


๓.๓ บุคลากร และผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

๑) มีความรับผิดชอบ

๒) มีความซ่ือตรง

๓) มีความอดทน

๔) มีความเพียร

๕) มีความสามัคคี

๖) มีความเอื้ออาทร เกื้อหนุน

๗) มีความเมตตา กรุณา

๘) การดูแล และรักษาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน วัสดุ อุปกรณ

๙) การดูแล และรักษาหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   

พิพิธภัณฑเฉพาะเรื่อง พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา



การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน มีการจัดทําโครงการและกิจกรรมตามแผนและนโยบายท่ีกําหนด 
ปฏิบัติตามภาระงานตามขอตกลงรวมกันปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายบรรลุวัตถุประสงคโครงการและกิจกรรม จัด
กิจกรรมตามแผนบูรณาการการเรียนรูของครู  นักเรียนมีผลงานจากการเรียนรู พัฒนาเปนรูปธรรมท่ีย่ังยืน  ครูจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนกับทุกกลุมสาระฯ ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานตัวชี้วัดกับ
หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.๒๕๕๑ นักเรียนรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามใบงานท่ีไดรับมอบหมายในแตละรายวิชา ของ
กิจกรรมบูรณาการ  ๘ กลุมสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยนักเรียนจะไดรับมอบหมายงานเปนรายบุคคลและ
งานกลุม ปฏิบัติงานจนสําเร็จตามเปาหมายกําหนด ดังปรากฏใน

- แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สุขศึกษา
- องคประกอบท่ี ๑ ลําดับท่ี ๖ การศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร
- องคประกอบท่ี ๒ ลําดับท่ี ๗ การปลูกและดูแลรักษา
- องคประกอบท่ี ๓ ลําดับท่ี ๑ การศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
(ก.๗-๐๐๓) ครบตามทะเบียนพรรณไม

- สาระการเรียนรู : ธรรมชาติแหงชีวิต
- การเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียน 

จากการดําเนินงานดังกลาวสงผลใหครู บุคลากร และนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมดวยความรับผิดชอบ มุงม่ัน 
ต้ังใจ จนประสบความสําเร็จ

๑) มีความรับผิดชอบ



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สุขศึกษา พ12102 ปการศึกษา 2562



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สุขศึกษา พ 32202 ปการศึกษา 2562



นักเรียนมีความรับผิดชอบในการบันทึกลักษณะพรรณไมตามเอกสาร ก.๗-๐๐๓ 
วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๖ การศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร



นักเรียนมีความรับผิดชอบในการบันทึกลักษณะพรรณไมตามเอกสาร ก.๗-๐๐๓ 
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๖ การศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร



นักเรียนปลูกและดูแลรักษาตนตอยต่ิงไทย คอยกําจัดวัชพืชท่ีไมตองการ

เพ่ือใหพืชศึกษามีความเจริญงอกงามเต็มท่ี แสดงถึงความรับผิดชอบตอพรรณไมศึกษา
วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องคประกอบที่ ๒ ลําดับที่ ๗ การปลูกและดูแลรักษา



นักเรียนปลูกและดูแลรักษาตนมะนาวคอยกําจัดวัชพืชท่ีไมตองการ

เพ่ือใหพืชศึกษามีความเจริญงอกงามเต็มท่ี แสดงถึงความรับผิดชอบตอพรรณไมศึกษา
วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องคประกอบที่ ๒ ลําดับที่ ๗ การปลูกและดูแลรักษา



นักเรียนมีความรับผิดชอบในการบันทึกลักษณะพรรณไม
ตามเอกสาร ก.๗-๐๐๓ ปการศึกษา ๒๕61

องคประกอบที่ ๓ ลําดับที่ ๑การศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.๗-๐๐๓) ครบตามทะเบียนพรรณไม



นักเรียนมีความรับผิดชอบในการบันทึกลักษณะพรรณไม
ตามเอกสาร ก.๗-๐๐๓ ปการศึกษา ๒๕๖2

องคประกอบที่ ๓ ลําดับที่ ๑การศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.๗-๐๐๓) ครบตามทะเบียนพรรณไม



องคประกอบที่ ๓ ลําดับที่ ๑ การศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.๗-๐๐๓)

ครบตามทะเบียนพรรณไม



องคประกอบที่ ๓ ลําดับที่ ๑ การศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.๗-๐๐๓)

ครบตามทะเบียนพรรณไม



สาระการเรียนรู : ธรรมชาติแหงชีวิต



การเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2561



การเขียนแสดงความรูสึกของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2562



การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคมไดดําเนินกิจกรรมตามองคประกอบท่ี 

๑ การจัดทําปายชื่อพรรณไม นักเรียนบอกพิกัดพรรณไมไดถูกตองตรงตามตําแหนงจริง การบันทึกลักษณะพรรณ

ไมตามเอกสาร ก.๗-๐๐๓ การบันทึกตามลักษณะท่ีนักเรียนไดสัมผัสจริง นักเรียนวาดภาพทางพฤกษศาสตรไดตาม

ขนาดของจริงโดยใชมาตรสวนกํากับ นักเรียนถายภาพพรรณไมจากตนจริง นักเรียนทําตัวอยางพรรณไมแหง 

พรรณไมดอง พรรณไมเฉพาะสวน จากตนจริง ดังปรากฏใน

- แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษา ส ๒๑๑๐๒ 

- แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษา ส ๒๒๑๐๑ เรื่องการสํารวจศึกษาวิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี

- องคประกอบท่ี ๑ ลําดับท่ี ๒ สํารวจพรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษา

- องคประกอบท่ี ๑ ลําดับท่ี ๕ การทําผังและตําแหนงพรรณไม

- องคประกอบท่ี ๑ ลําดับท่ี ๘ ทําตัวอยางพรรณไม (แหง/ดอง/เฉพาะสวน)
- สาระการเรียนรู : สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว

จากการดําเนินงานดังกลาวสงผลใหครู บุคลากร และนักเรียนท่ีปฏิบัติกิจกรรมดวยความต้ังใจในการทํา

แผนผังและกําหนดตําแหนงพรรณไม จนสงผลใหมีอุปนิสัยของความซ่ือตรง

๒) มีความซื่อตรง



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษา ส ๒๑๑๐๒
ปการศึกษา 2562 



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษา ส ๒3๑๐๒
ปการศึกษา 2562 



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษา ส ๒๒๑๐๑
ปการศึกษา 2562



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษา ส ๒๒๑๐2
ปการศึกษา 2562



การทําผังพรรณไม บอกพิกัดพรรณไมไดถูกตอง
ตรงตามตําแหนงจริง วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๕ การทําผังและตําแหนงพรรณไม



การทําผังพรรณไม บอกพิกัดพรรณไมไดถูกตอง
ตรงตามตําแหนงจริง วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบท่ี ๑ ลําดับท่ี ๕การทําผังและตําแหนงพรรณไม



นักเรียนดําเนินกิจกรรมการสํารวจพรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษาตามสภาพจริง

วันท่ี ๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

องคประกอบท่ี ๑ ลําดับท่ี ๒สํารวจพรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษา



นักเรียนสํารวจพรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษา

วันท่ี ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๒ สํารวจพรรณไมในพ้ืนที่ศึกษา



นักเรียนทําตัวอยางพรรณไมแหง/ดอง/เฉพาะสวน

วันท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๘ ทําตัวอยางพรรณไม (แหง/ดอง/เฉพาะสวน)



นักเรียนทําตัวอยางพรรณไมแหง/ดอง/เฉพาะสวน

วันท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๘ ทําตัวอยางพรรณไม (แหง/ดอง/เฉพาะสวน)



การทําผังและตําแหนงพรรณไม วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

สาระการเรียนรู : สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว



การเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2561



การเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2562



การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ไดดําเนินกิจกรรมตามองคประกอบท่ี ๑-2 
การทําผังพรรณไม การปลูกพรรณไม นักเรียนตองอดทนตอสภาพดินฟาอากาศ การศึกษาธรรมชาติแหงชีวิตดานรูปลักษณ 
คุณสมบัติพฤติกรรมตาง ๆ ของพืช นักเรียนตองมีความอดทนท่ีจะตองเฝาสังเกตความเปลี่ยนแปลง การตอนตนไม การ
เตรียมดิน ผสมดิน การปลูก ตลอดจนการดูแลรักษา ครูและนักเรียนอดทนเพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย อดทนตอความ
ลําบาก ความเหน่ือยยากของรางกาย ดังปรากฏใน

- แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา ชีววิทยา การบันทึกขอมูลพฤกษศาสตรของพืชในพ้ืนท่ีศึกษา

- องคประกอบท่ี ๑ ลําดับท่ี ๕ ทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม

- องคประกอบท่ี ๒ ลําดับท่ี ๗ การปลูกและการดูแลรักษา

- สาระการเรียนรู : ประโยชนแทแกมหาชน

จากการดําเนินงานดังกลาวของครู บุคลากร และนักเรียน ซ่ึงเปนงานท่ีตองใชความอดทน ความยากลําบากตอ
สภาพอากาศท่ีรอนมาก จนสงผลใหนักเรียนมีอุปนิสัยของความอดทน

๓) มีความอดทน



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา ชีววิทยา ว 33245
ปการศึกษา 2561



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษาฯ ส 22104
ปการศึกษา 2561



นักเรียนวัดพ้ืนท่ีและตําแหนงตนไม เพ่ือทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๕ ทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม



นักเรียนวัดพ้ืนท่ีและตําแหนงตนไมเพ่ือทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม
วันที่ ๑๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๕ ทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม



นักเรียนปรับพ้ืนท่ีดินใหเหมาะสมพรอมปลูกพรรณไม อดทนตอสภาพอากาศท่ีรอน
วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

องคประกอบที่ ๒ ลําดับที่ ๗ การปลูกและการดูแลรักษา



นักเรียนปรับพ้ืนท่ีดินใหเหมาะสมพรอมปลูกพรรณไม อดทนตอสภาพอากาศท่ีรอน
วันที่ ๑๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๒ ลําดับที่ ๗ การปลูกและการดูแลรักษา



นักเรียนทําผังพรรณไมและกําหนดตําแหนงพรรณไม

วันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2563

สาระการเรียนรู : ประโยชนแทแกมหาชน



การเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2561



การเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2562



การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ไดดําเนินกิจกรรมตามองคประกอบท่ี ๑-2 ดังน้ี การ
บันทึกลักษณะพรรณไมตามเอกสาร ก.๗-๐๐๓ นักเรียนตองใชเวลารอคอยท่ีจะบันทึกใหครบทุกสวนประกอบของพืช การเย็บ
ตัวอยางพรรณไมแหง นักเรียนใชเวลาและพยายามในการเย็บพรรณไมใหเสร็จเรียบรอย ความพยายามแสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ความต้ังใจเขารวมกิจกรรม ดวยความอุตสาหะ จนกระท่ังสรุปเปนองคความรูนําไปใช
ชีวิตประจําวันได ความเพียรพยายาม อุตสาหะ วิริยะ ในงานท่ีไมคุนเคย เพ่ือปลูกจิตสํานึกการอนุรักษธรรมชาติ ครูนักเรียนและ
บุคลากรไดใชความเพียรพยายามรวมกันในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีวางแผนไว ดังปรากฏ
ใน

- แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษา ส ๒๒๑๐๑ เรื่อง ภูมิปญญาไทยรักษาบําบัดคนไข ป 2561

- แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษา ส ๒๒๑๐๑ เรื่อง ภูมิปญญาไทยรักษาบําบัดคนไข ป 2562

- องคประกอบท่ี ๑ ลําดับท่ี ๖ ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร (ก.๗-๐๐๓)

- องคประกอบท่ี ๑ ลําดับท่ี ๘ ทําตัวอยางพรรณไม (แหง/ดอง/เฉพาะสวน)

- องคประกอบท่ี ๒ ลําดับท่ี ๘ การปลูกและดูแลรักษา

จากการดําเนินงานดังกลาว สงผลใหครู บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดวยความทุมเทอยางวิริยะ อุตสาหะจน
บรรลุผลสําเร็จ

๔) มีความเพียร



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษาฯ ส ๒๒๑๐๑ 

เรื่อง ภูมิปญญาไทยรักษาบําบัดคนไข ปการศึกษา 2561



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษาฯ ส ๒๒๑๐4

เรื่อง ภูมิปญญาไทยรักษาบําบัดคนไข ปการศึกษา 2561



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา ชีววิทยา ว 33245

ปการศึกษา 2561



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษา ส ๒๒๑๐2

เรื่อง ภูมิปญญาไทยรักษาบําบัดคนไข ปการศึกษา 2562



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษา ส ๒๒๑๐4

ปการศึกษา 2562



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา ชีววิทยา ว 33245

ปการศึกษา 2562



นักเรียนตองใชเวลารอคอยท่ีจะบันทึก

ใหครบทุกสวนประกอบของพืช
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

นักเรียนตองใชเวลารอคอยท่ีจะบันทึกใหครบทุกสวนประกอบของพืช
วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๖ ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร (ก.๗-๐๐๓)



นักเรียนตองใชเวลาและความพยายามในการเย็บพรรณไมใหเสร็จเรียบรอย
วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

องคประกอบท่ี ๑ ลําดับท่ี ๘ ทําตัวอยางพรรณไม (แหง/ดอง/เฉพาะสวน)



นักเรียนตองใชเวลาและความพยายามในการเย็บพรรณไมใหเสร็จเรียบรอย
วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๘ ทําตัวอยางพรรณไม (แหง/ดอง/เฉพาะสวน)



นักเรียนรวมมือกันในการดูแลตนไมภายในโรงเรียน
วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องคประกอบที่ ๒ ลําดับที่ ๘ การปลูกและดูแลรักษา



นักเรียนรวมมือกันในการปลูกพรรณไมภายในโรงเรียน
วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องคประกอบที่ ๒ ลําดับที่ ๘ การปลูกและดูแลรักษา



การเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2561



การเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2562



การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ไดดําเนินกิจกรรมตามองคประกอบท่ี ๑,2,5 
ครู บุคลากร และนักเรียน รวมแรงรวมใจทํางาน รวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น รวมรับผิดชอบ ทําหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย มี
การประชุมปรึกษาหารือ รวมกันวางแผน รวมกันปองกันแกไขปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นสงผลใหครูและนักเรียนมีความสามัคคี การ
ดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี ดังปรากฏใน

- แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษา ส ๒๒๑๐๑ เ+รื่อง ภูมิปญญาไทยรักษาบําบัดคนไข

- องคประกอบท่ี ๕ ลําดับท่ี ๔ การใช การดูแลรักษา และพัฒนาแหลงเรียนรู

- องคประกอบท่ี ๑ ลําดับท่ี ๖ ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร

- องคประกอบท่ี ๒ ลําดับท่ี ๗ การรวบรวมพรรณไมเขาปลกูในโรงเรียน

- สาระการเรียนรู : ธรรมชาติแหงชีวิต

จากการดําเนินงานดังกลาวสงผลใหครู บุคลากร และนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมโดยการชวยเหลือกันและกัน จนทํา
ใหงานสําเร็จตามเปาหมาย

๕) มีความสามัคคี



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษาฯ ส ๒๒๑๐๑ 

เรื่อง ภูมิปญญาไทยรักษาบําบัดคนไข ปการศึกษา 2561



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษาฯ ส ๒๒๑๐4

ปการศึกษา 2561



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา คณิตศาสตร ค 31102

ปการศึกษา 2562



นักเรียนดูแลรักษาสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน
วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

องคประกอบที่ ๕ ลําดับที่ ๔ การใช การดูแลรักษา และพัฒนาแหลงเรียนรู



นักเรียนดูแลรักษาสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๕ ลําดับที่ ๔ การใช การดูแลรักษา และพัฒนาแหลงเรียนรู



นักเรียนรวมกันศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตรของพรรณไม
จากพ้ืนท่ีศึกษา วันท่ี ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๖ ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร



นักเรียนรวมกันศึกษาและบันทึกลักษณะ ทางพฤกษศาสตรของพรรณไม
จากพ้ืนท่ีศึกษา วันท่ี ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๖ ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร



นักเรียนปฏิบัติงานรวมกันดวยความเอื้อเฟอ
วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

องคประกอบที่ ๒ ลําดับที่ ๗ การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน



นักเรียนทําการทดสอบสมบัติบางประการของคารโบไฮเดรต 

วันท่ี 13 สิงหาคม 2562

องคประกอบท่ี ๒ ลําดับท่ี ๗ การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน



นักเรียนรวมมือกันในการดูแลหองงานสวนพฤกษศาสตร
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๑

องคประกอบท่ี ๕ ลําดับท่ี ๔ การใช การดูแลรักษา และพัฒนาแหลงเรียนรู



นักเรียนรวมมือกันในการดูแลหองงานสวนพฤกษศาสตร
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖2

องคประกอบที่ ๕ ลําดับที่ ๔ การใช การดูแลรักษา และพัฒนาแหลงเรียนรู



นักเรียนรวมกันปลูกพรรณไมภายในโรงเรียน
ปการศึกษา ๒๕๖2

สาระการเรียนรู : ธรรมชาติแหงชีวิต



การเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2561



การเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2562



การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ไดดําเนินกิจกรรมตามองคประกอบท่ี ๑ ครู บุคลากร 
และนักเรียน เอาใจใส มีนํ้าใจ เอื้อเฟอแบงปน เสียสละความสุขสวนตน  เชน นักเรียนศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร
จากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนซ่ึงนักเรียนมีความมีความเอื้ออาทร เก้ือหนุนปฏิบัติงานรวมกัน ครูมีความเอื้ออาทร เก้ือหนุนตอ
นักเรียน ดูแลนักเรียนในการศึกษาพรรณไม ในสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน ดังปรากฏใน

- แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษา ส ๒๒๑๐๒  เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร การสํารวจศึกษาวิเคราะห
สภาพพ้ืนท่ี

- แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา ชีววิทยา ว ๓๒๒๔๓ เรื่อง การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

- องคประกอบท่ี ๑ ลําดับท่ี ๖ ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร

- สาระการเรียนรู : สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว

จากการดําเนินงานดังกลาวสงผลใหครู บุคลากร และนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมโดยนักเรียนไดรับการดูแลจากครู และการ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันของเพ่ือน จนทําใหงานสําเร็จ

๖) มีความเอ้ืออาทร เกื้อหนุน



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษาฯ ส ๒๒๑๐1

เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร การสํารวจศึกษาวิเคราะหสภาพพ้ืนที่ ปการศึกษา 2561



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษา ส ๒๒๑๐4

เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร การสํารวจศึกษาวิเคราะหสภาพพ้ืนที่ ปการศึกษา 2561



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา ชีววิทยา ว 32243

ปการศึกษา 2562



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ค 31102
ปการศึกษา 2561



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษาฯ 
ปการศึกษา 2561



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษาฯ ส 22102
ปการศึกษา 2562



นักเรียนศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนตอยต่ิงไทย

จากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนมีความเอื้อเฟอปฏิบัติงานรวมกัน

วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๖ ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร



นักเรียนศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนตอยต่ิงไทย

จากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนมีความเอื้อเฟอปฏิบัติงานรวมกัน

วันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๖ ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร



นักเรียนศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนตอยต่ิงไทย

จากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนมีความเอื้อเฟอปฏิบัติงานรวมกัน  
วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

องคประกอบท่ี ๑ ลําดับท่ี ๖ ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร



นักเรียนศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนตอยต่ิงไทย
จากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนมีความเอื้อเฟอปฏิบัติงานรวมกัน  

วันท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๖ ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร



นักเรียนศึกษาคุณสมบัติความเปนโปรตีนของไสเดือนดิน บริเวณตนตอยต่ิงไทย

ปการศึกษา 2562

สาระการเรียนรู : สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว



การเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2561



การเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2562



การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สงผลใหบุคลากรและผูเรียน  มีความเมตตา กรุณาโดยโรงเรียนตากพิทยา
คม ไดดําเนินกิจกรรมตามองคประกอบท่ี ๑,4 เชน ครูมีเมตตา กรุณา ตอนักเรียน นักเรียนมีความเมตตา กรุณา ตอเพ่ือน
นักเรียนมีความเมตตา กรุณา ตอปจจัยศึกษา เชนนักเรียนศึกษาและบันทึกพรรณไมโดยมีครูคอยดูแล ใหคําแนะนําชวยเหลือใน
การบันทึกขอมูลตาง ๆ ครูปฏิบัติงานรวมกับนักเรียนอยางใกลชิด แสดงถึงความเมตตากรุณาตอนักเรียน และชวยเหลือกันใน
หองปฏิบัติการโดยครูมีเมตตาคอยชวยเหลือดูแลอยางใกลชิด ดังปรากฏใน 

- แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษาฯ ส 32102

- องคประกอบท่ี ๑ ลําดับท่ี ๖ ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร

- องคประกอบท่ี ๔ ลําดับท่ี ๖ การเรียนรูวิธีการรายงานผล

- แบบสรุปการเขารวมกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

- สาระการเรียนรู : ประโยชนแทแกมหาชน

จากการดําเนินงานดังกลาวสงผลใหครู บุคลากร และนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมโดยไดรับคําแนะนํา ชวยเหลือ ในการ
บันทึกขอมูลตางๆ จากครูและเพ่ือน ดวยความมีเมตตากรุณาตอกัน

๗) มีความเมตตา กรุณา



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษาฯ ส 32102

ปการศึกษา 2561



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สังคมศึกษาฯ ส 32102

ปการศึกษา 2561



แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา สุขศึกษา พ 33102

ปการศึกษา 2562



นักเรียนศึกษาและบันทึกพรรณไมโดยมีครูคอยดูแล ใหคําแนะนําชวยเหลือในการบันทึกขอมูลตาง ๆ 

ครูปฏิบัติงานรวมกับนักเรียนอยางใกลชิด แสดงถึงความเมตตากรุณาตอนักเรียน
วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๖ ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร



นักเรียนศึกษาและบันทึกพรรณไมโดยมีครูคอยดูแล ใหคําแนะนําชวยเหลือในการบันทึกขอมูลตาง ๆ 

ครูปฏิบัติงานรวมกับนักเรียนอยางใกลชิด แสดงถึงความเมตตากรุณาตอนักเรียน
วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๑ ลําดับที่ ๖ ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร



การเผยแพรความรูเก่ียวกับพรรณไมใหความรูแกบุคลากร

ในชุมชนใกลโรงเรียนท่ีมาศึกษาเย่ียมชม
วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

องคประกอบที่ ๔ ลําดับที่ ๖ การเรียนรูวิธีการรายงานผล



การเผยแพรความรูเก่ียวกับพรรณไมใหความรูแกชุมชนใกลโรงเรียน
วันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๔ ลําดับที่ ๖ การเรียนรูวิธีการรายงานผล



นักเรียนศึกษา และบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร  วันท่ี 22 มกราคม ๒๕๖๒

สาระการเรียนรู : ประโยชนแทแกมหาชน



การเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2561



การเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2562



การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ทําใหโรงเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีสําคัญโดยเฉพาะ พ้ืนท่ีศึกษาตางๆ  
มีกิจกรรมดูแลและรักษาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ  มีการบันทึกการดูแลรักษาสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน และวัสดุ อุปกรณ เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย ดังปรากฏใน 

- การบันทึกการดูแลรักษาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และวัสดุ อุปกรณ 

- ตารางสรปุจํานวนครั้งการบันทึกการดูแลรักษาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และวัสดุ อุปกรณ 

- องคประกอบท่ี ๒ ลําดับท่ี ๘ การปลูกและการดูแล 

- สมุดบันทึกการดูแลรักษาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

- มีการเบิก จายวัสดุ อุปกรณ อยางเปนระบบ

จากการดําเนินงานดังกลาว สงผลใหครู บุลากร และนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมดวยความมุงม่ัน ทุมเท โดยไดรับ
แนะนํา ชวยเหลือจากครูและเพ่ือน มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณอยางเปนระเบียบ

๘) การดูแล และรักษาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

วัสดุ  อุปกรณ



ตารางสรปุจํานวนครั้งการบนัทกึการดแูล และรักษาสวนพฤกษศาสตร 

โรงเรียน และวัสดุ อุปกรณ

ป

การศึกษา

การดูแล รักษาสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนตากพิทยาคม (ครั้ง)
การเบิกจายวัสดุอุปกรณ

(ครั้ง)

๒๕๖๑ 29 29

๒๕๖๒ 16 16



ครูชวยดูแลการเบิกจายวัสดุอุปกรณท่ีใชทําความสะอาดใหแกนักเรียน
วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

องคประกอบที่ ๒ ลําดับที่ ๘ การปลูกและการดูแล



ครูชวยดูแลการเบิกจายวัสดุอุปกรณท่ีใชทําความสะอาดใหแกนักเรียน
วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

องคประกอบที่ ๒ ลําดับที่ ๘ การปลูกและการดูแล



สมุดบันทึกการเบิก – จายอุปกรณ

เครื่องมือเกษตร

ปการศึกษา 2561

สมุดบันทึกการเบิกจายวัสดุอุปกรณ

องคประกอบที่ ๒ ลําดับที่ ๘ การปลูกและการดูแล



สมุดบันทึกการเบิกจายวัสดุอุปกรณ

สมุดบันทึกการเบิก – จายอุปกรณ

เครื่องมือเกษตร

ปการศึกษา 2562

องคประกอบที่ ๒ ลําดับที่ ๘ การปลูกและการดูแล



การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ทําใหโรงเรียนมีแหลงเรียนรู ท่ีสําคัญโดยเฉพาะ หองสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน  มีกิจกรรมดูแลและรักษาหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ  มีการบันทึกการดูแลรักษา
หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และวัสดุ อปุกรณ เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย  ดังปรากฏใน

- การบันทึกการดูแลรักษาหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และวัสดุ อุปกรณ 

- ตารางสรปุจํานวนครั้งการบันทึกการดูแลรักษาหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และวัสดุ อุปกรณ  

- สมุดบันทึกการดูแลรักษาหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

จากการดําเนินงานดังกลาวสงผลใหครู บุคลากร และนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมดวยความพากเพียร วิริยะอุตสาหะ 
โดยการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สงผลใหหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมีความสะอาด เรียบรอย

9) การดูแล และรักษาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

พิพิธภัณฑเฉพาะเรื่อง พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา  



ตารางสรปุจํานวนครั้งการบนัทกึการดแูล และรักษา

หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ปการศึกษา การดูแล รักษาหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนตากพิทยาคม (ครั้ง)

๒๕๖๑ ๔๒

๒๕๖๒ ๔๐

รวม ๘๒



นักเรียนชวยกันดูแลหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีการเบิกวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการดูแลสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
วันที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๑

องคประกอบที่ 5 ลําดับที่ 4 การใช ดูแลรักษา และพัฒนาแหลงเรียนรู



นักเรียนชวยกันดูแลหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีการเบิกวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการดูแลสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
วันที่ ๒๐ กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๖๒

องคประกอบที่ 5 ลําดับที่ 4 การใช ดูแลรักษา และพัฒนาแหลงเรียนรู


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	Slide Number 67
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Slide Number 71
	Slide Number 72
	Slide Number 73
	Slide Number 74
	Slide Number 75
	Slide Number 76
	Slide Number 77
	Slide Number 78
	Slide Number 79
	Slide Number 80
	Slide Number 81
	Slide Number 82
	Slide Number 83
	Slide Number 84
	Slide Number 85
	Slide Number 86
	Slide Number 87
	Slide Number 88
	Slide Number 89
	Slide Number 90
	Slide Number 91
	Slide Number 92
	Slide Number 93
	Slide Number 94
	Slide Number 95
	Slide Number 96
	Slide Number 97
	Slide Number 98
	Slide Number 99
	Slide Number 100
	Slide Number 101
	Slide Number 102
	Slide Number 103
	Slide Number 104

