


๓.๒ โรงเรียนมีบรรยากาศ

ของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

๑) มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา

๒) มีบรรยากาศของการเรียนรู

๓) มีแหลงเรียนรูที่เหมาะสม



การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยบูรณาการ

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเขาในแผนจัดการเรียนรูของ ๘ กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน คณะครูทุกกลุมสาระการเรียนรูและนักเรียนรวมมือ รวมวางแผนในการจัด     

การเรียนท่ีหลากหลาย และการเขาไปใชพ้ืนท่ีสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ดังปรากฏใน องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๒ สํารวจพรรณไมในพ้ืนที่ศึกษา องคประกอบที่ 

๒ ลําดับที่ ๘ การปลูกและดูแลรักษา องคประกอบท่ี ๔  ลําดับการเรียนรูท่ี ๖ เรียนรูวิธีการ

รายงานผล

จากการดําเนินการดังกลาวสงผลใหครูและนักเรียน มีความสุข สนุกกับงานท่ีไดรับ

มอบหมาย นักเรียนมีความสดชื่นกระฉับกระเฉงในการเรียนรู มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา

๑) มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา



นักเรียนทําการสํารวจพรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษาทําใหไดทํางานรวมกันเปนหมูคณะ มีการพูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  สงผลใหนักเรียนมีความสุข สนุกสนาน มีชีวิตชีวา

วันท่ี ๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๒ สํารวจพรรณไมในพ้ืนที่ศึกษา 



นักเรียนศึกษาพรรณไมท่ีสนใจอยางมีความสุข สนุกสนาน มีชีวิต ชีวา

วันท่ี ๒๕ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๒ สํารวจพรรณไมในพ้ืนที่ศึกษา 



นักเรียนมีความสุข เบิกบาน ขณะรวมกันปลูกและดูแลรักษาบํารุงพ้ืนท่ี

ถึงแมอากาศจะรอนและงานจะหนักก็ตาม

วันท่ี ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๒ ลําดับที่ ๘ การปลูกและดูแลรักษา องคประกอบที่ ๔



นักเรียนใชบริการหองสมุดในการสืบคนขอมูล และเรียนรูเรื่องสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน

วันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

องคประกอบที่ ๔  ลําดับการเรียนรูที่ ๖ เรียนรูวิธีการรายงานผล



นักเรียนทําหนังสือเลมเล็ก ดวยความใฝรู มุงม่ันในการทํางาน แมจะเปนงานที่ยากแตนักเรียนมี

ความเบิกบาน มีชีวิตชีวาในการลงมือทําหนังสือเลมเล็กจนสําเร็จ วันที่ ๑๘ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๔  ลําดับการเรียนรูที่ ๖ เรียนรูวิธีการรายงานผล



นักเรียนมีความสุขในกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี

(สี, กลิ่น, คาความเปนกรด - เบส) ตนตอยติ่งไทย

วันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑

๓ สาระ (การศึกษาดานคุณสมบัติของชีวภาพ)



นักเรียนมีความสุขกับกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี

วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๒

๓ สาระ (การศึกษาดานคุณสมบัติของชีวภาพ)



นักเรียนมีความเบิกบาน มีชีวิตชีวาในกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงดานคุณสมบัติของชีวภาพ

วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๒

๓ สาระ (การศึกษาดานคุณสมบัติของชีวภาพ)



การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  สงผลใหโรงเรียนตากพิทยาคม มี
บรรยากาศของการเรียนรู  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหนักเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณตรง และลงมือปฏิบัติจริงในการลงพื้นที่ศึกษา  เชน องคประกอบที่ ๑ ลําดับ
ที่ ๒ สํารวจพรรณไมในพื้นที่ศึกษา องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๘ การทําตัวอยางพรรณไม
แหง/พรรณไมดองเฉพาะสวน องคประกอบที่ ๔ ลําดับที่ ๑ รวบรวมผลการเรียนรู และ
องคประกอบที่ ๔ ลําดับที่ ๖ เรียนรูวิธีรายงานผล

จากการดําเนินการดังกลาวสงผลใหโรงเรียนตากพิทยาคม มีบรรยากาศ         
ของการเรียนรู  

๒) มีบรรยากาศของการเรียนรู



นักเรียนมีความต้ังใจในการศึกษาพรรณไมในเขตพ้ืนท่ีศึกษา สงผลใหเกิดบรรยากาศของการเรียนรู

วันท่ี ๒๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๒ สํารวจพรรณไมในพ้ืนที่ศึกษา



นักเรียนชวยกันปฏิบัติงานจนสําเร็จแสดงใหเห็นถึงบรรยากาศการเรียนรูในการปฏิบัติงาน     

กิจกรรมการทําตัวอยางพรรณไมแหงเฉพาะสวน  

วันท่ี ๑๖ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๘ การทําตัวอยางพรรณไมแหง/พรรณไมดองเฉพาะสวน



นักเรียนทําตัวอยางพรรณไมดองเฉพาะสวน แสดงถึงบรรยากาศการเรียนรูการปฏิบัติงาน

วันท่ี ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๘ การทําตัวอยางพรรณไมแหง/พรรณไมดองเฉพาะสวน



นักเรียนใชบริการหองศูนยคอมพิวเตอรทําการสืบคนขอมูลดานพฤกษศาสตร                                 

วันท่ี ๙ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๔ ลําดับที่ ๑ รวบรวมผลการเรียนรู



นักเรียนใชบริการหองสมุดในการสืบคนขอมูลพฤกษศาสตร ในการรวบรวมผลการเรียนรู 

แสดงถึงการมีบรรยากาศของการเรียนรู

วันท่ี ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๔ ลําดับที่ ๑ รวบรวมผลการเรียนรู



นักเรียนเขารวมกิจกรรมการจัดนิทรรศการเปดโลกวิชาการงานสวนพฤกษศาสตรภายในโรงเรียน 

ทําใหเกิดบรรยากาศของการเรียนรู

วันท่ี ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

องคประกอบที่ ๔ ลําดับที่ ๖ เรียนรูวิธีรายงานผล



คณะครู นักเรียนรวมนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทยฯ                      

ณ ศูนยหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสมีา

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๔ ลําดับที่ ๖ เรียนรูวิธีรายงานผล



นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง ศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, คาความเปนกรด - เบส) 

ตนตอยติ่งไทย แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศแหงการเรียนรู

วันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑

๓ สาระ (การศึกษาดานคุณสมบัติของชีวภาพ)



นักเรียนใชหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรในการเรียน เรื่องศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี 

แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศแหงการเรียนรู

วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๒

๓ สาระ (การศึกษาดานคุณสมบัติของชีวภาพ)



นักเรียนใชหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรในการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงดานคุณสมบัติของชีวภาพ

วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑

๓ สาระ (การศึกษาดานคุณสมบัติของชีวภาพ)



นักเรียนใชหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรในการเรียนเรื่อง การเปลี่ยนแปลงดานคุณสมบัติของชีวภาพ

วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๒

๓ สาระ (การศึกษาดานคุณสมบัติของชีวภาพ)



การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สงผลใหโรงเรียนตากพิทยาคม มีแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสมในการน้ี
โรงเรียนตากพิทยาคม  ไดกําหนดพ้ืนท่ีศึกษา โดยในปการศึกษา ๒๕๖๑ กําหนดพ้ืนท่ีศึกษา จํานวน ๑ พ้ืนท่ี แบงเปน ๔ 
พ้ืนท่ียอย และปการศึกษา ๒๕๖๒ กําหนดพ้ืนท่ีศึกษา จํานวน ๑ พ้ืนท่ี แบงเปน ๔ พ้ืนท่ียอย รวมพ้ืนท่ีศึกษา จํานวน ๘ 
พ้ืนท่ี  นอกจากพ้ืนท่ีศึกษาท่ีเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนและชุมชนแลว โรงเรียนยังมีแหลงเรียนรูอื่นๆ ท่ีใหบริการขอมูล
คือ หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน หองศูนยคอมพิวเตอร หองสมุด แหลงเรียนรูภายใน/นอกหองเรียน และชุมชน ดัง
ปรากฏใน องคประกอบท่ี ๑ ลําดับที่ ๑ กําหนดพ้ืนท่ีศึกษา องคประกอบท่ี ๑ ลําดับที่ ๒ สํารวจพรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษา 
องคประกอบท่ี ๑ ลําดับท่ี ๑๓ ทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ องคประกอบที่ ๓ ลําดับที่ ๒ ศึกษาพรรณไมท่ีสนใจ  
องคประกอบท่ี ๔ ลําดับท่ี ๑ รวบรวมผลการเรียนรู องคประกอบท่ี ๕  ลําดับท่ี ๒ การเผยแพรองคความรู และ
องคประกอบที่ ๕  ลําดับที่ ๔ การใช การดูแลรักษา และพัฒนาแหลงเรียนรู 

จากการท่ีโรงเรียนตากพิทยาคมมีแหลงเรียนรูตามท่ีกลาวมา สงผลใหนักเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีเขาถึงไดงาย และ
ไดรับความรูความเขาใจเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน

๓) มีแหลงเรียนรูที่เหมาะสม



การกําหนดพ้ืนท่ีศึกษาท่ีชัดเจน แสดงถึงแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสม

วันท่ี ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๑ กําหนดพ้ืนที่ศึกษา



การกําหนดพ้ืนท่ีศึกษาท่ีชัดเจน แสดงถึงแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสม

วันท่ี ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๑ กําหนดพ้ืนที่ศึกษา



นักเรียนใชพ้ืนท่ีศึกษาในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย แสดงถึงการใชแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสม

วันท่ี ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๑ กําหนดพ้ืนที่ศึกษา



นักเรียนศึกษาพรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษา วันท่ี ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๒ สํารวจพรรณไมในพ้ืนที่ศึกษา 



นักเรียนไดศึกษาดวยตนเอง จากปายชื่อพรรณไมสมบูรณเพ่ือเปนแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสม        

วันท่ี ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๑๓ ทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ 



นักเรียนลงพ้ืนท่ีศึกษาพรรณไมท่ีสนใจอยางมีความสุข สนุกสนาน มีชีวิต ชีวา                            

วันท่ี ๒๕ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๓ ลําดับที่ ๒ ศึกษาพรรณไมที่สนใจ 



นักเรียนทําการคนควาหาขอมูลในหองสมุด ซ่ึงเปนแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสม 

วันท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องคประกอบที่ ๔ ลําดับที่ ๑ รวบรวมผลการเรียนรู 



นักเรียนใชบริการหองศูนยคอมพิวเตอร ในการสืบคนขอมูลเก่ียวกับ

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑

องคประกอบที่ ๔ ลําดับที่ ๑ รวบรวมผลการเรียนรู 



นักเรียนสืบคนขอมูลเก่ียวกับงานสวนพฤกษศาสตร 

ในหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ซ่ึงเปนแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสม สะอาด สวยงาม
วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑

องคประกอบที่ ๔ ลําดับที่ ๑ รวบรวมผลการเรียนรู 



นักเรียนมีแหลงเรียนรู เพ่ือใหเผยแพรองคความรูในรูปแบบการการสัมมนา/อภิปราย

วันท่ี ๒๒ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๕  ลําดับที่ ๒ การเผยแพรองคความรู 



ชุมชนเขามาศึกษาดูงาน ในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนซ่ึงเปนแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสม   
วันท่ี ๔  กุมภาพันธ 256๒

องคประกอบที่ ๕  ลําดับที่ ๒ การเผยแพรองคความรู 



มีการเผยแพรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในเว็บไซตโรงเรียนตากพิทยาคม   

องคประกอบที่ ๕  ลําดับที่ ๒ การเผยแพรองคความรู 



นักเรียนรับผิดชอบ ดูแลความสะอาด พ้ืนท่ีแหลงเรียนรู 

๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคประกอบที่ ๕  ลําดับที่ ๔ การใช การดูแลรักษา และพัฒนาแหลงเรียนรู 



มีนักเรียนรับผิดชอบ ดูแลความสะอาด หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใหมีความสะอาดและพรอมใหบริการ

วันท่ี  ๒๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๕  ลําดับที่ ๔ การใช การดูแลรักษา และพัฒนาแหลงเรียนรู 



นักเรียนรับผิดชอบ ดูแลความสะอาด แหลงเรียนรูภายในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

วันท่ี  ๒๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

องคประกอบที่ ๕  ลําดับที่ ๔ การใช การดูแลรักษา และพัฒนาแหลงเรียนรู 



นักเรียนรับผิดชอบ ดูแลความสะอาด แหลงเรียนรูภายในหองสมุด

วันท่ี ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๕  ลําดับที่ ๔ การใช การดูแลรักษา และพัฒนาแหลงเรียนรู 



นักเรียนรับผิดชอบ ดูแลความสะอาด แหลงเรียนรูภายในหองศูนยคอมพิวเตอร

วันท่ี ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๕  ลําดับที่ ๔ การใช การดูแลรักษา และพัฒนาแหลงเรียนรู 



นักเรียนใชหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรในกิจกรรมการเรียนการสอน 

เรื่อง ศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี (สี, กลิ่น, คาความเปนกรด - เบส) ตนตอยติ่งไทย

วันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑

๓ สาระ (การศึกษาดานคุณสมบัติของชีวภาพ)



นักเรียนใชหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เรื่องศึกษาคุณสมบัติของชีวภาพทางเคมี

วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๒

๓ สาระ (การศึกษาดานคุณสมบัติของชีวภาพ)



นักเรียนใชหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรในกิจกรรมการเรียนการสอน 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงดานคุณสมบัติของชีวภาพ

วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑

๓ สาระ (การศึกษาดานคุณสมบัติของชีวภาพ)



นักเรียนใชหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรในกิจกรรมการเรียนการสอน 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงดานคุณสมบัติของชีวภาพ

วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๒

๓ สาระ (การศึกษาดานคุณสมบัติของชีวภาพ)
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