปผลใหเห็น

ความตาง
   ฯลฯ 

องคประกอบที่ 4  การรายงานผลการเรียนรู

   ตัวอยาง    การตั้งคําถาม เพื่อฝกใหนักเรียนรวบรวมสาระ หรือสิ่งรู เพื่อนํามาเขียนรายงานใน
รูปแบบตางๆ

4.1 ใหนักเรียนรวบรวมสาระ หรือสิ่งที่รูของใบ 10 สาระ  และเรียบเรียงเปนเรื่อง ที่สั้น สื่อ 
ไดใจความ
เชน   4.1.1 ใบเดี่ยว  

4.1.2 แผนใบดานบนสีเขียวเขม 
4.1.3 แผนใบดานลางสีเขียวออน  
4.1.4 ผิวใบเรียบ ลื่น เปนมัน  
4.1.5 แผนใบรูปรี
4.1.6 แผนใบกวางประมาณ 8 เซนติเมตร 
4.1.7 แผนใบยาวประมาณ 22 เซนติเมตร 
4.1.8 ใบเรียงตรงขาม สลับตั้งฉาก
4.1.9 ใบออน สีเหลือง
4.1.10 เสนกลางใบสีเหลืองเขม



4.2 เขียนรายงานรูปแบบวิชาการ หรือบูรณาการ โดยรวบรวมจากองคประกอบที่ 1-5 
เชน  เรื่องวิธีการสํารวจพืช  พืชที่สํารวจพบบริเวณหนาอาคาร  การทําผังพรรณไม  การทํา
ตัวอยางพรรณไมแหง ดอง เฉพาะสวน การปลูกพืช  การขยายพันธุพืช   การตัดแตงกิ่ง  
การดูแลรักษาพืช  การศึกษาพืช  การวิเคราะหสวนประกอบของพืช  การเขียนรายงาน  
การจัดทําซีดี แผนพับ ภาพยนต  การจัดสรางแหลงเรียนรู  การจัดนิทรรศการ   การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ

องคประกอบที่ 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา

      ตัวอยาง   การฝกใหผูบริหาร ครู คิดแผนการจัดการเรียนรู  เพื่อใหนักเรียนรูแบงปนผลการ
เรียนรูในรูปแบบตางๆ 

5.1 การจัดทําแผนการปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
5.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในสาระการเรียนรูทุกกลุม

สาระ ทุกระดับชั้น
5.3 การจัดกิจกรรมเผยแพรองคความรู
5.4 การจัดกิจกรรมดูแล รักษา พัฒนาแหลงเรียนรู

สาระการเรียนรู ธรรมชาติแหงชีวิต
        การเรียนรูสาระธรรมชาติแหงชีวิต  เปนการเรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพ ดานรูปลักษณ 
คุณสมบัติ และพฤติกรรม  เพื่อนํามาสรุปเปนองคความรูและใชในชีวิตประจําวันไดอยางไม
หวั่นไหว เปนปกติสุข  โดยมีการเรียนรู ดังนี้ 

6.1 นําผลการเรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพ ดานรูปลักษณ เปรียบเทียบกับรูปกายตน
6.2 นําผลการเรียนรูการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติ เปรียบเทียบกับ สมรรถภาพของตน

  ดานคุณสมบัติ (เคมี ฟสิกส) เชน กลิ่น รส แข็ง นิ่ม ออน เบา หนัก ยาง) 
  สังเกตการเปลี่ยนแปลง สรุปผลการเปลี่ยนแปลง และความแตกตาง
นําผลการเรียนรูการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่ตอบสนองตอปจจัยภายนอก ภายใน ที่

มีผลตอการเจริญเติบโต และการพัฒนาของชีวภาพ มาเปรียบเทียบกับ จิต อารมณ 
พฤติกรรมของตน

ตัวอยางการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางดานรูปลักษณ คุณสมบัติ และ
พฤติกรรม ของปจจัยศึกษา (ขาว) กับตน

6.1  รูปลักษณกับรูปกายตน 



 การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณของขาว สรุปผลการศึกษาแบงเปน ๙ ระยะ โดยเริ่มจาก
ระยะงอก ระยะตนกลา  ระยะการยืดตัวของลําตน ระยะกําเนิดรวงขาว ระยะขาวตั้งทอง ระยะออก
ดอก ระยะเมล็ดเปนน้ํานม ระยะเมล็ดแข็งตัว และระยะเมล็ดแก ตามลําดับ 

เมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงรูปกายของตน 
- วัยทารก เปรียบเหมือนการเจริญเติบโตของขาวในระยะงอก ที่ตองการดูแลอยาง

ทะนุถนอมเปนพิเศษ
- วัยเด็ก เปรียบเหมือนการเจริญเติบโตของขาวระยะตนกลา ที่ตองประคับประคอง

เพื่อใหปรับตัวกับสภาพแวดลอม
- วัยรุนตอนตน เปรียบเหมือนการเจริญเติบโตของขาวระยะการยืดตัวของลําตน ตอง

เอาใจใสดูแลอยางใกลชิด 
- วัยรุนตอนปลาย เปรียบเหมือนการเจริญเติบโตของขาวระยะกําเนิดรวงขาว และ

ระยะขาวตั้งทอง ตองเอาใจใส บํารุงรักษาและดูแลอยางใกลชิด
- วัยผูใหญ เปรียบเหมือนการเจริญเติบโตของขาวระยะออกดอก ระยะเมล็ดเปน

น้ํานม และระยะเมล็ดแข็งตัว อดทนตอสภาวะแวดลอม พรอมสําหรับการเจริญพันธุ 
- วัยชรา เปรียบเหมือนการเจริญเติบโตของขาวระยะเมล็ดแก  พรอมที่จะเผยแพร

ประสบการณที่เปนประโยชนตอสรรพสิ่ง
รูปลักษณขององคประกอบของอวัยวะก็แตกตางเชนกัน  ดังนั้นจึงทําใหเขาใจความ

เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  ไมหวั่นไหวตอการเปลี่ยนแปลง เชน ผมหงอก รอยตีนกา รอยเหี่ยวยน
ของสวนตางๆของรางกาย เปนตน นอกจากนี้ลักษณะประจําพันธุเปนปจจัยทําใหรูปลักษณ
แตกตางกัน เชน ความสูงของกอ สีใบ สีกาบ สีปลอง มีขน ความยาวของเมล็ดขาว เมื่อเปรียบเทียบ
กับรูปกายของตน มีความตางระหวางเชื้อชาติ เชน สีผม สีตา จมูก สีผิว ความสูง เปนตน การ
พิจารณาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกตางของธรรมชาติ ทําใหไมหวั่นไหวตอการ
เปลี่ยนแปลงและความแตกตางของรางกาย

6.2  คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน
จากการเรียนรูธรรมชาติดานคุณสมบัติของขาวพบวามีความเหนียวนุม มีความ

เปลี่ยนแปลง เชน ขาวที่เก็บไวนานจะมีความเหนียวนุมลดนอยลง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
สมรรถภาพของตน ก็จะรูและเขาใจธรรมชาติของสมรรถภาพของตน ไมหวั่นไหวตอการ
เปลี่ยนแปลง เชน ความจําเสื่อม พละกําลังจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น เปนตน

                      



    6.3 พฤติกรรมกับจิตอารมณ และพฤติกรรมของตน
                จากการเรียนรูดานพฤติกรรมของขาวที่มีการตอบสนองตอโรคขอบใบแหง ทํา
ใหชะงักการเจริญเติบโต  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพฤติกรรมกับจิตอารมณและพฤติกรรมของตน 
หากเกิดโรคภัย ทําใหจิตใจหอเหี่ยว ไมสดชื่น 

                จากนั้น สรุปองคความรูที่ไดจากการศึกษาธรรมชาติแหงชีวิต  แสดงใหเห็นการ
เปลี่ยนแปลง มีความแตกตางสามารถนําไปสรุปใหเกิดเปนองคความรูและสิ่งที่ผูเรียนคนพบ
นําไปสูความเขาใจในชีวิต  

              ขั้นตอนสุดทาย ใหสรุปแนวทางเพื่อนําไปสูการประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
                นําองคความรูและสิ่งที่ผู เรียนคนพบไปกําหนดเปนแนวคิด แนวทาง ให

สามารถดําเนินชีวิตอยางเขาใจ เขาใจธรรมชาติรอบตน รูและเขาใจคนรอบขาง เพื่อนรวมงาน มี
ความเขาใจตน ดํารงตนอยางมีความสุข

สาระการเรียนรู สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว

         เปนการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต (วงจรชีวิต การเปลี่ยนแปลงดานรูปลักษณ คุณสมบัติ และ
พฤติกรรม) ของชีวภาพที่เขามาเกี่ยวของกับพืชศึกษา และเรียนรูกายภาพ (ดานรูปลักษณ และ
คุณสมบัติ) ที่เขามาพันเกี่ยวกับพืชศึกษา เพื่อใหเขาถึงธรรมชาติ และสามารถจัดการใหสมดุลได
ตามความเหมาะสม  โดยมีลําดับขั้นในการเรียนรู ดังนี้ 

7.1 เรียนรูธรรมชาติของสรรพสิ่ง โดยวิเคราะหสวนประกอบทางกายภาพของชีวภาพที่เขา
มาพันเกี่ยว  

7.2 กําหนดเรื่องที่จะเรียนรู  
7.3 เรียนรูในแตละเรื่องของสวนประกอบที่วิเคราะหไว
7.4 เรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพที่เขามาพันเกี่ยวกับปจจัยหลัก หรือพืชศึกษา
7.5 วิเคราะหความสัมพันธ ความผูกพัน 
7.6 วิเคราะหความสมดุล 

สาระการเรียนรู ประโยชนแทแกมหาชน

       การเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน เปนการศึกษาตอยอดจากสาระธรรมชาติแหงชีวิต หรือ
สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว  นําองคความรูที่มี มาวิเคราะหศักยภาพ จินตนาการเห็นคุณ เกิดความคิดที่



จะนําไปใชประโยชน  สรรสรางแนวคิด แนวทาง และวิธีการเปนขั้นเปนตอน สูการใชประโยชน 
โดยฝกเรียนรูตามลําดับขั้น ดังนี้ 

8.1 ฝกวิเคราะหศักยภาพของแตละเรื่อง แตละสวนของพรรณไม ที่ศึกษา 

8.1.1 พิจารณา ศักยภาพ ของรูปลักษณ ของแตละสวนที่ศึกษา
เชน สีของเปลือกผล สีแดงอมสม  ศักยภาพ  เดน สะดุดตา  ดึงดูดความสนใจ
ผิวของเปลือก เรียบ ลื่น เปนมัน ศักยภาพ ไมติด 

8.1.2 จินตนาการ ศักยภาพ ของคุณสมบัติ ของแตละสวนที่ศึกษา
เชน  เปลือกผลมีความเหนียว ศักยภาพ  ไมฉีกขาดงาย 
        เนื้อในผลนิ่ม มีน้ําเปนองคประกอบมาก  ศักยภาพ เย็น ชุมฉ่ํา รองรับ

8.2 ฝกจินตนาการสูการใชประโยชนแบบกวางๆ ในทางที่จะเปนจริงได
8.3 กําหนดแนวคิด แนวทาง และวิธีการ
8.4 สรุปเปนองคความรูสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน



แนวทางการจัดนิทรรศการ 
ผันสูวิถีใหมในฐานไทย บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

แนวทางสนับสนุนโรงเรียนในการจัดนิทรรศการ 
1. รับปายสนองพระราชดําริ ในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  ตั้งแต ป 2543 - 2550  
2. มีความถูกตองทางวิชาการดานพฤกษศาสตร
3. มีผลการดําเนินงาน 5 องคประกอบ 
4. มีผลการศึกษาพืช  
             สาระ ธรรมชาติแหงชีวิต สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว และประโยชนแทแกมหาชน 

ลําดับการเรียนรู
1. เรียนรูความเปนไทย วิถีไทย ภูมิปญญาไทย 
2. เรียนรูความเปนชุมชน วิถีชุมชน ภูมิปญญาชุมชน โดยรอบโรงเรียน
3. เรียนรูความเปนโรงเรียน วิถีโรงเรียน ภูมิปญญาของโรงเรียน
4. วิเคราะหฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของโรงเรียน
5. วิเคราะหศักยภาพบนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
6. จินตนาการจากศักยภาพที่เลือก
7. สรรคสรางสิ่งใหม วิถีใหม โดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กํากับ

แนวทางการจัดนิทรรศการ 
1. ศึกษาความเปนไทย วิถีไทย ภูมิปญญาไทย เพื่อใชอางอิง
2. รวบรวมฐานขอมูลชุมชน 
              -      ความเปนชุมชน

- วิถีชุมชน
- ภูมิปญญาชุมชน

3. รวบรวมฐานขอมูลโรงเรียน   
- ความเปนโรงเรียน 
- วิถีโรงเรียน 

   -      ภูมิปญญาโรงเรียน  
              4.    รวบรวมผลการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

5.   วิเคราะหศักยภาพ และจินตนาการเห็นคุณของศักยภาพงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
6.   จัดทําแผนการผันสูวิถีใหมในฐานไทย บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน



วิธีการเรียนรู 
1. ศึกษาความเปนไทย วิถีไทย ภูมิปญญาไทย
2. รวบรวมฐานขอมูลชุมชน จากการสอบถาม และจากหลักฐาน เอกสารตางๆ  พรอม

จัดทําเปนรูปเลมรายงาน
2.1 ความเปนชุมชน เชน ประวัติความเปนมาของชุมชน การตั้งถิ่นฐาน (อดีต-ปจจุบัน) 
2.2 วิถีชุมชน เชน วิถีของคนในชุมชน (อดีต-ปจจุบัน) 
2.3 ภูมิปญญาชุมชน ประเภทตางๆ เชน

2.3.1 อาหาร
2.3.2 ที่อยูอาศัย
2.3.3 เครื่องนุงหม
2.3.4 ยารักษาโรค

                     2.3.5 อื่นๆ
(ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งใหโรงเรียนเปนที่
รวบรวมพรรณไมทองถิ่นที่หายาก และใกลสูญพันธุ และรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น
             ในเรื่องภูมิปญญาชุมชน หรือภูมิปญญาทองถิ่นนั้น มีความจําเปนที่จะตองเก็บ
รวบรวม ตองรูเทาทัน มีภูมิคุมกัน ซึ่งปจจุบันมีโอกาสที่จะสูญหายไปอยางรวดเร็ว
เนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน คานิยม การชวงชิงทรัพยากร ภูมิปญญา)

3. รวบรวมฐานขอมูลโรงเรียน จากการสอบถาม และจากหลักฐาน เอกสารตางๆ  พรอม
จัดทําเปนรูปเลมรายงาน
3.1 ความเปนโรงเรียน เชน ประวัติความเปนมา (อดีต-ปจจุบัน) 
3.2 วิถีโรงเรียน  เชน วิถีของผูบริหาร ครู นักเรียน และเจาหนาที่ (อดีต-ปจจุบัน)

                             (วิถีโรงเรียน  เปนการดําเนินงาน ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของโรงเรียน)
3.3 ภูมิปญญาโรงเรียน ดานตางๆ (อดีต-ปจจุบัน)

3.3.1 การจัดการ 
3.3.2 การเรียนรู
3.3.3 การสอน 
3.3.4 การวิจัย

4. รวบรวมผลการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน พรอมจัดทําเปนรูปเลมรายงาน
4.1 ขั้นตอน วิธีการ และปจจัยที่ใชในการดําเนินงาน   

 4.2 ผลการดําเนินงานดานวิชาการ
         4.3 ผลการดําเนินงานดานคุณธรรม



5. วิเคราะหศักยภาพ และจินตนาการเห็นคุณของศักยภาพงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน
5.1  วิเคราะหศักยภาพของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
       ตัวอยาง ศักยภาพรวมของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
การจัดการ ความเบิกบาน ความหลายหลาก ความสมดุล 
การสรางจิตสํานึก  พืชพรรณ สรรพสัตว สรรพสิ่ง ไดรับความการุณย
วิทยาการ เชน วิทยาศาสตร ศิลปศาสตร   ภาษาศาสตร   เกษตรศาสตร   คณิตศาสตร  
สังคมศาสตร  ตรรกศาสตร  สถาปตยกรรมศาสตร ฯลฯ 

ปญญา
                          5.2 จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

        ตัวอยาง    คุณรวมของศักยภาพงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
1. ใกลชิดธรรมชาติ
2. จิตใจออนโยน
3. มีความสุข
4. สุขภาพดี

 6.  สรางสิ่งใหม วิถีใหม โดยใชเศรษฐกิจพอเพียงกํากับ  
                          จัดทําแผน การผันสูวิถีใหมในฐานไทย บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
                  จากการบูรณาการในองคประกอบที่ 5  เพื่อนําผลมาทํางานวิจัยวาสงผลกับผูเรียนอยางไร
                 

              ตัวอยาง การจัดการใหไดแผน การผันสูวิถีใหมในฐานไทย  บนฐานงานสวน 
                            พฤกษศาสตรโรงเรียน

1. โรงเรียนแบงหนาที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล
1.1 ฐานชุมชน 
1.2 ฐานโรงเรียน 
1.3 ฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
1.4 แผน และผลการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

2. นําผลการบูรณาการมาวิจัยวาสงผลกับผูเรียนอยางไร
3. วิเคราะห และสรุปผล
4. ปรับปรุง และพัฒนาแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
5. เผยแพร

                    หมายเหตุ   แผนการดําเนินงานผันสูวิถีใหมในฐานไทย ใหชัดเจน  
                                       ผลอาจเสร็จสมบูรณในป 2554           
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