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 4.2 มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด                                สาระงาน     
1. วิชาการ  
     1.1 ระบุและอธิบายวิธีการจัดการเรียนรู้ 1. จัดท าวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยมี แผนการเรียนรู้ ใบงาน ใบ 

    ความรู้ บันทึกหลังการสอนของครู และผู้เรียน  
2. การจัดกลุ่มผู้เรียน บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   2.1 จัดกลุ่มผู้เรียนแบบคละระดับชั้น 
   2.2 จัดกลุ่มผู้เรียนแบบระดับชั้นเดียวกัน 
3. วิธีการจัดการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประกอบ 
   ไปด้วยการเรียนรู้  ภูมิปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม 

     1.2 จ าแนกสื่อประกอบการเรียนรู้ 1. มีสื่อประกอบการเรียนรู้ โดยมี   
          ปัจจัยหลัก : พืช 
          ปัจจัยรอง : ชีวภาพอื่นๆ ที่นอกเหนือจากพืช 
          ปัจจัยเสริม : กายภาพ  
          ปัจจัยประกอบ : วัสดุ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่  

     1.3 อภิปรายผลการเรียนรู ้ 1. มีการวัดผลด้านวิทยาการต่างๆ ทักษะการเรียนรู้  
2. มีการวัดผลด้านภูมิปัญญา การจัดการ การเรียนรู้ 
3. มีการวัดผลด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2. แหล่งเรียนรู้  

     2.1 ภายใน 1. มีแหล่งเรียนรู้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของโรงเรียน 

     2.2 ภายนอก 1. มีแหล่งเรียนรู้อื่นนอกพ้ืนที่โรงเรียน เช่น หมู่บ้าน ชุมชน  
    แขวง 
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 มาตรฐาน  5 องค์ประกอบ 

ตัวชี้วัด สาระงาน 
1. องค์ประกอบที่ 1 การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม ้  
   1.1 ก าหนดพื้นที่ และการส ารวจพรรณไม้         
         1) ระบุและอธิบายการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 1. มีการเรียนรู้ขนาดพ้ืนที่ทั้งหมดของโรงเรียนและบริเวณ 

    โดยรอบโรงเรียน   
2. มีเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพภายในโรงเรียน  
3. มีการเรียนรู้การแบ่งขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา ขนาดพ้ืนที่ศึกษา  
   ที่เหมาะสมต่อหน่ึงพ้ืนที่ ใช้มาตราส่วน 1 : 100 ไม่เกิน 
   1:300 

         2) ระบุและอธิบายการส ารวจพรรณไม ้ 1. จ านวนพรรณไม้ที่ส ารวจต้องเท่ากับจ านวนกลุ่มของผู้เรียน  
    ในแต่ละปี 
  1.1 จัดกลุ่มผู้เรียนแบบคละระดับชั้น 
  1.2 จัดกลุ่มผู้เรียนแบบระดับชั้นเดียวกัน 
2. การส ารวจพรรณไม้ ในแต่ละปี 
  2.1 ส ารวจพรรณไม้ไม่ซ้ าชนิด (ชนิดใหม่) 
  2.2 ส ารวจพรรณไม้ซ้ าชนิดเดิม (ต้นเดิม, ต้นใหม่) 
3. การส ารวจพรรณไม้ ในแต่ละปี ให้พิจารณาเลือกลักษณะวิสัย 
    ต่าง ๆ และระยะการเจริญเติบโตเต็มที่ (และ/หรือ ระยะ   
    ออกดอก) 

         3) อธิบายการจ าแนกชนิดพืช 1. จ านวนพรรณไม้ที่จ าแนกชนิดพืชต้องเท่ากับจ านวนพรรณไม้ 
    ที่ส ารวจ ในแต่ละปี 

         4) ระบุและอธิบายการติดป้ายรหัสประจ าต้น 1. จ านวนป้ายรหัสประจ าต้นเท่ากับจ านวนต้นของพรรณไม้ 
    ที่ส ารวจ ในแต่ละปี 
2. ป้ายรหัสประจ าต้น ให้ระบุ รหัสชนิดพรรณไม้และรหสัประจ า 
    ต้นเท่าน้ัน ขนาดป้ายรหัสประจ าต้นให้พิจารณาตามความ 
    เหมาะสมของชนิดพืช 
3. การติดป้ายรหัสประจ าต้น ติดในระดับหรือต าแหน่งที่ 
    มองเห็นได้ชัดเจน 
    -การติดป้ายรหัสประจ าต้นให้ติด 1 ป้ายต่อ 1 ต้นเท่าน้ัน 

   1.2 การท าผังพรรณไม้     

        1) ระบุและอธิบายวิธีการหาต าแหน่งพรรณไม้ 1. ระบุจุดอ้างอิง ทุกพ้ืนที่ศึกษา ลักษณะของจุดอ้างอิง  
    เคลื่อนย้ายได้ยาก 
2. จ านวนพรรณไม้ในการหาต าแหน่งของพรรณไม้ ต้องเท่ากับ 
    พรรณไม้ทีส่ ารวจ 

        2) อภิปรายการจัดท าผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้
เฉพาะพ้ืนที่  การจัดท าผังพรรณไม้รวมทั้งโรงเรียน 

1. จัดท าผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้เฉพาะพ้ืนที่ ในพ้ืนที่ศึกษา 
    ที่มีการส ารวจพรรณไม้ในแต่ละปี 
2. จัดท าผังพรรณไมร้วมทั้งโรงเรียน  
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ตัวชี้วัด สาระงาน 
   2.1 ผังพรรณไม้รวมในแต่ละปี 
   2.1 ผังพรรณไม้รวมทั้งหมด 
3. ส่วนประกอบของผัง 3 ส่วนคือ  
  -ส่วนที่ 1 ผัง แสดงขอบเขตพ้ืนที่ ส่วนประกอบต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
   ศึกษาน้ัน ๆ และรหัสชนิดพรรณไม้ 
  -ส่วนที่ 2 สัญลักษณ์  แสดงรหัสชนิดพรรณไม้ กับชื่อพ้ืนเมือง 
  -ส่วนที่ 3 รายละเอียด แสดงชื่อผัง มาตราส่วน ทิศเหนือ  
   (ปลายลูกศรชี้ข้ึนทางด้านบนของกระดาษ) ผู้จัดท า 
   วันเดือนปี) 

   1.3 ศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน    
         1) ระบุและอภิปรายการศึกษาพรรณไม้ในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.7-003) ครบทุกชนิดในทะเบียน
พรรณไม ้ 

1. การศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(ก.7-003) มี 
   จ านวนเล่ม เท่ากับจ านวนการส ารวจพรรณไม้และจ านวน 
   กลุ่มผู้เรียนในแต่ละปี 
2. ภาพวาด หน้าปกและหน้าท่ี 7 ให้ใชส้ัดส่วนรูปแบบ 
   เดียวกัน (มาตราส่วน, ก าลังขยาย/ย่อ, เส้นขีดระยะ) 
3. การใช้สัญลักษณ์ (เครื่องหมาย) การบันทึกข้อมูลให้ใชใ้น 
   รูปแบบเดียวกันทั้งเล่ม 

         2) ส ารวจและอภิปรายการถ่ายภาพพรรณไม้และ
การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 

1. ถ่ายภาพพรรณไม้ครบทุกชนิดที่ส ารวจพรรณไม้ ในแต่ละปี 
   1.1 ให้ถ่ายภาพทั้งต้น ถ่ายลักษณะวิสัย ให้เห็นต้ังแต่โคนต้น 
        จนถึงปลายยอด 
   1.2 ให้ถ่ายภาพเฉพาะส่วน เรียนรู้และถ่ายภาพส่วนประกอบ 
        ของพืช ราก (บางชนิด) ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด 
โดยสามารถถ่ายภาพได้หลายภาพในแต่ละส่วนของพืช  
2. วาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ครบทุกชนิดที่ส ารวจพรรณไม้  
    ในแต่ละปี ให้มีส่วนประกอบของภาพวาดคือชื่อพรรณไม้ 
    ชื่อผู้วาดภาพ วันเดือนปี  รหัสพรรณไม้ และมีมาตราส่วน 
    ก ากับทุกภาพ  

   1.4 การท าตัวอยา่งพรรณไม้แห้ง ดอง เฉพาะสว่น    
        1) ระบุ จ าแนก และอธิบายการจัดท าตัวอย่าง
พรรณไม้ครบทุกชนิดในทะเบียนพรรณไม้  
       

1. จัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้ ประกอบการส ารวจและศึกษา 
   พรรณไม ้ครบทุกชนิดในทะเบียนพรรณไม้ 
   1.1 ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง  
       -ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พืชหน่ึงชนิดให้เก็บตัวอย่างพรรณ 
        ไม้อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง (Duplicate)  ให้มีชิ้นส ารองโดย 
        เก็บจากต้นเดียวกัน 
       -ชิ้นตัวอย่าง  หน่ึงชิ้นตัวอย่างขนาดยาวประมาณ 30  
        เซนติเมตร ประกอบไปด้วย กิ่ง ใบ ดอก หรือกิ่ง ใบ ผล 
       -แผงอัดพันธ์ุไม ้ ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 45  
        เซนติเมตร มีลักษณะเป็นตารางสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 อัน 
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        ประกบกัน   
       -เชือกส าหรับผูกแผง  ขนาด กว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว  
        150 เซนติเมตร จ านวน 2 เส้นต่อแผง  เชือกแบนไส้ 
        ตะเกียง  
       -กระดาษลูกฟูก (หรือกระดาษที่มีคุณสมบัติใกล้เคยีง)    
        ขนาดกว้าง 30  
        เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร 
       -กระดาษหนังสือพิมพ์ (หรือเทียบเท่า)  ขนาดกว้าง 30  
        เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร 
       -กระดาษติดกับชิ้นตัวอย่าง  ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร  
        ยาว 42 เซนติเมตร กระดาษสีขาว 300 แกรม   
       -ป้ายรายละเอียดข้อมูลพรรณไม้ ขนาดกว้าง 10  
        เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร  ทาวกาวข้างหลังรมิด้าน 
        กว้าง 1 เซนติเมตร ติดมุมซ้ายด้านล่าง  
       -ป้ายกระดาษส าหรับผูกพันธ์ุไม้  ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร 
        ยาว 5 เซนติเมตร ปลายข้างหน่ึงเจาะรูร้อยด้ายท าเป็น  
        2 ทบ ยาว ประมาณ 10 เซนติเมตร 
       -ปก หน่ึงชนิดใช้กระดาษสีขาว 300 แกรม ขนาดกว้าง 30  
        เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร  (หน้าปก ให้ใช้สัญลักษณ ์
        ของโรงเรียน ชื่องานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนอง 
        พระราชด าริ โดยโรงเรียน) 
   1.2 ตัวอย่างพรรณไม้ดอง 
       -ตัวอย่างพรรณไม้ดอง ให้แสดงส่วนต่างๆครบ เช่นกรณี 
        ดองผล ต้องให้เห็นชิ้นตัวอย่างภายในขวดทั้งผล ผา่ผล 
        ตามแนวต้ัง และผ่าผลตามแนวนอน และจัดให้อยู่ในด้าน 
        เดียวกันของขวด 
       -ขวดแก้วสุญญากาศ (vacuum bottle) 
       -ตัวอย่างพรรณไม้ดองจะต้องดองด้วย เอทานอล   
        (เอทิลแอลกอฮอล์) ความเข้มข้น 70 % 
       -ป้ายรายละเอียดข้อมูลพรรณไม้ ขนาดกว้าง 10  
        เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร (ตัวอย่างปรับขนาดได้ 
        ตามภาชนะ) ติดด้านข้างขวดแก้วสุญญากาศ ด้านตรง 
        ข้ามกับการจัดแสดงชิ้นตัวอย่าง 
   1.3 ตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน 
        -ตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน บางชนิดก็ใส่ในภาชนะ แต่ 
         ถ้ามีขนาดใหญ่มากไม่ต้องใส่ภาชนะ 
        -ป้ายรายละเอียดข้อมูลพรรณไม้ ขนาดกว้าง 10  
         เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร (ตัวอย่าง.ปรับขนาดได้  
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         ตามภาชนะ) 

          2) ระบุ จ าแนก และอธิบายการถ่ายภาพพรรณไม้
แห้ง ดอง เฉพาะส่วน 

1.การถ่ายภาพพรรณไม้แห้ง  
   1.1 ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง แต่ละตัวอย่างถ่ายภาพให้เห็น 
        ตัวอย่างทั้งชิ้นชัดเจน และเห็นป้ายข้อมูลที่ติดอยู่มุมซ้าย 
        ล่างของชิ้นตัวอย่างชัดเจน  
   1.2 ถ่ายรูปตัวอย่างแต่ละชนิดต้องแสดงให้เห็นภาพตัวอย่างที่ 
        เป็นชิ้นส ารอง (duplicate) (แม้จะเป็นตัวอย่างที่ท าซ้ า 
        ของต้นไม้ชนิดเดียวกัน) 
   1.3 จัดภาพตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ชิ้นส ารอง duplicate ของ 
        แต่ละชนิดให้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน ต้ังชื่อโฟลเดอร์โดย 
        ใช้ชื่อรหัสพรรณไม้ (เฉพาะเลขชุดสุดท้ายของรหัสพรรณ 
        ไม้  3 หลัก) และตามด้วยชื่อพ้ืนเมือง 
2.การถ่ายภาพพรรณไม้ดอง  
  2.1 ตัวอย่างพรรณไม้ดอง ให้ถ่ายภาพในแต่ละตัวอย่าง 1 ขวด 
       ดังน้ี 
      1) ถ่ายภาพให้เห็นชิ้นตัวอย่างชัดเจน ท้ังชิ้น ชิ้นตัวอย่างตัด 
          ตามยาว และชิ้นตัวอย่างตัดตามขวาง 
      2) ถ่ายภาพให้เห็นป้ายข้อมูลที่ติดอยู่ด้านข้าวขวดของชิ้น 
          ตัวอย่าง 
  2.2 จัดภาพตัวอย่างพรรณไม้ดอง แต่ละชนิดให้อยู่ในโฟลเดอร์ 
        เดียวกัน ต้ังชื่อโฟลเดอร์โดยใช้ชื่อรหัสพรรณไม้  
        (เฉพาะเลขชุดสุดท้ายของรหัสพรรณไม้  3 หลัก) และ 
        ตามด้วยชื่อพ้ืนเมือง 
3.การถ่ายภาพพรรณไม้เฉพาะส่วน 
  3.1 ตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะ ให้ถ่ายภาพในแต่ละตัวอย่าง ดังน้ี 
       1) ถ่ายภาพให้เห็นชิ้นตัวอย่างชัดเจน ท้ังชิ้น หรือเฉพาะ 
           ส่วน 
       2) ถ่ายภาพให้เห็นป้ายข้อมูลที่ติดอยู่กับชิ้นตัวอย่าง 
  3.2 จัดภาพตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน แต่ละชนิดให้อยู่ใน 
       โฟลเดอร์เดียวกัน ต้ังชื่อโฟลเดอร์โดยใช้ชื่อรหสัพรรณไม้ 
       (เฉพาะเลขชุดสุดท้ายของรหัสพรรณไม้  3 หลัก) และตาม 
       ด้วยชื่อพ้ืนเมือง 
4. ภาพถ่ายพรรณไม้แห้ง ดอง เฉพาะส่วน 
    4.1 ชนิด .jpg  
    4.2 ขนาด 640x480 พิกเซล หรือ 1,280x960 พิกเซล  

         3) จ าแนก และอธิบายระบบการจัดเก็บ และ
สืบค้นได้ วิธีการจัดเก็บเอกสาร 

1. จัดระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ของตัวอย่างพรรณไม้  
    โดยแยกเป็น 3 ส่วน ตัวอย่างแห้ง ดอง เฉพาะส่วน และแต่ 
    ละส่วนให้จัดเรียงตามรหัสพรรณไม ้  
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   1.5 ท าทะเบียนพรรณไม้  (ก.7-005)    
            1) เปรียบเทียบและอธิบายการท าทะเบียน
พรรณไม้ ตามแบบ อพ.สธ. 

1. จัดท าทะเบียนพรรณไม้ ตามแบบ อพ.สธ. แยกเล่มในแต่ 
    ละปี และจ านวนชนิดและต้น ต้องตรงกับการส ารวจพรรณ 
    ไม้ในแต่ละปี 
2. จัดท าทะเบียนพรรณไม้ ตามแบบ อพ.สธ. ประกอบด้วย  
    ปก และตารางรายละเอียด รหัสพรรณไม้ ชื่อพรรณไม้ ชื่อ 
    วิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่น บริเวณที่ 
    พบ  
 

            2) จ าแนกระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ 
(เอกสาร และคอมพิวเตอร์) 

1. จัดระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ของทะเบียนพรรณไม้ 
    โดยจัดแยกในแต่ละปี 
    1.1 เอกสาร ให้จัดเข้าแฟ้ม 
    1.2 คอมพิวเตอร์  ให้จัดเก็บในโปรแกรม Microsoft excel  

   1.6 ท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์    
            1) ระบุและอธิบายการร่างป้ายชื่อพรรณไม้
สมบูรณ ์

1. จ านวนป้ายร่างชื่อพรรณไมส้มบูรณ์ ทุกชนิดต้องตรงกนักับ  
    จ านวนต้นของทะเบียนพรรณไม้ในแต่ละปี 
2. ส่วนประกอบของการร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์   
    ประกอบด้วย รหัสพรรณไม้  ชื่อพ้ืนเมือง  ชื่อวิทยาศาสตร์  
    ชื่อวงศ์  ชื่อสามัญ  และประโยชน์ 

            2) ระบุและอธิบายการท าป้ายชื่อพรรณไม้
สมบูรณ ์

1. จ านวนป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ทุกชนิดต้องตรงกับจ านวน  
    ป้ายร่างชื่อพรรณไม้สมบรูณ ์
 2. ป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ ต้องผ่านการตรวจความถูกต้องทาง 
    วิชาการด้านพฤกษศาสตร์ กับนักพฤกษศาสตร์ อพ.สธ.  

            3) ระบุและอภิปรายการติดแสดงป้ายชื่อพรรณ
ไม้สมบูรณ ์

1. จ านวนป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ ทุกป้ายและทุกชนิดต้อง  
    ตรงกันกับจ านวนป้ายรหัสประจ าต้น ท่ีได้มีการส ารวจและ  
    ข้ึนทะเบียนพรรณไม้ในแต่ละปี 
2. การติดแสดงป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ ต้องติดให้เห็นชัดเจน  
    เหมาะสม กับลักษณะวิสัยของชนิดพรรณไม้น้ันๆ   

2. องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกใน 
    โรงเรียน 

 

   2.1 การส ารวจสภาพภูมิศาสตร์และการศึกษา 
         ธรรมชาติ     

 

       1) วิเคราะห์และรายงานสภาพภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ตาม
ผังพรรณไม ้

1. จัดท าการวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ทุกพ้ืนที่ศึกษาภายใน 
    โรงเรียน 
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ความสูง-ต่ า ของพ้ืนที่ ดิน) 
1.2 สภาพภูมิอากาศ (น้ า แสง อากาศ) 
1.3 มุมมองของพ้ืนที่ศึกษา 

       2) อภิปรายและรายงานการศึกษาพรรณไม้ที่จะ 1. จัดท ารายงานการศึกษาธรรมชาติของพืชศึกษาและพรรณไม้ 
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น ามาปลูกที่อยู่ในสภาพธรรมชาติ   
 

    ที่อยู่ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน   
2. ให้พิจารณาคุณและสุนทรียภาพพรรณไม้ที่จะน าเข้ามาปลูก   

   2.2 ก าหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก  และก าหนดการ  
         ใช้ประโยชน์ 

 

      1) ระบุและอธิบายการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่   1. ก าหนดการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ศึกษาทุกพ้ืนที่ศึกษาในแต่ละ 
    ปี ให้ระบุสัดส่วนการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ตามจินตนาการ 

       2) ระบุและอธิบายชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก วัสดุปลูก   1. พรรณไม้ที่ก าหนดชนิดต้องเป็นพรรณไม้ที่ได้ท าการศึกษา 
    ตามธรรมชาติ 

    2.3 ระบุและอธิบายการท าผังภูมิทัศน์    1. จัดท าผังภูมิทัศน์ที่สอดคล้องกับผงัการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่  
    โดยก าหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก 
2. แสดงรายละเอียดการปลูก ระยะปลูก ชนิด จ านวน  
    (ต้นเก่าและต้นใหม่) 

    2.4 จัดหาพรรณไม้ และการปลูกพรรณไม้    
      1) จ าแนกการสนับสนุน (หน่วยงานต่างๆ ชุมชน 
ผู้ปกครอง) 

1. ขอรับการสนับสนุนพรรณไม้จากผู้ปกครอง ชุมชน  
    หน่วยงานต่างๆ ตามชนิดของพรรณไม้ที่ระบุในผังภูมทิัศน์ 

      2) อธิบายการขยายพันธ์ุ การตอน การเพาะเมล็ด 
การปักช า การติดตา ฯลฯ 

1. บอกวิธีการขยายพันธ์ุพรรณไม้ที่เหมาะสม ตามผังภูมิทัศน์ 
2. บันทึกจ านวนชนิด จ านวนต้น ที่ขยายพันธ์ุได้ 

      3) ระบุและอธิบายการปลูกพรรณไม้เพ่ิมเติม 1. ปลูกพรรณไม้ที่จัดหามาตามต าแหน่งที่แสดงในผังภูมิทัศน์ 
2. บอกข้ันตอนการเตรียมการปลูกพรรณไม้ที่จัดหามา 

    2.5 การศึกษาพรรณไม้หลังการปลูก    
      1) อภิปรายการบันทึกการดูแลรักษา (การให้น้ า 

การให้ปุ๋ย การตัดแต่ง การพรวนดิน) 
1. ดูแลรักษาพรรณไม้ที่ปลูกเป็นระยะๆ และบันทึกการดูแล 
    รักษา เช่น วันที่ กลุ่มที่ ชื่อต้นไม้ เป็นต้น 

      2) อภิปรายการบันทึกการเปลี่ยนแปลง 1. ติดตามการเปลี่ยนแปลง การเจริญเติบโต ของ ล าต้น ใบ  
    ดอก ผล และเมล็ด ในแต่ละส่วน ของพรรณไม้ที่ปลูกตามผัง 
    ภูมิทัศน์ โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงในแต่ละระยะ เช่น   
    จ านวน ขนาด เป็นต้น 

      3) เปรียบเทียบและอภิปรายการบันทึกความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัย 

1. ศึกษาปัจจัยที่เข้ามาเก่ียวข้องกับพรรณไม้ที่ปลูก 
   ประกอบไปด้วย 
   1.1 ปัจจัยหลัก คือ พืช 
   1.2 ปัจจัยรอง คือ ชีวภาพอื่น  
   1.3 ปัจจัยเสริม คือ กายภาพ 
   1.4 ปัจจัยประกอบ คือ อาคาร สถานที่ วัสดุ  
2. บันทึกความสัมพันธ์และออกแบบบันทึกการศึกษา  
   เปลี่ยนแปลง การดูแล เป็นต้น 

      4) เปรียบเทียบและอภิปรายการศึกษาคุณและ
สุนทรียภาพพรรณไม้ที่ปลูก คุณที่เกิดแก่สรรพสัตว์ คุณที่
เกิดแก่คน คุณที่เกิดแก่สถานศึกษา 

1. ศึกษาคุณ ประโยชน์ของพืชพรรณที่ปลูก โดยน าข้อมูลจาก  
    บันทึกการดูแลรักษา บันทึกการเปลี่ยนแปลง และบันทึก 
    ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย มาสรุปคุณของพรรณไมท้ี่ปลูก  
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    (คน สรรพสิ่ง สถานที่) 
2. สุนทรียภาพของพรรณไม ้ 
….2.1 ศึกษาและบันทึกความงามของพรรณไม ้
….2.2 สรุปข้อมูลสุนทรียภาพของพรรณไม้แต่ละชนิด  

องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ  

     3.1 ศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(ก. 7-003) ครบตามทะเบียนพรรณไม้ 

 

         1) ระบุและอธิบายการมีส่วนร่วมของผู้ศึกษา 1. เรียนรู้และศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ 
   พืชศึกษา 
2. จัดท าแบบศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตาม  
    แบบ อพ.สธ.  
   2.1 ชื่อพรรณไม้ 
   2.2 รหัสพรรณไม้  
   2.3 วาดภาพทางพฤกษศาสาตร์ทั้งต้น พร้อมระบุมาตรส่วน 
   2.4 แสดงข้อมูลบริเวณณที่ส ารวจ 
   2.5 แสดงรายชื่อและล าดับผู้ส ารวจทั้งหมด 

         2) ระบุและอภิปรายข้อมูลพ้ืนบ้าน 1. ชื่อพ้ืนเมือง (ชื่อในท้องถ่ินที่เก็บตัวอย่างพันธ์ุไม้) 
2. การใช้ประโยชน์ในท้องถ่ิน (ระบุส่วนที่ใช้และวิธีการใช้) 
   2.1 อาหาร 
   2.2 ยารักษาโรค 
   2.3 ก่อสร้าง ครัวเรือน เครื่องใช ้
   2.4 ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช 
   2.5 ความเกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม หรือความเชื่อทาง 
        ศาสนา 
   2.6 อื่นๆ (เช่น การเป็นพิษ อันตราย) 
3. ท่ีมาของข้อมูล โดยการสอบถามจากผู้รู้ เท่าน้ัน 
   3.1 ผู้ให้ข้อมูล 
   3.2 อายุ 
   3.3 ที่อยู่ 
4. วันที่บันทึกข้อมูล 
5. สถานที่บันทึก 

         3) ระบุข้อมูลพรรณไม้ 1. ลักษณะวิสัย 
2. ชนิดของล าต้น 
3. ชนิดของใบ 
4. ชนิดของดอก 
5. ชนิดของผล 
6. ชนิดของเมล็ด 
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7. วาดภาพ หรือตัดภาพส่วนต่างๆ ของพืช พร้อมระบุ 
   มาตราส่วน 

         4) อภิปรายสรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม ้ 1. สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ ต้ังแต่หน้าท่ี 2-7  
   และข้อมูลพ้ืนบ้านหน้าท่ี 1 โดยเขียนเป็นเรียงความบรรยาย  
   ระบุชื่อพรรณไม้และรหัสพรรณไม ้

         5) ระบุข้อมูลพฤกษศาสตร์ 1. ชื่อวิทยาศาสตร์ 
2. ชื่อวงศ์ 
3. ชื่อสามัญ 
4. ชื่อพ้ืนเมืองอื่นๆ 
5. ถ่ินก าเนิด 
6. การกระจายพันธ์ุ ในประเทศไทย หรือในประเทศอื่นๆ 
7. นิเวศวิทยา 
8. เวลาออกดอก 
9. เวลาติดผล 
10. การขยายพันธ์ุ 
11. การใช้ประโยชน์ 
12. ประวัติพันธ์ุไม้ (การน าเข้ามาปลูกในประเทศไทย) 
13. เอกสารอ้างอิง 

         6) อธิบายและบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม 1. ประวัติพันธ์ุไม้ (ประวัติการน าเข้ามาปลูก) 
2. เวลาการออกดอก หรือติดผลนอกฤดูกาล หรือ อ่ืนๆ  
3. บันทึกข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้นอกเหนือจากหน้าปก  
   - หน้าท่ี 9 ท่ีเกิดข้ึนระหว่างศึกษา และก าลังศึกษาพันธ์ุไม้ 

         7) ประเมินผลงานเป็นระยะ 1. ตรวจสอบผลงานของนักเรียนทุกหน้าและทุกครั้งที ่
   นักเรียนศึกษา พร้อมระบุวันและเวลาท่ีศึกษา 
2. มีการส่งตรวจ หรือแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักพฤกษศาสตร์  
   ทุกครั้งเป็นระยะๆ โดยลงชื่อผู้ตรวจ วันที่ตรวจทุกครั้ง 

         8) ประเมิน ความเป็นระเบียบ ความต้ังใจ 1. ความสมบูรณ์ของผลงาน ก.7 - 003 ความถูกต้อง  
   และความเป็นระเบียบ ทุกหน้า  
2. ข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง   
3. ทุกภาพวาดมีส่วนประกอบตามต้องการครบ และ  
   มีมาตรส่วนก ากับ  

     3.2  การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ (พืชศึกษา)  
       1) ระบุการศึกษาลักษณะภายนอก ภายในของพืช 
           แต่ละส่วนโดยละเอียด   

1. ศึกษาโครงสร้างภายนอกของพืชทั้งต้น 
2. ศึกษาลักษณะภายนอก (ประถมศึกษา) และภายใน  
    (มัธยมศึกษา) ของพืชทุกส่วนประกอบ ราก ล าต้น ใบ ดอก  
    ผล และเมล็ด 
3. การศึกษาไม่ก าหนดจ านวนซ้ าของตัวอย่าง 

       2) อภิปรายการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วน 1. วิเคราะห์ส่วนประกอบย่อยของพืชทุกส่วนประกอบ 
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          ของพืช   2. ก าหนดหัวข้อเรื่องที่จะเรียนรู้ให้ครบทุกส่วนประกอบ และ 

    ทุกเรื่อง (รูปร่าง รูปทรง สี ผิว ขนาด)  
3. จัดท ารายละเอียดแผนการทดลอง โดยเลือกเรื่องที่สนใจมา 
    วางแผนและเรียนรู้ ครบทุกส่วนประกอบ 

        3) อภิปรายการเรียนรู้แต่ละเรื่อง แต่ละส่วนของ 
           องค์ประกอบย่อย   

1. เรียนรู้และบันทึกผลการเรียนรู้ 
2. สรุป เรียบเรียงและวิเคราะห์ผลการเรียนรู ้

        4) น าข้อมูลมาเปรียบเทียบความต่างในแต่ละเรื่อง ใน 
             ชนิดเดียวกัน   

1. น าผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในแต่ละเรื่องแต่ละ 
    ส่วนประกอบย่อยมาเปรียบเทียบ  และสรุปผลการเรยีนรู้ 

องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู ้  
4.1 อธิบาย รวบรวมผลการเรียนรู้  คัดแยกสาระส าคญั   

       และจัดเป็นหมวดหมู่  

1. รวบรวมผลการเรียนรู้   

   1.1 มีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น พ้ืนที่ศึกษา ห้องสวน 

        พฤกษศาสตร์โรงเรียน ห้องสมุด เวบไซต์ที่รวบรวมผล 

        การเรียนรู้จากงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

   1.2 จัดท าการรวบรวมผลการเรียนรู้จากองค์ประกอบที่ 1,   

         2, 3  สามสาระการเรียนรู้ และการส ารวจและจัดท า 

          ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน   

2. คัดแยกสาระส าคัญ   

   2.1 จัดท าการคัดแยกสาระส าคัญจากการรวบรวมผลการ 
         เรียนรู้  
3. จัดเป็นหมวดหมู่ 
   3.1 จัดระเบียบ เรียบเรียงข้อมูลที่ได้คัดแยกสาระส าคัญให้ 
        เป็นหมวดหมู่ 

4.2 การเขียนรายงานแบบวิชาการ แบบบูรณาการ 
 

      1) อธิบาย จ าแนกและสรุปผลการเรียนรู ้ 1. รวบรวมผลการเรียนรู้จากองค์ประกอบที่ 1 - 5 พืชศึกษา 
    และ 3 สาระจากแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ต่างๆ ใน 
   สถานศึกษา เช่น ห้องสมุด ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   จาก ใบงาน ชิ้นงาน เป็นต้น  
2. น าข้อมูลที่ได้จากผลการเรียนรู้มาคัดแยก สาระ แล้วจัดให้ 
   เป็นหมวดหมู่ 

      2) การเรียบเรียงสาระเป็นภาษาท่ีสื่อ  กระชับ   

         ได้ใจความ  

1. น าข้อมูลที่สรุปมาเรียบเรียง โดยให้สื่อได้กระชับและได้ 
   ใจความ จากข้อมูลที่คัดแยกให้เป็นหมวดหมู่มาแล้ว เช่น 
   บทคัดย่อ เป็นต้น 

      3) รูปแบบและความเรียบร้อยของรายงาน 1. น าข้อมูลที่เรียบเรียงแล้วมาจากรายงานแบบวิชาการ 
   1.1 ส่วนประกอบตอนต้น ประกอบด้วย หน้าปก (ปกนอก)  
        หน้าชื่อเรื่อง (ปกใน) ค าน า (กิตติกรรมประกาศ)  
        สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพประกอบ   
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   1.2 ส่วนประกอบตอนกลาง ประกอบด้วย 5 บท คือ 
        บทที่ 1 บทน า บทที่ 2 เอกสารและรายงานการศึกษาท่ี 
        เก่ียวข้อง บทท่ี 3 วิธีด าเนินการศึกษา บทที่ 4 ผล 
        การศึกษา บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
   1.3 ส่วนประกอบท้าย ประกอบด้วย บรรณานุกรม  
        ภาคผนวก อภิธานศัพท์ และรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก 
        เน้ือเรื่อง  
2. น าข้อมูลที่เรียบเรียงแล้วมาจากรายงานแบบบูรณาการ 
   1.1 แบบบูรณาการกลุ่มสาระ เช่น เพลง นิทาน กลอน การ 
        แสดง เป็นต้น 
   1.2 แบบบูรณาการแห่งชีวิต เช่น แรงบันดาลใจ จินตนาการ 
        ปัจจัยและเป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการที่ใช้ในการเรียนรู้ 
        จิต อารมณ์ และพฤติกรรมของตน ผลการเรียนร็และงาน 
        ที่เน่ืองต่อ 

4.3 วิธีการรายงานผลในรูปแบบต่าง ๆ   

      1) สร้างวิธีการรายงานผล แบบเอกสาร เช่น หนังสือ   

        แผ่นพับ ซีดี 

1. แสดงวิธีการ ข้ันตอน การรายงานแบบเอกสาร 

      2) สร้างวิธีการรายงานผล แบบบรรยาย เช่น การเล่า   

        นิทาน  อภิปราย สัมมนา 

1. แสดงวิธีการ ข้ันตอน การรายงานแบบบรรยาย 

      3) สร้างวิธีการรายงานผล แบบศิลปะ เช่น การแสดง 

        ศิลปะพ้ืนบ้าน ละครร้องเพลง การวาดภาพทาง 

        พฤกษศาสตร์ การถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์ 

1. แสดงวิธีการ ข้ันตอน การรายงานแบบศิลปะ 

      4) สร้างวิธีการรายงานผล แบบนิทรรศการ  1. แสดงวิธีการ ข้ันตอน การรายงานแบบนิทรรศการ 

องค์ประกอบที่ 5 การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา  

5.1 การน าสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน บูรณาการสู่การเรียน

การสอน 

 

1) ระบุและอธิบายแผนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

             หรือระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 

1. จัดท าแผนแบบบูรณาการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน  
    ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 3 สาระ และพืชศึกษา กับ    
    หลักสูตรแกนกลางทุกกลุ่มสาระในแต่ละระดับชั้น 
2. ระบุจ านวนแผนการสอนแต่ละกลุ่มสาระ แต่ละระดับชั้นให้  
    ชัดเจน 
3. เน้ือหารายละเอียดในแผนการสอน บ่งชี้ถึงการบูรณาการ   
    และวิธีการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ลงในกิจกรรมการ  
     สอนอย่างถูกต้องและชัดเจน 

      2) ระบุและจ าแนก ผลงาน จ านวนชิ้นงานของนักเรียน   1. ระบุจ านวนผลงาน ชิ้นงาน ของนักเรียนตามแผนการสอน    
    แบบบูรณาการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของกลุ่ม        
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          ตามแบบการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ 

          ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 

 

    สาระแต่ละระดับชั้น ท่ีเก่ียวข้องกับ 5 องค์ประกอบ 3 สาระ   
    และพืชศึกษา 
2. จัดท าใบงานที่สอดคล้องกับแผนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระ  
    และเหมาะกับแต่ละระดับชั้น ท่ีเก่ียวข้องกับ 5 องค์ประกอบ   
    3 สาระ และพืชศึกษา  
3. แสดงผลงาน ชิ้นงาน ของนักเรียนที่สอดคล้องกับแผนการ 
    สอนแบบบูรณาการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

5.2 การเผยแพร่องค์ความรู ้  

      1) อธิบาย การบรรยาย เช่น การสนทนา เสวนา บรรยาย 

           สัมมนา อภิปราย 

 

1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ งานสวน   
    พฤกษศาสตร์โรงเรียน ในทุกองคค์วามรู้ รูปแบบบรรยาย      
    เช่น เสวนา สัมมนา อภิปราย ได้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ที่ได้จาก 
    การเรียนรู้ ต่อบุคคลทั่วไป โดยมีหลักการ / รวบรวม /   
    คัดเลือก / วิธีการเผยแพร่ / ก าหนดการ การเผยแพร่องค ์
    ความรู้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการเผยแพร่ 
2. จัดท าสรุปและแบบบันทึก การเผยแพร่องค์ความรู้งานสวน 
    พฤกษศาสตร์โรงเรียน ในรูปแบบการบรรยายโดยแสดง 
    จ านวนครั้ง จ านวนผู้รับชม /ผู้ได้รับความรู้ ทุกครัง้ พร้อม 
    ระบุปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางปรับปรงุแก้ไขในครั้ง 
    ต่อไป 

      2) อธิบายและออกแบบ การจัดแสดง เช่น นิทรรศการ  

         นิทรรศการประกอบการ บรรยายสรุป นิทรรศการ  

         เฉพาะเรื่อง เฉพาะประเภทและเว็บไซต์ 

 

          

1. นักเรียนมีการเผยแพร่องค์ความรู้ ท่ีได้จากการเรียนรู้  
    งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน น ามาแสดงในรูปแบบ 
    นิทรรศการและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับบคุคลทั่วไปได้ โดยมี 
    หลักการ รวบรวม คัดเลือก วิธีการเผยแพร่ ก าหนดการ  
    การเผยแพร่องค์ความรู้ให้เหมาะสมกับรปูแบบการเผยแพร่ 
2. จัดท าสรุปและแบบบันทึก การเผยแพร่องค์ความรู้งานสวน 
    พฤกษศาสตร์โรงเรียน ในรูปแบบนิทรรศการโดยแสดง 
    จ านวนครั้ง จ านวนผู้รับชม ผู้ได้รับความรู้ ทุกครัง้ พรอ้มระบุ 
    ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 

5.3 การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้  

      1) อธิบาย ประยุกต์และบันทึกข้อมูลในการใช้พ้ืนที่สวน  

         พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

1. จัดท าแบบบันทึกข้อมูลการใช้พ้ืนที่ สวนพฤกษศาสตร์  
    โรงเรียน โดยแสดงรายละเอียด วันที่ เวลา ครั้งที่ 
    รายละเอียดการใช้พ้ืนที่ ท าอะไร อย่างไร บุคคลที่ใชพ้ื้นที่ 
    และผู้บันทึก พร้อมบันทึกภาพการใช้สวนพฤกษศาสตร์  
    โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ทุกครัง้ 

      2) อธิบาย ประยุกต์และบันทึกข้อมูลการใช้ห้องสวน  

        พฤกษศาสตร์โรงเรียน พิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่องพิพิธภัณฑ์ 

        ธรรมชาติวิทยา 

1. จัดท าแบบบันทึกข้อมูลการใช้ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
    พิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่อง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา โดยแสดง  
    รายละเอียด วันที่ เวลา ครั้งที่ รายละเอียดการใช้พ้ืนที่  
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     ท าอะไร อย่างไร บุคคลที่ใช้พ้ืนที่ และผู้บันทึก พร้อม  

    บันทึกภาพการใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้  
    ทุกครั้ง  

      3) อธิบาย ประยุกต์และบันทึกข้อมูลการพัฒนา แหล่ง  

         เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

1. จัดท าแบบบันทึกข้อมูล การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท่ีเกิดจาก   
    การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เช่น พ้ืนที่สวน   
    พฤกษศาสตร์โรงเรียน ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    
    พิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่อง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ในแต่ละแหล่ง 
    โดยระบุ วันที่ เวลา และรายละเอียด สภาพเดิมของแต่ละ  
    แหล่ง ก่อนการพัฒนา พร้อมผู้บันทึก เมื่อมีการพัฒนาทุก  
    ครั้ง ให้ระบุ หลักการ วันที่ เวลา รายละเอียดวิธีการพัฒนา   
    เช่น ข้ันตอน หลักการ วิธีการ อุปกรณ์ การพัฒนาที่สื่อให้  
    เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง พร้อมบันทึกภาพ 
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สาระการเรียนรู ้ :  ธรรมชาติแห่งชีวิต 

ตัวชี้วัด สาระงาน 

1. ระบุ อธิบาย การศึกษาด้านรูปลักษณ์ (ชีววิทยา)  

    ของชีวภาพ    

     

1. การเตรียมการ : น าผลการเรียนรู้จากพืชศึกษา   

    องค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 3 (ข้อ 3.2) มาวางแผน  

    การศึกษา การทดลอง 

2. วางแผนการศึกษา การทดลอง การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของ    

    พืชศึกษา  ในระยะเจริญเติบโตเต็มที่ ทุกส่วนประกอบ และ    

    ทุกเรื่อง (รูปร่าง รูป ทรง สี ผิว ขนาด) โดยมีจ านวนพืชศึกษา 

    ทีเ่หมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 

3. มีการตรวจเอกสารเบื้องต้น  

2. ระบุ อธิบาย และวิเคราะห์ ข้อมูลการ     

    เปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพ 

 

     

1. แผนการจัดการเรียนรู้ ใบงานการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง 

    ด้านรูปลักษณ์ พืชศึกษา 1 ชนิด ทุกส่วนประกอบของพืช 

    (ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด) อย่างน้อย 4 ระยะ 

    การเจริญเติบโต 

2. ผลการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง 

    สี ผิว เน้ือ ขนาด) 

    ระดับประถมศึกษา แสดงผลการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง 
     โครงสร้างภายนอก  
    ระดับมัธยมศึกษา แสดงผลการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง   
    โครงสร้างภายนอกและภายใน 

3. ระบุ อธิบาย และวิเคราะห์ การศึกษาด้านคุณสมบัติ   

    ของชีวภาพ   

1. การเตรียมการ : ให้น าพืชศึกษา ที่ปลูกในองค์ประกอบที่ 2  

    และน าผลการเรียนรู้จากพรรณไม้ที่สนใจ ในองค์ประกอบที่ 3 

    (ข้อ 3.2) มาวางแผนการศึกษา 

2. วางแผนการเรียนรู้พืชศึกษา ให้มีการเรียนรู้ด้านคุณสมบัติ 

    ในระยะเจริญเติบโตเต็มที่ในสภาพธรรมชาติ ทุกส่วนประกอบ  

    (ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด) และทุกเรื่อง (รส กลิ่น เสียง 

    ความเหนียว ความแข็ง ความยืดหยุ่น ฯลฯ) โดยมีจ านวนพืช 

    ศึกษาท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 

3. มีการตรวจเอกสารเบื้องต้น 

4 .ระบุ อธิบาย และวิเคราะห์ ขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงด้าน  

    คุณสมบัติ ของชีวภาพ 

1. แสดงแผนการจัดการเรียนรู้ ใบงานการเรียนรู้ การเปลี่ยน 

    แปลงด้านคุณสมบัติ  พืชศึกษา ทุกส่วนประกอบของพืช 

    (ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด) อย่างน้อย 4 ระยะการ 

    เจริญเติบโต  

    -แสดงผลการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติ (รส กลิ่น  
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    เสียง ความเหนียว ความแข็ง ความยืดหยุ่น ฯลฯ) 

    ระดับประถมศึกษา แสดงผลการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง 
   โครงสร้างภายนอก  
    ระดับมัธยมศึกษา แสดงผลการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงโครง  
    สร้างภายนอกและภายใน  

5. ระบุและอธิบาย การศึกษาด้านพฤติกรรม   
    การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในที่มีต่อการ   
    เจริญเติบโตและการพฒันา (สรีรวทิยา) ของชีวภาพ  

1. การเตรียมการ : ให้น าพืชศึกษาท่ีปลูกในองค์ประกอบที่ 2  

    และน าผลการเรียนรู้จากพรรณไม้ที่สนใจ (พืชศึกษา)  

    ในองค์ประกอบที่ 3 (ข้อ 3.2) มาวางแผนการศึกษา 

2. วางแผนการเรียนรู้ ให้มีการเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของพืชศึกษา 

    ระยะเจริญเติบโตเต็มที่ในสภาพธรรมชาติ ทุกส่วนประกอบ  

    (ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด) และทุกเรื่อง (การบาน  

    การหุบ การเหี่ยว การร่วง การแผ่กระจาย การเอน ฯลฯ)  

    โดยมีจ านวนพืชศึกษาท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 

3. มีการตรวจเอกสารเบื้องต้น  

6. ระบุ อธิบาย และวิเคราะห์ ขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงด้าน 
    พฤติกรรม การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก ภายในที่  
    มีต่อการเจริญเติบโตและการพฒันา (สรีรวทิยา)   
    ของชีวภาพ   

1. แสดงแผนการจัดการเรียนรู้ ใบงานการเรียนรู้ การเปลี่ยน 

    แปลงด้านพฤติกรรม พืชศึกษา ทุกส่วนประกอบของพืช 

    (ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด) อย่างน้อย 4 ระยะ  

    -แสดงผลการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม (รส กลิ่น  

    เสียง ความเหนียว ความแข็ง ความยืดหยุ่น ฯลฯ)  

      ระดับประถมศึกษา แสดงผลการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง 

      โครงสร้างภายนอก 

      ระดับมัธยมศึกษา แสดงผลการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง 

      โครงสร้างภายนอกและภายใน  

7. เปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของชีวภาพ กับ 
ชีวิตตน     

1. เปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณ์กับรปูกาย 

    คนอื่นและรูปกายตนเอง พร้อมทั้งแสดงที่มาข้อมูล 

2. เปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติกับ 

    สมรรถภาพคนอื่นและตนเอง พร้อมทั้งแสดงที่มาข้อมูล 

3. เปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมกับจิต  

    อารมณ์ หรือพฤติกรรมคนอื่นและตนเอง พร้อมทั้งแสดงที่มา  

    ข้อมูล 

8. สรุปองค์ความรู้เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  1. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ ด้าน 

   คุณสมบัติ ด้านพฤติกรรม 

2. น าองค์ความรู้ด้านรูปลักษณ์ ด้านคุณสมบัติ ด้านพฤติกรรมมา 

   ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
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สาระการเรียนรู ้ :  สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด สาระงาน 

1. เรียนรู้ธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพอื่นทีเ่ข้ามา 

   เก่ียวข้อง 

    1.1 ระบุและอธิบาย การศึกษาด้านรูปลักษณ์   

        (ชวีวทิยา) ของชีวภาพ    

    1.2 ระบุและอธิบาย การศึกษาด้านคุณสมบัติ ของ  

        ชวีภาพ 

    1.3 ระบุและอธิบาย การศึกษาด้านพฤติกรรม 

1. มีผลการศึกษาด้านรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง สี ผิว เน้ือ  

    ขนาด) ชีวภาพที่เข้ามาเก่ียวข้องกับพืชศึกษาครบทุกสว่น (เช่น  

    แมลง ศึกษาส่วนหัว ส่วนอก ส่วนท้อง) 

2. มีผลการศึกษาด้านคุณสมบัติ (ทางกายภาพ ทางเคมี) ชีวภาพที่ 

    เข้ามาเก่ียวข้องกับพืชศึกษาครบทุกส่วน (เช่น แมลง ศึกษา  

    ส่วนหัว ส่วนอก ส่วนท้อง) 

3. มีผลการศึกษาด้านพฤติกรรมชีวภาพที่เข้ามาเก่ียวข้องกับพืช 

    ศึกษาครบทุกส่วน (เช่น แมลง ศึกษาส่วนหัว ส่วนอก ส่วน  

    ท้อง) 

2. เรียนรู้ธรรมชาติของทรัพยากรกายภาพที่เขา้มา 

    เก่ียวขอ้ง (ดิน น้ า อากาศ แสง ) 

    2.1 ระบุและอธิบาย การศึกษาด้านรูปลักษณ์ 

    2.2 ระบุและอธิบาย การศึกษาด้านคุณสมบัติ   

        (ทางกายภาพ ทางเคมี) 

1. มีผลการศึกษาด้านรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง สี ผิว เน้ือ  

    ขนาด) กายภาพ (ดิน น้ า อากาศ แสง) 

2. มีผลการศึกษาด้านคุณสมบัติ (ทางกายภาพ ทางเคมี) กายภาพ 

    (ดิน น้ า อากาศ แสง) 

3. เรียนรู้ธรรมชาติของความพันเก่ียวระหว่างปัจจัย 

    3.1 ระบุ อธิบายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์การ  

        ตอบสนองต่อกันระหว่างปัจจัยในสภาวะต่างๆ    

    3.2 ระบุ อธิบายและวิเคราะห์ความผูกพันการ  

        ตอบสนองต่อกันระหว่างปัจจัยในสภาวะต่างๆ    

3.3 ระบุ อธิบายและวเิคราะห์ดุลยภาพ ความสมดุลที่  

      เกิดขึ้นระหว่างปัจจัยศึกษา 

1. มีผลการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์การตอบสนองต่อกัน ระหว่าง 

    ปัจจัยในสภาวะต่างๆ (มีแสง/ไม่มีแสง, มีน้ า/ไม่มีน้ า) 

2. มีผลการวิเคราะหค์วามผูกพันการตอบสนองต่อกัน ระหว่าง 

    ปัจจัยในสภาวะต่างๆ (มีแสง/ไม่มีแสง, มีน้ า/ไม่มีน้ า) 

3. มีผลการวิเคราะห์ดุลยภาพ ความสมดุลที่เกิดข้ึนระหว่างปัจจัย 

    ศึกษา (พืชศึกษา ชีวภาพ/กายภาพ ท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง) 

4. สรุปให้เห็นความสัมพันธ์ ความผูกพันและความสมดุล 1. มีสรุปผลการเรียนรูค้วามเกี่ยวพัน ความสัมพันธ์ ความผูกพัน  

    ความสมดุล และความพันเก่ียวระหว่างปัจจัยเป็นความเรียง 

    และแผนภาพแสดงแผนการจัดการเรียนรู้ใบงานการเรียนรู้ 
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สาระการเรียนรู ้ :  ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

1. วิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา 

    1.1 พิจารณาศักยภาพของรูปลักษณ์    

    1.2 วิเคราะห์ศักยภาพของคุณสมบัติ   

    1.3 จินตนาการศักยภาพของพฤติกรรม   

1. ระบุศักยภาพที่ได้จากการเรียนรู้ด้านรูปลักษณค์รบทุกปัจจัย 

    การเรียนรู้ คือ ปัจจัยหลัก (พืชศึกษา) ปัจจัยชีวภาพ ปัจจัย 

    กายภาพ ท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง 

2. ระบุศักยภาพที่ได้จากการเรียนรู้ด้านคุณสมบัติครบทุกปัจจัย 

    การเรียนรู้ คือ ปัจจัยหลัก (พืชศึกษา) ปัจจัยชีวภาพ ปัจจัย 

    กายภาพ ท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง 

3. ระบุศักยภาพที่ได้จากการเรียนรู้ด้านพฤติกรรมครบทกุปัจจัย 

    การเรียนรู้ คือ ปัจจัยหลัก (พืชศึกษา) ปัจจัยชีวภาพที่เข้ามา 

    เก่ียวข้องแสดงแผนการจัดการเรียนรู้ ใบงานการเรียนรู้ 

2.  จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ ของปัจจัยศึกษา 

    2.1 จินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพ   

    2.2 สรุปคุณของศักยภาพ ที่ได้จากจินตนาการ 

1. ระบุคุณที่ได้จากการจิตนาการศักยภาพครบทุกด้าน คือ ด้าน 

    รูปลักษณ์ ด้านคุณสมบัติ ด้านพฤติกรรม  

2. สรุปคุณที่ได้ครบทุกด้าน 

3. สรรค์สร้างวิธีการ   

    3.1 พิจารณาคุณที่เกิดจากจินตนาการ     

   3.2 สร้างแนวคิด แนวทาง วิธีการ   

แสดงแผนการจัดการเรียนรู้ ใบงานการเรียนรู้ 

1. แสดงวิธีการ เหตุผลที่เลือกคุณจากการจิตนาการ 

2. แสดงแนวคิด แนวทาง วิธีการ เป็นประโยชน์แท้แก่มหาชน 

4. สรุปผลการเรียนรู้ ประโยชน์แท้แก่มหาชน แสดงแผนการจัดการเรียนรู้ ใบงานการเรียนรู้ 

1. แสดงผลิตภัณฑ์ หรือ สิ่งประดิษฐ์ หรือ นวัตกรรม หรอืโครง 

    ร่างที่จะน าไปสู่ประโยชน์แท้ 

2. แสดงหลักการ เหตุผล ประโยชน์แท้ที่ได้สอดคล้องกับ 

    2.1 ประโยชน์แท้น้ันขจัดความขาดแคลนทางกาย 

    2.2 ประโยชน์แท้น้ันบ ารุงจิตให้เบิกบาน 

    2.3 ประโยชน์แท้น้ันสืบเน่ืองยาวนานไม่รู้จบ 

    2.4 ประโยชน์แท้น้ันตกกับมหาชนคนส่วนใหญ่ 
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สาระการเรียนรู ้ :  การส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

 

 

 

ตัวชี้วัด สาระงาน 

1.ระบุและอธิบายการเก็บข้อมูลพื้นฐานในทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

1. ส ารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูล ชื่อหมู่บ้าน ท่ีต้ัง ข้อมูล 
    ศาสนา จ านวนประชากร ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลการบริหาร 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาล  
    สถานีต ารวจ โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน แขวง  
2. บันทึกภาพการส ารวจ เก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถ่ิน และ 
   จัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ 
3. บันทึกลงในฐานข้อมูล 

2.ระบุและอธิบายการเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพใน 
  ท้องถ่ิน 

1. ส ารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูลการประกอบอาชีพด้าน 
    เกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม การพาณิชย์ และสถานบริการ 
    โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน แขวง 
2. บันทึกภาพการส ารวจ เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพใน 
    ท้องถ่ิน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ 
3. บันทึกลงในฐานข้อมูล 

3.ระบุและอธิบายการเก็บข้อมูลด้านกายภาพในทอ้งถ่ิน 1. ส ารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูลสภาพภูมิประเทศ  
    ลักษณะดิน แหล่งน้ า อุณหภูมิ ปริมาณแสง และพิกัดทาง 
    ภูมิศาสตร์ โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน แขวง  
2. บันทึกภาพการส ารวจ เก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถ่ิน 
    และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ 
3. บันทึกลงในฐานข้อมูล 

4.ระบุและอธิบายการเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน 

   วิถีชุมชน 

 

1. ส ารวจ เก็บข้อมูล ประวัติหมู่บ้าน ชุมชน แขวง วิถีหมู่บ้าน  
    ชุมชน แขวง โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน แขวง  
2. บันทึกภาพการส ารวจ เก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถี 
   ชุมชนและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ 
3. บันทึกลงในฐานข้อมูล 

5.ระบุและอธิบายการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพชื 

   ในท้องถ่ิน 

1. ส ารวจ เก็บข้อมูลพืช การใช้ประโยชน์ในท้องถ่ิน ระบุผัง 
   แสดงต าแหน่งพรรณไม้ และที่มาของข้อมูล วาดภาพประกอบ  
   โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน แขวง  
2. บันทึกภาพการส ารวจ เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชใน 
   ท้องถ่ิน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ 
3. บันทึกลงในฐานข้อมูล 
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ตัวชี้วัด สาระงาน 

6.ระบุและอธิบายการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของ 

  สัตว์ในท้องถ่ิน 

1. ส ารวจ เก็บข้อมูลพันธ์ุสัตว์ และวาดภาพประกอบ โดยแยก 
    แต่ละหมู่บ้าน ชุมชน แขวง  
2. บันทึกภาพการส ารวจ เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ใน 
    ท้องถ่ิน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ 
3. บันทึกลงในฐานข้อมูล 

7.ระบุและอธิบายการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของ 

   ชีวภาพอื่นๆ ในท้องถ่ิน 

 

 

 

 

1. ส ารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูลชีวภาพอื่นๆ ในท้องถ่ิน 
    โดยการบันทึกชื่อเรียกในท้องถ่ิน ประเภท การใช้ประโยชน์     
    การกระจายพันธ์ุ ลักษณะเด่นและบริเวณที่พบ พร้อมทั้งวาด 
    ภาพประกอบ โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน แขวง  
2. บันทึกภาพการส ารวจ เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพ 
   อื่นๆ ในท้องถ่ิน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ 
3. บันทึกลงในฐานข้อมูล 

8.ระบุ อธิบาย และจ าแนกการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาใน 

  ท้องถ่ิน 

 

 

 

 

1. ส ารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถ่ิน 
    โดยการบันทึกสาขาของภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา เจ้าของภูมิ 
    ปัญญา ประเภทของภูมิปัญญา จุดเด่นของภูมิปัญญา  
    รายละเอียดของภูมิปัญญา การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภูมิ 
    ปัญญาท้องถ่ิน ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถ่ืน วัตถุดิบที่ใช้ 
    ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา ซึ่งมีในพ้ืนที่และ 
    พ้ืนที่อื่นไม่มี รวมทั้งวาดภาพภูมิปัญญาโดยแยกแต่ละหมู่บ้าน 
    ชุมชน แขวง  
2. บันทึกภาพการส ารวจ เก็บข้อมูลการภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ 
3. บันทึกลงในฐานข้อมูล 

9.ระบุ อธิบาย และจ าแนกการเก็บข้อมูลทรัพยากรและ 

   โบราณคดีในท้องถ่ิน 

 

 

 

1. ส ารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
    ในท้องถ่ิน และข้อมูลแหล่งโบราณคดี พร้อมทั้งวาดประกอบ  
    โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน แขวง  
2. บันทึกภาพการส ารวจ เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  
    และโบราณคดี และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ 
3. บันทึกลงในฐานข้อมูล 

10.อธิบายและจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท า 

    ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

1. ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลการส ารวจและจัดท าฐาน 
    ทรัพยากรท้องถ่ิน ใบงานที่ 1 – 9 โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน  
    ชุมชน แขวง  
2. จัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
    ประกอบด้วย  
    ส่วนที่ 1 ส่วนประกอบตอนต้นประกอบด้วย หน้าปก    
         (ปกนอก) หน้าชื่อเรื่อง(ปกใน) ค าน า (กิตติกรรมประกาศ)   
         สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพประกอบ 
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    ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบตอนกลาง ประกอบด้วย  
        บทที่ 1 บทน า 
        บทที่ 2 เอกสารและรายงานการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง 
        บทที่ 3 วิธีด าเนินการศึกษา 
        บทที่ 4 ผลการศึกษา 
        บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
    ส่วนที่ 3 ส่วนประกอบตอนท้าย ประกอบด้วย บรรณานุกรม 
    ภาคผนวก และอภิธานศัพท์ 
3. ส่งรายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ให้  
    อพ.สธ.ทราบ ปีการศึกษาละ 1 ครัง้ 


