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บทคัดย่อ  

เร่ือง รายงานผลการศึกษาพืชศึกษา 
ต้อยต่ิงไทย 

 
 ต้อยติ่งไทยเป็นวัชพืชท่ีปลูกเพื่อใช้เป็นดอกประดับ เป็นพืชที่แพร่กระจายได้รวดเร็วพบทั่วทุก

ภูมิภาค นำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคต่างๆรากช่วยลดการไอกรน ล้างพิษในเลือด ทำ
ให้อาเจียน ใช้ดับพิษในร่างกาย ช่วยขับปัสสาวะ ใบใช้ดับกล่ินตัวกล่ินปาก กล่ินเท้า ล้างพิษ และใช้พอกแก้
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ลำต้นใช้เป็นยาขับปัสสาวะ เบาหวาน ลดไข้ ยาแก้ปวด ลดการปวด ดับร้อนในกระหาย
น้ำ เมล็ดใช้พอกฝีเพื่อดูดหนอง ช่วยลดการอักเสบ พอกแผลเรื้อรัง ช่วยสมานบาดแผล  ปัจจุบันข้อมูล
การศึกษาเกี่ยวกับต้อยติ่งไทยค่อนข้างน้อย เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนเห็นคุณ            
รู้ค่า รู้จักอนุรักษ์และหวงแหนพืชไทย โรงเรียนตากพิทยาคมจึงได้ศึกษาต้อยต่ิงไทยอย่างละเอียดท้ังราก ลำต้น 
ใบ ดอกและเมล็ด การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้คณะครู นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนตากพิทยาคมเห็นคุณค่าของต้อยต่ิงไทยด้วยการศึกษาด้านรูปลักษณ์และการใช้
ประโยชน์จากต้อยต่ิงไทยโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

จากผลการศึกษาพบว่า ต้อยติ่งไทยเป็นไม้ล้มลุก สูง 20-30 ซม.ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงขา้มรูปรี 
กว้าง 3-4 ซม. ยาว 6-8 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบมน ขอบเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอกสีม่วงถึงชมพูอ่อน 
ออกเป็นช่อตามซอกใบ กลีบรองดอกส่วนโคนเชื่อมกัน ปลายแยกเป็นแฉกแหลม 5 แฉก กลีบดอกเชื่อม
ติดกันเป็นรูปกรวย ส่วนบนโค้งเล็กน้อย ปลายแผ่แยกเป็น 5 กลีบ ขนาดดอกกว้าง 3.5 ซม. เกสรผู้ 4 อัน 
ส้ัน 2 ยาว 2 ผลเป็นฝักรูปกระสวย ยาว 2-2.5 ซม. สีเขียวเมื่อแก่เป็นสีน้ำตาลเข้ม เมื่อถูกน้ำหรือความช้ืน
มาก ๆ จะแตก ดีดเป็น 2 ซีก ภายในมี 8 เมล็ด, พืชล้มลุกมีอายุยืน ลำต้นสูงประมาณ 25 - 50 ซม. ใบ
เด่ียวรูปรีและไข่กลับ การเกาะติดของใบบนกิ่งเป็นคู่สลับ ดอกออกท่ีซอกใบบริเวณปลายยอด ดอกสีม่วงน้ำ
เงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 - 5 ซม. ผลเป็นฝัก เมื่อแก่สีน้ำตาลเข้มยาว 2 - 3 ซม. แห้งแล้ว
แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดกลมแบนมีจำนวนมาก ราก พองเป็นหัวสะสมอาหาร ปลายเรียวแหลมยาว ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 ซม. ยาวประมาณ5 - 10 ซม. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอบคุณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ให้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ การรายงานผลการศึกษาพืชศึกษาของโรงเรยีน
ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยมี นายชนันต์ติญญ์ เทียนทอง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ6 สำนัก
พระราชวัง นางเพ็ญศรี พืชพันธ์ นางรัชนีนรินทร์ คลังเงินวรากร นางสาวประนอม รัตนชัย และ 
นางพันทิพา สิงหัษฐิต ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง และนายเฉลิมพล ขยันกิจ วิทยากรประจำศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคเหนือตอนล่างที่ให้
คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้านวิชาการจนครบถ้วนสมบูรณ์ 

ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การอำนวยความสะดวก 
และ ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนขอขอบคุณคณะกรรมการโรงเรียน คณะครู นักเรียน บุคลากร
สนับสนุน ของโรงเรียน ผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีเป็นกำลังสำคัญ
ในการดำเนินงาน จนทำให้ผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
คณะกรรมการดำเนินงาน  

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคม 

 
  



ค 
 

คำนำ 
 
 ต้อยติ่งไทยเป็นไม้ล้มลุกมักพบในบริเวณท่ีโล่งท่ีมีหญ้าขึ้นน้อย ท้ังลานดิน พื้นท่ีว่างตามชุมชนหรือ

บ้านเรือน มีลักษณะเด่นที่ดอกมีสีม่วง เมล็ดเรียวยาว เปลือกเมล็ดสีดำ เมื่อนำเมล็ดมาแช่น้ำจะปริแตก
อย่างรวดเร็ว และมีเสียงดัง  เป็นวัชพืชที่แพร่กระจายได้รวดเร็วพบทั่วไปในโรงเรียนตากพิทยาคมและทุก
ภูมิภาค นำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคต่าง ๆ 

การศึกษาครั้งนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน เห็นคุณรู้ค่า
ของ พืชพรรณ โดยในการรายงานผลการศึกษาฉบับนี้ได้กล่าวถึงลักษณะทางพฤกษศาสตร์ รูปลักษณะของ 
ส่วนประกอบต่างๆ นิเวศวิทยา การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การเจริญเติบโต และการนำไปใช้ประโยชน์ 

รายงานพืชศึกษาต้อยติ่งไทย ของโรงเรียนตากพิทยาคมนอกจากประกอบด้วยการศึกษารูปลักษณ์
ภายนอก และภายใน การปลูก การดูแลรักษา การศึกษาการเจริญเติบโตและการนำไปใช้ประโยชน์ของ
ต้อยติ่งไทยแล้ว ยังเป็นรายงานท่ีแสดงถึงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทำให้
เกิดการเรียนรู้ที่ หลากหลายกับนักเรียน เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำไปเป็นตัวอย่างในการศึกษาพืชชนิดอื่น
ต่อไป 

 
คณะกรรมการดำเนินงาน  

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคม 
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ภาพท่ี 1 ภาพถ่ายความยาวรากของต้อยติ่งไทยช่วงอายุโตเต็มท่ี 75 
ภาพท่ี 2 โครงสร้างภายนอกของรากต้อยต่ิงไทย 75 
ภาพท่ี 3 ลักษณะโครงสร้างภายในของราก 75 
ภาพท่ี 4 ภาพวาดโครงสร้างภายในของรากต้อยต่ิงไทยกําลังขยาย40X 76 
ภาพท่ี 5 ภาพถ่ายโครงสร้างภายในของรากต้อยต่ิงไทยกําลังขยาย100X 76 
ภาพท่ี 6 ภาพถ่ายขนาดและความยาวของลําต้นต้อยติ่งไทย 76 
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ภาพท่ี 10 ภาพวาดโครงสร้างภายในของลําต้นต้อยติ่งไทย กําลังขยาย 40X 78 
ภาพท่ี 11 ภาพถ่ายขนาดความยาวและกว้างของใบต้อยติ่งไทย 78 
ภาพท่ี 12 โครงสร้างภายนอกของใบต้อยติ่งไทย 79 
ภาพท่ี 13 ภาพวาดใบต้อยติ่งไทย มาตราส่วน 1: 0.5 79 
ภาพท่ี 14 ภาพถ่ายโครงสร้างภายในของใบต้อยต่ิงไทย กำลังขยาย 40X 79 
ภาพท่ี 15 ภาพถ่ายโครงสร้างภายในของใบต้อยต่ิงไทย กําลังขยาย 100X 80 
ภาพท่ี 16 ภาพวาดโครงสร้างภายในของใบต้อยติ่งไทย กําลังขยาย 40X 80 
ภาพท่ี 17 ภาพถ่ายขนาดของดอกต้อยต่ิงไทยในช่วงอายุโตเต็มท่ี 80 
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ภาพท่ี 20 โครงสร้างภายในของเกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมียของต้อยติ่งไทย 82 
ภาพท่ี 21 ภาพโครงสร้างภายนอกของผล และเมล็ดต้อยติ่งไทย 83 
ภาพท่ี 22 ภาพวาดผลและเมล็ดต้อยติ่งไทย 83 
ภาพท่ี 23 โครงสร้างภายในของผลและเมล็ดต้อยต่ิงไทย 84 
ภาพท่ี 24 ภาพถ่ายเมล็ดต้อยติ่งไทย 84 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1 ความสำคัญและที่มา 
 จากพระราชดำริบางประการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีความว่า“การสอน
และอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงามความ
น่าสนใจและเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไปการใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิด
ความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเองจะทำให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็น
ผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”ให้ไว้ ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536 ณ อาคารที่ประทับในสำนักงาน
ชลประทานเขต1จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นท่ีมาของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 โรงเรียนตากพิทยาคมได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีการจัดการเรียนรู้ให้
ตระหนักถึงการหวงแหนการอนุรักษ์และการนำไปใช้ประโยชน์จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนตาม
ศักยภาพของนักเรียนในทุกระดับช้ันและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานโดยการศึกษาในครั้งนี้ทาง
โรงเรียนตากพิทยาคมได้คัดเลือกต้อยติ่งไทยเป็นพืชศึกษาของโรงเรียนเนื่องจากต้อยติ่งไทยเป็นไม้ล้มลุกเป็น
พืชที่คนไทยรู้จักและอยู่คู ่คนไทยมานานจนไม่สามารถระบุได้ว่านานแค่ไหนต้อยติ่งไทยเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติในสวนไร่นาข้างถนนแทบทุกแห่งหาง่ายใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆได้ท้ังส้ินอยู่ใกล้กับวิถีชีวิตของคน
ไทยการศึกษาต้อยติ่งไทยในครั้งนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักให้เด็กและเยาวชนหันมาให้
ความสำคัญของต้อยติ่งไทยมากขึ้นโดยอาศัยวิธ ีการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื ่อศึกษาการใช้
ประโยชน์และการศึกษาด้านอื่นๆ 
 ต้อยติ่งไทยมีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Ruelliasiamensis J.B.Imlay พบแพร่กระจายในทุกภาคมักพบ
บริเวณท่ีโล่งท่ีมีหญ้าขึ้นน้อยท้ังลานดินพื้นท่ีว่างตามชุมชนหรือบ้านเรือนมีลักษณะเด่นท่ีดอกมีสีม่วงเมล็ดเรียว
ยาวเปลือกเมล็ดสีดำเมื่อนำเมล็ดมาแช่น้ำจะปริแตกอย่างรวดเร็วและมีเสียงดัง 

 ต้อยต่ิงไทยเป็นไม้ล้มลุก สูง 20-30 ซม.ใบเปน็ใบเด่ียวออกตรงข้ามรูปรี กว้าง 3-4 ซม.  ยาว 6-8 ซม. 
โคนใบสอบ ปลายใบมน ขอบเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอกสีม่วงถึงชมพูอ่อน ออกเป็นช่อตามซอกใบ กลีบรองดอก
ส่วนโคนเชื่อมกัน ปลายแยกเป็นแฉกแหลม 5 แฉก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวย ส่วนบนโค้งเล็กน้อย 
ปลายแผ่แยกเป็น 5 กลีบ ขนาดดอกกว้าง 3.5 ซม. เกสรผู้ 4 อัน สั้น 2 ยาว 2 ผลเป็นฝักรูปกระสวย ยาว 2-2.5 
ซม. สีเขียวเมื่อแก่เป็นสีน้ำตาลเข้ม เมื่อถูกน้ำหรือความช้ืนมากๆ จะแตก ดีดเป็น 2 ซีก ภายในมี 8 เมล็ด, พืช
ล้มลุกมีอายุยืน ลำต้นสูงประมาณ 25 - 50 ซม. ใบเด่ียวรูปรีและไข่กลับ การเกาะติดของใบบนกิ่งเป็นคู่สลับ 
ดอกออกที่ซอกใบบริเวณปลายยอด ดอกสีม่วงน้ำเงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 - 5 ซม. ผลเป็นฝัก 
เมื่อแก่สีน้ำตาลเข้มยาว 2 - 3 ซม. แห้งแล้วแตกเป็น 2 ซีก เมล็ดกลมแบนมีจำนวนมาก ราก พองเป็นหัว
สะสมอาหาร ปลายเรียวแหลมยาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 ซม. ยาวประมาณ 5 - 10 ซม. 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ด้านรูปลักษณ์ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ดของต้อยต่ิงไทย 
 2. เพื่อศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยาของต้อยติ่งไทย 
 3. เพื่อศึกษาการขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การเจริญเติบโตของต้อยติ่งไทย 
 4. เพื่อศึกษาการนำไปใช้ประโยชน์ของต้อยติ่งไทย 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 โรงเรียนได้กำหนดขอบเขตของการศึกษาต้อยติ่งไทย โดยศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของ
ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด พร้อมท้ังอธิบายถึงการศึกษาแต่ละส่วนประกอบทางด้านรูปลักษณ์ ลักษณะ 
ทางนิเวศวิทยา การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การเจริญเติบโตและการนำไปใช้ประโยชน์โดยทำการศึกษา 
เฉพาะภายในเขตพื้นที่บริเวณโรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีระยะเวลาศึกษาใน
การศึกษา ระหว่างวันท่ี 16 พฤษภาคม 25๖1–๒๕ มีนาคม 2562 
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บทท่ี 2 
การตรวจสอบเอกสาร 

 
2.1 อนุกรมวิธานของต้อยต่ิงไทย(http://www.manager.co.th/ต้อยติ่งไทย, มีคณา(2557):  
นิตยสารธรรมลีลา ฉบับท่ี 168)  
 Scientific name : Ruellia siamensis J.B.Imlay 
 Family name : ACANTHACEAE 
 ช่ือสามัญ: Waterkanon, Watrakanu, Minnieroot, Iron Root, Feverroot,Popping 
   pod, Trai-no, Toi ting 
 ช่ือท้องถิ่น: ต้อยติ่งนา อังกาบ เป๊าะแป๊ะ 
 
2.2 ข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ของต้อยต่ิงไทย 
 ลำต้น 

ต้นต้อยติ่ง เป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร ลำต้นแตกกิ่งต้ังแต่โคนต้น ทำให้
แลดูเป็นทรงพุ่มเต้ียๆ ลำต้น และกิ่งมีขนาดเล็ก เปลือกลำต้น และกิ่งมีสีเขียว และมีขนอ่อนปกคลุม 
 ใบ 

ใบต้อยติ่ง ออกเป็นใบเด่ียว เรียงเป็นคู่ ๆตรงข้ามกันตามลำต้น และกิ่ง ใบมีรูปไข่ มีสีเขียวสด กว้าง
ประมาณ 3-4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตรโคนใบสอบแคบ ปลายใบค่อนข้างมน แผ่นใบ และ
ขอบใบเป็นลูกคล่ืนเล็กน้อย 
 ดอก 

ดอกต้อยต่ิง ออกเป็นช่อหรือเป็นดอกเด่ียว ๆ บริเวณซอกใบตามปลายยอด แต่ละช่อมีดอกเดียวหรือ 
2-3 ดอก/ช่อ ดอกมีก้านดอกยาว 3-4 เซนติเมตร ตัวดอกมีขนาดประมาณ 4-5 เซนติเมตร ประกอบด้วย
กลีบดอก 5 กลีบ แต่ละกลีบมีลักษณะมน ขนาดกลีบดอกประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร โคนกลีบดอกเช่ือมกัน
เป็นกรวย หน้าตัวดอกเป็นรูปปากแตร ถัดมากลางดอกจะมีเกสรตัวผู้ 4 อัน แยกกันเป็น 2 คู่ แต่ละคู่ยาวไม่
เท่ากัน ส่วนเกสรตัวเมียจะยาวกว่าเกสรตัวผู้ท้ัง 2 คู่ ส่วนรังไข่จะมี ovule 24 อัน 
 ผล 

ผลต้อยติ่ง เรียกว่า ฝัก ท่ีมีลักษณะทรงกระบอก และเรียวยาว ปลายท้ังสองด้านแหลม ขนาดฝัก
ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร ฝักอ่อนมีเปลือกฝักสีเขียว แล้วค่อยๆเปล่ียนเป็นสี
น้ำตาล และสีดำเมื่อแก่เต็มท่ี ฝักแก่มีเปลือกฝักสีดำ มีร่องฝักแบ่งออกเป็น 2 ซีก ด้านในมีเมล็ด 8-15 เมล็ด 
เมล็ดมีลักษณะแบน คล้ายเหรียญบาท เปลือกเมล็ดมีสีดำ และมีขนยาวขนาดเล็ก (ตาเปล่ามองไม่เห็น) ท้ังนี้ 
ฝักแก่เมื่อถูกน้ำหรือสัมผัสความช้ืนก็จะปริแตกออกเป็น 2 ซีก ตามร่องแบ่งแกนฝักต้อยต่ิงเป็นวัชพืชท่ีมี
ประโยชน์มาก สามารถนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้ แก้ปวดเข่า ชาลงขา ร้าวลงแผลหายเร็ว พอกฝี
ช่วยดูดหนอง ลดการอักเสบช่วยขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ ดับพิษทำให้อาเจียน 
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2.3 นิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์ 
 พบข้ึนกระจายท่ัวไปตามประเทศเขตร้อน ตามท่ีเปิดช้ืนและท่ีรกร้างว่างเปล่า ออกดอกและติดผลช่วง
เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 
2.4 การขยายพันธุ์ของต้อยต่ิงไทย 
 เมล็ดต้อยติ่งนั้น พอได้เวลาท่ีอุณหภูมิและความช้ืนเหมาะสม ก็ระเบิดตัวเอง และเมล็ดต้อยต่ิงเล็กๆท่ี
อยู่ข้างในจำนวนมากจะกระจายเป็นวงกว้างและเติบโตขยายเพิ่มมากขึ้น จึงมักพบว่าต้อยติ่งจะเจริญเติบโต
เป็นบริเวณกว้าง จึงเรียกได้ว่าต้อยติ่งนั้นสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยตัวเอง 
 ต้อยติ่ง เติบโตได้ดีในทุกสภาพดิน แต่ไม่ทนต่อดินเค็ม รวมถึงสามารถทนต่อการเหยียบย่ำได้ดี และ
แพร่กระจายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นวัชพืชต่างถิ่นท่ีแพร่ปกคลุมบริเวณได้ท่ัว ทำให้พืชประจำถิ่นบาง
ชนิดไม่สามารถแพร่กระจายหรือเติบโตได้ตามปกติ 
2.5 การนำไปใช้ประโยชน ์
 หมอยาพื้นบ้าน จะใช้ต้อยติ่งท้ังต้นเลือกเอาชนิดท่ีไม่แก่ ดอกยังไม่โรย ถอนเอาท้ังรากอย่าให้รากขาด 
อย่าให้เมล็ดแตกสัก4-5ต้น นำไปล้างให้ สะอาดแล้วนำไปปรุงเป็นยา 
สรรพคุณของต้อยต่ิง 
ราก นำมาต้มด่ืม 
 – ใช้ดับพิษไข้ ลดอาการร้อนใน  – ช่วยขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะเล็ด 
 –ช่วยขับเลือดประจำเดือน  – บรรเทาอาการไอ และแก้เสมหะ 
 – ช่วยให้เจริญอาหาร   – ช่วยกระตุ้นทำให้อาเจียน 
ใบ 
 – ใบนำมาบดหรือขยำ ก่อนใช้ทาพอกรักษาแผล ท้ังแผลสด แผลเปื่อย แผลมีน้ำหนอง 
 – ใบนำมาเค้ียว ช่วยแก้อาการปวดฟัน 
 – ใบนำมาขยำ ใช้ทาบริเวณแมลงกัดต่อยเพื่อช่วยลดอาการบวม 
 – ใบนำมาต้มน้ำอาย ช่วยแก้ผ่ืนคัน รักษาโรคผิวหนัง 
ดอก นำมาต้มหรือชงด่ืม 
 – ป้องกัน และรักษามะเร็ง  – ช่วยดับพิษไข ้
 – บรรเทาอาการไอ   – ช่วยบำรุงสายตา 
 – ช่วยให้ผ่อนคลาย และนอนหลับง่าย – ช่วยให้ผิวพรรณแลดูสดใส 
เมล็ด 
 – สมัยโบราณ นิยมนำเมล็ดแก่มาแช่น้ำจนปริแตก และเก็บเปลือกเมล็ดรวมกัน ก่อนนำมาโปะแผลท่ี
มีน้ำหนอง ซึ่งเปลือกเมล็ดจะช่วยดูดซับน้ำหนอง ทำให้แผลแห้ง และหายเร็ว นอกจากนั้น ยังนำไปใช้กับแผลสด 
แผลเปื่อย หรือแผลอักเสบได้อย่างดีด้วย 
 – เมล็ดสด นำมาบด และผสมน้ำ ก่อนใช้ทารักษาฝ้า หรือ ช่วยลดเรือนริ้วรอยบนใบหน้า 
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บทท่ี 3 
อุปกรณ์ และวิธีการ 

 
1. วิธีการศึกษา 
จัดทำแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนพืชศึกษา “ต้อยติ่งไทย” กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆโดยแสดงผังมโนทัศน์ (Mind Mapping) วิธีการจัดการเรียนรู้และใบงานของนักเรียนครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 

 
ผังมโนทัศน์แสดงการวางแผนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ 

โรงเรียนพืชศึกษา “ต้อยต่ิงไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 25๖1 

 
วิธีการศึกษา 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เร่ือง การลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร และอาหารของพืชศึกษา 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.1 แผนการจัดการเรียนการสอน 
 3.2 ใบความรู้เรื่องกล้องจุลทรรศน์ 
 3.3 ใบความรู้เรื่องการลาเลียงน้าและอาหารของพืช 
 3.4 ใบงานท่ี ๒.๑ การลำเลียงน้ำและอาหารของพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย)  
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 3.5 ปากกาดินสอยางลบดินสอสี 
 3.6 แบบศึกษาพรรณไม้ (ก.7-003) ของโรงเรียนตากพิทยาคม 
 3.7 ภาพแสดงลักษณะของลำเลียงน้ำและอาหารของพืชศึกษา (ต้อยต่ิงไทย)  
 3.8 อุปกรณ์การทดลอง 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษา 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น 5 ขั้น 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 ๑. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๒. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการแพร่และออสโมซิสและต้ังคำถามในประเด็น “พืชต้อยติ่งใช้ส่วนใด
ในการลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร 
ขั้นสำรวจและค้นหา 
 ๑. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๔ – ๖ คน 
 ๒. ครูกำหนดปัญหา “พืชต้อยติ่งใช้ส่วนใดในการลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร”  
 ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มต้ังสมมติฐานจากปัญหา 
 ๔. นักเรียนรวบรวมข้อมูลโดยการให้นักเรียนวางแผนการทดลองและทำการทดลองบันทึกผลการ 
ทดลองรวบรวมข้อมูลและตอบคำถาม 
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
 ๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทดลองครูและนักเรียนร่วมอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุป 
 - แนวสรุปพืชสร้างอาหารประเภทน้ำตาลแล้วลำเลียงไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืชทางท่อลำเลียงอาหาร
ซึ่งเรียกว่าโฟลเอ็ม (phloem) ซึ่งอยู่บริเวณเปลือกไม้ท่ีอยู่รอบลำต้นและจะมีทิศทางการลำเลียงขึ้นและลงจาก
ยอดพืช 
 - ให้นักเรียนแต่ละคนทำใบงานท่ี ๒.๑ การลาเลียงน้ำและอาหารของพืชศึกษา (ต้อยต่ิงไทย) ตอนท่ี๑
การลำเลียงน้ำของต้อยติ่ง 
ขั้นขยายความรู้ 
 ๑. นักเรียนช่วยกันวางแผนการทดลองและทำการทดลองบันทึกผลการทดลองรวบรวมข้อมูล 
และตอบคำถาม 

ขั้นประเมินผล 
 ๑. นักเรียนนาข้อมูลท่ีรวบรวมมาวิเคราะห์ตีความหาความสัมพันธ์และร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่ม
ร่วมกัน 

วิธีการศึกษาการลำเลียงน้ำของอาหารของพืช 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. ทดลองและอธิบายโครงสร้างและการทางานของระบบลำเลียงน้ำของพืชศึกษา (ต้อยต่ิงไทย)  
 คำช้ีแจงให้นักเรียนศึกษาโครงสร้างท่ีใช้ในการลำเลียงน้ำของพืชตามข้ันตอนดังนี ้
 ๑. นำต้นต้อยติ่งท่ีมีรากสมบูรณ์มาล้างให้สะอาด 
 ๒. ใส่น้ำในแก้วและหยดหมึกแดงลงไปจนมีสีแดงชัดเจน 
 ๓. แช่ต้นต้อยติ่งลงในแก้วท้ิงไว้ประมาณ ๓๐-๔๐ นาที สังเกตสีแดงท่ีเคล่ือนท่ีขึ้นไปตามลำต้นต้อยติ่ง 
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 ๔. นำต้นต้อยติ่งมาตัดลำต้นเป็นท่อน ๆ ผ่าตามขวางและบางท่อนผ่าตามยาวแล้วนำไปส่องดูด้วย
กล้องจุลทรรศน์ 
 ๕. วาดรูปและแสดงตำแหน่งท่ีติดสีแดง 

วิธีการศึกษาโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับการลำเลียงน้ำและอาหารของต้นต้อยต่ิง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๒. อธิบายโครงสร้างท่ีเกี่ยวกับระบบลำเลียงน้ำและอาหารของพืชศึกษา (ต้อยต่ิงไทย)  
คำช้ีแจงให้นักเรียนศึกษาโครงสร้างท่ีใช้ในการลำเลียงน้ำของพืชตามข้ันตอนดังนี ้
 ๑. ให้นักเรียนส่องดูโครงสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำและอาหารของต้นต้อยติ่งด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ 
 ๒.บันทึกผลการศึกษาลงในใบงานเซลล์รากต้อยติ่งไทย 
 

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
เร่ือง อาหารและสารอาหาร 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.2 ใบงานท่ี ๑.๑ การตรวจสอบสารอาหาร 
 3.3 ใบความรู้ท่ี ๑.๑ การตรวจสอบสารอาหาร 
 ๓.๔ หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.๒ เล่ม ๔ 
 3.๕ อุปกรณ์และสารเคมี  
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษาการตรวจสอบสารอาหาร 

ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์  
ชั่วโมงที่ ๑-๓  
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
 ๑. ครูให้นักเรียนดูภาพอาหาร ครูตั ้งคำถามว่า “วันนี้นักเรียนรับปะทานอะไรมาบ้าง” (ให้นักเรียน
ช่วยกันคิด  ๒-๓ นาที)  
 ๒.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงอาหาร และให้นักเรียนบอกส่วนประกอบในอาหาร 
ขั้นพัฒนาทักษะผู้เรียน  

๑. แบ่งกลุ่มนักเรียน ๕-๖ กลุ่ม เลือกหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการของกลุ่ม สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกัน
ศึกษา เรื่อง อาหารและสารอาหาร ในใบความรู้ท่ี ๑.๑ หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.๒ เล่ม ๔  
ตามประเด็นท่ีกำหนด ดังนี้ 

๑.๑)  อาหาร  ๑.๒)  อาหารท่ีให้พลังงาน  ๑.๓)  อาหารท่ีไม่ให้พลังงาน 
 ๒. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนกลุ่ม นำเสนอหัวข้อท่ีศึกษาหน้าช้ันเรียน 
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 ๓.  ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๑.๑ การตรวจสอบสารอาหาร  โดยครูอธิบายอุปกรณ์และขั้นตอนการ
ทดลอง ให้นักเรียนฟัง และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยก่อนลงมือปฏิบัติจริง 
 ๔.  สมาชิกแต่ละกลุ่มทำการทดลองตามข้ันตอนท่ีกำหนด และบันทึกผลการทดลองลงใน    
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับอาหาร สารอาหาร และให้นักเรียนจดบันทึกลง
สมุด (นักเรียนใช้หลักเหตุผลในการคิดหาคำตอบในแต่ละประเด็น) 
ชั่วโมงที่ ๔-๕ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับธงโภชนาการ (ดูรูปจากหนังสือเรียน ) 

๒. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มให้แต่ละกลุ่มศึกษาเรื ่องหลักการเลือกรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วนให้
เหมาะสมกับร่างกาย ในหนังสือเรียนและบันทึกลงในสมุด 
 ๓. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกแบบตารางสำหรับใช้บันทึกชนิดและปริมาณอาหารท่ีรับประทานในแต่ละ
วัน  เป็นเวลา 1 สัปดาห์  และบันทึกส่ิงท่ีนักเรียนรับประทาน  
ขั้นพัฒนาทักษะผู้เรียน 
 ๑. ครูให้ความรู้เพิ ่มเติม และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปเกี่ยวกับการเลือกรับประทานและการ
วิเคราะห์การรับประทานอาหารของนักเรียน  โดยใช้ธงโภชนาการและตาราง 1.7  ในหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.๒ เล่ม 2 หน้า 26   
 ๒. ครูสนทนากับนักเรียนว่า ในวัยของนักเรียนต้องการอาหารท่ีมีพลังงานและโปรตีนเป็นจำนวนมาก ซึ่ง
ความต้องการพลังงานจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ เพศ ขนาดของร่างกาย 
กิจกรรมที่ทำ เป็นต้น โดยน้ำหนักของร่างกายจะเป็นตัวบ่งชี้ให้ทราบถึงปริมาณของพลังงานและปริมาณของ
โปรตีนที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน คือ 

-  ต้องการโปรตีนประมาณ 1 กรัม ต่อน้ำหนักร่างกาย 1 กิโลกรัมต่อวัน 
   -  ต้องการพลังงาน 1,600 กิโลแคลอรีต่อวัน 
 ๓. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับหลักการเลือกรับประทานอาหาร โดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีการเลือกรับประทานอาหาร 
 ๔. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕-๖ คน ให้ศึกษา เรื ่อง วัตถุเจือปนและสารปนเปื้อนในอาหาร         
จากหนังสือเรียน แล้วทำแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมท่ี ๔.๔ สำรวจผลิตภัณฑ์อาหาร  ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ม.๒ เล่ม ๔ (นักเรียนได้ใช้หลักความพอประมาณในการทำงานให้ทันกับเวลาที่ครูกำหนด ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด วางแผนลงมือปฏิบัติการทดลองเพื่อให้ทันกับเวลา และอ่านบทปฏิบัติการอย่าง
รอบคอบก่อนท่ีจะ ลงมือปฏิบัติตามประเด็นท่ีกำหนดให้) 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เร่ืองการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 



๙ 
 

 3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.2 ใบความรู้เรื่องลักษณะทางพันธุกรรม 
 3.3 ใบงานเรื่องกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของต้นต้อยติ่งไทย 
 3.๔ แผนภาพแสดงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 1 ลักษณะและ 2 ลักษณะ 
  4. ปฏิบัติการตามแผนการบูรณาการการจัดการเรียนรู ้
วิธีการศึกษา 
 ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นดังนี้ 
 ขั้นสร้างความสนใจ 
 ๑. ครูทบทวนความรู้เดิมว่าส่ิงมีชีวิตเมื่อมีการสืบพันธุ์จะมีการถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ จากบรรพบุรุษ
ไปสู่ลูกหลานได้โดยอาศัยเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งการถ่ายทอดลักษณะจากรุ่นหนึ่งไปยงัอีกรุ่นหนึ่งนี้เรียกว่าพันธุกรรม
แล้วตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายดังนี ้
 – สัตว์และพืชมีลักษณะท่ีถ่ายทอดทางพันธุกรรมเหมือนกับคนหรือไม่เพราะอะไร 
 – เพราะสาเหตุใดส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกันจึงมีลักษณะบางอย่างท่ีแตกต่างกัน 
 – อะไรเป็นตัวกำหนดลักษณะเฉพาะของส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิด 
 ๒. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายคาตอบของนักเรียน 
 ขั้นสำรวจและค้นหา 
 ๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมโดยครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมเพื่อเช่ือมโยงความรู้
ใหม่จากบทเรียนกับความรู้เดิมท่ีเรียนรู้มาแล้ว 
 ๒. ครูอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมพอสังเขปดังนี้ 
 - กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้มกีารค้นพบตามผลงานของเกรเกอร์เมนเดลโดย
การศึกษาลักษณะของถั่วลันเตา๗ลักษณะดังนี้ลักษณะของเมล็ดสีของเมล็ดลักษณะฝักสีของฝักการเกิดดอกสี
ของดอกและลักษณะของต้น 
 - กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมี๒ลักษณะ  
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
 ๑. นักเรียนและครูร่วมกันอธิบายเพิ่มเติมว่ากระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนักพันธุศาสตร์ใช้
ตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือสัญลักษณ์แทนยีนแต่ละยีนโดยใช้ตัวอักษรตัวใหญ่แทนยีนควบคุมลักษณะเด่นตัว
เล็กแทนยีนควบคุมลักษณะด้อย 
ขั้นขยายความรู้ 
 ๑นักเรียนจับคู่ต้ังโจทย์กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของถั่วลันเตาท้ังกระบวนการ
ถ่ายทอด๑ลักษณะและกระบวนการถ่ายทอด๒ลักษณะและลงมือเขียนแผนภาพแสดงกระบวนการถ่ายทอด 
 ๒. นักเรียนเปล่ียนกันตรวจความถูกต้อง 
 ๓. นักเรียนศึกษาลักษณะต้อยติ่งไทยท่ีเป็นพืชศึกษาในโรงเรียนมีลักษณะใดท่ีเหมือนกันและลักษณะ
ใดท่ีแตกต่างกัน 
ขั้นประเมินผล 
 ๑. ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนแสดงกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของต้อยติ่งไทยลงในใบงานให้ถูกต้อง 
 ๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 



๑๐ 
 

วิธีการศึกษากระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 1. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมโดยครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมเพื่อเช่ือมโยง 
ความรู้ใหม่จากบทเรียนกับความรู้เดิมท่ีเรียนรู้มาแล้ว 
 2. ครูอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมพอสังเขปดังนี้ 
 - กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้มกีารค้นพบตามผลงานของเกรเกอร์เมนเดลโดย
การศึกษาลักษณะของถั่วลันเตา 7 ลักษณะดังนี้ลักษณะของเมล็ดสีของเมล็ดลักษณะฝึกสีของฝึกการเกิดดอก
สีของดอกและลักษณะของต้นและอธิบายกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 1 ลักษณะและ 2 
ลักษณะ 
 3. นักเรียนจับคู่ต้ังโจทย์กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของถั่วลันเตาท้ังกระบวนการ
ถ่ายทอด 1 ลักษณะและกระบวนการถ่ายทอด 2 ลักษณะและลงมือเขียนแผนภาพแสดงกระบวนการ
ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนการตรวจความถูกต้อง 
 4. นักเรียนศึกษาลักษณะต้อยติ่งไทยท่ีเป็นพืชศึกษาในโรงเรียนมีลักษณะใดท่ีเหมือนกันและ 
ลักษณะใดท่ีแตกต่างกัน 
 5. ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนแสดงกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทาง 
พันธุกรรมของต้นต้อยติ่งไทยลงในใบงานให้ถูกต้อง 
 6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
เร่ืองการศึกษานิเวศวิทยาของต้อยต่ิงไทย 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.1. ใบความรู้ ๑.๑ เรื่อง การสำรวจระบบนิเวศ 
  ๓.๒ใบงานท่ี ๑.๑ การสำรวจและศึกษาข้อมูลทางกายภาพในผังพรรณไม้เฉพาะท่ี 
  ๓.๓  ใบงาน ๑.๒ การสำรวจและศึกษาข้อมูลทางชีวภาพในผังพรรณไม้เฉพาะท่ี 
  ๓.4Power point เรื่อง องค์ประกอบของระบบนเิวศ 
  3.5  คลิปวิดีโอ เรื่อง องค์ประกอบของระบบนิเวศ 
  3.6  พื้นท่ีศึกษาท่ี 1 และ 2 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
  3.7  ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
  3.8   ห้องปฏิบัติการชีววิทยา โรงเรียนตากพิทยาคม 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษา 
 ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
 ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น  ๕ ขั้น   ดังนี้ 
ขั้นสร้างความสนใจ 
 ๑. ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยฉายคลิปวิดีโอ เรื่องระบบนิเวศให้นักเรียนดู  จากนั้นร่วมกันอภิปราย เรือ่ง 
ประเภทของระบบนิเวศและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในระบบนิเวศ เพื่อทบทวนความรู้ 



๑๑ 
 

 ๒. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ระบบนิเวศในท้องถิ่นของนักเรียน  โดยครูต้ังคำถามเพื่อนำสู่ประเด็น 
อภิปรายว่า  “ในท้องถิ่นของนักเรียนมีพืชชนิดใดบ้าง  และนิเวศวิทยาของพืชชนิดนั้นเป็นแบบใด” 
 ๓. ครูนำพืชศึกษา (ต้นต้อยติ่งไทย)  มาให้นักเรียนดู  เพื่อตั้งสมมติฐานในเรื่องของนิเวศวิทยาของ 
ต้อยติ่งไทย   เพื่อนำไปสู่กิจกรรมการทดลองสำรวจระบบนิเวศในพื้นท่ีปลูกพืชศึกษา(ต้อยติ่งไทย) 
 ๔. อภิปรายเพื่อเข้าสู่การศึกษาองค์ประกอบของระบบนิเวศ จากการทำกิจกรรมการทดลองและ
สำรวจนิเวศวิทยาของต้อยติ่งไทย 

ขั้นสำรวจและค้นหา 
 ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียน 6 กลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน 
 ๒. ครูแจกใบความรู้ ๑.๑ เรื่อง การสำรวจระบบนิเวศ ใบงานท่ี ๑.๑ การสำรวจและศึกษานิเวศวิทยา
ของพืชศึกษา (ต้อยต่ิงไทย) : ปัจจัยทางกายภาพ และใบงาน ๑.๒ การสำรวจและศึกษานิเวศวิทยาของพืช
ศึกษา (ต้อยต่ิงไทย) : ปัจจัยทางชีวภาพ 
 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการสำรวจระบบนิเวศจากใบความรู้ 
 4. ครูอธิบายข้ันตอนวิธีการและสาธิตการใช้อุปกรณ์ในการสำรวจระบบนิเวศ 
 5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นท่ีปฏิบัติการสำรวจระบบนิเวศในพื้นท่ีปลูกพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย)   
โดยทดลอง  3  ครั้ง  แบ่งตามช่วงเวลาดังนี้  เช้า (8.00  - 9.00  น.)  กลางวัน (11.00 – 13.00 น.)  
และเย็น  (16.00 – 17.00  น.)   บันทึกผลการสำรวจลงในใบงาน 
ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 

๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานการสำรวจนิเวศวิทยาของต้อยติ่งไทย 
เปรียบเทียบผลการสำรวจ  พร้อมท้ังร่วมกันอภิปรายผลการศึกษา  

๒. ครูต้ังคำถามเพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และนำไปสู่การสรุป ในแนวทางดังนี้ 
- ปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบของนิเวศวิทยาของต้อยติ่งไทยได้แก่อะไรบ้าง 

(ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยชีวภาพ) 
- ปัจจัยทางกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการเจริญของต้อยติ่งไทยเป็นอย่างไร 

(คำตอบพิจารณาจากผลการสำรวจระบบนิเวศพื้นท่ีปลูกต้อยต่ิงไทย) 
- ในแปลงต้อยติ่งไทย  นักเรียนพบส่ิงมีชีวิตใดบ้าง  และส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์ต่อ

การเจริญเติบโตของต้อยติ่งไทยอย่างไร 
   (พิจารณาคำตอบของนักเรียนอ้างองิจากผลการทดลองและสืบค้นข้อมูล) 

- หากนักเรียนจะปลูกต้อยติ่งไทยที่ให้เจริญเติบโต งอกงาม ควรพิจารณาจากสิ่งใดบ้าง และ
ควรดำเนินการตามข้ันตอนอย่างไร 

    (พิจารณาคำตอบของนักเรียนอ้างอิงจากผลการทดลองและสืบค้นข้อมูล) 
   ๓. นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องการศึกษานิเวศวิทยาของต้อยติ่งไทย แล้วบันทึกลงในสมุด 
ขั้นขยายความรู้ 

๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบนิเวศ โดยใช้ส่ือ power point เพื่อให้ได้ข้อสรุป 
ดังนี้คือ  
 ในระบบนิเวศหนึ่งๆ นั้น จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๒ ส่วนด้วยกัน คือ  
 ๑. องค์ประกอบท่ีมีชีวิต ซึ่งแบ่งตามหน้าท่ีได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายอินทรีย์สาร 
 ๒. องค์ประกอบท่ีไม่มีชีวิต ซึ่งประกอบด้วย  
 ๒.๑ อนินทรียสาร ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน น้ำ ไฮโดรเจน ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร์ 
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โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ฯลฯ  
 ๒.๒ อินทรียสาร ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ฯลฯ ซึ่งพืชและส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก 
ท้ังหลาย ทำการสังเคราะห์ข้ึนมาจากสารอนินทรีย์  
 ๒.๓ ภูมิอากาศ ได้แก่ แสง อุณหภูมิความช้ืน น้ำฝน 
 เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของระบบนิเวศแล้ว จะเห็นว่า องค์ประกอบท่ีไม่มีชีวิต จะทำหน้าท่ีเป็น 
ส่ิงแวดล้อมขององค์ประกอบท่ีมีชีวิต นั่นคือ เป็นผู้เกื้อหนุนพลังงานและสสารให้กับส่ิงมีชีวิต และทำหน้าท่ีเป็น
ผู้รองรับ และดูดซึมผลิตผลจากส่ิงมีชีวิตท้ังหมด ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปล่ียนพลังงาน และสสาร ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงไม่มีชีวิต ในขณะท่ีส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ จะทำหน้าท่ีเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย ท้ังนี้
โดยมีผู้ย่อยสลายเป็นตัวสำคัญท่ีสุดในการเช่ือมโยงส่ิงมีชีวิต ให้หมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่ในระบบนิเวศ 
ส่ิงมีชีวิตท่ีพบในระบบนิเวศประกอบด้วยผู้ผลิต ซึ่งได้แก่ ส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถสร้างอาหารเองได้ และผู้บริโภค
ชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ส่ิงมีชีวิตท่ีไม่สามารถสร้างอาหารเองได้และได้รับอาหารจากการบริโภคส่ิงมีชีวิตอื่นเป็น
อาหาร นอกจากนี้ยังพบว่า มีกลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ีสำคัญอีกลุ่มหนึ่งในระบบนิเวศ คือผู้สลายสารอินทรีย์ ซึ่งได้แก่
ส่ิงมีชีวิตท่ีทำหน้าท่ีย่อยสลายซากส่ิงมีชีวิตท่ีตายแล้วให้กลายเป็นสารอนินทรีย์กลับคืนสู่ระบบนิเวศต่อไป 

๒. ครูให้นักเรียนทำการสำรวจระบบนิเวศเพิ่มเติมนอกจากช่ัวโมงเรียน โดยแบ่งเวลาเป็นช้า กลางวัน 
เย็น เพื่อเปรียบเทียบผลการสำรวจและนำมาวิเคราะห์ต่อไป 

๓. นำผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางชีวภาพไปวิเคราะห์เพื่อเตรียมสู่ขั้นตอนการขยายพันธุ์ 
พืชและดูแลรักษาให้เจริญเติบโตในเขตพื้นท่ีศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เพื่อบูรณาการในรายวิชา
เกษตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีต่อไป 
ขั้นประเมิน 
 ๑. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าช้ันเรียนเกี่ยวกับผลการศึกษานิเวศวิทยาของพืชศึกษา “ต้อยต่ิงไทย”  
ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนต่อไป 
 ๒. ครูตรวจผลงานนักเรียน ในการทำใบงานที่ ๑.๑ การสำรวจและศึกษานิเวศวิทยาของพืชศึกษา 
(ต้อยต่ิงไทย)  : ปัจจัยทางกายภาพ และใบงาน ๑.๒ การสำรวจและศึกษานิเวศวิทยาของพืชศึกษา (ต้อยต่ิงไทย): 
ปัจจัยทางชีวภาพ  ให้คำแนะนำและแก้ไข  
 ๓. ครูให้คะแนนจากการประเมินผลงาน  พฤติกรรมการทดลอง และความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
เร่ือง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
  1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

 3.1 ใบงานท่ี 1 การศึกษาลักษณะภายนอกท้ังต้นของต้อยติ่งไทย  
1.1 การศึกษาลักษณะภายนอกของรากต้อยติ่งไทย  
1.2 การศึกษาลักษณะภายนอกของลำต้นต้อยติ่งไทย 
1.3 การศึกษาลักษณะภายนอกของใบต้อยต่ิงไทย  
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1.4 การศึกษาลักษณะภายนอกของดอกต้อยติ่งไทย  
1.5 การศึกษาลักษณะภายนอกของผลต้อยติ่งไทย  
1.6 การศึกษาลักษณะภายนอกของเมล็ดต้อยติ่งไทย  

3.2 ใบงานท่ี 2   
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ลักษณะภายนอกส่วนต่าง ๆ ของต้อยติ่งไทย 
ตอนท่ี 2 การกำหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของต้อยต่ิงไทย 

3.3 ใบงานท่ี 3 การเรียนรู้แต่ละเรื่อง แต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อยโครงสร้างภายนอกของ 
   ต้อยติ่งไทย 

   3.4 ใบงานท่ี 4 การนำข้อมูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างโครงสร้างภายนอกของต้อยติ่งไทย 
3.5 ใบงานท่ี 5 การศึกษาลักษณะภายในของพืชแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทย  

5.1 การศึกษาลักษณะภายในของรากต้อยติ่งไทย 
5.2 การศึกษาลักษณะภายในของลำต้นต้อยติ่งไทย  
5.3 การศึกษาลักษณะภายในของใบต้อยติ่งไทย  
5.4 การศึกษาลักษณะภายในของดอกต้อยติ่งไทย  
5.5 การศึกษาลักษณะภายในของผลต้อยติ่งไทย  
5.6 การศึกษาลักษณะภายในของเมล็ดต้อยติ่งไทย  

3.6 ใบงานท่ี 6  ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ลักษณะภายในส่วนต่าง ๆ ของพืช  
ตอนท่ี 2 การกำหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช  

3.7  ใบงานท่ี 7 การเรียนรู้แต่ละเรื่อง แต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อยโครงสร้างภายในของต้อยติง่
ไทย 
3.8 ใบงานท่ี 8 การนำข้อมูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างโครงสร้างภายในของต้อยติ่งไทย 
3.9 แบบบันทึก ความรู้สึก ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.10 Power point เรื่องโครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอก 
3.11 ส่ือออนไลน์ Kahoot 
3.12 บทปฏิบัติการท่ี ๑ เรื่อง โครงสร้างภายในของราก  ลำต้น และใบ 
3.13 บทปฏิบัติการท่ี ๒ เรื่อง โครงสร้างภายในของดอกต้อยต่ิงไทย 

           4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
 

วิธีการศึกษา 
 ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น  ๕ ขั้น ดังนี้ 
ขั้นสร้างความสนใจ 
1. ครูนำนักเรียนทบทวนเรื่องเนื้อเยื่อพืช 

โดยครูแสดงภาพเนื้อเยื่อแต่ละชนิดและใช้คำถามดังนี้  
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จากภาพมีเนื้อเยื่ออะไรบ้าง มีความแตกต่างและมีหน้าที่อย่างไรบ้าง จากนั้นเล่นเกมตอบคำถามโดยใช้ส่ือ
ออนไลน์ Kahoot.it เพื่อกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจ 

2. ครูนำนักเรียนสนทนาโดยบอกว่า  
เมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว นักเรียนก็ได้รู้จักเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ในพืช ซึ่งจะมีการทำงานประสานกันเป็นโครงสร้างหรือ
อวัยวะต่างๆ ของพืช อวัยวะเหล่านั้นได้แก่อะไรบ้าง  
(ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด) 
3. ครูถามว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่า เนื้อเยื่อต่างๆ ท่ีนักเรียนได้ศึกษาไป จะมารวมเป็นโครงสร้างของพืชได้ 
อย่างไร และทำหน้าท่ีอะไรบ้าง ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาจากกิจกรรมต่อไปนี้ 

ขั้นสำรวจและค้นหา 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่องโครงสร้างและหน้าท่ีของราก ลำต้น ใบ ผล และเมล็ด 

โดยใช้สื่อ Power Point เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก และสื่อวีดิทัศน์ จากนั้นใช้คำถามเพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์ และหาคำตอบ 

2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมเรื่องการศึกษาส่วนประกอบโครงสร้างภายนอกและภายในของต้อยติ่ง
ไทย ดังนี้ 

2.1 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตามวิธีการเรียนรู้ กลุ่มละ 4-๕ คน จำนวน 1๒ กลุ่ม จากนั้น 
  ครูกล่าวว่า “ต้อยติ่งไทยเป็นไม้ล้มลุก ขึ้นกระจายอยู่ทั่วโรงเรียน นำมาใช้ประโยชน์ในการ
เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ โรงเรียนตากพิทยาคม จึงได้จัดให้มีพื้นท่ีศึกษาต้อยต่ิงไทยท่ีเกิดขึ้นเอง
ในบริเวณโรงเรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเป็นการสร้าง
ความตระหนักให้กับเยาวชน เห็นคุณ รู้ค่าของพืชพรรณ การศึกษาทางพฤกษศาสตร์ ด้านรูปลักษณ์ 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เราจึงนำต้อยติ่งไทยเป็นพืชศึกษาในกิจกรรมนี้” 

๒.๒ ครูแจกใบงานให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด และอธิบายข้ันตอนการทำใบงาน 
๒.๓ ครูให้ทุกกลุ่มลงพื้นท่ีสำรวจพรรณไม้ในบริเวณโรงเรียน (พื้นท่ีศึกษา) เพื่อสำรวจต้อยต่ิง

ไทย โดยครูกำหนดให้ 
กลุ่มท่ี 1 และ ๒ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของรากต้อยต่ิงไทย 
กลุ่มท่ี ๓ และ ๔ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของลำต้นต้อยติ่งไทย 
กลุ่มท่ี ๕ และ ๖ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของใบต้อยติ่งไทย 
กลุ่มท่ี ๗ และ ๘ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของดอกต้อยต่ิงไทย 
กลุ่มท่ี ๙ และ ๑๐ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของผลต้อยติ่งไทย 
กลุ่มท่ี ๑๑ และ ๑๒ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของเมล็ดต้อยติ่งไทย 
๒.๔ แต่ละกลุ่มศึกษาลักษณะโครงสร้างภายนอกแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทยโดยสังเกต    และ

บันทึกผลการศึกษาตามคำชี้แจง ลงในใบงานที่ ๑.๑ - ใบงานที่ ๑.๖ พร้อมทั้งชี้บอกส่วนประกอบ
ต่างๆ และระบุมาตราส่วน 

2.๕ ครูอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติการทดลองศึกษาโครงสร้างภายในของราก ลำต้น ใบของ
ต้อยติ่งไทยตามขวางโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและศึกษาโครงสร้างภายในของดอก ผล และ
เมล็ดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ตามบทปฏิบัติการท่ี ๑ เรื่อง โครงสร้างภายในของราก ลำ
ต้น และใบ และบทปฏิบัติการท่ี ๒ เรื่องโครงสร้างภายในของดอกต้อยต่ิงไทย ดังนี้ 

1) แต่ละกลุ ่มนำราก ลำต้น และใบของต้อยติ ่งไทยมาทำการศึกษาลักษณะ
โครงสร้างภายใน การศึกษาในครั้งนี้ใช้การเตรียมตัวอย่างด้วย การทำสไลด์ชั่วคราว (wet 
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mount) โดยเตรียมเนื้อเยื่อ ที่ต้องการศึกษาให้เป็นชิ้นบางๆ (Section) และนำไปศึกษา
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ตามบทปฏิบัติการท่ี ๑ เรื่อง โครงสร้างภายในของราก ลำ
ต้น และใบ จากนั้นบันทึกผลการศึกษาลงในใบงานท่ี ๕.๑ – ใบงานท่ี ๕.๓ 

๒) แต่ละกลุ่มนำดอกต้อยต่ิงไทย ศึกษาโครงสร้างภายใน และวิเคราะห์ส่วนประกอบ 
ตามบทปฏิบัติการท่ี ๒ เรื่องโครงสร้างภายในของดอกต้อยต่ิงไทย และบันทึกผล 

๒) แต่ละกลุ่มนำดอก ผล และเมล็ด ของต้อยติ่งไทย มาทำการศึกษาลักษณะ
โครงสร้างภายในภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้สเตอริโอ จากนั้นบันทึกผลการศึกษาลงใน 
ใบงานท่ี ๕.๔ - ใบงานท่ี ๕.๖ 
๒.๖ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทย (โครงสร้าง

ภายนอกและโครงสร้างภายใน) ในประเด็นดังนี้ 
๑) ตอนที่ ๑ วิเคราะห์ส่วนประกอบของพืชทั้งภายนอกและภายในของต้อยติ่งไทย 

โดยแยกโครงสร้างที่สังเกตเห็นในแต่ละส่วนประกอบ จากนั้นบันทึกผลการศึกษาในรูปแบบ
ผังมโนทัศน์ ลงในตอนที่ ๑ ใบงานที่ ๒ (โครงสร้างภายนอก) และใบงานที่ ๖ (โครงสร้าง
ภายใน) 

๒) ตอนที่ ๒ กำหนดเรื ่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนประกอบย่อยของต้อยติ่งไทย 
ได้แก่ รูปร่าง รูปทรง และกำหนดเรื่องให้ครบทุกส่วนประกอบของพืช ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ 
ดอก ผล และเมล็ด สี ผิว เนื้อ ขนาด เช่น รูปร่างของใบตอนปลายริมขวา เป็นต้น  โดยนำ
ข้อมูลจากตอนท่ี 1 มากำหนด/ต้ังช่ือเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ลงในตอนท่ี ๒ ใบงานท่ี ๒ (โครงสร้าง
ภายนอก) และใบงานท่ี ๖ (โครงสร้างภายใน) 

3) จากนั้นให้ให้แต่ละกลุ่มเลือกชื่อเรื่องที่นักเรียนได้กำหนดของส่วนประกอบย่อย
มา 1 หัวข้อ เพื่อทำการศึกษาท้ังโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายใน โดยให้นักเรียนทำ
ท้ังหมด ๑๐ ซ้ำ โดยวาดภาพและบันทึกผลการศึกษาลงใน 

- ใบงานท่ี 3 การเรียนรู้แต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อยโครงสร้างภายนอก 
- ใบงานท่ี 7 การเรียนรู้แต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อยโครงสร้างภายใน 
๔) เมื่อนักเรียนทำการศึกษา ๑๐ ซ้ำเกี่ยวกับแต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อยแล้วให้

นักเรียนนำข้อมูลท่ีได้มาเขียนเปรียบเทียบแสดงความแตกต่างในแต่ละเรื่อง  โดยบันทึกผลลง
ใน 

- ใบงานท่ี 4 การนำข้อมูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างโครงสร้างภายนอก 
- ใบงานท่ี 8 การนาข้อมูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างโครงสร้างภายใน 

บันทึกข้อมูลผลการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง โดยแสดงข้อมูลท่ีได้จากการเรียนรู้ เน้นความกระชับ 
เข้าใจง่าย  

3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม โดยให้แต่ละกลุ่มนำเสนอหน้าช้ันเรียน    เพื่อ
ร่วมกันวิเคราะห์ความเหมือน และความแตกต่างโครงสร้างภายนอก ภายใน และหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของ
ต้อยติ่งไทย 
(นักเรียนได้ใช้หลักความพอประมาณในการทำงานให้ทันกับเวลาท่ีครูกำหนด  ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
ประหยัด วางแผนลงมือปฏิบัติการทดลองเพื่อให้ทันกับเวลา และอ่านบทปฏิบัติการอย่างรอบคอบก่อนท่ีจะลง
มือปฏิบัติตามประเด็นท่ีกำหนดให้) 

ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 
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1. ครูให้นักเรียนอภิปรายหน้าช้ันเรียนเกี่ยวกับผลการทำกิจกรรมการศึกษาส่วนประกอบ 
โครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในของต้อยติ่งไทย 

2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปในประเด็นดังนี้ 
2.1 เปรียบเทียบโครงสร้างภายนอกของส่วนต่างๆ ของต้อยติ่งไทย 
2.2 เปรียบเทียบโครงสร้างภายในส่วนต่างๆ ของต้อยติ่งไทย 
2.3 หน้าท่ีของโครงสร้างต่างๆของต้อยติ่งไทย 

 3. ครูให้นักเรียนเขียนความรู้สึก ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ขั้นขยายความรู้ 

๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในของพืชดอก โดยใช้ส่ือ Power 
Point 

๒. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปความรู้ท่ีได้จากการทำใบงานท่ี ๑ - ๘ 
ขั้นประเมิน 
1. ครูตรวจผลงานนักเรียน ในการทำใบงานท่ี ๑ - ๘ และส่ือวีดิทัศน์ ให้คำแนะนำและแก้ไข  
2. ครูให้คะแนนพฤติกรรมระหว่างปฏิบัติการทดลอง และความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน  

โดยใช้แบบสังเกต 
 

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
เร่ือง  คาร์โบไฮเดรตบูรณาการพืชศึกษา (ต้อยต่ิงไทย) 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.1 หนังสือแบบเรียนเคมีรายวิชาเพิ่มเติมเคมี เล่ม ๕ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ของสถาบันส่งเสริม
การสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         
 3.2 รายการการทดลองเรื่อง  สมบัติบางประการของคาร์โบไฮเดรต 
 3.3 ใบความรู้ท่ี ๑ เรื่อง คาร์โบไฮเดรต  
 3.4 อุปกรณ์และสารเคมีการทดลอง เรื่อง  สมบัติบางประการของคาร์โบไฮเดรต 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษา 
 (ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ๕E)    
 ชั่วโมงที่ ๑-๓  ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)                 
 ๑. ครูทบทวนเกี่ยวกับประเภทของสารอาหาร และนำอภิปรายเกี่ยวกับสารอาหารประเภท 
คาร์โบไฮเดรต โดยใช้คำถามดังนี้ 
 - แหล่งสำคัญของคาร์โบไฮเดรตคืออะไร 
 - คาร์โบไฮเดรตประกอบด้วยธาตุใดบ้าง 
 - คาร์โบไฮเดรตมีความสำคัญต่อส่ิงมีชีวิตอย่างไร 
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 - ให้นักเรียนยกตัวอย่างคาร์โบไฮเดรตท่ีพบในประจำวัน 
 ๒. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบเรื่องท่ีจะศึกษาในวันนี้ว่า  เป็นเรื่องคาร์โบไฮเดรต 
ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
 ๑. ครูนำอภิปรายถึงสูตรโครงสร้าง และหมู่ฟังก์ชันของน้ำตาลกลูโคสฟรุกโตสและกาแลกโตส 
ตลอดจนแหล่งท่ีพบและการทดสอบน้ำตาลท้ังสามชนิด ซึ่งน้ำตาลท้ังสามชนิดจัดเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภท
มอนอแซ็กคาไรด์ 
 ๒. ครูให้นักเรียนพิจารณาว่าน้ำตาลทราย แป้งและพืชศึกษา (ใบต้อยติ่งไทย) ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรต
เช่นเดียวกับน้ำตาลกลูโคส จะมีสมบัติเหมือนกับกลูโคส หรือไม่ 
 ๓. ให้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ  ๔  - ๕  คน แต่ละกลุ่มมีนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน คละกัน  
(เตรียมไว้ในคาบปฐมนิเทศ) นักเรียนศึกษาวิธีการทดลอง เรื่องสมบัติบางประการของคาร์โบไฮเดรต ในแบบ
บันทึกผลการทดลองเรื่อง  สมบัติบางประการของคาร์โบไฮเดรตพร้อมท้ังให้สมาชิกกำหนดหน้าท่ีกันเองใน
กลุ่ม เช่น คนท่ี ๑ อ่านขั้นตอนการทดลองและบอกวิธีการทดลองตามลำดับ   
  คนท่ี ๒ ดำเนินการทดลอง จัดเตรียมอุปกรณ์     
  คนท่ี ๓ รับอุปกรณ์ สำหรับการทดลอง      
  คนท่ี ๔ บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ประกอบการทดลอง ผลการทดลอง อภิปราย สรุปผลการ
ทดลอง 
 ๔. เมื่อนักเรียนศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วครูแนะนำก่อนการทดลองว่า 
  ๑. ใช้น้ำตาลทรายเป็นตัวอย่างของคาร์โบไฮเดรตประเภทไดแซ็กคาไรด์  ส่วนแป้งและพืช
ศึกษา (ใบต้อยติ่งไทย) เป็นตัวอย่างของพอลิแซ็กคาไรด์ 
  ๒. ในการไฮโดรไลส์น้ำตาลทราย  แป้ง  และพืชศึกษา (ใบต้อยติ่งไทย) ทำได้โดยให้ทำ
ปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริกและอุ่นให้ร้อนเพื่อช่วยให้ปฏิกิริยาได้เร็วขึ้น 
 ๕. นักเรียนทำการทดลอง  สังเกต  และบันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึกผลการทดลอง  
นักเรียนรายงานและอภิปรายผลการทดลองหน้าช้ันเรียนกลุ่มละ ๒-๓ นาที   
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
 ๑. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปผลการทดลอง  โดยครูเป็นผู้ถามนำเพื่อให้นักเรียน 
ช่วยกันค้นหาคำตอบ  ซึ่งควรสรุปได้  ดังนี้ 
  ๑. น้ำตาลทรายละลายน้ำได้ดี  แป้งละลายน้ำได้เล็กน้อย  แต่เมื่อทำให้สุกจะได้น้ำแป้งท่ีใส 
กว่าเดิมและมีลักษณะเป็นคอลลอยด์  ส่วนพืชศึกษา (ใบต้อยติ่งไทย) เป็นเซลลูโลสไม่ละลายน้ำ 
  ๒. น้ำตาลทราย  แป้งและพืชศึกษา (ใบต้อยต่ิงไทย) ไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์  
แสดงว่า  น้ำตาลทราย  แป้ง  และพืชศึกษา (ใบต้อยติ่งไทย) มีหมู่ฟังก์ชันท่ีแตกต่างไปจากกลูโคส 
  ๓. เมื่อเติมสารละลายไอโอดีนลงในสารละลายน้ำตาลทรายน้ำแป้ง  และพืชศึกษา (ใบ
ต้อยติ่งไทย) พบว่าเฉพาะน้ำแป้งเท่านั้นท่ีได้สารละลายสีน้ำเงิน 
  ๔. เมื่อต้มน้ำตาลทราย  แป้งและพืชศึกษา (ใบต้อยต่ิงไทย) กับกรดซัลฟิวริก  จะ
เกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสโดยมีกรดซัลฟิวริกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา  ได้ผลิตภัณฑ์เป็นมอนอแซ็กคาไรด์ซึ่งส่วนใหญ่
คือกลูโคสและฟรุกโตส  จึงทำปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ได้ตะกอนสีแดงอิฐ 
 ๕. จากการทดลอง แสดงว่า น้ำตาลทราย แป้งและพืชศึกษา (ใบต้อยติ่งไทย)  เป็นสารประกอบ
คาร์โบไฮเดรตเหมือนกัน แต่มีสมบัติบางประการท่ีแตกต่างกัน 
 



๑๘ 
 

ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง สมบัติบางประการของคาร์โบไฮเดรต  และอภิปรายต่อไปถึงความ
แตกต่างระหว่างมอนอแซกคาไรด์ ไดแซกคาไรด์ และพอลีแซกคาไรด์ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ จากนั้น 
อภิปรายถึงประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตในชีวิตประจำวัน 
ขั้นประเมิน (Evaluation)                   
 ๑.ให้นักเรียนทำรายการการทดลอง เรื่อง  สมบัติบางประการของคาร์โบไฮเดรต ให้เสร็จและให้ส่ง
ก่อนเรียนครั้งต่อไป   (ครูตรวจงานนักเรียนนอกเวลาเรียนในคาบเรียนเพื่อประเมินผล ให้คะแนนงานและ
ช้ินงาน)             

๓. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมและทบทวนความรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒                        
สารชีวโมเลกุล เพื่อเตรียมตัวสอบเก็บคะแนนท้ายหน่วยการเรียนรู ้

ผังมโนทัศน์แสดงการวางแผนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
พืชศึกษา “ต้อยต่ิงไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปีการศึกษา 25๖1 

 

 
วิธีการศึกษา 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เร่ือง  การเขียนกราฟของคู่อันดับ 
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.1. ใบงานท่ี 1 เรื่อง  คำนวณพื้นท่ีศึกษา  
  ๓.๒ใบงานท่ี 2 เรื่อง  หาพิกัดฉาก (X,Y) ของพรรณไม้ 
  ๓.๓  ใบงานท่ี 3 เรื่อง  วาดภาพพุ่มไม้ทางพฤกษศาสตร์ พร้อมท้ัง ระบายสี 



๑๙ 
 

  ๓.4 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
  3.5 ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
  3.6  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา โรงเรียนตากพิทยาคม 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษา 

ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น  ๕ ขั้น   ดังนี้ 
ขั้นสร้างความสนใจ 

1. นักเรียนทำกิจกรรม warm up เกมร้องเพลง สูตร การหาพื้นท่ีของรูปทรงเรขาคณิตศาสตร์ต่างๆ 
       2. ครูและนักเรียน สนทนาเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และพืชศึกษา “ต้อยติ่งไทย” และ
กิจกรรมตามองค์ประกอบท่ี 4  การรายผลการเรียนรู้ ว่าสามารถนำมาบูรณาการกับการศึกษาเรื่องคู่อันดับ
และกราฟได้อย่างไรบ้าง 
ขั้นสำรวจและค้นหา 

1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน จำนวน 10 กลุ่มคละกันตามความสามารถ คือ เก่ง  
ปานกลาง ค่อนข้างอ่อน เสร็จแล้วครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องมีความรับผิดชอบ
ในงานท่ีได้รับมอบหมาย สมาชิกทุกคนจะต้องช่วยเหลือกัน มีบทบาทเท่าเทียมกัน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง คู่อันดับและกราฟจากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้า 
เพิ่มเติม ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ อินเตอร์เน็ตจากนั้นสมาชิกทุกคนช่วยกันอภิปรายประเด็น
สำคัญท่ีได้จากการศึกษา 

3. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณหาพื้นท่ีของรูปเรขาคณิตต่างๆและสรุปสูตรการหาพื้นท่ีรูปต่างๆ 
4. ให้นักเรียนปฏิบัติลงพื้นท่ีจริง ท่ีเลือกพื้นท่ี ศึกษาจากผังแผนท่ีโรงเรียนตากพิทยาคม โดย ทำการวัด

พื้นท่ีตามดังนี้ 
 ครูแจกใบงานที่ 1 เร่ือง  คำนวณพื้นที่ศึกษา  
 1)  นักเรียนเลือกศึกษาพื้นท่ี จากแผนผังโรงเรียน โดยเลือกศึกษาพื้นท่ีแตกต่างกัน 
 2)  นักเรียนวัดความกว้าง ยาว ของพื้นท่ีท่ีศึกษา และใช้อัตราส่วน 1 ต่อ 100 
 3)  นักเรียนนำมาวาดในใบงานท่ี 1และแสดงการคิดคำนวณหาพื้นท่ีศึกษาอย่างชัดเจน 

     ครูแจกใบงานที่ 2 เร่ือง หาพิกัดฉาก (X,Y) ของพรรณไม้  
      1)  นักเรียนหาจุดอ้างอิงของรูปส่ีเหล่ียม เพื่อสร้างแกน X และ แกน Y 
      2)  นักเรียนหาตำแหน่งพิกัดฉาก ของต้นต้อยติ่งไทยโดยวัดความยาวระยะห่างจากแกน X และ 
แกนY และเขียนลงในใบงานท่ี 1 ทุกต้น หรือเป็นพุ่มไม ้
     ครูแจกใบงานที่ 3 เร่ือง วาดภาพพุ่มไม้ทางพฤกษศาสตร์ พร้อมทั้ง ระบายสี 

1) นักเรียนวาดพุ่มไม้ ตรงตำแหน่งคู่อันดับของต้นต้อยต่ิงไทยโดย ทุกคู่อันดับและแต่งเติม  
     โขดหิน สระน้ำ เพิงไม้ อื่นๆ ตามสภาพจริง 

             2)  นักเรียนลงสี และ ระบายสี ตามความเป็นจริง 
ขัน้อภิปรายและลงข้อสรุป 
  1). สมาชิกในแต่ละกลุ่มทำใบงานท่ี ท่ี 1 - 3 เรื่อง คู่อันดับและกราฟ 

  ๑๐ 



๒๐ 
 

  2). ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงานท่ี ท่ี 1 - 3 และ นำส่งให้ครูตรวจ 
ขั้นขยายความรู้ 
   ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกพืชศึกษา ต้นต้อยติ่งไทย โดยวิเคราะห์รูปลักษณะภายนอกของพืช 
อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งให้ละเอียดจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ห้องสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ห้องสมุด นำมาวาดร่าง  ใบงานท่ี 1 - 3   
ขั้นประเมิน 
       1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอช้ินงานท่ีสมบูรณ์มานำเสนอ เช่ือมโยงช้ินงานกับงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในช้ันเรียน 

  2) ครูให้คะแนนช้ินงานของนักเรียน พร้อมท้ังร่วมกันอภิปรายในช้ินงานแต่ละกลุ่ม 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เร่ืองการศึกษาอัตราส่วนของต้อยต่ิงไทย 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.1. ใบงาน  
  ๓.๒ชิ้นงานการสำรวจก้านใบของพันธุ์ที่นักเรียนสนใจ 
  ๓.๓  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพทิยาคม 
  ๓.4ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
  3.5ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   โรงเรียนตากพิทยาคม 
  3.6  หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒เล่ม ๑  
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษา 

๑. ครูและนักเรียนสนทนาเรื่อง พืชศึกษาต้อยติ่ง แล้วให้นักเรียนสมาธิ และแผ่เมตตาก่อนเรียน ๕
นาที 

๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
๓. ครูให้นักเรียนนั่งเป็นคู่บัดด้ีในการทำกิจกรรม 

  ขั้นที่ ๑ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
๑.ปฐมนิเทศแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
๒. ครูและนักเรียน สนทนาเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และกิจกรรมตามองค์ประกอบท่ี ๒ การนำ
พันธุ์ไม้เข้าปลูก, องค์ประกอบท่ี ๔ การรายผลการเรียนรู้และองค์ประกอบท่ี ๕การนำไปใช้ประโยชน์ทาง
การศึกษา 
๓. นักเรียนและครูร่วมกันอธิบายถึงความสำคัญของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และพืชพรรณไม้ เพื่อทำ 



๒๑ 
 

ความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน องค์ประกอบท่ี ๒ การนำพันธุ์ไม้เข้าปลูก, 
องค์ประกอบท่ี ๔ การรายผลการเรียนรู้และองค์ประกอบท่ี ๕การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
๔. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอัตราส่วนท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน และทบทวนเรื่องอัตราส่วนท่ีเรียนใน
ช่ัวโมงท่ีแล้ว 
๕. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนโดยใช้การคูณไขว้ เพื่อช้ีให้
นักเรียนเห็นว่าวิธีการตรวจสอบดังกล่าว เปรียบได้กับการพิจารณาจำนวนแรกของแต่ละอัตราส่วนท่ีกำหนด 
เมื่อได้ทำให้จำนวนหลังของอัตราส่วนเท่ากันนั่นเอง 
ครูถามนักเรียนว่ามีใครรู้บ้างว่าอัตราส่วนหมายถึงอะไรพร้อมท้ังยกตัวอย่างด้วยพอสังเขป 
    ขั้นที่๒ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน(ฝึกการคิดแบบทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคำนวณ) 
 ๑. ครูอธิบายอัตราส่วนท่ีเท่ากันดังตัวอย่างท่ี  ๑  แล้วให้นักเรียนหาอัตราส่วนท่ีเท่ากันจากตัวอย่างท่ี  
๑  เพิ่มอีกคนละ ๓ อัตราส่วน  โดยสุ่มถามให้นักเรียนตอบเป็นรายบุคคล 
 ๒. ให้นักเรียนไปศึกษาต้นต้อยติ่งบริเวณสวนภาษาไทยและสวนคณิตศาสตร์ เพื่อนำส่วนประกอบของ
ต้นต้อยติ่งท่ีคู่ตนสนใจมาสังเกตหาส่วนประกอบของต้นต้อยติ่ง  
 ๓. ให้นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันหาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมท่ีจะวาดลงในใบงาน 
 ๔. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงอัตราส่วนท่ีเหมาะสมในการย่อหรือขยายส่วนประกอบของต้น
ต้อยติ่ง และตรวจสอบความถูกต้องว่าการเท่ากันของอัตราส่วนสองอัตราส่วนใดทำได้โดยพิจารณาจากผลคูณ
ไขว้ดังนี ้

 อัตราส่วน
b

a กับ
d

c จะเท่ากันก็ต่อเมื่อ  ad = bc  พร้อมท้ังยกตัวอย่างประกอบดังตัวอย่างท่ี  ๒ 

๕. ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของช้ินงานคู่ของตนอีกครั้ง แล้วส่งช้ินงานท้ายช่ัวโมง 
       ขั้นที่ ๓ขั้นสรุปและประเมินผล (ฝึกการคิดแบบทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคำนวณ) 
              ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปหลักในการตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนสองอัตราส่วนใดทำได้
โดยพิจารณาจากผลคูณไขว้แล้วบันทึกลงสมุดของตนเองดังนี้ 

 อัตราส่วน
b

a กับ
d

c จะเท่ากันก็ต่อเมื่อ  ad =  bc 

๑.  ครูสรุปเนื้อหาท่ีสอนพร้อม ๆ กับนักเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย 
๒.  มอบรางวัลด้วยการยกย่องชมเชยผู้ท่ีให้ความร่วมมือ และต้ังใจปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันของเรา 
๓.  ก่อนหมดเวลาสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

         ขั้นที่๔ขั้นฝึกทักษะ (ฝึกการคิดแบบทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคำนวณ) 
                  ครูให้นักเรียนนำใบกิจกรรมท่ี ๑.๒.๑ไปทำเป็นการบ้านแล้วให้เพื่อนสมาชิกในห้องเก็บรวบรวม
มาส่งครูเพื่อนำไปตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เร่ือง การนำเสนอขอ้มูล 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่ 



๒๒ 
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.1. ใบความรู้ ๑.๑ เรื่อง การนำเสนอข้อมูล    
  ๓.๒ใบงานท่ี ๑.๑ การนำเสนอข้อมูล 
  ๓.๓  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพทิยาคม 
  ๓.4ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษา 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
ขั้นสร้างความสนใจ 

1. ครูนำสนทนาเรื่องการนำเสนอข้อมูล จากท่ีนักเรียนเคยเรียนมาจากคาบท่ีแล้ว  จากการต้ัง 
คำถามว่า เมื่อเรามีข้อมูลจำนวนมาก ไม่เป็นระเบียบหมวดหมู่ ทำให้อ่านและทำความเข้าใจยาก นักเรียนจะมี
วิธีการทำให้ข้อมูลดังกล่าวน่าสนใจ ทำความเข้าใจง่ายได้อย่างไรได้บ้าง ได้แก่ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตาราง  แผนภูมิแท่งแผนภูมิรูปวงกลม กราฟเส้น เป็นต้น 

2. ครูและนักเรียน สนทนาเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และพืชศึกษา “ต้อยติ่งไทย”  
และกิจกรรมตามองค์ประกอบท่ี 4  การรายผลการเรียนรู้ ว่าสามารถนำมาบูรณาการกับการนำเสนอข้อมูลได้ 
ขั้นสำรวจและค้นหา 

1. แบ่งกลุ่มนักเรียน 10 กลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน 
2. ครูแจกใบความรู้ ๑.๑ เรื่อง การนำเสนอข้อมูล   และใบงานท่ี ๑.๑ การนำเสนอข้อมูล  
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสำรวจจำนวนต้อยติ่งไทยในเขตพื้นท่ีศึกษาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

แล้วทำใบงานท่ี ๑.๑ การนำเสนอข้อมูล  
ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 
 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานตามใบงานท่ี ๑.๑ การนำเสนอข้อมูลและสรุป 
จำนวนต้อยติ่งไทยในแต่ละเขตพื้นท่ีร่วมกัน 
 

ขั้นขยายความรู้ 
1. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลในการนำเสนอข้อมูลแบบใดขึ้นอยู่กับ 

ความเหมาะสมของข้อมูล   เช่น  ต้องการแสดงอุณหภูมิของภาคต่างๆ  ควรแสดงด้วยกราฟเส้น  ต้องการ
แสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนแต่ละระดับช้ัน ควรใช้แผนภูมิแท่ง เป็นต้น  

2. ครูให้นักเรียนทำการสำรวจจำนวนพรรณไม้อื่นๆ เพิ่มเติมนอกจากช่ัวโมงเรียน 
 

ขั้นประเมิน 
 ๑. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูล จำนวนต้อยติ่งไทยในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒. ครูตรวจผลงานนักเรียน ในการทำใบงานท่ี ๑.๑ การนำเสนอข้อมูล 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
เร่ือง คู่อันดับ 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 



๒๓ 
 

 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.1. ใบความรู้ เรื่อง กราฟของความสัมพันธ์    
  ๓.๒ ใบงาน เรื่อง การเจริญเติบโตของต้นต้อยติ่ง 
  ๓.๓ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
  ๓.4ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
 

วิธีการศึกษา 
ขั้นนำ   (การศึกษาและบันทึกการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย”) 
 1. ครูสนทนากับนักเรียนถึงการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย” ตามท่ีนักเรียนเคยเห็น  จากนั้น 
ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 - 6 คนโดยคละความสามารถ (เก่ง กลาง อ่อน) ศึกษาการเจริญเติบโตของต้น 
“ต้อยติ่งไทย” ในพื้นท่ีศึกษาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และข้อมูลจากการศึกษาของวิชาชีววิทยา 
ขั้นสอน  (การลงพื้นท่ีศึกษาพรรณไม้ท่ีสนใจ) 

1. ครูทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ ตาม ใบความรู้ท่ี 1 เรื่อง  
คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ 
       2. ครูใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นท่ีศึกษา สังเกตการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย” ในพื้นท่ีศึกษา
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  แล้วบันทึกลงในใบงานท่ี  ๑  เรื่อง การศึกษาการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่ง
ไทย” 
 3. ครูแจกใบงานท่ี  2  เรื่อง  เขียนกราฟการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย” แต่ละกลุ่มทำใบงานท่ี 
2 หลังจากทำใบงานท่ี 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูกำหนดส่งใบงานท่ี  1 และ 2 (นักเรียนได้ใช้หลักความ
พอประมาณในการทำงานให้ทันกับเวลาท่ีครูกำหนด) 
ขั้นสรุป  (การเรียนรู้การรายงานผลการเรียนรู้) 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอการเขียนกราฟการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย”หน้าช้ันเรียน  
 2. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปการเขียนกราฟ  จากนั้น ครูแจก ใบงานท่ี  3  เรื่องการเขียนแสดง
ความรู้สึก ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้ทำ เป็น
รายบุคคล  
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
เร่ือง การหาค่ากลางการเจริญเติบโตของต้อยต่ิงไทย 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 



๒๔ 
 

 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

3.1 ใบงานท่ี  1  Warm Up 
3.2 ใบงานท่ี  2   Mean Median and Mode 

          3.3  ใบงานท่ี  3   Flowers in school    
          3.4  ใบงาน ก.๗-๐๐๓ 
                     3.5 Power point เรื่อง ค่ากลางของข้อมูล 
                     3.6 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษา 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น๕ขั้นดังนี้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

 ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น ๕ ขั้น   ดังนี้ 
 ขั้นสร้างความสนใจ 

๑. ให้นักเรียนทำกิจกรรม “Warm Up” โดยครูแจกใบงานที่  1   Warm Up ให้นักเรียนแต่ละคน
ทำเพื่อตรวจสอบการใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหา  

๒. ครูกำชับให้นักเรียนทำใบงานให้เสร็จด้วยตนเอง จากนั้นเดินตรวจสอบการทำใบงานของนักเรียน
แต่ละคนแล้วเฉลยคำตอบท่ีถูกต้อง 

๓. นักเรียนแต่ละคนตัดรูปภาพดอกไม้ซึ ่งเป็นพืชที่อยู ่ในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส แล้วให้นักเรียนศึกษาข้อมูลพรรณไม้ในใบงาน ก.๗-๐๐๓ หน้า ๖ เพื่อศึกษากลีบ
ดอกของพรรณไม้ต่าง ๆ  

๔. นักเรียนแต่ละคนเขียนจำนวนกลีบดอกกำกับภาพดอกไม้แต่ละภาพจากนั้นครูให้เพื่อนที่นั่งใกล้
กันช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องซึ่งกันและกัน รวมทั้งครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องด้วย  

๕. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน และจัดท่ีนั่งเป็นกลุ่มโดยกำหนดเวลา ๒ นาที  
๖. นักเรียนแต่ละคนนำภาพดอกไม้ที่ได้รับมารวมกันจากนั้นบันทึกข้อมูลลงในสมุดของนักเรียน โด

บันทึกชนิดของพรรณไม้ และจำนวนกลีบดอก ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะได้ข้อมูล 5 ข้อมูล  
๗. ครูให้นักเรียนเปลี่ยนกลุ่มอีกครั้งจำนวนสมาชิกเท่าเดิม จากนั้นครูให้นักเรียนอภิปรายว่า “จาก

ข้อมูลท่ีนักเรียนได้รับมาจากคนอื่น 4 ข้อมูล นักเรียนคิดว่าจำนวนกลีบท่ีซ้ำกันมากสุดจะสามารถ
คิดอย่างไร” และ “จำนวนกลีบเท่าใดจะอยู่ตรงกลางระหว่างจำนวนกลีบมากท่ีสุดและน้อยท่ีสุด” 
รวมทั้ง “เราจะสามารถหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูลกลีบดอกที่มี 5 ข้อมูลได้หรือไม่ เพื่ออ้างอิงไปยัง
ข้อมูลท้ังหมด” 

๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาอธิบายคำตอบท่ีได้อภิปรายกันในกลุ่มในแต่ละคำถาม 
๙. ครูอธิบายว่านักเรียนจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่ากลางของข้อมูล 3 ชนิด คือ 

ค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม ซึ่งค่าดังกล่าวจะช่วยตอบคำถามท่ีครูให้ไว้ได้ท้ังหมด 

 ขั้นสำรวจและค้นหา 
๑. ครูอธิบายการหาค่ากลางของข้อมูล ท้ัง ๓ ประเภท คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม 
๒. ครูแจกใบงานท่ี  2   “Mean Median and Mode” เพื่อให้นักเรียนทบมวนความรู้และสามารถ

แยกความแตกต่างของการหาค่ากลางของข้อมูลแต่ละประเภท 
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๓. นักเรียนจับคู่กันช่วยกันทำใบงานท่ี  2   “Mean Median and Mode” ให้สมบูรณ์ ซึ่งในใบงาน
ดังกล่าวได้แสดงสถานการณ์ในการสำรวจขนาดรองเท้าของนักเรียน 

๔. ครูสุ่มนักเรียนออกมาเขียนตารางความถ่ีของข้อมูลขนาดรองเท้า โดยแบ่งให้นักเรียนเฉลยโจทย์
ต่าง ๆ ในใบงาน และครูตรวจสอบและให้คำอธิบายหากมีข้อผิดพลาด 

 ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 

๔. ครูใช้คำถามประกอบการอภิปรายเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนดังนี้ 
“ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของข้อมูลทั้งหมดแตกต่างกับค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธย
ฐาน และฐานนิยมของข้อมูล ๕ ข้อมูลท่ีนักเรียนได้เก็บรวบรวมในช่วงต้นช่ัวโมงใช่หรือไม่” 
“เพราะเหตุใดจึงมีความเหมือนหรือแตกต่างกัน” 
“การวัดค่ากลางของข้อมูลแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร” 
“การวัดค่ากลางของข้อมูลประเภทใดเหมาะสมกับข้อมูลจำนวนดอกไม้ เพราะเหตุใด” 

๕. นักเรียนช่วยกันหาข้อสรุปการอภิปรายปัญหาดังกล่าวแล้วบันทึกลงในสมุด 
๖. ครูให้นักเรียนทำใบงานท่ี  3   “Flowers in school” ให้สมบูรณ์ด้วยตนเอง โดยนักเรียนแต่ละ

คนจะต้องหาข้อมูล ๒๔ ข้อมูลดอกไม้จากในช้ันเรียน 
 ขั้นขยายความรู้ 

๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่ากลางของข้อมูลในรูปของสูตรทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากร  คือ    𝜇 (มิว)   = 
N

x...xxx N321 ++++
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ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มตัวอย่าง  คือ x (เอ็กซ์ บาร์) = 
n
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การหามัธยฐานของข้อมูลท่ีไม่ได้แจกแจงความถ่ี  
หาตำแหน่งท่ีอยู่ ณ กึ่งกลางของข้อมูล เรียกตำแหน่งท่ีได้นี้ว่า ตำแหน่งของมัธยฐาน 

สูตร ตำแหน่งของมัธยฐาน     = 2
1+N

        (N เป็นจำนวนข้อมูลทั้งหมด) 

ฐานนิยมของข้อมูลชนิดน้ีหาได้ โดยดูจากข้อมูลทั้งหมดว่า ค่าสังเกตใดปรากฏบ่อยท่ีสุด หรือมีความถ่ีสูงสุด ข้อมูล
น้ันจะเป็นฐานนิยม 

 

๕. ครูให้นักเรียนตรวจสอบคำตอบในใบงาน “Flowers in School” 
 ขั้นประเมิน 
 ๑. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าช้ันเรียนเกี่ยวกับผลการคำนวณค่ากลางของข้อมูล 
 ๒. ครูตรวจผลงานนักเรียน ในการทำใบงาน Mean Median and Mode และใบงาน Flowers in   
       school  ให้คำแนะนำและแก้ไข  
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 ๓. ครูให้คะแนนจากการประเมินผลงาน  พฤติกรรมการทดลอง และความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เร่ืองการหาค่ากลางการเจริญเติบโตของต้อยต่ิงไทย 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.1. ใบงานท่ี  1Warm Up 
  ๓.๒ ใบงานท่ี  2  Mean Median and Mode 
  ๓.๓  ใบงานท่ี  3  Flowers in school  
  ๓.4 ใบงานก.๗-๐๐๓ 
  3.5 Power point เรื่อง ค่ากลางของข้อมูล 
  3.6  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพทิยาคม 
4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
 

วิธีการศึกษา 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
ขั้นสร้างความสนใจ 

1. ให้นักเรียนทำกิจกรรม “Warm Up” โดยครูแจกใบงานท่ี  1  Warm Up ให้นักเรียนแต่ละคนทำ 
เพื่อตรวจสอบการใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหา  

2. ครูกำชับให้นักเรียนทำใบงานให้เสร็จด้วยตนเอง จากนั้นเดินตรวจสอบการทำใบงานของนักเรียนแต่ 
ละคนแล้วเฉลยคำตอบท่ีถูกต้อง 

3. นักเรียนแต่ละคนตัดรูปภาพดอกไม้ซึ่งเป็นพืชท่ีอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนเป็นรูปส่ีเหล่ียม 
จัตุรัส แล้วให้นักเรียนศึกษาข้อมูลพรรณไม้ในใบงานก.๗-๐๐๓ หน้า๖ เพื่อศึกษากลีบดอกของพรรณไม้ต่าง ๆ  

4. นักเรียนแต่ละคนเขียนจำนวนกลีบดอกกำกับภาพดอกไม้แต่ละภาพจากนั้นครูให้เพื่อนท่ีนั่งใกล้กัน 
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องซึ่งกันและกัน รวมทั้งครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องด้วย  

5. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน และจัดท่ีนั่งเป็นกลุ่มโดยกำหนดเวลา ๒ นาที ฃ 
6. นักเรียนแต่ละคนนำภาพดอกไม้ท่ีได้รับมารวมกันจากนั้นบันทึกข้อมูลลงในสมุดของนักเรียน โดบันทึก 

ชนิดของพรรณไม้ และจำนวนกลีบดอก ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะได้ข้อมูล 5 ข้อมูล  
7. ครูให้นักเรียนเปล่ียนกลุ่มอีกครั้งจำนวนสมาชิกเท่าเดิม จากนั้นครูให้นักเรียนอภิปรายว่า “จากข้อมูล 

ท่ีนักเรียนได้รับมาจากคนอื่น 4 ข้อมูล นักเรียนคิดว่าจำนวนกลีบท่ีซ้ำกันมากสุดจะสามารถคิดอย่างไร” และ 
“จำนวนกลีบเท่าใดจะอยู่ตรงกลางระหว่างจำนวนกลีบมากที่สุดและน้อยที่สุด” รวมทั้ง “เราจะสามารถหา
ค่าเฉล่ียจากข้อมูลกลีบดอกท่ีมี 5 ข้อมูลได้หรือไม่ เพื่ออ้างอิงไปยังข้อมูลท้ังหมด” 

8. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาอธิบายคำตอบท่ีได้อภิปรายกันในกลุ่มในแต่ละคำถาม 
9. ครูอธิบายว่านักเรียนจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาค่ากลางของข้อมูล 3 ชนิด คือ  

ค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม ซึ่งค่าดังกล่าวจะช่วยตอบคำถามท่ีครูให้ไว้ได้ท้ังหมด 
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ขั้นสำรวจและค้นหา 
๑. ครูอธิบายการหาค่ากลางของข้อมูลท้ัง ๓ ประเภท คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม 
๒. ครูแจกใบงานท่ี  2  “Mean Median and Mode” เพื่อให้นักเรียนทบมวนความรู้และสามารถแยก 

ความแตกต่างของการหาค่ากลางของข้อมูลแต่ละประเภท 
๓. นักเรียนจับคู่กันช่วยกันทำใบงานท่ี  2  “Mean Median and Mode” ให้สมบูรณ์ ซึ่งในใบงาน 

ดังกล่าวได้แสดงสถานการณ์ในการสำรวจขนาดรองเท้าของนักเรียน 
๔. ครูสุ่มนักเรียนออกมาเขียนตารางความถ่ีของข้อมูลขนาดรองเท้าโดยแบ่งให้นักเรียนเฉลยโจทย์ต่าง ๆ  

ในใบงาน และครูตรวจสอบและให้คำอธิบายหากมีข้อผิดพลาด 
ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 

1. ครูใช้คำถามประกอบการอภิปรายเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนดังนี้ 
 “ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของข้อมูลทั้งหมดแตกต่างกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐาน และ
ฐานนิยมของข้อมูล ๕ ข้อมูลท่ีนักเรียนได้เก็บรวบรวมในช่วงต้นช่ัวโมงใช่หรือไม่” 
 “เพราะเหตุใดจึงมีความเหมือนหรือแตกต่างกัน” 
 “การวัดค่ากลางของข้อมูลแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร” 
 “การวัดค่ากลางของข้อมูลประเภทใดเหมาะสมกับข้อมูลจำนวนดอกไม้ เพราะเหตุใด” 

2. นักเรียนช่วยกันหาข้อสรุปการอภิปรายปัญหาดังกล่าวแล้วบันทึกลงในสมุด 
3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่  3  “Flowers in school” ให้สมบูรณ์ด้วยตนเอง โดยนักเรียนแต่ละคน

จะต้องหาข้อมูล ๒๔ ข้อมูลดอกไม้จากในช้ันเรียน 
ขั้นขยายความรู้ 

1. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่ากลางของข้อมูลในรูปของสูตรทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ 

ค่าเฉล่ียเลขคณิตของประชากร คือ 𝜇 (มิว)   = 
N
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การหามัธยฐานของข้อมูลท่ีไม่ได้แจกแจงความถ่ี  
หาตำแหน่งท่ีอยู่ ณ กึ่งกลางของข้อมูล เรียกตำแหน่งท่ีได้นี้ว่า ตำแหน่งของมัธยฐาน 

สูตรตำแหน่งของมัธยฐาน     = 2
1+N

      (N เป็นจำนวนข้อมูลท้ังหมด) 
ฐานนิยมของข้อมูลชนิดนี้หาได้ โดยดูจากข้อมูลท้ังหมดว่า ค่าสังเกตใดปรากฏบ่อยท่ีสุด หรือมีความถ่ีสูงสุด 
ข้อมูลนั้นจะเป็นฐานนิยม 

2. ครูให้นักเรียนตรวจสอบคำตอบในใบงาน “Flowers in School” 
ขั้นประเมิน 
 ๑. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าช้ันเรียนเกี่ยวกับผลการคำนวณค่ากลางของข้อมูล 



๒๘ 
 

 ๒. คร ูตรวจผลงานนักเร ียน ในการทำใบงาน  Mean Median and Modeและใบงาน Flowers in 
school  ให้คำแนะนำและแก้ไข  
 ๓. ครูให้คะแนนจากการประเมินผลงาน  พฤติกรรมการทดลอง และความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 
 
ผังมโนทัศน์แสดงการวางแผนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

พืชศึกษา “ต้อยต่ิงไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยปีการศึกษา 2561 
 

 
วิธีการศึกษา 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เร่ือง การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.1 ใบความรู้ท่ี 1 เรื่องการแต่งคำประพันธ์ 
 ๓.๒ ใบงานท่ี 1 เรื่องการแต่งคำประพันธ์ 
  ๓.๓ อินเทอร์เน็ต 
  ๓.4 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 

4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษา 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเกี่ยวกับพืชศึกษา  (ต้อยต่ิงไทย)   
 



๒๙ 
 

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 1  เรื่อง การแต่งคำประพันธ์  

 ๒. ให้นักเรียนลงพื้นท่ีชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับธรรมชาติช่วยสร้าง
แรงบันดาลใจในการแต่งคำประพันธ์กาพย์ยานี 11  เกี่ยวกับพืชศึกษา  “ต้อยติ่งไทย”ในสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนตากพิทยาคม 
 ๓. ให้นักเรียน ทำใบงานท่ี ๑ เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ กาพย์ยานี  11 และนำเสนอหน้าช้ันเรียน  
โดยให้นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
ขั้นสรุป 

๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการแต่งคำประพันธ์ กาพย์ยานี 11 รวมทั้งร่วมกนั
ตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินชิ้นงานของแต่ละคน ด้วยความซื่อสัตย์ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เร่ืองการแต่งกลอนดอกสร้อยเร่ืองดอกต้อยต่ิง 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
  ๓.1. การพาไปชมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษา 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
          ๑. ครูทบทวนความรู้เรื่อง  การแต่งกลอนดอกสร้อยพร้อมยกตัวอย่าง 

๒. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายใบความรู้ท่ี ๑ เรื่อง การแต่งกลอนดอกสร้อย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ  
  ขั้นสอน 
 ๓. ให้นักเรียนลงพื้นท่ีชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับธรรมชาติ ช่วยสร้าง 
แรงบันดาลใจในการเขียนบันเทิงคดีเกี่ยวกับพืชในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๔. ครูและนักเรียนสนทนาถึงต้นไม้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นต้นไม้สามอย่าง ประโยชน์ส่ีอย่าง 
๕. นักเรียนศึกษาเอกสาร ก.๗-๐๐๓  ในห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๖. ให้นักเรียน ทำใบงานท่ี ๑ เรื่อง  การแต่งกลอนดอกสร้อยเกี่ยวกับพืชท่ีนักเรียนสนใจ ยกตัวอย่าง

เสนอหน้าช้ันเรียน ให้นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
  ๖. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ  ๔ – ๕  คน  ศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุดและอินเทอร์เนต  
เกี่ยวกับการใช้คำศัพท์ในการแต่งคำประพันธ์ 
  ๗. ให้นักเรียนทุกกลุ่ม แต่งกลอนดอกสร้อยเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
  ขั้นสรุป 

๘. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการแต่งคำประพันธ์ เกี่ยวกับพืชท่ีนักเรียนสนใจใน 



๓๐ 
 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รวมทั้งร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินชิ้นงานของแต่ละกลุ่ม ด้วย
ความซื่อสัตย์ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เร่ืองแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. ๑  หนังสือเรียน ภาษาไทย: หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.๓ 
 3. ๒  ตัวอย่าง pop - up กาพย์ห่อโคลง 
 3. 3   ตัวอย่างบทร้อยกรองกาพย์ห่อโลง    
 ๓. 4   แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองกาพย์ห่อโคลง 
 3. 5  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองกาพย์ห่อโคลง 
 3. 6   การเขียนแสดงความรู้สึก ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนแล้วส่งผลให้โรงเรียนมีความร่มรื่น น่าอยู่ (มิติส่ิงแวดล้อม:       การเข้าถึงพรรณไม้จะทำ
ให้รักพรรณไม้และร่วมกันรักษา ส่งผลให้ส่ิงแวดล้อมร่มรื่น     น่าอยู่)    
6)  การเขียนแสดงความรู้สึกความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
แล้วส่งผลให้นักเรียนมีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา    
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษา 
(ชั่วโมงที่ ๑ - ๒) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
๑. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองกาพย์ห่อโคลงคิด...ค 
๒. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 

“นักเรียนคิดว่า กาพย์ห่อโคลงที่ดี มีความไพเราะ ควรมีลักษณะอย่างไร” 
๓. ครูนำตัวอย่างกาพย์ห่อโคลง  มาติดบนกระดานหน้าช้ันเรียน จากนั้นให้นักเรียนร่วมกนัพิจารณาว่าตัวอย่าง
กาพย์ห่อโคลงบทใดมีความไพเราะ พร้อมท้ังร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้เหตุผลท่ีเป็นข้อสรุปในการเลือก 
ขั้นกิจกรรม 
๔. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 - ๔ คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปาน
กลาง ค่อนข้างอ่อน และอ่อน 
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ห่อโคลง  จากหนังสือเรียน 
แล้วบันทึกความรู้ท่ีได้ลงในแบบบันทึกการอ่าน 
(เงื่อนไขความรู้ : การศึกษาฉันทลักษณ์และกระบวนการเขียนบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 และโคลงส่ีสุภาพ  
จะสามารถผลิตผลงานได้ถูกต้อง)  
(หลักความมีเหตุผล : การมอบหมายให้นักเรียนเขียนบทร้อยกรองกาพย์ห่อโคลงเพราะหลักสูตรกำหนดให้
นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการเขียนบทร้อยกรองกาพย์ยานี ๑๑ และโคลงส่ีสุภาพ) 



๓๑ 
 

ขั้นสรุป 
๖. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 

“นักเรียนคิดว่า การแต่งกาพย์ห่อโคลงให้มีความไพเราะ สละสลวย จะต้องปฏิบัติอย่างไร” 
๗. นักเรียนร่วมกนัอภิปรายแนวทางในการแต่งกาพยห์่อโคลง  พร้อมท้ังสรุปหลักการแต่งกาพย์ห่อโคลง   
(ชั่วโมงที่ ๓ - 4) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
๑. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 

“นักเรียนคิดว่า การแต่งกาพย์ห่อโคลง  โดยไม่มีตัวอย่างมาเป็นแบบ 
เป็นผลดีหรือผลเสียต่อนักเรียน อย่างไร” 

๒. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเกี่ยวกับพืชศึกษา  (ต้นต้อยติ่งไทย)   
ขั้นกิจกรรม 
๓. ให้นักเรียนลงพื้นที่ชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับธรรมชาติ ช่วยสร้างแรง
บันดาลใจในการแต่งคำประพันธ์กาพย์ห่อโคลงเกี่ยวกับพืชศึกษา  “ต้นต้อยติ่งไทย” ในสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนตากพิทยาคม 
๔. ให้นักเรียนจับกลุ่มฝึกแต่งกาพย์ห่อโคลงเอง โดยท่ีไม่ต้องดูตัวอย่าง เป็นการฝึกทำเองต้ังแต่ต้นจนจบ  
   (หลักความมีเหตุผล: แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ห่อโคลงจากการศึกษาพืชศึกษา“ต้นต้อยติ่งไทย” ใน
พื้นท่ีศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคมสอดคล้องกับการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำผลงานการแต่งกาพย์ห่อโคลงมาส่งครู เพื่อให้ครูเสนอแนะข้อบกพร่องในการแต่ง 
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มแก้ไขข้อบกพร่องในการแต่งกาพย์ห่อโคลง  ตามข้อเสนอแนะจากครู 
๗. ครูให้นักเรียนกลุ่มท่ีแต่งถูกต้องแล้ว ทำ pop - up ลงในกระดาษแข็งสีตามตัวอย่างท่ีครูนำมาให้ดู 
(หลักความพอประมาณ: กำหนดเนื้อเรื่องการแต่งคำประพันธ์เกี่ยวกับพืชศึกษา “ต้นต้อยติ่งไทย” ซึ่งเหมาะสม
กับระยะเวลาท่ีกำหนดและวัยของผู้เรียน), (เงื่อนไขความรู้: ความรู้เกี่ยวกับพืชศึกษา “ต้นต้อยติ่งไทย”ในพื้นท่ี
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, ความรู้เกี่ยวกับหลักการแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ห่อโคลง) 
ขั้นสรุป 
๘. ครูและนักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานการแต่งกาพย์ห่อโคลงที่ดีที่สุด ๕ ผลงาน เพื่อจัดป้ายนิเทศหน้าช้ัน
เรียน 
(มิติสังคม: นำเรื่องท่ีแต่งไปเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่น) 
๙. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองกาพย์ห่อโคลง 
   ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคู่ แต่งกาพย์ห่อโคลงที่เก่ียวกับ พืชศึกษา “ต้นต้อยต่ิงไทย”                 

จำนวน ๔ บท โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามท่ีกำหนด ดังนี้ 

 ๑)  ลักษณะบังคับของกาพย์ห่อโคลง     
 ๒)  การใช้ถ้อยคำภาษา 
 ๓)  ความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อเรื่องกับเนื้อหา  
 ๔)  ความถูกต้องของการเขียนสะกดคำ 

๑๐. นักเรียนเขียนแสดงความรู้สึกลงในใบงานการเขียนแสดงความรู้สึก ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้แบบ
บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแล้วส่งผลให้โรงเรียนมีความร่มรื่น น่าอยู่  และใบงานการเขียนแสดง



๓๒ 
 

ความรู้สึก ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแล้วส่งผลให้โรงเรียนมี
ความเบิกบาน มีชีวิตชีวา 
๑๑.  ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อประเมินคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
และลักษณะนิสัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้   (เงื ่อนไข
คุณธรรม: มีความเพียร  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง) 

 

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เร่ืองการแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.1 ใบความรู้ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองโคลงส่ีสุภาพ 
 3.2 ใบงานท่ี 1 เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองโคลงส่ีสุภาพเกี่ยวกับพืชศึกษา โรงเรียนตากพิทยาคม  
“ต้อยติ่งไทย” 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เร่ืองการพินิจวรรณคดีลิลิตตะเลงพ่าย 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.1. แบบเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5    
 3.2 ผังภูมิคำประพันธ์ ประเภทร่ายสุภาพและโคลงส่ีสุภาพ 
 3.3 ตัวอย่างคำประพันธ์ประเภทร่ายสุภาพและโคลงส่ีสุภาพ 
 3.4 ใบความรู้เรื่องหลักการอ่านบทร้อยกรอง 
 3.5 ใบความรู้เรื่องการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม 
 3.6 ใบความรู้เรื่อง  รสวรรณคดีและโวหารภาพพจน์ 
 3.7 แบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านบทร้อยกรอง 
 3.8 แบบฝึกทักษะเรื่องรสวรรณคดีและโวหารภาพพจน ์
 3.9 แบบฝึกทักษะเรื่องการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม  เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย 
4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษา 



๓๓ 
 

ชั่วโมงที่  1 ขั้นนำ 
 1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2. ครูสนทนา   ทบทวน  เรื่อง หลักการอ่านบทร้อยกรอง แจกใบความรู้เรื่อง หลักการอ่านบทร้อย
กรองให้นักเรียนศึกษา   
  ขั้นสอน 
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติม 
๔. นักเรียนฝึกทักษะการอ่านบทร้อยกรองโดยใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับ เนื้อเรื่อง 
 ๕. นักเรียนฝึกอ่านโคลงส่ีสุภาพจากใบความรู้ 
 ๖. ครูให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย 
  ขั้นสรุป 
 ๗. ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านและถอดคำประพันธ์ลิลิตตะเลงพ่าย 
ชั่วโมงที่  ๒ ( บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ) ข้ันนำ 

๑. ครูซักถาม ทบทวน ความรู้เดิมเรื่องชนิดของคำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ท่ีนักเรียนเคยเรียนมาก่อน 
  ขั้นสอน 
 ๒. ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องคำประพันธ์ประเภทรา่ยสุภาพจาก แบบเรียนหลักและการใช้ภาษาไทย  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 
 ๓. ครูให้นักเรียนสังเกตคำประพันธ์ประเภทร่ายสุภาพจากเนื้อเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายแล้วบอกความ 
แตกต่างระหว่างร่ายยาวและร่ายสุภาพ 
 ๔. ครูนำผังภูมิ    ตัวอย่างร่ายสุภาพ มาให้นักเรียนศึกษา  พร้อมท้ังอธิบายเพิ่มเติม 
 ๗. นักเรียนศึกษา  ฉันทลักษณ์และลักษณะคำประพันธ์ประเภทร่ายสุภาพ 
 

  ขั้นสรุป 
 ๘. นักเรียนสรุป  ความรู้  จดบันทึก 
 ๙. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ ๕- 6 คน ให้แต่ละกลุ่มแต่งร่ายสุภาพต้นไม้ใน  
โรงเรียน โดยเลือกต้นไม้กลุ่มละ ๑ ชนิด ร่าย ๑๐วรรค จบด้วยโคลงสองสุภาพ 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เร่ืองการแต่งคำประพันธ์ 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.1. ใบความรู้ท่ี ๑ เรื่องการแต่งคำประพันธ์ 
 3.2 ใบงานท่ี ๑ เรื่องการแต่งคำประพันธ์ 
 3.3 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษา 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 



๓๔ 
 

 ๑. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเกี่ยวกับพืชศึกษา  (ต้อยต่ิงไทย)   
ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๑. นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี ๑  เรื่อง การแต่งคำประพันธ์  
 ๒. ให้นักเรียนลงพื้นท่ีชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับธรรมชาติ  
ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการแต่งคำประพันธ์ร่ายยาว  เกี่ยวกับพืชศึกษา  “ต้อยติ่งไทย”ในสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนตากพิทยาคม 
 ๓. ให้นักเรียน ทำใบงานท่ี ๑ เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ และนำเสนอหน้าช้ันเรียน  
โดยให้นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
ขั้นสรุป 
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการแต่งคำประพันธ์ รวมท้ังร่วมกนัตรวจสอบความ
ถูกต้อง และประเมินชิ้นงานของแต่ละคน ด้วยความซื่อสัตย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผังมโนทัศน์แสดงการวางแผนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
พืชศึกษา “ต้อยต่ิงไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 

 
วิธีการศึกษา 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เร่ือง Popping Pod 



๓๕ 
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.1. เว็บไซต์/Youtube ท่ีเกี่ยวกับ Parts of plant, Popping Pod  
 ๓.๒ ใบงาน ๑ เรื่อง Parts of plant  
 ๓.๓ ใบงานท่ี ๒ เรื่อง Popping Pod 3.8  
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษา 
วิธีการศึกษาหน่วยการเรียนรู้ของ Modern Living 
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (Presentation)  
 ๑. ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับพรรณพืชในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน(แบ
บก.๗-๐๐๓) จากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคม 
 ๒. ครูซักถามนำนักเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของพืช Parts of plant: Flower, Fruit, Stem, 
Leaf, Bud, Primary root, Secondary rootโดยให้นักเรียนค้นหาคำสำคัญจากเว็ปไซต์หรือดูจากYoutube 
(Parts of a plant)  
 ๓. ครูนำเสนอวิธีการเขียนประโยคจากคาศัพท์ Parts of plant บนกระดาน 
A flower is beautiful. I like to eat fruit. และนำนักเรียนค้นหาประโยคท่ีมีคำศัพท์ท่ีกำหนดให้จากเว็ปไซต์
โดยใช้โทรศัพท์ของนักเรียน 
 ๔. ครูนำเสนอวิธีการหาข้อมูลต้อยต่ิงจากเว็ปไซต์โดยใช้โทรศัพท์ของนักเรียน 
ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน (Practice)  
 ๑. ให้นักเรียนจับกลุ่มฝึกเขียนประโยคจากคำท่ีครูกำหนดให้โดยค้นคว้าจากเว็ปไซต์ตรวจคำตอบ
พร้อมกันท้ังช้ัน 
 ๒.ให้นักเรียนท้ังช้ันฝึกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีของพรรณพืชในสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
ตากพิทยาคมโดยใช้ประโยค I think….. บนกระดาน 
ขั้นสรุป 
 ๑. ให้นักเรียนทำใบงานท่ี๑เรื่อง Parts of plant และใช้คำศัพท์เขียนประโยค 
 ๒. ให้นักเรียนทำใบงานท่ี๒ค้นคว้าหาข้อมูลพืชศึกษาต้อยติ่งจากคำถามท่ีกำหนดให้ 
 ๓. ครูตรวจผลงานนักเรียนตามแบบประเมิน 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เร่ือง“Parts of Toy Ting Thai” 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
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 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.1 ใบความรู้ ๑.๑ What are the parts of a plant ? 
 3.2 ใบความรู้ ๑.๒ เรื่อง What does each part of plant do ? 
 3.3 ใบงานท่ี ๑.๑ เรื่อง What are the parts of a plant ?  
 3.4 ใบงานท่ี ๑.2 เรื่อง What does each part of plant do ? 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษา 
  Warm up  
 ๑. ครูทักทายกับนักเรียนแล้วสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบๆตัวโดยเฉพาะพันธุ์พืช
พันธุ์ไม้ท่ีอยู่ในโรงเรียนตากพิทยาคมแล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างคำศัพท์คนละ ๑ คำเพื่อเป็นการทบทวน 
 ๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
  Presentation  
 ๑. ครูแจกใบความรู้เรื่องต้อยติ่ง (Toy TingThai) ให้นักเรียนศึกษาพร้อมท้ังสอนคำศัพท์ใหม่ให้
นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงเกี่ยวกับส่วนต่างๆของต้อยติ่ง Parts of Toy Ting Thai 

Vocabulary  Meaning  
๑. lea  ใบ(ต้อยต่ิงไทย)  
๒. flower  ดอก(ต้อยต่ิงไทย)  
๓. seed  ฝัก/เมล็ด (ต้อยต่ิงไทย)  
๔. root  ราก 
๕. fruit  ผล 
๖. stem  ลาต้น 
๗.chlorophyll  คลอโรฟิลล์, สารสีเขียวพบในพืชและโพรทิสต์บางชนิดมี

สมบัติในการดูดพลังงานแสงซึ่งใช้ในกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช 

๘. convert  เปลี่ยนแปลง 
๙. support  ค้า,สนับสนุน,หนุน,อุดหนุน,พยุง 
๑๐. produce  ผลิต,ก่อ,ก่อให้เกิด 
๑๑. protect  ปูองกัน,พิทักษ์,รักษา 
๑๒. dispersal  การแพร่พันธ์ุ 
๑๓. nutrient  สารอาหาร 

เมื่อนักเรียนออกเสียงคาศัพท์ได้คล่องแคล่วแล้วจึงให้นักเรียนบันทึกคาศัพท์ลงในสมุด 
 ๔. ครูเสนอใบความรู้ท่ี ๒ เกี่ยวกับหน้าท่ีของส่วนต่างๆของพืชด้วยประโยคง่าย ๆ ดังนี้ 
 - Leaf - Leavesuse sunlight and chlorophyll to convert CO2 and water to sugar gives 
off water and oxygen.  
 - Stem – Stems support leaves.  
 - Flower – Flowers produce seeds.  
 - Seed – Seeds produce new plant.  
 - Fruit – Fruits protect the seed and help with seed dispersal.   
 - Root – Roots supports plant and takes in water andnutrients. 
  Practice  
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๑. ครูถามนักเรียนดังนี ้
 Teacher:  What does leaf do?  
 Students:  Leaf uses sunlight and chlorophyll to convert CO2 and water  
   to sugar gives off water and oxygen.  
 Teacher:  What does flower do?  
 Students:  Flower produces seeds.  
 Teacher:  What does stem do?  
 Students:  Stem supports leaves.etc.  

๑. ให้นักเรียนทำใบงานท่ี ๑ ศึกษาส่วนต่าง ๆ ของต้อยติ่งไทยแล้ววาดภาพระบายสีให้สวยงามพร้อม 
เขียนประโยคเกี่ยวกับหน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ของต้อยติ่งไทยให้ถูกต้อง 
  Production  

๑. นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนครูและเพื่อนๆช่ืนชมให้กำลังใจและช่วยกันแก้ไขถ้ามี
ข้อบกพร่อง 
  Wrap up  
 ๑. นักเรียนช่วยกับสรุปบทเรียนท่ีได้เรียนมาในวันนี้พร้อมกันแล้วนำความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เร่ือง Introduce oneself to a group 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.1 ใบความรู้ท่ี ๑ เรื่องข้อมูลทางพฤกษศาสตร์(เอกสาร ก.๗–๐๐๓ หน้า ๒-๕) 
 3.2 เว็ปไซด์เรื่องข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ 
 3.3 หนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ม.๓ Excess  
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษาหน่วยการเรียนรู้ Our precious Earth  
  Warm Up  
 ๑. นำเข้าสู่บทเรียนโดยการพูดคุยสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒. นักเรียนเข้าไปศึกษาดูต้นไม้ในบริเวณสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมปรึกษาหารือกับครูเพื่อหา
แนวทางในการศึกษาเรื่องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 
 ๓. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 ๔. แจ้งให้นักเรียนทราบว่าโรงเรียนเรานำเสนอต้นต้อยติ่งเป็นพืชศึกษาในการขอป้ายงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนจากโครงการอนุรักษ์พันธุ์พชือันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
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Presentation  
 ๑. นักเรียนศึกษาข้อมูลจากการสืบค้นของต้นต้อยต่ิงซึ่งเป็นพืชท่ีโรงเรียนตากพิทยาคมเสนอเป็นพืช
ศึกษาฝึกอ่านคำศัพท์บทความท่ีเกี่ยวข้องกับต้นต้อยติ่ง 
 ๒. ครูให้นักเรียนศึกษาบทความความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับต้นต้อยติ่ง 
Practice  
 ๑. นักเรียนเขียนคำศัพท์ประโยคท่ีเกี่ยวข้องกับต้นต้อยติ่ง 
 ๒. อ่านบทความต้ังคำถาม- คำตอบและจับคู่สนทนา 
 ๓. ครูตรวจสอบความถูกต้องของบทความที่เก่ียวข้องกับต้นต้อยต่ิง 
Production  
 ๑. นักเรียนจับคู่พูดบทสนทนาเกี่ยวกับต้นต้องต่ิง 
Wrap up  
 ๑. ครูและนักเรียนสรุปองค์ความรู้ท้ังหมดท่ีได้เรียนร่วมกันเกี่ยวกับต้นต้อยติ่ง 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เร่ือง Mind Mapping 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.1 ใบความรู้เรื่อง Vocabulary of the tree. 
 3.2 เอกสาร ก๗ – ๐๐๓ 
 3.3 ใบงานเรื่อง My lovely tree.  
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
 

วิธีการศึกษาหน่วยการเรียนรู้ My Favorite Tree. 
  warm up  
 ๑. สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โดยให้นักเรียนดู Power point ปฐมนิเทศ อพ.สธ.  
 ๒. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
  Presentation:  
 ๑. ครูนำเสนอใบความรู้เรื่องต้นต้อยติ่ง Popping Pod. ให้นักเรียนศึกษา 
 ๒. ครูนำภาพต้นไม้ภาพท่ี๑ต้นต้อยต่ิงมาให้นักเรียนดูพร้อมตั้งคาถามเป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียน
ช่วยกันตอบคาถามเช่น 
 What is this tree name?  
 Where is this tree in our school?  
 Please tell me about information of this tree?  
 (ครูกระตุ้นให้นักเรียนตอบให้ได้มากท่ีสุดครูเขียนประโยคท่ีนักเรียนตอบบนกระดาน)  
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 ๓. ครูและนักเรียนช่วยกันอ่านประโยคบนกระดานพร้อมท้ังช่วยกันแกไ้ขข้อความในประโยคให้
ถูกต้องตามโครงสร้างเช่น 
 Bougainvillea is a shrub tree.  
 The leaves are alternate, simple ovate-acuminate, 4–13 cm long.  
 The flowers are pink and white. เป็นต้น 
 ๔. เมื่อได้ประโยคหลาย ๆ ประโยคแล้วให้นักเรียนนาประโยคต่าง ๆ มาร้อยเรียงและเขียนบรรยาย
ลักษณะของต้นต้อยติ่ง 
  Practice  
 ๑. ครูนำภาพต้นไม้ภาพท่ี ๒ ต้นชบาด่างและข้อมูลพรรณไม้ ก๗ – ๐๐๓ ของต้นชบาด่างมาให้
นักเรียนศึกษาอีกครั้งและให้นักเรียนฝึกเขียนประโยคบรรยายลักษณะของต้นชบาด่าง 
 ๒. ครูให้นักเรียนทำผังมโนทัศน์เรื่อง My lovely tree โดยให้นักเรียนสำรวจพรรณไม้ในโรงเรียนและ
เลือกต้นไม้ท่ีนักเรียนชอบคนละ๑ต้นจากนั้นให้นักเรียนเขียนบรรยายลักษณะต้นไม้ท่ีนักเรียนเลือกโดยศึกษา
ข้อมูลพรรณไม้ ก๗ – ๐๐๓ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหรือข้อมูลจากเว็บไซด์ต่าง ๆ ประกอบ 
  Production:  
 ๑. เมื่อนักเรียนทำใบงานเรื่อง My lovely tree เรียบร้อยแล้วให้นำมารายงานผลในรูปแบบแผ่นปลิว 
 ๒. ครูตรวจผลงานนักเรียนพรอ้มท้ังสุ่มนักเรียนใหน้าเสนอผลงานของตนเอง 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เร่ือง How to cook 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.1 ใบความรู้เรื่องThe advantage of to ToiTingThai. 
 3.2 ใบงานหน่วยการเรียนรู้ Healthy Food  เรื่อง How To cook ToiTingThai 
 3.3 Power point ปฐมนิเทศอพ.สธ.  
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
 
วิธีการศึกษาหน่วยการเรียนรู้ Healthy Food  
  warm up  
 ๑. สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โดยให้นักเรียนดู Power point ปฐมนิเทศ อพ.สธ. และบอกถึงต้นต้อยติ่งไทยเป็นพืชศึกษาของโรงเรียน 
 ๒. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
  Presentation:  
 ๑. ครูนำเสนอใบความรู้เรื่อง The Advantage of Toi Ting Thai ให้นักเรียนศึกษา 



๔๐ 
 

 ๒. ครูนำภาพต้นไม้ภาพท่ี ๑ ต้นต้อยติ่งไทยมาให้นักเรียนดูพร้อมตั้งคำถามเป็นภาษาอังกฤษให้
นักเรียนช่วยกันตอบคาถามเช่น 
 - What is this tree name?  
 - Where is this tree in our school?  
 - Please tell me about information of this tree?  
 - How can we cook it? What are the advantages of this tree?  
 ๓. ครูและนักเรียนช่วยกันอ่านประโยคบนกระดานพร้อมท้ังช่วยกันแกไ้ขข้อความในประโยคให้
ถูกต้องตามโครงสร้าง Imperative เช่น 
 - Don’t boil too long  
 - Dry roots of ToiTingThai 
 ๔. เมื่อได้ประโยคหลายๆประโยคแล้วให้นักเรียนนาประโยคต่าง ๆ มาร้อยเรียงและเขียนบรรยาย
ขั้นตอนการปรุงอาหารจากต้นต้อยติ่งไทย 
  Practice  
 ๑. ครูให้นักเรียนเขียนบรรยายข้ันตอนการทำอาหารจากต้นต้อยติ่งไทย 
 ๒. ครูให้นักเรียนเขียนบรรยายประโยชน์จากการทานต้อยติ่งไทยโดยสืบข้อมูลจากเว็บไซด์ต่าง ๆ
ประกอบ 
  Production:  
 ๑. นักเรียนทำการเขียนบรรยายวิธีการทำอาหารจากต้อยต่ิงไทยเรียบร้อยแล้วให้นำมารายงานผลใน
รูปแบบแผ่นปลิว 
 ๒. ครูตรวจผลงานนักเรียนพรอ้มท้ังสุ่มนักเรียนใหน้าเสนอผลงานของตนเอง 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เร่ือง The life of plant 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.1 ใบงานท่ี ๑ เรื่อง School Botanical Garden 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษาหน่วยการเรียนรู้ You Are What you Eat  
  Warm Up  
 ๑. นำเข้าสู่บทเรียนโดยการพูดคุยสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒. นักเรียนเข้าไปศึกษาดูต้นไม้ในบริเวณสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมปรึกษาหารือกับครูเพื่อหา
แนวทางในการศึกษาเรื่องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 
 3. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 



๔๑ 
 

 ๔. แจ้งให้นักเรียนทราบว่าโรงเรียนเรานำเสนอต้นต้อยติ่งไทยเป็นพืชศึกษาในการขอป้ายงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนจากโครงการอนุรักษ์พันธุ์พชือันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
  Presentation  
 ๑. นักเรียนศึกษาข้อมูลจากการสืบค้นของต้นต้อยต่ิงไทยซึ่งเป็นพืชท่ีโรงเรียนตากพิทยาคมเสนอเป็น
พืชศึกษาฝึกอ่านคำศัพท์ประโยคคำบรรยายส้ันๆข้อความบทความเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับต้นต้อยติ่ง
และพืชชนิดอื่นๆ 
 ๒. ครูให้นักเรียนศึกษาบทความเรื่องราวต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับต้นต้อยติ่งและพืชชนิดอื่น ๆ ตามท่ี
กำหนดไว้ในเนื้อหาการเรียนรู ้
  Practice  
 ๑. นักเรียนเขียนคำศัพท์ประโยคคาบรรยายส้ันๆข้อความและบทความท่ีเกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษ 
 ๒. ให้นักเรียนฝึกตั้งคำถาม-คำตอบและจับคู่สนทนา 
 ๓. อ่านคำศัพท์ประโยคคำบรรยายส้ัน ๆ ข้อความและบทความท่ีเกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษและจับคู่
สนทนา 
 ๔. ครูสังเกตการทำกิจกรรมตรวจสอบความถูกต้องของคำศัพท์ประโยคคำบรรยายส้ัน ๆ ข้อความ
และบทความท่ีเกี่ยวข้องกับต้นต้อยติ่งและพืชชนิดอื่น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ 
  Production  
 ๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔-๕ คนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนบทความท่ีเกี่ยวข้องกับต้น
ต้อยติ่งและพืชชนิดอื่นๆของตนเอง 
 ๒. นักเรียนนำบทสนทนานำเสนอหน้าช้ันเรียนในด้านความหมายและไวยากรณ์และครูตรวจสอบอีก
ครั้ง 
 ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนบทความท่ีเกี่ยวข้องกับต้นต้อยติ่งและพืชชนิดอื่น ๆ ท่ีนักเรียนเขียนมา
สรุปให้เพื่อน 
Wrap up  
 ๑. ครูให้นักเรียนท่ีเขียนคำศัพท์ประโยคคำบรรยายส้ัน ๆ ข้อความบทความท่ีเกี่ยวข้องกับต้นต้อยติ่ง
และพืชชนิดอื่น ๆ ลงในแผ่นกระดาษสีและครูตรวจสอบความเรียบร้อยจากนั้นให้นักเรียนนำมาติดบอร์ดหน้า
ห้องเรียนเพื่อให้เพื่อน ๆ ในช้ันเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

ผังมโนทัศน์แสดงการวางแผนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
พืชศึกษา “ต้อยต่ิงไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะปีการศึกษา 2561 

 

 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เร่ือง การวาดภาพแสดงทัศนียภาพ 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.1 ใบงานท่ี ๒.๑ เรื่องการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ 
 3.2 หนังสือเรียนทัศนศิลป์ ม.๑ 
 3.3 แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี ๕ 
 3.4 ดินสอ ยางลบ กระดาษ ไม้บรรทัดสี 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษาการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ 
 ๑. ครูให้นักเรียนดูภาพวาดทิวทัศน์ท่ีแสดงระยะไกลใกล้เช่นภาพวาดทิวทัศน์ทางบกภาพวาดทิวทัศน์
ทางทะเลและภาพวาดทิวทัศน์ส่ิงก่อสร้างแล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ภาพท้ัง ๓ ภาพในประเด็นต่อไปนี้ 
 - ภาพวาดท้ัง ๓ ภาพมีความแตกต่างกันอย่างไร 
 - ภาพวาดท้ัง ๓ ภาพมีครบหัวข้อขององค์ประกอบศิลป์หรือไม่ 
 - ภาพวาดท้ัง ๓ ภาพภาพใดท่ีแสดงระยะไกลใกล้ได้ชัดเจน 
 ๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ๖คนตามความสมัครใจเลือกหัวหน้ากลุ่มและเลขานุการกลุ่มจากนั้นให้
หัวหน้ากลุ่มแบ่งหน้าท่ีให้สมาชิกในกลุ่มโดยให้สมาชิกจับคู่กันศึกษาความรู้เรื่องการวาดภาพทัศนียภาพจาก
หนังสือเรียนตามหัวข้อท่ีกำหนดให้ดังนี้ 
   



๔๓ 
 

สมาชิกกลุ่มท่ี ๑ ศึกษาการวาดภาพทิวทัศน์ท่ีแสดงทัศนียภาพ 
สมาชิกกลุ่มท่ี ๒ ศึกษาการวาดภาพคนท่ีแสดงทัศนียภาพในสนามหญ้าและมีองค์ประกอบท่ีหลากหลาย 
สมาชิกกลุ่มท่ี ๓ ศึกษาการกำหนดเงาของวัตถุเช่นต้นไม้ก้อนหินดอกไม้ 
 ๓. นักเรียนแต่ละคู่ผลัดกันเล่าเรื่องท่ีได้ศึกษามาให้เพื่อนสมาชิกคู่อื่นๆฟัง 
 ๔. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานท่ี ๒.๑ เรื่องการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ (ต้อยติ่งไทย) ครู
กระตุ้นให้นักเรียนในกลุ่มระดมพลังสมองร่วมกนัอภิปรายวางแผนการทำงานและแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ตามหัวข้อในใบงานให้เสร็จตามระยะเวลาท่ีกำหนดครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงาน 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เร่ือง การวาดเส้น 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.1 ใบความรู้เรื่องการวาดเส้น 
 3.2 ใบงานท่ี ๑ การวาดเส้นต้นต้อยติ่งไทย 
 3.3 ตัวอย่างภาพลายเส้น  
 3.4 ดินสอยางลบกระดาษไม้บรรทัดสี 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษาการวาดเส้น 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 ๑. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้คำถามท้าทายดังนี้ 
  •นักเรียนคิดว่าเสน่ห์ของการวาดเส้นคืออะไร 
 ๒. ครูนำภาพลายเส้นมาให้นักเรียนดูจากนั้นให้นักเรียนวิเคราะห์ความแตกต่างของการวาดเส้นกับ
งานจิตรกรรมอื่นๆ 
 ๓. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่าการวาดเส้นเป็นผลงานสร้างสรรค์ด้านจิตรกรรมอีกแขนงหนึ่งท่ีเป็น
กระบวนการทัศนศิลป์ท่ีสำคัญเพราะโดยแท้จริงเทคนิคการวาดเส้นเป็นทัศนธาตุในเบ้ืองต้นท่ีมีความสำคัญกับ
กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในทุกแขนงเช่นงานจิตรกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการวาด
เส้นเป็นวิธีการในการส่ือความหมายของมนุษย์ด้วยกระบวนการทางวาดขีดขูดหรือเขียนให้เกิดเป็นร่องรอยซึง่
เป็นการส่ือความหมายหรือเป็นการบันทึกเหตุการณ์หรือถ่ายทอดจินตนาการให้ปรากฏเป็นภาพ 
 ๔. ครูให้นักเรียนฝึกลงน้ำหนักขาวดำและฝึกลงน้ำหนักเป็นลายเส้น 
 ๕. ให้นักเรียนเขียนภาพโดยวิธีการวาดเส้นด้วยวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งท่ีผู้เรียนได้เรียนมาแล้ว
โดยเขียนเป็นภาพต้นต้อยติ่งไทยมาคนละ ๑ ภาพจากนั้นให้ครูประเมินผลงานของนักเรียนโดยเขียนคะแนนลง
ในแบบประเมิน 
 ๖. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวาดเส้นโดยครูใช้คำถามดังนี้ 
 ๖.๑ เพราะเหตุใดจึงไม่นิยมใช้ดินสอถ่านหรือเกรยองมาใช้วาดเส้น 
 ๖.๒ ถ้าต้องการให้ภาพท่ีเป็นการวาดเส้นท่ีมี๓มิติจะมีวิธีการอย่างไร 
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 ๗. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ดังนี ้
 • การวาดเส้นเป็นวิธีการในการส่ือความหมายของมนุษย์ด้วยกระบวนการทางวาดขีดขูดหรือเขียนให้
เกิดเป็นร่องรอยซึ่งเป็นการส่ือความหมายหรือเป็นการบันทึกเหตุการณ์หรือถ่ายทอดจินตนาการให้ปรากฏเป็น
ภาพ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เร่ืองการประพันธ์เพลง (พืชศึกษา “ต้อยต่ิง”) 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.1 Clip VDO เรื่องการแสดงดนตรีของวงดนตร ี
 3.2 ใบความรู้เรื่องการอนุรักษ์พรรณไม 
 3.3 ใบงานเรื่องการประพนัธ์เพลงเบ้ืองต้น  
 3.4 ดินสอ ยางลบ กระดาษ ไม้บรรทัด 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษาการประพันธ์เพลง (พืชศึกษา “ต้อยต่ิง”)  
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 ๑. ครูให้นักเรียนชมส่ือ Clip VDO เรื่องการแสดงดนตรีของวงดนตรีในงานต่าง ๆ และให้นักเรียนคิด
วิเคราะห์ด้วยสติปัญญาและความรอบคอบหลังจากชมตัวอย่างเรื่องการประพนัธ์เพลงนัน้ว่ามีรูปแบบการแสดง
อย่างไรการดึงความสนใจของผู้ฟังทำได้อย่างไรโดยให้นักเรียนสรุปลงในกระดาษท่ีครูแจกให้เป็นข้อๆ 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
 ๑. เมื่อดูตัวอย่างเรื่องการประพันธ์เพลงเสร็จครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๕-๖ กลุ่มกลุ่ม
ละ๕-๖ คน ครูทำการสุ่มเลขท่ีเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้และฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นช่วยเหลือพึ่งพากัน
ภายในกลุ่มแล้วครูแนะนำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกคณะกรรมการของกลุ่มเพื่อแบ่งหน้าท่ีในการทำงานให้
เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของแต่ละบุคคลประกอบด้วยประธานเลขานุการและอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมการให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มเลือกประธานเลขานุการและวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมการ
ทำงานกลุ่มเป็นการฝึกให้นักเรียนพอประมาณในการทำงานได้เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง 
 ๒. จากนั้นให้นักเรียนออกมารับเอกสารใบความรู้เรื่องการอนรุักษ์พรรณไม้ 
 ๓. ครูอธิบายเกี่ยวกับการแต่งเพลงขับร้องโดยมีใบความรู้เรื่องการอนุรักษ์พรรณไม้ประกอบ 
 ๔. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบคำถามลงในแบบทดสอบโดยให้ทุกคนในกลุ่มร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นในข้อคำถามดังนี้ 
 - องค์ประกอบของการแต่งเพลงมีอะไรบ้าง?  
 - การดึงดูดความสนใจของผู้ฟังต้องทำอย่างไรจึงจะเหมาะสม?  
 - ประโยชน์ท่ีผู้ฟังจะได้รับการการชมการแสดงดนตรีมีอะไรบ้าง?  
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 ๕. ครูและนักเรียนสรุปร่วมกันในเนื้อหาเรื่องการแสดงดนตรี 
 ๖. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิด Concept ในการแสดงดนตรีโดยมีเนื้อหาท่ีแสดงออกถึงการการ
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พรรณพืชโดยคิดวิเคราะห์แยกแยะในการแสดงดนตรีให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
ตนเองและสมาชิกในกลุ่มใช้ถ้อยคำบทเพลงท่ีเป็นไปในทางสร้างสรรค์วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
รอบคอบและทำงานร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนแต่ละกลุ่มทำ
การแสดงดนตรีตาม concept ของกลุ่มท่ีช้ันเรียนโดยมีครูทำการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๗. ครูและนักเรียนร่วมกันตัดสินผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มทำการแสดงดนตรีเพลงต้นไม้ของเพลง
เพื่อช้ีแนะแนวทางในการแก้ไขผลงานของกลุ่มอื่นให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การประเมิน 
 ๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงดนตรีเพลงต้นไม้ของพ่อเพื่อเผยแพร่ในงานท่ีทางโรงเรียนจัดต่อไป 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
เร่ืองการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทการ์ตูน 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.1 ใบความรู้เรื่องสรรพคุณต้นต้อยติ่งไทย 
 3.2 ใบงาน ๑ เรื่องวาดภาพการ์ตูนแนะนำข้อมูลสรรพคุณต้นต้อยติ่งไทย 
 3.3 ดินสอยางลบกระดาษไม้บรรทัดสี  
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษาการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทการ์ตูน 
 ๑. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเขียนภาพการ์ตูน 
 ๒. ครูให้นักเรียนศึกษาในใบความรู้เรื่องสรรพคุณต้นต้อยติ่งไทย 
 ๓. ครูให้นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวาดภาพให้พร้อมก่อนปฏิบัติกิจกรรม 
 ๔. ครูสาธิตวิธีการวาดภาพการ์ตูนเฉพาะใบหน้าวาดหน้าพี่สวนพฤกษ์ซึ่งเป็นตัวละครสมมุติให้
นักเรียนดู 
 ๕. ครูให้นักเรียนนากรดาษ ๑๐๐ ปอนด์ขนาดกระดาษ A ๔ หรือพับครึ่งลักษณะเหมือนแผ่นพับร่าง
ภาพแบ่งส่วนท่ีเป็นข้อความและส่วนท่ีเป็นรูปการ์ตูนวางภาพคร่าว ๆ ครูคอยแนะนำตลอดเวลาการปฏิบัติงาน 
 ๖. ครูสาธิตการลงสีภาพการ์ตูนใช้ปากกาศึกษาในใบความรู้เพิ่มเติม 
 ๗. ครูคัดเลือกผลงานท่ีดีเป็นตัวอย่างประมาณ ๒-๓ ช้ินแล้วให้เจ้าของผลงานออกมานำเสนอผลงานท่ี
หน้าช้ันเรียนโดยบอกวิธีการและเทคนิคในการเขียนภาพ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เร่ืองเพลงต้อยต่ิงไทย 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.1 Clip VDO เรื่องการแสดงดนตรีของวงดนตรใีนงานต่างๆ 
 3.2 แบบทดสอบเรื่องการแสดงดนตรี 
 3.3 เครื่องดนตรีอุปกรณ์การแสดงดนตรี  
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษา 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 ๑. ครูให้นักเรียนชมส่ือ Clip VDO เรื่องการแสดงดนตรีของวงดนตรีในงานต่างๆและให้นักเรียนคิด
วิเคราะห์ด้วยสติปัญญาและความรอบคอบหลังจากชมส่ือ Clip VDO เรื่องการแสดงดนตรีของวงดนตรีในงาน
ต่างๆนั้นว่ามีรูปแบบการแสดงอย่างไรการดึงความสนใจของผู้ฟังทาได้อย่างไรโดยให้นักเรียนสรุปลงใน
กระดาษท่ีครูแจกให้เป็นข้อ ๆ 
 ๒. นักเรียนอยู่ในกลุ่มท่ีครูทำการสุ่มจากคาบท่ีแล้วที่เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้และฝึกการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นช่วยเหลือพึ่งพอกันภายในกลุ่มแล้วครูแนะนำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกคณะกรรมการของกลุ่ม
เพื่อแบ่งหน้าท่ีในการทำงานให้เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของแต่ละบุคคลประกอบด้วย
ประธานเลขานุการและอื่นๆตามความเหมาะสมการให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มเลือกประธานเลขานุการและวาง
แผนการปฏิบัติกิจกรรมการทำงานกลุ่มเป็นการฝึกให้นักเรียนพอประมาณในการทำงานได้เหมาะสมกับ
ความสามารถของตนเอง 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
 ๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิด Concept ในการแสดงดนตรีโดยมีเนื้อหาท่ีแสดงออกถึงการการ
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พรรณพืชโดยคิดวิเคราะห์แยกแยะในการแสดงดนตรีให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
ตนเองและสมาชิกในกลุ่มใช้ถ้อยคำบทเพลงท่ีเป็นไปในทางสร้างสรรค์วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
รอบคอบและทำงานร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการแสดงดนตรีตาม concept ของกลุ่มท่ีช้ันเรียนโดยมีครูทำการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๓. ครูและนักเรียนร่วมกันตัดสินผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มทำการนำเสนอผลงานเพลงโดยคิด
อย่างมีหลักการและเหตุผลเพื่อช้ีแนะแนวทางในการแก้ไขผลงานของกลุ่มอื่นให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์การประเมิน 
 ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มหลอมรวม concept การแสดงดนตรีให้เหลือ๑ concept เพื่อทำการปรับปรุง
แก้ไขและเผยแพร่ในงานท่ีทางโรงเรียนจัดต่อไป 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เร่ืองการสร้างสรรค์
ละครสั้น 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
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 3.1 วีดีทัศน์การแสดงระบา 
 3.2 ใบความรู้ท่ี๑เรื่ององค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย 
 3.3 ใบงานองค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย  
4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษาออกแบบระบาต้อยต่ิง 
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน 
 ๑. ครูทบทวนความรู้เรื่องระบำรำเพื่อเช่ือมโยงความรู้ก่อนนำเข้าสู่บทเรียนจากนั้นครูอธิบายเกี่ยวกับ
ระบำสร้างสรรค์ให้นักเรียนฟัง 
 ๒. ครูเปิดวีดีทัศน์ระบำสร้างสรรค์ให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นถึงหลักการ
สร้างสรรค์ระบำต้อยติ่งไทยแล้วให้นักเรียนลองคิดจินตนาการมา๑ระบำให้แตกต่างกัน 
ขั้นกิจกรรมการสอน 
 ๑. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ ๑๐ คนแล้วศึกษาใบความรู้ท่ี ๑ เรื่องระบำสร้างสรรค์ 
 ๒. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาสรุปองค์ความรู้ท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับระบำสร้างสรรค์หน้าช้ันเรียนทีละ
กลุ่ม 
 ๓. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี๒เรื่ององค์ประกอบของนาฏศิลป์แล้วช่วยกันสรุปความรู้เรื่อง
องค์ประกอบของการแสดงระบำสร้างสรรค์ 
 ๔. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ๑๐คนร่วมกันทำใบงานเรื่องการจัดแสดงระบำสร้างสรรค์ท่ีนักเรียนไป
ศึกษาต้นต้อยติ่งไทยแล้วร่วมกันคิดท่ารำในรูปแบบท่ีช่ืนชอบกลุ่มละ๑การแสดงโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
คำนึงถึงหลักการสร้างสรรค์ระบำ 
 ๕. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันจัดระบำสร้างสรรค์หน้าช้ันเรียนกลุ่มละ๑การแสดงแต่ละกลุ่มมี
เนื้อหาต้องตรงตามท่ีศึกษาต้นต้อยต่ิงไทยมา 
 ๖. ครูกำหนดระยะเวลาในการแสดงผลงาน 
ขั้นสรุป 
 ๑.นักเรียนและครูร่วมกนัสรุปถึงการสร้างสรรค์ระบำต้อยติ่ง 
 ๒. ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินคุณภาพการแสดงละครว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การสร้างสรรค์ระบำต้อยติ่งหรือไม ่ 
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ผังมโนทัศน์แสดงการวางแผนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
พืชศึกษา “ต้อยต่ิงไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมปีการศึกษา 25๖1 

 

 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  เร่ืองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกนัวิเคราะห์ความสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยต่ิงไทย) เข้าสู่กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.1 ใบความรู้เรื่องคุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 ใบงานท่ีเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.3 ใบงานเรื่องศึกษาข้อมูลพรรณไม้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 3.4 Power point เรื่องพรรณไม้กับหลักปรัชญาฯ 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
 
วิธีการศึกษา 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น ๕ ขั้นดังนี้ 
ขั้นสร้างความสนใจ 
 ๑. ครูนำเข้าสู่บทเรียนครูนำภาพท่ีสะท้อนถึงความพอเพียงในสังคมมาให้นักเรียนดูแล้วถามว่า
นักเรียนมีความรู้สึกต่อภาพนี้อย่างแล้วให้นักเรียนท่ีรู้จักอธิบายเปรียบเทียมความแตกต่างมาพอสังเขป 
 ๒. ครูต้ังคาถามเพื่อให้นักเรียนร่วมอภิปรายดังนี ้
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 - ทำไมเราต้องรู้จักคาว่าพอเพียงคำว่าพอเพียงนั้นมีประโยชน์กับนักเรียนอย่างไร 
 ๓. ครูให้นักเรียนค้นคว้าความรู้เบ้ืองต้นของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้องกับแจงใบงานเรื่อง
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
ขั้นสำรวจและค้นหา 
 ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียน๖กลุ่มกลุ่มละเท่า ๆ กันให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกเขตพื้นท่ีศึกษาภายในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒. ครูแจกใบความรู้เรื่องคุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใบงานเรื่องศึกษาข้อมูล
พรรณไม้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาการสำรวจพรรณไม้ในโรงเรียน 
 ๔. ครูอธิบายข้ันตอนวิธีการและสำรวจกับการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นท่ีปฏิบัติการสำรวจพื้นท่ีตามเขตพื้นท่ีศึกษาบริเวณสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ีได้รับมอบหมายบันทึกผลการสำรวจลงในใบงาน 
ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 
 ๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานการสำรวจพื้นท่ีของแต่ละเขตพื้นท่ีพร้อมท้ังร่วมกัน
อภิปรายผลการศึกษา 
 ๒. ครูต้ังคาถามเพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และนาไปสู่การสรุป 
 ๓. นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องการสำรวจศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน 
ขั้นขยายความรู้ 
 ๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรวจพรรณไม้กับหลักปรัชญาฯโดยใช้ส่ือ power point เพื่อให้ได้
ข้อสรุป 
 ๒. ครูให้นักเรียนทาการสำรวจศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียนเพิ่มเติมนอกจากช่ัวโมงเรียนโดยแบ่งเวลา
เป็นเช้ากลางวันเย็นเพื่อเปรียบเทียบผลการสำรวจ 
ขั้นประเมิน 
 ๑. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าช้ันเรียนเกี่ยวกับผลการสำรวจศึกษาพรรณไม้ในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒. ครูตรวจผลงานนักเรียนในการทาใบงานศึกษาพรรณไม้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้คาแนะนาและแก้ไข 
 ๓. ครูให้คะแนนจากการประเมินผลงานพฤติกรรมการทดลองและความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  เร่ืองภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในการรักษาบำบัดคนไข ้
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกนัวิเคราะห์ความสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยต่ิงไทย) เข้าสู่ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.1 ใบความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี 
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 3.2 ใบความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทยในการรักษาบำบัดคนไข้ “ต้อยติ่งไทย 
 3.3 ใบงาน ๑.๑ เรื่องสำรวจและศึกษาภูมิปัญญาไทยในการรักษาบำบัดคนไข้ “ต้อยติ่งไทย” 
 3.4 VDOเรื่องภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในอดตี 
 3.5 รูปภาพภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษา 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น๕ขั้นดังนี้ 
  ขั้นสร้างความสนใจ 
 1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนครูนำรูปภาพภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีมาให้นักเรียนดูแล้วตั้งคำถาม
กับนักเรียน (จากรูปภาพท่ีเห็นเป็นภูมิปัญญาในเรื่องใด)  
 2. ครูต้ังคำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมอภิปรายดังนี ้

- ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในอดีตมีความสำคัญต่อผู้คนในอดีตและปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 3. ครูฉายVDO เรื่องภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในอดีตให้นักเรียนดูและร่วมกันอภิปรายเพื่อเข้าสู่
การศึกษาภูมิปัญญาไทยในการรักษาบาบัดคนไข้ 
ขั้นสำรวจและค้นหา 
 4. แบ่งกลุ่มนักเรียน 6 กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกเขตพื้นท่ีศึกษาภายในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 5. ครูแจกใบความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทยในการรักษาบำบัดคนไข้“ต้อยติ่งไทย”และใบงานท่ี ๑.๑
สำรวจและศึกษาภูมิปัญญาไทยในการรักษาบำบัดคนไข้“ต้อยติ่งไทย”  
 6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาการสำรวจภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในการรักษาบาบัดคนไข้จากใบ
ความรู้ 
 
ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 
 ๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการสำรวจศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในการ
รักษาบำบัดคนไข้แต่ละเขตพื้นท่ีพร้อมท้ังร่วมกันอภิปรายผลการศึกษา 
 ๒. ครูต้ังคำถามเพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และนำไปสู่การสรุป 
 ๓. นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องการสำรวจศึกษาแล้วบันทึกลงในสมุด 
ขั้นขยายความรู้ 
 ๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในการรักษาบำบัดคนไข้ “ต้อยติ่งไทย” 
โดยใช้ส่ือ power point เพื่อให้ได้ข้อสรุป 
ขั้นประเมิน 
 ๑. ครูตรวจใบงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในการรักษาบำบัดคนไข ้“ต้อยติ่งไทย” 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  เร่ืองแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกนัวิเคราะห์ความสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยต่ิงไทย) เข้าสู่ 
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กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.1 ใบความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  (ต้อยติ่งไทย) 
 3.2 ใบงานเรื่องการเล่านิทานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 (ต้อยติ่งไทย) 
 3.3 Power point เรื่องการบาเพ็ญตนอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อประโยชน์สังคมและ
ประเทศชาติ 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษา 
   ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นดังนี้ 
  ขั้นสร้างความสนใจ 
 ๑. สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 ๓. ครูเล่านิเท่าเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของประเทศต่างๆท่ีอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ให้นักเรียนฟังร่วมถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของไทยในท้องถิ่นตนเอง 
 ๔. ครูนำอภิปราย 
  ขั้นสำรวจและค้นหา 
 ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละเท่าๆกันให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกเขตพื้นท่ีศึกษากลุ่มละ 2 เขต
ภายในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒. ครูแจกใบความรู้ 1.1 เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม(ต้อยต่ิงไทย) และใบ
งานท่ี 1.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม(ต้อยติ่งไทย) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา 
 ๓. ครูอธิบายการอนุรักษ์ธรรมชาติให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 
 ๔. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นท่ีปฏิบัติการสำรวจระบบนิเวศตามเขตพื้นท่ีศึกษาบริเวณสวน 
พฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ีได้รับมอบหมายท้ัง๒เขตบันทึกผลการสำรวจลงในใบงาน 
ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 
 ๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานการสำรวจและการเล่านิทานอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม(ต้อยต่ิง) ของแต่ละเขตพื้นท่ีพร้อมท้ังร่วมกันอภิปรายผล 
 ๒. นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องการอนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม(ต้อยต่ิง) แล้วบันทึกลง
ในสมุด 
ขั้นขยายความรู้ 
 ๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำเพ็ญตนอนุรกัษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อประโยชน์สังคม
และประเทศชาติโดยใช้ส่ือ power point  
 ๒. ครูให้นักเรียนทำการสำรวจเพื่ออนุรักษ์เพิ่มเติมนอกจากช่ัวโมงเรียน 
 ๓. นำผลการศึกษาไปร่วมกันอนุรักษ์ต่อไปในเขตพื้นท่ีศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อบูรณา
การในรายวิชาเกษตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีต่อไป 
ขั้นประเมิน 
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๑. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าช้ันเรียนเกี่ยวกับผลการเล่านิทานการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม(ต้อยต่ิง)ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒. ครูเดินสังเกตผู้เรียนขณะศึกษาค้นคว้าการอภิปรายและเล่านิทานของนักเรียนแต่ละกลุ่มเพื่อ
ประเมินพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ 
 ๓. ครูตรวจผลงานใบความรู้ใบงานท่ี 1.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม(ต้อยติ่ง) 
ให้คำแนะนำและแก้ไข 
 ๔. ครูให้คะแนนจากการประเมินผลงานพฤติกรรมและความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  เร่ืองการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครอง
สิ่งแวดล้อม 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกนัวิเคราะห์ความสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยต่ิงไทย) เข้าสู่ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.1 รูปภาพหรือหนังสือพิมพ ์
 3.2 ใบงานท่ี ๑.๑ เรื่องการสำรวจพรรณไม้ท่ีส่งผลต่อส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน (ต้อยติ่งไทย) 
 3.3 ภาพหรือข่าวจากหนังสือพิมพ์ท่ีเกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อม  
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองสิ่งแวดล้อม 
 ๑. ครูนำภาพหรือข่าวจากหนังสือพิมพ์ท่ีเกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การรณรงค์อนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมมาให้นักเรียนดูโดยครูเลือกผู้แทนนักเรียนออกมาอ่านข่าวหน้าช้ันให้
นักเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 
 ๒. ครูต้ังคำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมอภิปรายดังนี ้
 - บุคคลในภาพปฏิบัติตนเพื่อรณรงค์อนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมหรือไม่อย่างไร 
 (ตัวอย่างคาตอบปฏิบัติตนเพื่อรณรงค์อนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมโดยการช่วยกันปลูกป่าชายเลน)  
 - นักเรียนเคยปฏิบัติเหมือนบุคคลในภาพหรือไม่อย่างไร 
 (ตัวอย่างคำตอบเคย/ไม่เคยปลูกป่าทดแทน)  
 - นักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตนเหมือนบุคคลในภาพเกิดผลต่อส่วนรวมอย่างไร 
 (ตัวอย่างคำตอบทำให้ปา่ชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์และมีแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลเพิ่มขึ้น)  
 - ถ้าทุกคนไม่ให้ความสนใจและไม่ปฏิบัติเหมือนบุคคลในภาพจะเกิดผลอย่างไร 
 (ตัวอย่างคำตอบจะทำให้ปา่ชายเลนมีสภาพทรุดโทรมไม่มีแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลและ 
 ทำให้จำนวนสัตว์ทะเลลดลง) 
 ๓. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๓ กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันศึกษาเกี่ยวกับปัญหาท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อม(ต้อยต่ิงไทย)
ภายในโรงเรียนจากงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียน 
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 - แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละเท่าๆกันให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกเขตพื้นท่ีศึกษากลุ่มละ ๒ เขตภายใน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๒. ครูแจกใบงานเรื่องการสำรวจสาเหตุของปัญหาการมีส่วนร่วมในการปูองกนัปัญหาและการ 
การแก้ไขปัญหาท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
 ๕. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาพรรณไม้(ต้อยติ่ง)ท่ีส่งผลต่อการปูองกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน 
 ๖. ครูอธิบายการอนุรักษ์พรรณไม้(ต้อยติ่ง)ท่ีส่งผลต่อการปูองกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน 
 ๗. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นท่ีปฏิบัติการสำรวจระบบนิเวศตามเขตพื้นท่ีศึกษาบริเวณสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุของ
ปัญหาท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อม(ต้อยติ่ง)ในโรงเรียนการมีส่วนร่วมในการรณรงค์การปูองกนัและแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อม(ต้อยติ่ง)ในโรงเรียนอย่างไรโดยให้ให้บูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสรุปความรู้ท่ี
ได้จากการศึกษาลงในสมุดหรือกระดาษ A4 แล้วส่งผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอข้อมูลหน้าช้ัน
เรียนทีละกลุ่มจนครบโดยครูให้คำแนะนำตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 ๘. นักเรียนร่วมกนัอภิปรายดังนี้ปัญหาส่ิงแวดล้อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตดังนั้นทุกคน
ต้องช่วยกันรณรงค์อนุรักษ์และฟืน้ฟูส่ิงแวดล้อม (ต้อยติ่ง) เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกตระหนักถึงความสำคัญ
และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 ๙. ครูเดินสังเกตผู้เรียนขณะศึกษาค้นคว้าและการอภิปรายของนักเรียนแต่ละกลุ่มเพื่อประเมิน
พฤติกรรมด้านคุณลักษณะครูตรวจผลงานใบความรู้ใบงานท่ี 1.1 การสำรวจพรรณไม้ท่ีส่งผลต่อส่ิงแวดล้อม
ภายในโรงเรียน (ต้อยติ่ง) ให้คำแนะนำและแก้ไข 
 ๑๐. ครูให้คะแนนจากการประเมินผลงานพฤติกรรมและความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  เร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกนัวิเคราะห์ความสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยต่ิงไทย) เข้าสู่ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.1 ใบความรู้ ๑.๑ เรื่อง การอนุรักษ์ธรรมชาติ 
 3.2 ใบงานท่ี ๑.๑ เรื่อง การสำรวจและการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
 3.3 Power point เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 3.4 คลิปวีดีโอ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
           4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู ้
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วิธีการศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น  ๕ ขั้น   ดังนี้ 

 ขั้นสร้างความสนใจ 

1. สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. ครูนำเข้าสู่บทเรียน เพื่อทบทวนความรู้ โดยการนำรูปภาพ คลิปวีดีโอ ปัญหาส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

มาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา  

3. ครูต้ังคำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมอภิปราย ดังนี้ 
- รูปภาพ หรือคลิปที่นักเรียนได้ศึกษานั้น ส่งผลที่จะเกิดต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และโลก

อย่างไร และตัวเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หรือไม่ 
4. ครูเปิดคลิปวีดีโอ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้นักเรียนดูและร่วมกันอภิปราย  
5. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยครูต้ัง

คำถามเพื่อนำสู่ประเด็นอภิปรายว่า นักเรียนจะใช้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างไร โดยเริ่มท่ี
ตนเอง 

 ขั้นสำรวจและค้นหา 

6. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละเท่าๆกัน ให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกเขตพื้นท่ีศึกษา( 9 พื้นพื้นศึกษา
ท่ีย่อย) ภายในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

7. ครูแจกใบความรู้ ๑.๑ เรื่อง การอนุรักษ์ธรรมชาติ ใบงานท่ี ๑.๑ การสำรวจและการอนุรักษ์
ธรรมชาติ 

8. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
9. ครูอธิบายการอนุรักษ์ธรรมชาติให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึง่ 
10. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นท่ีปฏิบัติการสำรวจระบบนิเวศตามเขตพื้นท่ีศึกษาบริเวณสวน 

พฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย 1 พื้นที่ศึกษา บันทึกผลการสำรวจลงในใบงานนักเรียนได้ใช้หลัก
ความพอประมาณในการทำงานให้ทันกับเวลาที่ครูกำหนด นัดหมายเวลาที่เหมาะสมตามความพร้อมของ
สมาชิกในกลุ่มและใช้หลักเหตุผลในการคิดหาคำตอบในแต่ละประเด็น) 
 ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 

11. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายผลงานการสำรวจและการอนุรักษ์ธรรมชาติตามหลัก            
ไตรสิขาของแต่ละเขตพื้นท่ีพร้อมท้ังร่วมกันอภิปรายผลการศึกษา 

12. ครูต้ังคำถามเพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และนำไปสู่การสรุป ในแนวทางดังนี้ 
- หากเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เหมาะสมจะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน และโลกบ้าง 
- หากเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดแล้วนั ้นย่อมส่งผลดีอย่างไรต่อตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน และโลกบ้าง 
  2. นักเรียนช่วยกันสรุปเรื ่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ แล้วบันทึกลงในสมุด(นักเรียนใช้หลัก
เหตุผลในการคิดหาคำตอบในแต่ละประเด็น) 
 ขั้นขยายความรู้ 



๕๕ 
 

1. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยใช้ส่ือ power point 
เพื่อให้ได้ข้อสรุป ดังนี้คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือการใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด และใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่ิงสำคัญมาก ในปัจจุบันทรัพยากรต่าง ๆ 
ถูกทำลายอย่างมากโดยฝีมือมนุษย์ ผู้ท่ีทำลายทรัพยากรจะเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการกระทำ แต่จะ
เกิดโทษกับส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ดังนั้น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึงเสมอเป็นการใช้ทรัพยากรท่ีชาญ
ฉลาดท้ังต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และโลกได้ 

  นักเรียนทำการสำรวจเพื่ออนุรักษ์เพิ่มเติมนอกจากช่ัวโมงเรียน  
2. นำผลการศึกษาไปร่วมกันอนุรักษ์ต่อไปในเขตพื้นท่ีศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อบูรณาการ

ในรายวิชาเกษตร กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีต่อไป 
 ขั้นประเมิน 
 ๑. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าชั ้นเรียนเกี่ยวกับผลการการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                
ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒. ครูตรวจผลงานใบความรู้ ใบงานท่ี ๑.๑ การสำรวจและการอนุรักษ์ธรรมชาติให้คำแนะนำและแก้ไข  
 ๓. ครูให้คะแนนจากการประเมินผลงาน  พฤติกรรม  และความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  เร่ืองการบำเพ็ญตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อครอบครัวชุมชนประเทศชาติเวลา 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 1. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกนัวิเคราะห์ความสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยต่ิงไทย) เข้าสู่ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.1 ใบความรู้ ๑.๑ เรื่องต้อยติ่งไทยกับหลักไตรสิขา 
 3.2 ใบงานท่ี ๑.๑ เรื่องต้อยติ่งไทยกับหลักไตรสิขา 
 3.3 Power point เรื่องการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ต่อครอบครัวชุมชนและประเทศชาติ  
 3.4 คลิปวีดีโอเรื่องพลเมืองดีของสังคม 
 4. ปฏิบัติตามแผนการบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการศึกษา 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น ๕ ขั้นดังนี้ 
ขั้นสร้างความสนใจ 
 ๑. ครูนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อทบทวนความรู้โดยการนำรูปภาพคลิปวีดีโอการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชนต่์อ
ครอบครัวชุมชนและประเทศชาติเป็นต้นมาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา 
 ๒. ครูต้ังคำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมอภิปรายดังนี ้
 - รูปภาพหรือคลิปท่ีนักเรียนได้ศึกษานั้นส่งผลท่ีจะเกิดต่อสถาบันต่าง ๆ อย่างไรบ้างและน่าจะใช้
หลักธรรมใดในการดำเนินชีวิต 



๕๖ 
 

 ๓. ครูฉายคลิปวีดีโอเรื่องพลเมืองดีของสังคมให้นักเรียนดูและร่วมกันอภิปรายว่าบุคคลในคลิปนั้นมี
องค์ประกอบใดบ้างในการบำเพ็ญต่อครอบครัวชุมชนสังคมและน่าจะจัดอยู่ในหลักธรรมใด 
 ๔. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยครูต้ังคาถามเพื่อนำสู่ประเด็น 
อภิปรายว่านักเรียนจะใช้หลักธรรมใดในการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ต่อครอบครัวชุมชน 
 ๕. ครูนำอภิปราย 
ขั้นสำรวจและค้นหา 
 ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละเท่าๆกันให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกเขตพื้นท่ีศึกษา (๕ พื้นพื้นศึกษาท่ี
ย่อย) ภายในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒. ครูแจกใบความรู้๑.๑เรื่องต้อยติ่งไทยกับหลักไตรสิขาใบงานท่ี ๑.๑ ต้อยติ่งไทยกับหลักไตรสิขาให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาการอนุรักษ์ธรรมชาติตามหลักไตรสิขา 
 ๓. ครูอธิบายการอนุรักษ์ธรรมชาติตามหลักไตรสิขาให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 
 ๔. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นท่ีปฏิบัติการสำรวจระบบนิเวศตามเขตพื้นท่ีศึกษาบริเวณสวน 
พฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ีได้รับมอบหมาย ๒ พื้นท่ีศึกษาบันทึกผลการสำรวจลงในใบงาน 
ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 
 ๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานการสำรวจและการอนุรักษ์ธรรมชาติตามหลักไตร
สิขาของแต่ละเขตพื้นท่ีพร้อมท้ังร่วมกันอภิปรายผลการศึกษา 
 ๒. ครูต้ังคำถามเพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และนาไปสู่การสรุปในแนวทางดังนี้ 
  - หากเราปฏิบัติตามหลัก “ศีล” จะส่งผลอย่างไรต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
  (การไม่เบียดเบียน)  
  - หากเราปฏิบัติตามหลัก “สมาธิ” จะส่งผลอย่างไรต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
  (มีสุขภาพจิตท่ีดีมีเมตาตาและบังเกิดสมาธิ)  
  - หากเราปฏิบัติตามหลัก “ปัญญา” จะส่งผลอย่างไรต่อการอนรุักษ์ธรรมชาติ 
  (รู้จักคิดพิจารณาเกิดปัญญา)  
  - หากเราปฏิบัติตามหลักไตรสิขาเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติจะส่งผลต่อครอบครัวชุมชน 
  และประเทศอย่างไรบ้าง (เกิดการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมส่งผลให้ 
  ส่ิงแวดล้อมดีมีสุขภาพจิตท่ีสดช่ืนแจ่มใสสุขภาพดียังผลต่อการคิดอย่างมีเหตุมีปัญญา 
  ในการไตร่ตรองหาเหตุผลได้อย่างเหมาะสม)  
 ๓. นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติตามหลักไตรสิขาแล้วบันทึกลงในสมุด 
ขั้นขยายความรู้ 
 ๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ต่อครอบครัวชุมชนและประเทศชาติโดยใช้
ส่ือ power point เพื่อให้ได้ข้อสรุปดังนี้คือ 
 ชาวพุทธที่ดีนอกจากจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรมประกอบอาชีพสุจริตแล้วยังมีหน้าท่ีท่ี
ต้องทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมด้วยส่วนรวมในท่ีนีแ้บ่งได้เป็น ๔ ระดับคือครอบครัวชุมชนประเทศชาติและโลก 
 ๒. ครูให้นักเรียนทาการสำรวจเพื่ออนุรักษ์เพิ่มเติมนอกจากช่ัวโมงเรียน 
 ๓. นำผลการศึกษาไปร่วมกันอนุรักษ์ต่อไปในเขตพื้นท่ีศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อบูรณา
การในรายวิชาเกษตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีต่อไป 
  
 



๕๗ 
 

ขั้นประเมิน 
 ๑. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าช้ันเรียนเกี่ยวกับผลการการอนุรักษ์ธรรมชาติตามหลักไตรสิขา
ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒. ครูตรวจผลงานใบความรู้ใบงานท่ี ๑.๑ ต้อยติ่งไทยกับหลักไตรสิขาให้คาแนะนำและแก้ไข 
 ๓. ครูให้คะแนนจากการประเมินผลงานพฤติกรรมและความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 
 
ผังมโนทัศน์แสดงการวางแผนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

พืชศึกษา “ต้อยต่ิงไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาปีการศึกษา 2561 

 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1
เร่ือง หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย 
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 ๑. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.1 แผ่นภาพสมุนไพรต้อยติ่งไทย 
 ๓.๒สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 3.3 ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 4. ปฏิบัติการตามแผนการบูรณาการการจัดการเรียนรู ้
วิธีการศึกษา กิจกรรมการสอน 
( ช่ัวโมงท่ี 1 ) การนำเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ 



๕๘ 
 

 1. ครูนำแผ่นภาพต้อยติ่งไทยให้นักเรียนได้รู้จัก ให้นักเรียนดูและบอกช่ือ ลักษณะ สรรพคุณ การ
นำไปใช้ประโยชน์ พร้อมบอกนักเรียนว่า จะทำแผ่นพับสมุนไพรใกล้ตัว 
การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้  
  1.แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน  
  2. ครูอธิบายช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงวิธีการทำแผ่นพับ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 
   - ช่ือ 
   - ลักษณะ 
   - สรรพคุณ 
   -  การนำไปใช้ประโยชน์ 
   - แหล่งอ้างอิงท่ีน่าเช่ือถือได้ 
 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นท่ีสำรวจภายในนบริเวณโรงเรียนมีช่ือสมุนไพรชนิดใดบ้าง  พร้อมท้ัง
เขียนอธิบายลักษณะ และบอกสรรพคุณในการรักษาโรค 
 4. หาข้อมูลจากแหล่งท่ีอ้างอิงได้  และใส่ลงในแผ่นพับ คนละ 1 แผ่นด้วย  (อินเตอร์เน็ต, ห้องสมุด
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเช่น…..) และให้นำเสนอแผ่นพับในสัปดาห์ถัดไป 
( ช่ัวโมงท่ี 2 )  
 1. นำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มและให้แลกเปล่ียนกันเติมเต็มและประเมินกลุ่มเพื่อน 
 2. ให้นักเรียนในห้องเรียน ซักถามข้อสงสัย  
กิจกรรมสรุป   
 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลและสรุปผลเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพร 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
เร่ือง การเจริญเติบโตของวัยรุ่นกับต้อยต่ิงไทย 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 ๑. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.1. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 ๓.๒ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 4. ปฏิบัติการตามแผนการบูรณาการการจัดการเรียนรู ้
วิธีการศึกษา กิจกรรมการสอน 
( ช่ัวโมงท่ี ๑) การนำเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของวัยรุ่นและการเจริญเติบโตของต้อยติ่งไทย ให้นักเรียนฟัง 
การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้  
 2 . ให้นักเรียนทำใบงาน เรื่อง การเจริญเติบโตของวัยรุ่นกับต้อยติ่งไทย 
( ช่ัวโมงท่ี ๒)  
 ๑. สุ่มนำเสนอผลงานแต่ละคนและให้แลกเปล่ียนกันเติมเต็มและประเมินเพื่อน 



๕๙ 
 

 ๒. ให้นักเรียนในห้องเรียน ซักถามข้อสงสัย  
กิจกรรมสรุป   
 ๑. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลและสรุปผลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของวัยรุ่นกับต้อยติ่งไทย 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3
เร่ือง แต่ละวัยก็เปลี่ยนไปและสุขภาพของผู้บริโภค 
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 ๑. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.1. ใบความรู้ ๑.๑ เรื่อง การสำรวจพืชสมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๓.๒ ใบงานท่ี ๑   สรรพคุณของต้อยติ่ง 
 4. ปฏิบัติการตามแผนการบูรณาการการจัดการเรียนรู ้
วิธีการศึกษา กิจกรรมการสอน 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น  ๕ ข้ัน   ดังนี้ 
ขั้นสร้างความสนใจ 

๑. ครูนำเข้าสู่บทเรียน เพื่อทบทวนความรู้ โดยการศึกษาพรรณไม้สมุนไพรในโรงเรียนตากพิทยาคม  
มาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา  

๒. ครูต้ังคำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมอภิปราย ดังนี้ 
- มีพรรณไม้ใดบ้างท่ีเป็นสมุนไพร 

๓. ครูให้นักเรียนหาต้นต้อยติ่งมาคนละ 1 ต้น 
๔. บอกสรรพคุณของต้นต้อยติ่ง  ต้ังแต่ต้น ราก  เมล็ด 
๕. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์หาสรรพคุณของแต่ละส่วนของต้อยติ่ง  ต้ังคำถามเพื่อนำสู่ประเด็น 

อภิปรายว่า ต้อยติ่งมีส่วนใดเป็นยาสมุนไพรบ้าง 
๖. ครูสรุปร่วมกับนักเรียน 

ขั้นสำรวจและค้นหา 
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียน 6 กลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน ให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกเขตพื้นท่ีศึกษากลุ่มละ  

2  เขต ภายในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๒. ครูแจกใบความรู้ ๑.๑ เรื่อง พืชสมุนไพร 
๓. ใบงานท่ี ๑.๑ การสำรวจและศึกษาข้อมูลทางกายภาพในผังพรรณไม้เฉพาะท่ี 

และใบงาน ๑.๒ การสำรวจและศึกษาข้อมูลทางชีวภาพในผังพรรณไม้เฉพาะท่ี 
๔. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาพืชท่ีเป็นสมุนไพร 
๕. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นท่ีปฏิบัติการสำรวจพืชสมุนไพรบริเวณสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

และพืชต้อยติ่ง 
ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 

๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอพืชสมุนไพรท่ีหาได้พร้อม 



๖๐ 
 

ท้ังร่วมกันอภิปรายผลการศึกษา 
๒. ครูต้ังคำถามเพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และนำไปสู่การสรุป ในแนวทางดังนี้ 

- พืชชนิดใด เป็นพืชสมุนไพรบ้างจงบอกช่ือ 
- พืชต้อยติ่งมีลักษณะลำต้น ดอก ใบ เป็นอย่างไร 

  ๓. นักเรียนช่วยกันสรุปสรรพคุณของต้อยติ่ง  แล้วบันทึกลงในสมุด 
ขั้นขยายความรู้ 

๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของต้นต้อยติ่ง 
๒. ครูให้นักเรียนทำการสำรวจลักษณะลำต้น ราก เมล็ดของต้อยติ่งเพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อไป 
๓. นำผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพและ บอกสรรพคุณของส่วนต่าง ๆ จากต้นต้อยติ่ง  

เพื่อบูรณาการในรายวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาต่อไป 
ขั้นประเมิน 
 ๑. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าช้ันเรียนเกี่ยวกับสรรพคุณของพืชสมุนไพร 
 ๒. ครูตรวจผลงานนักเรียน ในการทำใบงาน  ให้คำแนะนำและแก้ไข  
 ๓. ครูให้คะแนนจากการประเมินผลงาน  พฤติกรรมการทดลอง และความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
เร่ือง สื่อโฆษณากับการบริโภคสมุนไพรและต้อยต่ิงไทย 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 ๑. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.1. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 ๓.๒ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
4. ปฏิบัติการตามแผนการบูรณาการการจัดการเรียนรู ้
วิธีการศึกษา กิจกรรมการสอน 
( ช่ัวโมงท่ี ๑) การนำเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ 

๑. ครูเล่าเรื่องความหมายและประเภทของส่ือโฆษณาให้นักเรียนฟัง 
 

การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้  
 ๑.แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔-๕ คน  
 ๒. ครูอธิบายช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงวิธีการทำโปสเตอร์ส่ือโฆษณาสมุนไพรและต้อยติ่งไทยซึ่งมี
องค์ประกอบดังนี ้
  - ช่ือ 
  - ลักษณะ 
  - สรรพคุณ 
  - การนำไปใช้ประโยชน์ 



๖๑ 
 

  - แหล่งอ้างอิงท่ีน่าเช่ือถือได้ 
 ๓. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นท่ีสำรวจภายในนบริเวณโรงเรียนมีช่ือสมุนไพรชนิดใดบ้าง  พร้อมท้ัง
เขียนอธิบายลักษณะ และบอกสรรพคุณในการรักษาโรค 
 ๔. หาข้อมูลจากแหล่งท่ีอ้างอิงได้  และใส่ลงในโปสเตอร์ด้วย  (อินเตอร์เน็ต, ห้องสมุดและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเช่น…..)และให้นำเสนอโปสเตอร์ในสัปดาห์ถัดไป 
( ช่ัวโมงท่ี ๒)  
 ๑.นำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มและให้แลกเปล่ียนกันเติมเต็มและประเมินกลุ่มเพื่อน 
 ๒.ให้นักเรียนในห้องเรียน ซักถามข้อสงสัย  
กิจกรรมสรุป   
 ๑. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลและสรุปผลเกี่ยวกับส่ือโฆษณาสมุนไพรและต้อยติ่งไทย 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เร่ือง สรรพคุณสมุนไพร 
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 ๑. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.1. แผ่นภาพสมุนไพร 
 ๓.๒ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 ๓.๓ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 4. ปฏิบัติการตามแผนการบูรณาการการจัดการเรียนรู ้
วิธีการศึกษา กิจกรรมการสอน 
( ช่ัวโมงท่ี 1 ) 
การนำเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูนำแผ่นภาพสมุนไพร ให้นักเรียนดูและบอกช่ือ ลักษณะ สรรพคุณ การนำไปใช้ประโยชน์ พร้อม
บอกนักเรียนว่า จะทำแผ่นพับสมุนไพรใกล้ตัว 
การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้  
 1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน  
 2. ครูอธิบายช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงวิธีการทำแผ่นพับ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 
  -ช่ือ 
  -ลักษณะ 
  - สรรพคุณ 
  - การนำไปใช้ประโยชน์ 
  -แหล่งอ้างอิงท่ีน่าเช่ือถือได้ 
 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นท่ีสำรวจภายในนบริเวณโรงเรียนมีช่ือสมุนไพรชนิดใดบ้าง  พร้อมท้ัง
เขียนอธิบายลักษณะ และบอกสรรพคุณในการรักษาโรค 



๖๒ 
 

 4. หาข้อมูลจากแหล่งท่ีอ้างอิงได้  และใส่ลงในแผ่นพับด้วย  (อินเตอร์เน็ต, ห้องสมุดและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเช่น…..)และให้นำเสนอแผ่นพับในสัปดาห์ถัดไป 
 

( ช่ัวโมงท่ี 2 )  
 1. นำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มและให้แลกเปล่ียนกันเติมเต็มและประเมินกลุ่มเพื่อน 
 2. ให้นักเรียนในห้องเรียน ซักถามข้อสงสัย  
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
เร่ือง สุขภาพของผู้บริโภค 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน (ภาพรวม) 
 ๑. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.1 เอกสารเกี่ยวกับต้นต้อยติ่งไทย 
 ๓.๒ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 ๓.๓ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
 4. ปฏิบัติการตามแผนการบูรณาการการจัดการเรียนรู ้
วิธีการศึกษา กิจกรรมการสอน 
( ช่ัวโมงท่ี 1 )การนำเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ๑. ครูนำแผ่นภาพต้นต้อยติ่งไทย ให้นักเรียนดูและบอกช่ือ ลักษณะ  การนำไปใช้ประโยชน์ พร้อม
บอกนักเรียนว่า ให้นำความรู้ท่ีได้รับมามาพูดคุยกันในช้ันเรียนและสรุปลงในใบงานการสนทนาเกี่ยวกับการนำ
ต้นต้อยติ่งไทยมาใช้ในการตรวจสอบน้ำส้มสายชูปลอม 
การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้  
 ๑.แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔-๕ คน  
 ๒. ครูอธิบายช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำส้มสายชูแท้และปลอม ซึ่งมี
องค์ประกอบดังนี ้
   -ช่ือ 
   -ลักษณะ 
   - สรรพคุณ 
   - การนำไปใช้ประโยชน์ 
   - สารท่ีใช้ในการทดสอบ 
   - ลักษณะใบท่ีนำมาใช้ในการทดสอบ 
   -แหล่งอ้างอิงท่ีน่าเช่ือถือได้ 
 ๓. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นท่ีสำรวจภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อหาต้นต้อยติ่งไทยและนำมาทำการ
ทดสอง 



๖๓ 
 

  ๔. หาข้อมูลจากแหล่งท่ีอ้างอิงได้  และใส่ลงในใบงานการสนทนาเกี่ยวกับการนำต้นต้อยติ่งไทยมาใช้
ในการตรวจสอบน้ำส้มสายชูปลอมด้วย  (อินเตอร์เน็ต, ห้องสมุดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเช่น…..) และให้
นำเสนอแผ่นพับในสัปดาห์ถัดไป 
( ช่ัวโมงท่ี ๒)  ๑. นำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มและให้แลกเปล่ียนกันเติมเต็มและประเมินกลุ่มเพื่อน 
  ๒. ให้นักเรียนในห้องเรียน ซักถามข้อสงสัย  
กิจกรรมสรุป   
  ๑.นักเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายผลและสรุปผลเกี่ยวกับการนำต้นต้อยติ่งไทยมาใช้ในการ
ตรวจสอบน้ำส้มสายชูปลอม 
 
ผังมโนทัศน์แสดงการวางแผนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

พืชศึกษา “ต้อยต่ิงไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยปีีการศึกษา 2561 
 

 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เร่ือง การประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง 
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน  (ภาพรวม) 
 ๑. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยต่ิงไทย) เข้าสู่กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้  
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.1. พรรณไม้แห้ง 
 ๓.๒ วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้งต่าง ๆ เช่น กระดาษสี   
  ฟิวเจอร์บรอดกรรไกร คัทเตอร์ กาว   



๖๔ 
 

 ๓.๓ ใบความรู้ ๑ เรื่อง การประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง 
 ๓.๔ ใบความรู้ ๒ เรื่อง การจัดนิทรรศการ  
 4. ปฏิบัติการตามแผนการบูรณาการการจัดการเรียนรู ้
วิธีการศึกษา  
ช่ัวโมงท่ี  ๑ -  ๒ ขั้นนำ 
 ๑. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการบูรณาการโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชใน
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้นักเรียน
ทราบเพื่อเป็นแนวทางการเรียนและ เตรียมความพร้อม 
ขั้นสอน 
 ๑.  ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พร้อมซกัถามแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของ
พรรณไม้แห้งท่ีสนใจนำมาบูรณาการในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นำมาประดิษฐ์ช้ินงาน 
 ๒. ครูนำตัวอย่างกรอบรูปดอกไม้ทับแห้งมาให้นักเรียนดู ร่วมกันอภิปรายว่าจะนำพรรณไม้ชนิดใดท่ี
จะนำมาจัดวางบนกรอบรูปหรือประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้งได้ ครูอธิบายเพิ่มเติมและร่วมกันสนทนาจน
ได้ข้อสรุป  
 ๓.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน โดยแบ่งหน้าท่ีกันและช่วยกันรับผิดชอบงานท่ีมอบหมาย 
เมื่อนักเรียนได้ดูตัวอย่างกรอบรูปดอกไม้ทับแห้งแล้ว ครูแจกใบความรู้ ๑ เรื่อง การประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้
ทับแห้งให้นักเรียนศึกษาข้ันตอนวิธีการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง และซักถามเพื่อความเข้าใจ เช่น 
เลือกใช้ดอก ใบ หรือส่วนประกอบต่างๆของพรรณไม้   
 ๔. ครูแจกใบงานให้นักเรียน ใบงาน ๑ เรื่องการออกแบบการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้งและ
ประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง 
ขั้นสรุป     
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้สำหรับการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง และให้
เตรียมมาในช่ัวโมงหน้า 
 ๒. ครูให้นักเรียนส่งใบงานการออกแบบการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง และให้คำแนะนำ
เพิ่มเติมเกีย่วกับการวางลายความสวยงามสะอาด การใช้วัสดุตกแต่งต่าง ๆ 
 ๓. ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากส่ืออินเทอร์เน็ต และส่ือต่าง ๆ เกี่ยวกับข้ันตอนการ
ประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง 
 
ชั่วโมงที่  ๓ –  ๔ ขั้นนำ 
 ๑. ครูตรวจการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง เช่น ดอกไม้ ใบไม้ทับแห้ง
กรรไกร   คัทเตอร์  กาว  กระดาษสีและชมเชยนักเรียนท่ีเตรียมวัสดุมาพร้อม 
 

ขั้นสอน 

 ๑. ครูอธิบายและสาธิตการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง ช้ินงานตามลำดับให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ  
 ๒. นักเรียนลงมือทำ การประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง  ครูเน้นให้นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ใช้อุปกรณ์ท่ีมีคมและสังเกต พฤติกรรมการทำงานของนักเรียน 

 ๓. นักเรียนส่งช้ิน ครูตรวจผลงานสำเร็จและชมเชยผลงานนักเรียนท่ีประดิษฐ์ได้ประณีตและตกแต่ง
สวยงาม 



๖๕ 
 

 ๔. ครูให้นักเรียนช่วยกันเสนอความคิดเห็นว่าเราจะเผยแพร่ความรู้นี้ด้วยวิธีใด จนได้ข้อสรุปการ
เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ 

 ๕. ครูแจกใบความรู้ ๒ เรื่อง การจัดนิทรรศการ  เพื่อศึกษาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานกรอบรูป
ดอกไม้ทับแห้ง ครูอธิบายข้ันตอนการจัดนิทรรศการเพิ่มเติม 

๖. ครูแจกใบงาน ๒ เรื่องการออกแบบการจัดนิทรรศการแสดงผลงานกรอบรูปดอกไม้ทับแห้งของนักเรียน 
 

ขั้นสรุป 

 ๑. ครูให้นักเรียนส่งใบงาน ๒  เรื่อง การออกแบบการจัดนิทรรศการ ครูแนะนำการออกแบบเพิ่มเติม 

 ๒. ครูให้นักเรียน จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน ในห้องปฏิบัติการ โดยทำนอกเวลาเพิ่มเติมในการ
จัด แสดงผลงาน  โดยนักเรียนช่วยกันชมผลงานของเพื่อนๆ  ร่วมกันสรุปผล 

 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เร่ือง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน ์
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน  (ภาพรวม) 
 ๑. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยต่ิงไทย) เข้าสู่กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้  
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.1. ใบความรู้ท่ี ๕เรื่อง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ และการตรวจสอบ 
 ๓.๒ ใบงานท่ี ๕.๑เรื่อง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ 
 ๓.๓ ใบงานท่ี ๕.๒ เรื่อง การค้นหาและแทนท่ีคำ 
 4. ปฏิบัติการตามแผนการบูรณาการการจัดการเรียนรู ้
    
วิธีการศึกษา  
ช่ัวโมง/คาบท่ี   ๑-๒ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  ๑. ครูช้ีแจงจุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ 
  ๒. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแบบเลือกตอบ จำนวน ๑๐ ข้อ 
ขั้นสอน 
  ๓. ครูแจกใบความรู้ท่ี ๕เรื่อง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์และการตรวจสอบคำ 
  ๔. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี ๕ โดยสรุปวิธีการสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ และการตรวจสอบคำ 
เขียนลงสมุดของตนเอง ใช้เวลา ๓๐ นาที 
  ๕. ครูให้สุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตวิธีการสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ และการตรวจสอบคำหน้า
ช้ันเรียนตามหัวข้อท่ีครูกำหนดให้  
  ๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ และการตรวจสอบคำ 
ชั่วโมง/คาบที่ ๓-๔ 
  ๗. ครูแจกใบงานท่ี ๕.๑ เรื่อง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ ให้นักเรียนแต่ละคน จัดทำแผ่นพับ ๑ 
แผ่นเนื้อหาเกี่ยวกับพืชศึกษาของโรงเรียนตากพิทยาคม (ต้อยต่ิงไทย)โดยศึกษาข้อมูลใน เอกสาร ก.๗-๐๐๓ 



๖๖ 
 

จากห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น 
ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต ในห้องคอมพิวเตอร์  
ขั้นสรุป 
 ๑. ครูสรุปเนื้อหาจากการจัดกิจกรรม โดยช้ีให้เห็นถึงคุณค่า ความสำคัญ ประโยชน์ การนำไปใช้ และ
เสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 
 ๒. ครูประเมินผลงานจากใบงานท่ี ๕.๑ 
ชั่วโมง/คาบที่   ๕-๖ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  ๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจากที่เรียนในครั้งที ่แล้ว เรื ่อง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ และการ
ตรวจสอบคำพร้อมสาธิตให้นักเรียนดู 
  ขั้นสอน 
  ๒. ครูแจกใบงานท่ี ๕.๒ เรื่อง การค้นหาคำและแทนท่ีคำ โดยให้นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติตามคำส่ังใน
ใบงานท่ีครูแจกให้ 
  ๓. ครูให้นักเรียนแต่ละคนสอบปฏิบัติ เรื่อง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ และการตรวจสอบคำ ตาม
รายละเอียดในใบความรู้ท่ี ๕ 
  ๔. ครูเป็นผู้สรุปการอภิปรายและอธิบายเพิ่มเติมจนนักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง 
ขั้นสรุป 
 ๑. ครูสรุปเนื้อหาจากการจัดกิจกรรม โดยช้ีให้เห็นถึงคุณค่า ความสำคัญ ประโยชน์ การนำไปใช้ และ
เสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 
 ๒. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนแบบเลือกตอบ จำนวน ๑๐ ข้อ 
 ๓. ครูประเมินผลงานจากใบงานท่ี ๕.๒ 
 
 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เร่ือง การขยายพันธ์พืช 
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน  (ภาพรวม) 
 ๑. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยต่ิงไทย) เข้าสู่กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้  
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.1. ใบงาน ศึกษาพรรณไม้ในสภาพธรรมชาติ 
 ๓.๒ ผังการกำหนดใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 
 ๓.๓ ใบงาน การกำหนดชนิดพรรณไม้ท่ีจะปลูก  
 4. ปฏิบัติการตามแผนการบูรณาการการจัดการเรียนรู ้
 
 



๖๗ 
 

วิธีการศึกษา  
ช่ัวโมงท่ี  1 – 2 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการเพิม่จำนวนพืชแล้วให้นักเรียนยกตัวอย่างวิธีการขยาย
พันธ์พืชท่ีนักเรียนรู้จัก(ฝึกทักษะการคิดมิติด้านความรู้) 
 2. ครูให้นักเรียนศึกษาการขยายพันธ์พืชในยูทูป(ฝึกทักษะการคิดมิติด้านความรู้)  
(การใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการสร้างช้ินงาน เป็นการสร้างภูมคุ้มกันให้กับผู้เรียน ผู้เรียนเรียนรู้การทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น) 
 3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการขยายพันธ์พืชขอ้ดีและข้อเสียโดยนักเรียนทำใบงานท่ี  1   
ชั่วโมงที่  3 – 4 
 1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมผสมดินเพื่อเพื่อใช้ในการปักชำ  ตามอัตราส่วนท่ีครูกำหนด(ฝึกทักษะ
การคิดมิติด้านความรู้) 
 2. ให้นักเรียนนำถุงใส่ดินท่ีผสมนำไปไว้ในเรือนเพาะชำ(การใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการสร้าง
ช้ินงาน เป็นการสร้างภูมคุ้มกันให้กับผู้เรียน ผู้เรียนเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น) ครูและหัวหน้าช่วยกันตรวจ
พื้นท่ีและคอยตรวจผลงานนักเรียน(ใช้หลักการประเมินโดยการมีเหตุผล  ความพอประมาณ  สร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านความรู้ด้านพอประมาณ) 
 3. สรุปผลงานของนักเรียนและส่ิงท่ีนักเรียนได้รับจากการปฏิบัติงาน 
ชั่วโมงที่  5 – 6 
 1. ครูสาธิตการคัดเลือกกิ่งพันธ์ที่จะปักชำและวิธีการปักชำ(ฝึกทักษะการคิดมิติด้านความรู้) 
 2. ให้นักเรียนปฏิบัติ( การใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการสร้างช้ินงาน เป็นการสร้างภูมคุ้มกันให้กับ
ผู้เรียน ผู้เรียนเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น) 
 3. ครูตรวจผลงานครั้งท่ี  1 (ใช้หลักการประเมินโดยการมีเหตุผล  ความพอประมาณ  สร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านความรู้ด้านพอประมาณ) 
 4.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติงาน (การใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการสร้างช้ินงาน 
เป็นการสร้างภูมคุ้มกันให้กับผู้เรียน ผู้เรียนเรียนรูก้ารทำงานร่วมกับผู้อื่น) 
 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เร่ือง การร่างป้ายชื่อพรรณไม้พืชศึกษา (ต้อยต่ิงไทย)  
 

วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน  (ภาพรวม) 
 ๑. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยต่ิงไทย) เข้าสู่กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้  
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.1 ใบงานท่ี ๕.๑ การออกแบบป้ายเกี่ยวกับพืชศึกษา (ต้อยติ่ง) ชนิดต่าง ๆ 
 ๓.๒ ใบงานท่ี ๕.๒ การค้นหาและแทนท่ีคำ 
 4. ปฏิบัติการตามแผนการบูรณาการการจัดการเรียนรู ้
 



๖๘ 
 

วิธีการศึกษา  
ช่ัวโมง/คาบท่ี ๑-๒ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 ๑. ครูช้ีแจงจุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ 
 ๒. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแบบเลือกตอบจำนวน ๑๐ ข้อ 
ขั้นสอน 
 ๑. ครูแจกใบความรู้ท่ี ๕ เรื่องการสร้างเอกสารแบบคอลัมน์และการตรวจสอบคำ 
 ๒. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี ๕ โดยสรุปวิธีการออกแบบป้ายเกี่ยวกับพืชศึกษา (ต้อยต่ิง) ชนิด
ต่างๆ เขียนลงสมุดของตนเองใช้เวลา ๓๐ นาที 
 ๓. ครูให้สุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตวิธีการออกแบบป้ายเกี่ยวกับพืชศึกษา (ต้อยติ่ง) ชนิดต่าง ๆ
และการตรวจสอบคำหน้าช้ันเรียนตามหัวข้อท่ีครูกำหนดให้ 
 ๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการออกแบบป้ายเกี่ยวกับพืชศึกษา (ต้อยติ่ง) ชนิดต่าง ๆ และการ
ตรวจสอบคำ 
ชั่วโมง/คาบที่ ๓-๔ 
 ๑. ครูแจกใบงานท่ี ๕.๑ เรื่องการออกแบบป้ายเกี่ยวกับพืชศึกษา (ต้อยต่ิง) ชนิดต่าง ๆ ใหน้ักเรียนแต่
ละคนจัดทำป้ายพืชศึกษา (ต้อยต่ิง) ๑ แผ่นเนื้อหาเกี่ยวกับพืชศึกษาของโรงเรียนตากพิทยาคม (ต้นต้อยต่ิง) หรือ
พืชศึกษา (ต้อยติ่ง)ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยศึกษาข้อมูลในเอกสาร ก.๗-๐๐๓ จากสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่นค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตในห้องคอมพิวเตอร์ 
 ๒. ครูสรุปเนื้อหาจากการจัดกิจกรรมโดยช้ีให้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญประโยชน์การนำไปใช้และ
เสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 
 ๓. ครูประเมินผลงานจากใบงานท่ี ๕.๑ 
ชั่วโมง/คาบที่ ๕-๖ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 ๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจากท่ีเรียนในครั้งท่ีแล้วเรื่องการออกแบบป้ายเกี่ยวกับพืชศึกษา(ต้อยต่ิงไทย) 
ชนิดต่าง ๆ และการตรวจสอบคำพร้อมสาธิตให้นักเรียนดู 
ขั้นสอน 
 ๑. ครูแจกใบงานท่ี ๕.๒ เรื่องการค้นหาคำและแทนท่ีคำโดยให้นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติตามคำส่ังในใบ
งานท่ีครูแจกให้ 
 ๒. ครูให้นักเรียนแต่ละคนสอบปฏิบัติเรื่องการออกแบบป้ายเกี่ยวกับพืชศึกษา(ต้อยต่ิงไทย) ชนิดต่างๆ 
และการตรวจสอบคำตามรายละเอียดในใบความรู้ท่ี ๕ 
 ๓. ครูเป็นผู้สรุปการอภิปรายและอธิบายเพิ่มเติมจนนักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง 
ขั้นสรุป 
 ๑. ครูสรุปเนื้อหาจากการจัดกิจกรรมโดยช้ีให้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญประโยชน์การนำไปใช้และ
เสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 
 ๒. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนแบบเลือกตอบจำนวน๑๐ข้อ 
 ๓. ครูประเมินผลงานจากใบงานท่ี ๕.๒ 
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กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เร่ือง การปรับแต่งภาพ 
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน  (ภาพรวม) 
 ๑. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยต่ิงไทย) เข้าสู่กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้  
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.1 ใบความรู้ท่ี ๕ เรื่อง การปรับแต่งภาพ และการจัดสมดุลองค์ประกอบรูปภาพ 
 ๓.๒ ใบงานท่ี ๕.๑ การศึกษาพรรณไม้ศึกษา (ต้อยต่ิงไทย) 
 ๓.๓ ใบงานท่ี ๕.๒ การปรับแต่งภาพ 
4. ปฏิบัติการตามแผนการบูรณาการการจัดการเรียนรู ้
วิธีการศึกษา  
ช่ัวโมง/คาบท่ี   ๑-๒ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 ๑. ครูช้ีแจงจุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ 
 ๒. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแบบเลือกตอบ จำนวน ๑๐ ข้อ 
ขั้นสอน 
 ๑. ครูแจกใบความรู้ท่ี ๕ เรื่อง การปรับแต่งภาพและการจัดสมดุลของรูปภาพ 
 ๒. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี ๕ โดยสรุปวิธีการปรับแต่งภาพ และการจัดสมดุลของรูปภาพเขียน
ลงสมุดของตนเอง ใช้เวลา ๓๐ นาทีครูสาธิตวิธีการปรับแต่ง การใช้เครื่องมือต่างๆ การจัดองค์ประกอบสมดุล
ของรูปภาพ แล้วลงมือให้นักเรียนทดลองปฏิบัติตามใบความรู้ 
 ๓. ครูให้สุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตวิธีการปรับแต่งภาพ และการตรวจสอบคำหน้าช้ันเรียนตาม
หัวข้อท่ีครูกำหนดให้  
 ๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการปรับแต่งภาพ และการตรวจสอบคำ 
ชั่วโมง/คาบที่ ๓-๔ 
๑. ครูแจกใบงานท่ี ๕.๑ เรื่อง การศึกษาพรรณไม้ศึกษา (ต้อยต่ิงไทย) ให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาข้อมูลพรรณ
ไม้ต้นต้อยติ่งไทย แล้วถ่ายภาพพรรณไม้และค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต ใน
ห้องคอมพิวเตอร์  
ขั้นสรุป 
 ๑. ครูสรุปเนื้อหาจากการจัดกิจกรรม โดยช้ีให้เห็นถึงคุณค่า ความสำคัญ ประโยชน์ การนำไปใช้ และ
เสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 
 ๒. ครูประเมินผลงานจากใบงานท่ี ๕.๑ 
ชั่วโมง/คาบที่   ๕-๖ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 ๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจากท่ีเรียนในครั้งท่ีแล้ว เรื่อง การศึกษาพรรณไม้ศึกษา (ต้อยติ่งไทย)  
ในโรงเรียนและการตรวจสอบคำพร้อมสาธิตให้นักเรียนดู 
ขั้นสอน 
 ๑. ครูแจกใบงานท่ี ๕.๒ เรื่อง การปรับแต่งภาพโดยให้นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติตามคำส่ังในใบงานท่ีครู
แจกให้ 
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 ๒. ครูให้นักเรียนแต่ละคนสอบปฏิบัติ เรื่อง การปรับแต่งภาพ และการจัดสมดุลองค์ประกอบรูปภาพ
ตามรายละเอียดในใบความรู้ท่ี ๕ 
 ๓. ครูเป็นผู้สรุปการอภิปรายและอธิบายเพิ่มเติมจนนักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง 
ขั้นสรุป 
 ๑. ครูสรุปเนื้อหาจากการจัดกิจกรรม โดยช้ีให้เห็นถึงคุณค่า ความสำคัญ ประโยชน์ การนำไปใช้ และ
เสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 
 ๒. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนแบบเลือกตอบ จำนวน ๑๐ ข้อ 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เร่ือง การบำเพ็ญตนให้เปน็ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติเวลา   
วิธีการเตรียมก่อนการลงสู่การสอน  (ภาพรวม) 
 ๑. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับพืชศึกษา (ต้อยต่ิงไทย) เข้าสู่กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  
 2. เขียนแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้  
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ / ส่ือการสอนท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.1 หนังสือเรียนวิชางานบ้านช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
 ๓.๒ ใบความรู้ท่ี ๑ เรื่องการทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 
 ๓.๓ ใบความรู้ท่ี ๒ เรื่องการทำตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน 
 ๓.๔ ใบงานเรื่อง การทำตัวอย่างพรรณไม้แห้งและเฉพาะส่วน 
 ๓.๕ ใบความรู้เรื่อง การจัดนิทรรศการ 
 4. ปฏิบัติการตามแผนการบูรณาการการจัดการเรียนรู ้  
วิธีการศึกษา  
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  ๑. ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างพรรณไม้แห้ง และนำสนทนาถึงพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ว่า
พืชชนิดไหน มีความเหมาะสมท่ีจะนำมาทำตัวอย่างพรรณไม้แห้งได้ 
       ๒. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๕ - ๖ คน  ครูกำหนดชนิดของพรรณไม้ท่ีมีในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มละ ๑ ชนิด 
ขั้นสอน 
  ๑. ครูแจกใบความรู้ท่ี ๑ วิธีการทำตัวอย่างพรรณไม้แห้งให้นักเรียนศึกษา 
  ๒. ครูแจกใบงานเรื่องการทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง/เฉพาะส่วน โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงานเก็บ
ตัวอย่างพรรณไม้ตามท่ีครูกำหนด และเตรียมวัสดุ อุปกรณ์การทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 
       ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างพรรณไม้ และนำมาอัดตัวอย่างพรรณไม้ ตามลำดับ
ขั้นตอน โดยครูเป็นผู้แนะนำช่วยเหลือตลอดการปฏิบัติงาน  
          ๔. หลังเสร็จขั้นตอนการอัดตัวอย่างพรรณไม้ นักเรียนตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงานท่ีปฏิบัติ 
          ๕. นักเรียนนำแผงอัดพรรณไม้แห้ง ไปตาก (ให้ใช้เวลานอกคาบเรียนด้วย) 
          ตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน (ใช้เวลาปฏิบัติงานนอกคาบเรียน และไม่ประเมินผล) 
  ๖. ครูแจกใบความรู้ท่ี ๒ เรื่องการเก็บพรรณไม้เฉพาะส่วน และมอบหมายให้นักเรียนกลุ่มเดิมศึกษา
ใบความรู้ พร้อมท้ังให้เก็บตัวอย่างแห้งตามวิธีการในใบความรู้ โดยนำมาอบหรือตากแดดให้แห้ง  
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  ๗. นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเย็บพรรณไม้แห้ง และปฏิบัติงานเย็บตัวอย่างพรรณไม้แห้งตามข้ันตอน 
โดยครูเป็นผู้แนะนำช่วยเหลือตลอดการปฏิบัติงาน  
  ๘. นักเรียนส่งช้ินงาน และครูตรวจช้ินงานนกัเรียน 
  ๙.ครูแจกใบความรู้เรื่องการจัดนิทรรศการให้นักเรียนศึกษา  
  ๑๐. นักเรียนนำพรรณไม้แห้งไปจัดเก็บตามระบบท่ีตู้ในห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและนำพรรณ
ไม้-เฉพาะส่วน จัดเก็บไว้ในภาชนะใสแบบต่างๆ ในกรณีท่ีตัวอย่างมีขนาดใหญ่มาก ให้จัดแสดงไว้ในห้องโดยไม่
ต้องใส่ภาชนะ 
ขั้นสรุป 
  ๑. นักเรียนนำเสนอ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานหน้าช้ันเรียน ครูให้คำแนะนำเพิ่มเติม 
  ๒. นักเรียนบันทึกผลการปฏิบัติงาน การทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง และตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วนใน
สมุด 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
จากการที่นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการศึกษา พืชศึกษาเรื่องต้อยติ่งไทย โดยมีครูเป็นที่ปรึกษานั้น สืบ

เนื่องมาจากนักเรียนพบเห็นต้อยติ่งไทยขึ้นท่ัวไปจำนวนมากในโรงเรียนตากพิทยาคม จึงเกิดแนวคิดท่ีจะศึกษา
เรียนรู้ตลอดจนคิดว่าน่าจะเป็นวัชพืชท้องถิ่นที่สามารถนำมาใช้ ประโยชน์ได้หลากหลาย จึงได้ทำการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญและ ชื่อวงศ์ การกระจายพันธุ์ถิ่นกำเนิด ลักษณะทาง
นิเวศวิทยา การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การเจริญเติบโต การนำไปใช้ประโยชน์ ต่อจากนั้นได้ทำการศึกษา 
เกี่ยวกับสัณฐานวิทยา ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผลและ เมล็ด โดยละเอียดตามหัวข้อใบงานที่กำหนดซึ่ง
นักเรียนเป็นผู ้ดำเนินการศึกษา การสังเกตจากพืชที ่ปลูก เพื ่อการศึกษาตามสภาพจริง โดยใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ ชัดเจนและมีความละเอียดมากขึ้น มีการใช้
อุปกรณ์ เครื ่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษา เช่น กล้อง จุลทรรศน์ธรรมดาแบบใช้แสง แว่นขยาย 
คอมพิวเตอร์ใช้ในการแปลงภาพจากกล้องจุลทรรศน์ เพื่อศึกษา รายละเอียดที่มองไม่เห็นให้ชัดเจน และเก็บ
รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาท้ังหมดมาเขียนรายงานเป็น รูปเล่มเอกสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ผลจากการศึกษาพืชศึกษา ต้อยติ่งไทยจะเน้นที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเน้นการศึกษาลักษณะ 
ทางพฤกษศาสตร์ โครงสร้างภายนอก โครงสร้างภายใน ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น โดยมีกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพฯ ศิลปะ และสุขศึกษา 
พลศึกษา มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ซึ่งมีผลการศึกษา ดังนี้ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ (ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด)  
 

4.1 ผลการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ของรากต้อยต่ิงไทย 
จากการศึกษา พบว่าต้อยติ่งไทยเป็นระบบรากลักษณะเป็นหัวเพื่อสะสมอาหาร ปลายเรียวแหลมยาว 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 0.5 ซม. ยาวประมาณ 5 – 15ซม. 
การเจริญเติบโตของรากต้อยติ่งไทยเกี่ยวกับขนาด ความยาว สีลักษณะ ของผิว ลักษณะ ของปลาย

ราก ขนราก โครงสร้างภายในของราก เพื่อความสะดวกในการศึกษาจึงใช้วิธีการถอนรากขึ้นมาทำการศึกษา 
ขนาดของราก จากการศึกษาพบว่า ในช่วงอายุท่ีต้อยต่ิงไทยเจริญเติบโตเต็มท่ีขนาดรากจะมีเส้นผ่าน 

ศูนย์กลาง 0.4-1 เซนติเมตร 
ความยาวของราก จากการศึกษาพบว่า เมื ่อพืชมีอายุโตเต็มที่ รากมีความยาวประมาณ 5 – 15

เซนติเมตร  

 



๗๓ 
 

ภาพท่ี 1 ภาพถ่ายความยาวรากของต้อยติ่งไทยช่วงอายุโตเต็มท่ี 
 

สีของรากต้อยติ่งไทย จากการศึกษาพบว่าเมื่อช่วงอายุโตเต็มท่ี สีของรากจะมีสีน้ำตาลเข้ม  
ผิวของรากต้อยติ่งไทย จะมีผิวเรียบ โค้งงอ มีรากแขนงเล็กน้อย ส่วนรากท่ีมีช่วงอายุโต เต็มท่ีเป็นราก

แก่จะมีผิวขรุขระขึ้นเล็กน้อยและมีรากแขนง แตกออกมาจำนวนมาก 
รูปทรงของรากเป็นทรงกระบอกโดยขนาดของรากตอนกลางมีขนาดใหญ่กว่ารากตอนโคนและตอน

ปลาย 

 
ภาพท่ี 2 โครงสร้างภายนอกของรากต้อยติ่งไทย 

 

   
                     ภาพวาดรากต้อยต่ิงไทย   ภาพวาดรากต้อยต่ิงไทย 
                        มาตราส่วน 1 : 1       มาตราส่วน 1 : 2 

ภาพท่ี 3 ลักษณะโครงสร้างภายในของราก 
 



๗๔ 
 

โครงสร้างภายในต้อยติ่งไทยจะพบบริเวณ 3 บริเวณ คือ เอพิเดอร์มิสคอร์เทกซ์ และสตีล ในชั้นเอพิ
เดอร์มิสของรากจะพบเซลล์ขนรากจํานวนมาก ด้านในสุดของคอร์เทกซ์ของรากจะพบเซลล์พาเรงคิมาเรียง 
ชัดเจนเรียก เอนโดเดอร์มิส เรียงตัวเป็นวงกลมช้ันสตีลจะพบท่อลำเลียง โดยมีไซเลมอยู่ด้านในและโฟลเอมอยู่
ด้านนอก ช้ันสตีลจะแคบกว่า คอร์เทกซ์ 

    
ภาพท่ี 4 ภาพวาดโครงสร้างภายในของรากต้อยติ่งไทยกําลังขยาย 40X 

 

 
ภาพท่ี 5 ภาพถ่ายโครงสร้างภายในของรากต้อยติ่งไทยกําลังขยาย 100X 

 
4.2 ผลการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ของลําต้นต้อยต่ิงไทย 

จากการศึกษา พบว่า ลําต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้ มีแขนงค่อนข้างมาก ลําต้นสีเขียวอ่อน ลักษณะผิวมี
ขน ไม่มียาง 

ในการศึกษาการเจริญเติบโตของลําต้นต้อยต่ิงไทย ในด้านรูปลักษณ์ท่ีเกี่ยวกับ ขนาด ความยาว สี ผิว 
ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ 

ขนาดของลําต้นและความยาวของลําต้น 
ในการศึกษาการเจริญเติบโตของลําต้นต้อยติ่งไทย ในเรื่องของขนาดและความยาว พบว่า เมื่อพืชมี 

อายุโตเต็มท่ีลําต้นมีความยาว 7 -30 เซนติเมตร ขนาดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.5 เซนติเมตร 
 

 
 

ภาพท่ี 6 ภาพถ่ายขนาดและความยาวของลำต้นต้อยติ่งไทย 



๗๕ 
 

สีและลักษณะผิวของลำต้น 
ลำต้นต้อยติ่งไทย ลักษณะภายนอกจะเห็นเป็นลำต้นสีเขียวอ่อนจนถึงสีเขียวเข้ม หากลำต้นโตเต็มท่ี 

หรือแก่มาก ๆ จะมีสีม่วงแซมตามบริเวณโคนลำต้น และตามข้อกิ่ง จึงเห็นลำต้นเป็นสีเขียวปนม่วงเข้ม 
 

 
ภาพท่ี 7 ภาพโครงสร้างภายนอกของลำต้นต้อยติ่งไทย 

 

      
ภาพท่ี 8 ภาพถ่ายลำต้นต้อยติ่งไทย มาตราส่วน 1 : 1 

 
ลักษณะโครงสร้างภายในของลำต้น 
โครงสร้างภายในของลำต้นจะพบ 3 บริเวณ คือ เอพิเดอร์มิสคอร์เทกซ์ และสตีล โดยในช้ันเอพิเดอร์

มิสของลำต้นประกอบด้วยเซลล์ผิว เซลล์คุม บริเวณคอร์เทกซ์ของลําต้นจะไม่กว้างมากและค่อนข้าง ชิดกับช้ัน
สตีลแยกได้ยาก ในต้นท่ีโตเต็มท่ีจะพบไซเล็มทุติยภูมิและโฟลเอ็มทุติยภูมิอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ในช้ันสตีล นอกจากนี้
ในต้นท่ีโตเต็มท่ียังพบช่องพิธขนาดใหญ่ 

 
ภาพท่ี 9 ภาพถ่ายโครงสร้างภายในของลำต้นต้อยต่ิงไทยกำลังขยาย 40X 



๗๖ 
 

 
ภาพท่ี 10 ภาพวาดโครงสร้างภายในของลำต้นต้อยติ่งไทยกำลังขยาย 40X 

  
4.3 ผลการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ของใบต้อยต่ิงไทย 

จากการศึกษา พบว่า ใบของต้อยติ่งไทย ใบเด่ียวรูปมนรี โคนใบสอบ ขอบใบเรียบเป็นคล่ืนเล็กน้อย สี
ของหลังใบเข้มกว่าท้องใบ การเรียงตัวของใบบนกิ่งเป็นแบบสลับระนาบเดียว 

ใบต้อยติ่งไทยท่ีนำมาศึกษาลักษณะภายนอกเกี่ยวกับ ขนาด ความยาว สี และ โครงสร้างภายใน 
ในการศึกษาการเจริญเติบโตของใบต้อยต่ิงไทย ในด้านรูปลักษณ์เกี่ยวกับแผ่นใบสามารถแสดงข้อมูล 

ดังต่อไปนี้ 
ขนาดของใบ 
ขนาดของใบต้อยติ่งไทย เมื่อช่วงอายุเจริญเติบโตเต็มท่ีใบจะมีความยาว 5-10 เซนติเมตร ส่วนขนาด 

ความกว้างของใบต้อยติ่งไทยในช่วงอายุโตเต็มท่ีจะมีความกว้าง 2-5 เซนติเมตร 
 

   
ภาพท่ี 11 ภาพถ่ายขนาดความยาวและกว้างของใบต้อยติ่งไทย 

 
สีและลักษณะผิวของใบ 
สีของใบอ่อนจะมีสีเขียวอ่อน โค้งมน ผิวใบเรียบ และจะมีสีเขียวเข้มเมื่อใบเจริญเติบโตเต็มท่ี ขอบใบ

เรียบมีคล่ืนเล็กน้อย ผิวใบเรียบ ด้านบนของใบจะมีสีเขียวเข้มกว่าด้านล่างของใบ 
 
รูปร่างและเส้นใบ 
รูปร่างใบต้อยติ่งไทยเป็นรูปรี ปลายมน ลักษณะของเส้นใบต้อยติ่งไทยสานกันเป็นร่างแห เส้นใบ

ด้านล่าง ใบนูนกว่าด้านบนใบ 



๗๗ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12 โครงสร้างภายนอกของใบต้อยติ่งไทย 
 

 
ภาพท่ี 13 ภาพวาดใบต้อยติ่งไทย มาตราส่วน 1: 0.5 

 
ลักษณะโครงสร้างภายในของใบ 
โครงสร้างภายในของใบมีการเรียงตัวของเนื้อเยื่อ 3 กลุ่ม คือ เอพิเดอร์มิส มีโซฟิลล์ และกลุ่มท่อ 

ลําเลียง โดยเอพิเดอร์มิสของใบประกอบด้วยเซลล์ผิว เซลล์คุมค่อนค้างชัดเจน มีเอพิเดอร์มิสด้านบน และ
ด้านล่าง ในช้ันมีโซฟิลล์ ด้านบนของใบจะพบแพลิเซดมีโซฟิลล์เรียงตัวอยู่ซึ่งจะมีสีเขียวเข้ม เนื้อเยื่อส่วนใหญ่
เป็นพาเรงคิมาที่มีคลอโรพลาสต์เรียก คลอเรงคิมา ส่วนด้านล่างของใบจะพบสปันจีมีโซฟิลล์มีสีอ่อนกว่า 
เนื่องจากมีคลอโรพลาสต์น้อยกว่า กลุ่มท่อลำเลียงบริเวณเส้นกลางใบจะมีขนาดใหญ่ไซเลมเรียงตัวอยู่ด้านบน 
โฟลเอมเรียงตัวอยู่ด้านล่าง 

ภาพโครงสร้างภายในของใบต้อยติ่งไทย 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 14 ภาพถ่ายโครงสร้างภายในของใบต้อยต่ิงไทย กำลังขยาย 40X 
 



๗๘ 
 

 
ภาพท่ี 15 ภาพถ่ายโครงสร้างภายในของใบต้อยต่ิงไทย กำลังขยาย 100X 

 

 
ภาพท่ี 16 ภาพวาดโครงสร้างภายในของใบต้อยติ่งไทย กำลังขยาย 40X 

 
4.4 ผลการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ของดอกต้อยต่ิงไทย 

จากการศึกษา พบว่า ดอกเด่ียว ดอกเป็นรูปกรวย ออกดอกตามยอด และซอกใบเป็นช่อๆ 3-6 ดอก
กลีบเล้ียง 5 แฉก กลีบดอกสีม่วงอ่อน โคนเช่ือมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉก 5 แฉก 

ขนาดของดอก 
ในการศึกษาการเจริญเติบโตของดอกของต้อยต่ิงไทย พบว่า ในช่วงอายุโตเต็มท่ี ดอกต้อยติ่งไทย ส่วน

ปลายกว้าง 3-4 เซนติเมตร ดอกยาว 3-5 เซนติเมตร 
 

  
ภาพท่ี 17 ภาพถ่ายขนาดของดอกต้อยติ่งไทยในช่วงอายุโตเต็มท่ี 

 



๗๙ 
 

สี ลักษณะผิว และจํานวนของกลีบดอก 
ในการศึกษาสี ลักษณะ และจํานวนกลีบดอกของต้อยติ่งไทย พบว่า สีของกลีบดอกที่อ่อนจะมีสีขาว

ปนเหลือง เมื่อมีขนาดโตขึ้นจะเริ่มปนด้วยสีม่วงบริเวณปลายกลีบดอก ทําให้มองเห็นเป็นสีขาวปนม่วง กลีบ
ดอก ลักษณะผิวเรียบ ค่อนข้างบาง  

ลักษณะและส่วนประกอบของเกสรเพศผู้ (สี อับละอองเรณู ก้านชู ความยาว และจํานวน) 
เกสรเพศผู้ ประกอบด้วย ก้านชูอับละอองเรณู อับละอองเรณู 

มีลักษณะกลมแบนสีเหลือง มีจำนวน 2คู่ 1คู่ ก้านชูอับละออกเรณูส้ัน อีก 1 คู่ ก้านชูอับละอองเรณูยาว 
จากการศึกษาพบว่า จํานวนของเกสรเพศผู้มี 4 อัน อยู่ล้อมรอบเกสรเพศเมียซึ่งมี 1 อันอยู่ตรงกลาง 

ท้ังนี้จะเห็นว่ามีเกสรเพศผู้มากกว่าเกสรเพศเมียเพื่อเพิ่มโอกาสในการปฏิสนธิต่อไป 
ลักษณะและส่วนประกอบของเกสรเพศเมีย (สียอดเกสรเพศเมีย รังไข่ ความยาว และจํานวน) 
จากการศึกษาโดยการสังเกต และใช้แว่นขยาย และกล้องสเอตริโอ พบว่า เกสรเพศเมีย อยู่ชั้นในสุด 

ประกอบด้วย ยอดเกสรเพศเมีย มีลักษณะเป็นตุ้มเหนียวสีเหลือง ก้านเกสรเพศเมียยาว รังไข่เป็นแบบรังไข่ 
เหนือวงกลีบ โดยอยู่ติดกับฐานรองดอก มีลักษณะพองเป็นกระเปาะ รูปกลมรี ภายในมีไข่ 

 
การศึกษาข้อมูลด้านรูปลักษณ์ของดอกต้อยต่ิงไทย 

 
 

   
ภาพวาดดอกต้อยติ่งไทย           ภาพวาดดอกต้อยต่ิงไทย 
มาตราส่วน 1 : 0.5      มาตราส่วน 1 : 1 

ภาพท่ี 18 โครงสร้างภายนอกของดอกต้อยต่ิงไทย 
 
 
 



๘๐ 
 

ลักษณะโครงสร้างภายในของดอก 
โครงสร้างภายในของดอกต้อยติ่งไทยท่ีโตเต็มท่ีจะพบ เกสรตัวเมีย 1 อัน มีสีเหลืองลักษณะเป็นตุ้ม 

เหนียว และพบเกสรเพศผู้ 4 อัน มีเรณูสีเหลืองล้อมรอบเกสรเพศเมีย 1คู่ ก้านชูอับละออกเรณูส้ัน อีก 1 คู่ 
ก้านชูอับละอองเรณูยาวภายในรังไข่พบออวุล 10 – 24 ออวุล 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 19 โครงสร้างภายในของดอกต้อยต่ิงไทย 

 

 
เกสรตัวผู้ 

 

                    
เกสรตัวเมีย 

ภาพท่ี 20 โครงสร้างภายในของเกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมียของต้อยติ่งไทย 
 

4.5 ผลการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ของผล และเมล็ดต้อยต่ิงไทย 
จากการศึกษา พบว่า ผลของต้อยติ่งไทยเป็นประเภทผลเด่ียว รูปร่างผลเป็นฝักทรงกระบอก แหลม

หัวแหลม ผลอ่อนมีสีเขียวเข้ม ผลแก่สีน้ำตาลเข้มหรือดำ ผิวเรียบ ฝักแตกแบบผักกาดเมื่อแก่ 
ผลจากการศึกษาลักษณะของเมล็ดต้อยต่ิงไทยพบว่า เมล็ดเรียงตัวอยู่ในผลท่ีมีลักษณะเป็นฝัก โดย 1 

ฝักจะมีเมล็ดเรียงตัวอยู่ประมาณ 10-24 เมล็ด ขึ้นกับความยาวของผล เมล็ดรูปทรงกลม เมล็ดอ่อนสีขาวปน
เหลือง เมล็ดแก่สีน้ำตาลเข้ม ผิวเรียบมีขน 

 
 



๘๑ 
 

การศึกษาข้อมูลด้านรูปลักษณ์ของผลและเมล็ดต้อยติ่งไทย 
 

 
ภาพท่ี 21 ภาพโครงสร้างภายนอกของผล และเมล็ดต้อยติ่งไทย 

 

     
ภาพวาดผลต้อยติ่งไทย มาตราส่วน 1 : 0.5ภาพวาดเมล็ดต้อยติ่งไทยมาตราส่วน 1 : 0.05 

 
ภาพท่ี 22 ภาพวาดผลและเมล็ดต้อยติ่งไทย 

 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

ลักษณะโครงสร้างภายในของผล และเมล็ดต้อยต่ิงไทย 
โครงสร้างภายในของเมล็ดพบว่า เมื่อส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์มีลักษณะเรียบมีเนื้อสีน้ำตาลอ่อนปนขาว  

 
ภาพท่ี 23 โครงสร้างภายในของผลและเมล็ดต้อยต่ิงไทย 

 

 
ภาพท่ี 24 ภาพถ่ายเมล็ดต้อยติ่งไทย 

 
ลักษณะทางนิเวศวิทยา 
ต้อยติ่งไทยเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกสภาพดิน ทนต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม อีกท้ังยังขึ้นได้

ดีในสภาพแวดล้อมท่ีพืชชนิดอื่นๆขึ้นไม่ได้ เช่น ในท่ีร่มรำไร ในดินท่ีเป็นกรด ในท่ีแห้งแล้ง เป็นต้น  ดินท่ีใช้
ปลูกควรมีค่า pH เป็นกลาง อุณหภูมิในดินไม่ควรสูงจัดจนเกินไป พบในทุกภูมิภาคในประเทศไทย  
การขยายพันธุ์ 

ต้อยติ่งไทยขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยใช้วิธีเพาะเมล็ด 

 
ภาพท่ี 25 การเตรียมดินสำหรับเพาะเมล็ด 



๘๓ 
 

 

 
การเพาะเมล็ดต้อยติ่งไทย 

ขุดหลุม ->นำเมล็ดลงหลุม ->กลบดิน ->รดน้ำ 
ภาพท่ี 26 การเพาะเมล็ดต้อยติ่งไทย 

 
การดูแลรักษา 
การปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ไม่จำเป็นต้องให้น้ำ แต่หากปลูกช่วงต้นฤดูหนาวที่ฝนไม่ตก ควรรดน้ำอาทิตย์

ละ 2-3 ครั้ง หากรดน้ำใส่ปุ๋ยต้อยต่ิงก็จะเจริญเติบโตได้ดี 
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บันทึกการเจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลงของต้อยติ่งไทย 
เริ่มปลูกวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

 
 



๘๕ 
 

ประโยชน์ของต้อยต่ิงไทย 
 1. ใช้ปลูกเพื่อประดับดอก เนื่องจากดอกมีสีม่วงสวยงาม ลำต้นไม่สูงมาก ซึ่งนิยมปลูกด้วยการหว่าน
เมล็ดลงแปลงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเวลาออกดอก จะออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกนัท่ัวแปลง 
 2. ใช้ปลูกเพื่อเป็นพืชคลุมดิน ลดการกัดเซาะหน้าดิน 
 3. ใช้ปลูกเพื่อทำเป็นปุ๋ยพืชสด ซึ่งจะไถกลบในระยะออกดอกหรือหลังการติดฝักใหม่ ท้ังนี้ ไม่ควรไถ
กลบในระยะท่ีเมล็ดแก่แล้ว เพราะเมล็ดจะงอก และเติบโตแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นวัชพืชของ
พืชผักหรือพืชหลักได้ 
 4. ราก นำมาต้มด่ืมใช้ดับพิษไข้ ลดอาการร้อนใน ช่วยขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะเล็ด ช่วยขับเลือด
ประจำเดือนบรรเทาอาการไอ และแก้เสมหะ เป็นต้น 
 5. ใบ นำมาบดหรือขยำ ก่อนใช้ทาพอกรักษาแผล ท้ังแผลสด แผลเป่ือย แผลมีน้ำหนอง หากนำใบมา
เค้ียว ช่วยแก้อาการปวดฟัน หากนำมาขยำ ใช้ทาบริเวณแมลงกัดต่อยเพื่อช่วยลดอาการบวม 
 6. ดอก นำมาต้มหรือชงด่ืมช่วยดับพิษไข้ บรรเทาอาการไอ ช่วยบำรุงสายตาช่วยให้ผ่อนคลาย  
 7. เมล็ด 
 – สมัยโบราณ นิยมนำเมล็ดแก่มาแช่น้ำจนปริแตก และเก็บเปลือกเมล็ดรวมกัน ก่อนนำมาโปะแผลท่ี
มีน้ำหนอง ซึ่งเปลือกเมล็ดจะช่วยดูดซับน้ำหนอง ทำให้แผลแห้ง และหายเร็ว นอกจากนั้น ยังนำไปใช้กับแผล
สด แผลเปื่อย หรือแผลอักเสบได้อย่างดีด้วย 
 – เมล็ดสด นำมาบด และผสมน้ำ ก่อนใช้ทารักษาฝ้า หรือ ช่วยลดเรือนริ้วรอยบนใบหน้า 
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บทที่ 5  
สรุปผลการศึกษา 

 
สรุปใจความสำคัญ จากผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาต้อยติ่งไทยของนักเรียน ระยะเวลาตั้งแต่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง 30 
มีนาคม พ.ศ. 2560 สรุปผลการศึกษาได้ใช้ต้อยติ่งไทย (พืชศึกษาเป็นสื่อในการเรียนการสอนของนักเรียน 
โดยบูรณาการสู่การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสุขศึกษา พลศึกษา 
โดยได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยนำพืชศึกษาของ โรงเรียน คือ 
ต้อยติ่งไทย เป็นสื่อในการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละลำดับชั้นโดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุม วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาดังนี้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ด้านรูปลักษณ์ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และ เมล็ด ลักษณะทาง
นิเวศวิทยา การขยายพันธ์ การดูแลรักษา การเจริญเติบโต และการนำไปใช้ประโยชน์ ของต้อยติ่งไทย สามารถ 
สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ผลจากการศึกษาพืชศึกษา ต้อยติ่งไทยจะเน้นที่กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ ่งจะศึกษาลักษณะทาง 
พฤกษศาสตร์ โครงสร้างภายนอก โครงสร้างภายใน ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น โดยมีกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี ศิลปะ และสุขศึกษา พลศึกษา มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ซึ่งมีการสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

ต้อยติ่งไทย มีชื ่อวิทยาศาสตร์  Ruelliasiamensis J.B. Imlay ชื ่อวงศ์ ACANTHACEAE  ชื ่อสามัญ 
ต ้อยต ิ ่ ง  (Waterkanon, Watrakanu, Minnieroot, Iron Root, Feverroot, Popping pod, Trai-no, Toi 
ting) ช่ือพื้นเมือง ต้อยติ่งไทย ต้อยติ่งนา (กรุงเทพ), น้ำดับไฟ(ประจวบคีรีขันธ์) เป๊าะแป๊ะ 

ต้อยต ิ ่ งไทยเป ็นระบบรากลักษณะเป ็นห ัวเพ ื ่อสะสมอาหาร ปลายเร ียวแหลมยาว ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 0.5 ซม. ยาวประมาณ 5 - 15 ซม.จากการศึกษาพบว่า ในช่วงอายุที่ต้อยติ่งไทย
เจริญเติบโตเต็มท่ีขนาดรากจะมีเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.4 -1 เซนติเมตร ความยาวของราก จากการศึกษาพบว่า 
เมื่อพืชมีอายุโตเต็มที่ รากมีความยาวประมาณ 5 – 15 เซนติเมตร เมื่อช่วงอายุโตเต็มที่ สีของรากจะมีสี
น้ำตาลเข้ม  ผิวของรากต้อยต่ิงไทย จะมีผิวเรียบ โค้งงอ มีรากแขนงเล็กน้อย ส่วนรากท่ีมีช่วงอายุโต เต็มท่ีเป็น
รากแก่จะมีผิวขรุขระขึ้นเล็กน้อยและมีรากแขนง แตกออกมาจํานวนมาก รูปทรงของรากเป็นทรงกระบอกโดย
ขนาดของรากตอนกลางมีขนาดใหญ่กว่ารากตอนโคนและตอนปลายลักษณะโครงสร้างภายในของราก 
โครงสร้างภายในต้อยติ่งไทยจะพบบริเวณ 3 บริเวณ คือ เอพิเดอร์มิสคอร์เทกซ์ และสตีล ในช้ันเอพิเดอร์มิสข
องรากจะพบเซลล์ขนรากจํานวนมาก ด้านในสุดของคอร์เทกซ์ของรากจะพบเซลล์พาเรงคิมาเรียง ชัดเจนเรียก 
เอนโดเดอร์มิส เรียงตัวเป็นวงกลม ชั้นสตีลจะพบท่อลำเลียง โดยมีไซเลมอยู่ด้านในและโฟลเอมอยู่ด้านนอก 
ช้ันสตีลจะแคบกว่า คอร์เทกซ์ลําต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้ มีแขนงค่อนข้างมาก ลําต้นสีเขียวอ่อน ลักษณะผิวมี
ขน ไม่มียางลําต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้ มีแขนงค่อนข้างมาก ลําต้นสีเขียวอ่อน ลักษณะผิวมีขน ไม่มียาง
ลักษณะภายนอกจะเห็นเป็นลําต้นสีเขียวอ่อนจนถึงสีเขียวเข้ม หากลําต้นโตเต็มที่ หรือแก่มาก ๆ จะมีสีม่วง
แซมตามบริเวณโคนลําต้น และตามข้อ กิ่ง จึงเห็นลําต้นเป็นสีเขียวปนม่วงเข้มโครงสร้างภายในของลําตน้จะ
พบ 3 บริเวณ คือ เอพิเดอร์มิสคอร์เทกซ์ และสตีล โดยในชั้นเอพิเดอร์มิสของลําต้นประกอบด้วยเซลล์ผิว 
เซลล์คุม บริเวณคอร์เทกซ์ของลําต้นจะไม่กว้างมากและค่อนข้าง ชิดกับช้ันสตีลแยกได้ยาก ในต้นท่ีโตเต็มท่ีจะ
พบไซเล็มทุติยภูมิและโฟลเอ็มทุติยภูมิอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ในช้ันสตีล นอกจากนี้ในต้นท่ีโตเต็มท่ียังพบช่องพิธขนาด
ใหญ่ใบของต้อยติ่งไทย ใบเดี่ยว รูปมนรี โคนใบสอบ ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย สีของหลังใบเข้มกว่าทอ้ง
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ใบ การเรียงตัวของใบบนกิ่งเป็นแบบสลับระนาบเดียว ขนาดของใบต้อยติ่งไทย เมื่อช่วงอายุเจริญเติบโตเต็มท่ี
ใบจะมีความยาว 5-10 เซนติเมตร ส่วนขนาด ความกว้างของใบต้อยติ่งไทยในช่วงอายุโตเต็มท่ีจะมีความกว้าง 
2-5 เซนติเมตร ของใบอ่อนจะมีสีเขียวอ่อน โค้งมน ผิวใบเรียบ และจะมีสีเขียวเข้มเมื่อใบเจริญเติบโตเตม็ท่ี 
ขอบ ใบเว้าและหยัก ผิวใบเรียบ ด้านบนของใบจะมีสีเขียวเข้มกว่าด้านล่างของใบ รูปร่างใบต้อยติ่งไทยเป็นรูป
รี ปลายมน ลักษณะของเส้นใบต้อยต่ิงไทยสานกันเป็นร่างแห เส้นใบด้านล่าง ใบนูนกว่าด้านบนใบ โครงสร้าง
ภายในของใบมีการเรียงตัวของเนื้อเยื่อ 3 กลุ่ม คือ เอพิเดอร์มิส มีโซฟิลล์ และกลุ่มท่อ ลําเลียง โดยเอพิเดอร์
มิสของใบประกอบด้วยเซลล์ผิว เซลล์คุมค่อนค้างชัดเจน มีเอพิเดอร์มิสด้านบน และด้านล่าง ในชั้นมีโซฟิลล์ 
ด้านบนของใบจะพบแพลิเซดมีโซฟิลล์เรียงตัวอยู่ซึ่งจะมีสีเขียวเข้ม เนื้อเยื่อส่วนใหญ่เป็นพาเรงคิมาท่ีมีคลอโรพ
ลาสต์เรียกคลอเรงคิมา ส่วนด้านล่างของใบจะพบสปันจีมีโซฟิลล์มีสีอ่อนกว่า เนื่องจากมีคลอโร-พลาสต์น้อย
กว่า กลุ่มท่อลําเลียงบริเวณเส้นกลางใบจะมีขนาดใหญ่ ไซเลมเรียงตัวอยู่ด้านบน โฟลเอมเรียงตัวอยู่ด้านล่าง 
ดอกเดี่ยว ดอกเป็นรูปกรวย ออกดอกตามยอด และซอกใบเป็นช่อๆ 3-6 ดอกกลีบเลี้ยง 5 แฉก กลีบดอกสี
ม่วงอ่อน โคนเช่ือมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉก 5 แฉก ในช่วงอายุโตเต็มท่ี ดอกต้อยต่ิงไทย ส่วนปลายกว้าง 3-
4 เซนติเมตร ดอกยาว 3-5 เซนติเมตรสี ลักษณะ และจํานวนกลีบดอกของต้อยติ่งไทย พบว่า สีของกลีบดอก
ท่ีอ่อนจะมีสีขาวปนเหลือง เมื่อมีขนาดโตขึ้นจะเริ่มปนด้วยสีม่วงบริเวณปลายกลีบดอก ทําให้มองเห็นเป็นสีขาว
ปนม่วง กลีบดอก ลักษณะผิวเรียบ ค่อนข้างบาง เกสรเพศผู้ ประกอบด้วย ก้านชูอับละอองเรณู อับละอองเรณู 
มีลักษณะกลมแบนสีเหลือง มีจำนวน 2คู่ 1คู่ ก้านชูอับละอองเรณูสั้น อีก 1 คู่ ก้านชูอับละอองเรณูยาว 
ล้อมรอบเกสรเพศเมียซึ่งมี 1 อันอยู่ตรง กลาง ท้ังนี้จะเห็นว่ามีเกสรเพศผู้มากกว่าเกสรเพศเมียเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการปฏิสนธิต่อไป 

จากการศึกษาโดยการสังเกต และใช้แว่นขยาย และกล้องสเตอริโอ พบว่า เกสรเพศเมีย อยู่ชั้นในสุด 
ประกอบด้วย ยอดเกสรเพศเมีย มีลักษณะเป็นตุ้มเหนียวสีเหลือง ก้านเกสรเพศเมียยาว รังไข่เป็นแบบรังไข่ 
เหนือวงกลีบ โดยอยู่ติดกับฐานรองดอก มีลักษณะพองเป็นกระเปาะ รูปกลมรี ภายในมีไข่ โครงสร้างภายใน
ของดอกต้อยต่ิงไทยท่ีโตเต็มท่ีจะพบ เกสรตัวเมีย 1 อัน มีสีเหลืองลักษณะเป็นตุ้ม เหนียว และพบเกสรเพศผู้ 
4 อัน มีเรณูสีเหลืองล้อมรอบเกสรเพศเมีย 1คู่ ก้านชูอับละออกเรณูสั้น อีก 1 คู่ ก้านชูอับละอองเรณูยาว
ภายในรังไข่พบออวุล10 – 24 ออวุลผลของต้อยติ่งไทยเป็นประเภทผลเดี่ยว รูปร่างผลเป็นฝักทรงกระบอก 
แหลมหัวแหลม ผลอ่อนมีสีเขียวเข้ม ผลแก่สีน้ำตาลเข้มหรือดำ ผิวเรียบ ฝักแตกแบบผักกาดเมื่อแก่ เมล็ดเรียง
ตัวอยู่ในผลท่ีมีลักษณะเป็นฝัก โดย 1 ฝักจะมีเมล็ดเรียงตัวอยู่ประมาณ 10-24เมล็ด ขึ้นกับความยาวของผล 
เมล็ดรูปทรงกลม เมล็ดอ่อนสีขาวปนเหลือง เมล็ดแก่สีน้ำตาลเข้ม ผิวเรียบมีขนโครงสร้างภายในของเมล็ดพบว่า 
เมื่อส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์มีลักษณะเรียบ มีเนื้อสีน้ำตาลอ่อนปนขาว  

 
ลักษณะทางนิเวศวิทยา 
ต้อยติ่งไทยเจริญเติบโตได้ดีในดินท่ีมีลักษณะดินร่วนซุย มีจุลินทรีย์ในดินปานกลาง สีดินน้ำตาลถึงเข้ม 

ความช้ืนในดินต้องมีค่าสูงเพราะต้อยต่ิงไทยเป็นพืชชอบน้ำ ดินท่ีใช้ปลูกต้องมีค่า pH เป็นกลาง อุณหภูมิในดิน 
ไม่ควรสูงจัดจนเกินไป สภาพอากาศที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของต้อยติ่งไทยควรมีความชื้นสัมพัทธ์ใน
อากาศ สูงหรือในช่วงฤดูหนาว ภูมิภาคท่ีเหมาะต่อการเจริญเติบโตของต้อยติ่งไทยคือ ภาคเหนือ  

 
การดูแลรักษา 
ดิน ดินท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้อยติ่งไทย คือ ดินร่วนปนดินทราย 



๘๘ 
 

น้ำและความชื้น ต้อยติ่งไทยสามารถเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่มีความชื้นสูง แสง ต้อยติ่งไทย
เจริญเติบโตได้ดีในบริเวณท่ีมีแสงแดดจัด ถ้าปริมาณแสงต่อวันมาก 

โรคและแมลง 
ไม่มีโรคและแมลงท่ีสำคัญ 
การนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
ต้อยติ่งไทยรับประทานได้ท้ังยอดอ่อน ดอกและผล ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารหลายชนิด เช่น 

แกงส้ม แกงเผ็ด แกงเลียง ผัดน้ำมันหอย ยำ รับประทานสดหรือลวกจ้ิมกับน้ำพริก ผักและใบเป็นยา สมุนไพร
แก้หวัด แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ดอกช่วยขับน้ำดี ละลายนิ่ว ช่วยให้เจริญอาหาร 
ประกอบด้วยธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส และมีวิตามินซีสูง 

การศึกษาต้อยต่ิงไทยครั้งนี้ส่งผลกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และชุมชนในเขตอําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก 

 
ด้านวิชาการ 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีนำมาประกอบการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย ทำ

ให้นักเรียนเกิดความสนใจในการศึกษาพรรณไม้ ทำการทดลอง ค้นคว้าส่ิงท่ีสนใจในสวนพฤกษศาสตร์ ส่งผลให้
นักเรียนได้รู้จักพืชชนิดต่างๆ มากขึ้น เกิดความตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความ ใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกให้เห็นความงดงาม ประโยชน์ และคุณค่าของพรรณไม้ 

 
ด้านภูมิปัญญา 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคมเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพรรณ ไม้

ที ่ปลูกในโรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วยพรรณไม้ที ่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น อาหาร ยา 
สมุนไพร ปราบศัตรูพืช ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณีและความเช่ือของท้องถิ่น อําเภอเมือง
ตากท่ีประกอบไปด้วยประชาชนหลายเช้ือชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราช

กุมารี ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างดีเย่ียม เพราะนักเรียนในโครงการฯ ได้มีความ อดทน
ต่อการปฏิบัติงาน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งหน้าท่ีกันตามงานท่ีได้รับมอบหมาย ทําให้ นักเรียนมีจิตใจ
แจ่มใส ผ่อนคลายเมื่อได้เรียนรู้ในธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบๆตัว ส่งผลให้นักเรียน เกิดจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรธรรมชาติ มีความหวงแหนธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 
เร่ือง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 

เวลา ๖ ช่ัวโมง 
รายวิชา ชีววิทยา 3 รหัสวิชา ว32243 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนตากพิทยาคม  ตำบลระแหง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 

ครูผู้สอน  นางสาวพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง 
 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้  
มาตรฐาน ว 4.3 เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปล่ียนแก๊สและคายน้ำของพืช การลำเลียงของ

พืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รวมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
๒. ผลการเรียนรู้  

สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของพืช โครงสร้าง และหน้าท่ีของพืชดอก  
การแลกเปล่ียนแก๊สและการคายน้ำ และกระบวนการลำเลียง 
๓. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

อวัยวะพื้นฐานของพืชประกอบด้วย ราก ลำต้น และใบ มีความแตกต่างของโครงสร้างภายนอก 
โครงสร้างภายใน และหน้าท่ี อวัยวะแต่ละส่วนของพืชมีความสัมพันธ์กันโดยพืชมีการแลกเปล่ียนแก๊ส  
การคายน้ำ และการลำเลียงน้ำ แร่ธาตุและสารอาหาร  
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ (K) 
 วิเคราะห์โครงสร้างภายนอก โครงสร้างภายใน และหน้าท่ีของอวัยวะพืชดอกได้  
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

มีทักษะการปฏิบัติการทดลองศึกษาโครงสร้างภายในของส่วนต่างๆของพืชดอกได้ 
ด้านคุณลักษณะ (A) 

  มีความใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ได้ตามศักยภาพ 
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5. สาระการเรียนรู้  

5.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
1. เนื้อเยื่อพืชประกอบด้วยเนื้อเยื่อเจริญ และเนื้อเยื่อถาวรซึ่งพบอยู่ในโครงสร้างทุกส่วนของพืช ทำ

หน้าท่ีแตกต่างกันไปตามตำแหน่งท่ีอยู่และลักษณะของเซลล์ในเนื้อเยื่อ  
2. ราก ลำต้น และใบเป็นอวัยวะพื้นฐานท่ีสำคัญของพืชดอก โดยรากทำหน้าท่ียึดลำต้น ดูดน้ำและ

สารอาหาร ลำต้นทำหน้าท่ีชูกิ่ง ใบ ดอก และผล ส่วนใบทำหน้าท่ีสร้างอาหาร แลกเปล่ียนแก๊สและคายน้ำ 
3. พืชมีการแลกเปล่ียนแก๊สและการคายน้ำผ่านทางปากใบเป็นส่วนใหญ่ การปิด-เปิดของปากใบมีผล

ต่อการลำเลียงน้ำและสารอาหารจากรากสู่ลำต้น แลใบ อาหารท่ีพืชสร้างขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสงจะถูกลำเลียงไปใช้ยังส่วนต่าง ๆ ของพืชเพื่อการเจริญเติบโต 

5.2 สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
- 

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

๗. การบูรณาการ 
รูปแบบสอดแทรก 
 

๘. ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
1. ใบงานท่ี 1 การศึกษาลักษณะภายนอกท้ังต้น (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 

1.1 การศึกษาลักษณะภายนอกของราก (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
1.2 การศึกษาลักษณะภายนอกของลำต้น (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
1.3 การศึกษาลักษณะภายนอกของใบ (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
1.4 การศึกษาลักษณะภายนอกของดอก (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
1.5 การศึกษาลักษณะภายนอกของผล (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
1.6 การศึกษาลักษณะภายนอกของเมล็ด (พืชศึกษาต้อยติง่ไทย) 

๒. ใบงานท่ี 2 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ลักษณะภายนอกส่วนต่าง ๆ ของพืช (พืชศึกษาต้อยต่ิงไทย) 
       ตอนท่ี 2 การกำหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช (พืชศึกษาต้อยต่ิงไทย) 

๓. ใบงานท่ี 3 การเรียนรู้แต่ละเรื่อง แต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อยโครงสร้างภายนอก 
(พืชศึกษาต้อยต่ิงไทย) 
๔. ใบงานท่ี 4 การนำข้อมูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างโครงสร้างภายนอก 
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(พืชศึกษาต้อยต่ิงไทย) 
๕. ใบงานท่ี 5 การศึกษาลักษณะภายในของพืชแต่ละส่วน (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 

5.1 การศึกษาลักษณะภายในของราก (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
5.2 การศึกษาลักษณะภายในของลำต้น (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
5.3 การศึกษาลักษณะภายในของใบ (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
5.4 การศึกษาลักษณะภายในของดอก (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
5.5 การศึกษาลักษณะภายในของผล (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
5.6 การศึกษาลักษณะภายในของเมล็ด (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 

๖. ใบงานท่ี 6  ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ลักษณะภายในส่วนต่าง ๆ ของพืช (พืชศึกษาต้อยต่ิงไทย) 
ตอนท่ี 2 การกำหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช (พืชศึกษาต้อยต่ิงไทย) 

๗. ใบงานท่ี 7 การเรียนรู้แต่ละเรื่อง แต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อยโครงสร้างภายใน 
(พืชศึกษาต้อยต่ิงไทย)  
๘. ใบงานท่ี 8 การนำข้อมูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างโครงสร้างภายใน (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) 
 

๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น  ๕ ขั้น ดังนี้ 
ขั้นสร้างความสนใจ 
1. ครูนำนักเรียนทบทวนเรื่องเนื้อเยื่อพืช 

โดยครูแสดงภาพเนื้อเยื่อแต่ละชนิดและใช้คำถามดังนี้  
จากภาพมีเนื้อเยื ่ออะไรบ้าง มีความแตกต่างและมีหน้าท่ี
อย่างไรบ้าง จากนั้นเล่นเกมตอบคำถามโดยใช้สื่อออนไลน์ 
Kahoot.it เพื่อกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจ 

 
2. ครูนำนักเรียนสนทนาโดยบอกว่า  

เมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว นักเรียนก็ได้รู้จักเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ในพืช ซึ่งจะมีการทำงานประสานกันเป็นโครงสร้างหรือ
อวัยวะต่างๆ ของพืช อวัยวะเหล่านั้นได้แก่อะไรบ้าง  
(ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด) 
3. ครูถามว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่า เนื้อเยื่อต่างๆ ที่นักเรียนได้ศึกษาไป จะมารวมเป็นโครงสร้างของพืชได้ 
อย่างไร และทำหน้าท่ีอะไรบ้าง ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาจากกิจกรรมต่อไปนี้ 
 

ขั้นสำรวจและค้นหา 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่องโครงสร้างและหน้าท่ีของราก ลำต้น ใบ ผล และเมล็ด 

โดยใช้สื่อ Power Point เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก และสื่อวีดิทัศน์ จากนั้นใช้คำถามเพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์ และหาคำตอบ 

2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมเรื่องการศึกษาส่วนประกอบโครงสร้างภายนอกและภายในของต้อยติ่ง
ไทย ดังนี้ 
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2.1 ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตามวิธีการเรียนรู้ กลุ่มละ 4-๕ คน จำนวน 1๒ กลุ่ม จากนั้น 
  ครูกล่าวว่า “ต้อยติ่งไทยเป็นไม้ล้มลุก ขึ้นกระจายอยู่ทั่วโรงเรียน นำมาใช้ประโยชน์ในการ
เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ โรงเรียนตากพิทยาคม จึงได้จัดให้มีพื้นท่ีศึกษาต้อยติ่งไทยท่ีเกิดขึ้นเอง
ในบริเวณโรงเรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเป็นการสร้าง
ความตระหนักให้กับเยาวชน เห็นคุณ รู้ค่าของพืชพรรณ การศึกษาทางพฤกษศาสตร์ ด้านรูปลักษณ์ 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เราจึงนำต้อยติ่งไทยเป็นพืชศึกษาในกิจกรรมนี้” 

๒.๒ ครูแจกใบงานให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด และอธิบายข้ันตอนการทำใบงาน 
๒.๓ ครูให้ทุกกลุ่มลงพื้นท่ีสำรวจพรรณไม้ในบริเวณโรงเรียน (พื้นท่ีศึกษา) เพื่อสำรวจต้อยต่ิง

ไทย โดยครูกำหนดให้ 
กลุ่มท่ี 1 และ ๒ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของรากต้อยต่ิงไทย 
กลุ่มท่ี ๓ และ ๔ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของลำต้นต้อยติ่งไทย 
กลุ่มท่ี ๕ และ ๖ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของใบต้อยติ่งไทย 
กลุ่มท่ี ๗ และ ๘ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของดอกต้อยต่ิงไทย 
กลุ่มท่ี ๙ และ ๑๐ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของผลต้อยติ่งไทย 
กลุ่มท่ี ๑๑ และ ๑๒ ศึกษาโครงสร้างภายนอกและภายในของเมล็ดต้อยติ่งไทย 
๒.๔ แต่ละกลุ่มศึกษาลักษณะโครงสร้างภายนอกแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทยโดยสังเกต    และ

บันทึกผลการศึกษาตามคำชี้แจง ลงในใบงานที่ ๑.๑ - ใบงานที่ ๑.๖ พร้อมทั้งชี้บอกส่วนประกอบ
ต่างๆ และระบุมาตราส่วน 

2.๕ ครูอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติการทดลองศึกษาโครงสร้างภายในของราก ลำต้น ใบของ
ต้อยติ่งไทยตามขวางโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและศึกษาโครงสร้างภายในของดอก ผล และ
เมล็ดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ตามบทปฏิบัติการท่ี ๑ เรื่อง โครงสร้างภายในของราก ลำ
ต้น และใบ และบทปฏิบัติการท่ี ๒ เรื่องโครงสร้างภายในของดอกต้อยต่ิงไทย ดังนี้ 

1) แต่ละกลุ ่มนำราก ลำต้น และใบของต้อยติ ่งไทยมาทำการศึกษาลักษณะ
โครงสร้างภายใน การศึกษาในครั้งนี้ใช้การเตรียมตัวอย่างด้วย การทำสไลด์ชั่วคราว (wet 
mount) โดยเตรียมเนื้อเยื่อ ที่ต้องการศึกษาให้เป็นชิ้นบางๆ (Section) และนำไปศึกษา
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ตามบทปฏิบัติการท่ี ๑ เรื่อง โครงสร้างภายในของราก ลำ
ต้น และใบ จากนั้นบันทึกผลการศึกษาลงในใบงานท่ี ๕.๑ – ใบงานท่ี ๕.๓ 

๒) แต่ละกลุ่มนำดอกต้อยต่ิงไทย ศึกษาโครงสร้างภายใน และวิเคราะห์ส่วนประกอบ 
ตามบทปฏิบัติการท่ี ๒ เรื่องโครงสร้างภายในของดอกต้อยต่ิงไทย และบันทึกผล 

๒) แต่ละกลุ่มนำดอก ผล และเมล็ด ของต้อยติ่งไทย มาทำการศึกษาลักษณะ
โครงสร้างภายในภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้สเตอริโอ จากนั้นบันทึกผลการศึกษาลงใน 
ใบงานท่ี ๕.๔ - ใบงานท่ี ๕.๖ 
๒.๖ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทย (โครงสร้าง

ภายนอกและโครงสร้างภายใน) ในประเด็นดังนี้ 
๑) ตอนที่ ๑ วิเคราะห์ส่วนประกอบของพืชทั้งภายนอกและภายในของต้อยติ่งไทย 

โดยแยกโครงสร้างที่สังเกตเห็นในแต่ละส่วนประกอบ จากนั้นบันทึกผลการศึกษาในรูปแบบ
ผังมโนทัศน์ ลงในตอนที่ ๑ ใบงานที่ ๒ (โครงสร้างภายนอก) และใบงานที่ ๖ (โครงสร้าง
ภายใน) 
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๒) ตอนที่ ๒ กำหนดเรื ่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนประกอบย่อยของต้อยติ่งไทย 
ได้แก่ รูปร่าง รูปทรง และกำหนดเรื่องให้ครบทุกส่วนประกอบของพืช ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ 
ดอก ผล และเมล็ด สี ผิว เนื้อ ขนาด เช่น รูปร่างของใบตอนปลายริมขวา เป็นต้น  โดยนำ
ข้อมูลจากตอนท่ี 1 มากำหนด/ต้ังช่ือเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ลงในตอนท่ี ๒ ใบงานท่ี ๒ (โครงสร้าง
ภายนอก) และใบงานท่ี ๖ (โครงสร้างภายใน) 

3) จากนั้นให้ให้แต่ละกลุ่มเลือกชื่อเรื่องที่นักเรียนได้กำหนดของส่วนประกอบย่อย
มา 1 หัวข้อ เพื่อทำการศึกษาท้ังโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายใน โดยให้นักเรียนทำ
ท้ังหมด ๑๐ ซ้ำ โดยวาดภาพและบันทึกผลการศึกษาลงใน 

- ใบงานท่ี 3 การเรียนรู้แต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อยโครงสร้างภายนอก 
- ใบงานท่ี 7 การเรียนรู้แต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อยโครงสร้างภายใน 
๔) เมื่อนักเรียนทำการศึกษา ๑๐ ซ้ำเกี่ยวกับแต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อยแล้วให้

นักเรียนนำข้อมูลท่ีได้มาเขียนเปรียบเทียบแสดงความแตกต่างในแต่ละเรื่อง  โดยบันทึกผลลง
ใน 

- ใบงานท่ี 4 การนำข้อมูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างโครงสร้างภายนอก 
- ใบงานท่ี 8 การนาข้อมูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างโครงสร้างภายใน 

บันทึกข้อมูลผลการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง โดยแสดงข้อมูลท่ีได้จากการเรียนรู้ เน้นความกระชับ 
เข้าใจง่าย  

3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม โดยให้แต่ละกลุ่มนำเสนอหน้าช้ันเรียน    เพื่อ
ร่วมกันวิเคราะห์ความเหมือน และความแตกต่างโครงสร้างภายนอก ภายใน และหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของ
ต้อยติ่งไทย 

ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปในประเด็นดังนี้ 

1.1 เปรียบเทียบโครงสร้างภายนอกของส่วนต่างๆ ของต้อยติ่งไทย 
1.2 เปรียบเทียบโครงสร้างภายในส่วนต่างๆ ของต้อยติ่งไทย 
1.3 หน้าท่ีของโครงสร้างต่างๆของต้อยติ่งไทย 

  ขั้นขยายความรู้ 
  ๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในของพืชดอก โดยใช้สื่อ Power 
Point 

ขั้นประเมิน 
๑. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าช้ันเรียนเกี่ยวกับผลการทำกิจกรรมการศึกษาส่วนประกอบ 

โครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในของต้อยติ่งไทย 
๒. ครูตรวจผลงานนักเรียน ในการทำใบงานท่ี ๑ - ๘ ให้คำแนะนำและแก้ไข  
๓. ครูให้คะแนนพฤติกรรมระหว่างปฏิบัติการทดลอง และความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน  

โดยใช้แบบสังเกต 
 
 
 
 



๙๗ 
 

๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   
๑๐.๑ สื่อ 
1) ใบงานท่ี 1 การศึกษาลักษณะภายนอกท้ังต้นของต้อยติ่งไทย  

1.1 การศึกษาลักษณะภายนอกของรากต้อยต่ิงไทย  
1.2 การศึกษาลักษณะภายนอกของลำต้นต้อยติ่งไทย 
1.3 การศึกษาลักษณะภายนอกของใบต้อยต่ิงไทย  
1.4 การศึกษาลักษณะภายนอกของดอกต้อยต่ิงไทย  
1.5 การศึกษาลักษณะภายนอกของผลต้อยติ่งไทย  
1.6 การศึกษาลักษณะภายนอกของเมล็ดต้อยติ่งไทย  

ใบงานท่ี 2  ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ลักษณะภายนอกส่วนต่าง ๆ ของต้อยติ่งไทย 
ตอนท่ี 2 การกำหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทย 

ใบงานท่ี 3 การเรียนรู้แต่ละเรื่อง แต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อยโครงสร้างภายนอกของ 
   ต้อยติ่งไทย 

ใบงานท่ี 4 การนำข้อมูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างโครงสร้างภายนอกของต้อยติ่งไทย 
ใบงานท่ี 5 การศึกษาลักษณะภายในของพืชแต่ละส่วนของต้อยติ่งไทย  

5.1 การศึกษาลักษณะภายในของรากต้อยต่ิงไทย 
5.2 การศึกษาลักษณะภายในของลำต้นต้อยติ่งไทย  
5.3 การศึกษาลักษณะภายในของใบต้อยติ่งไทย  
5.4 การศึกษาลักษณะภายในของดอกต้อยต่ิงไทย  
5.5 การศึกษาลักษณะภายในของผลต้อยติ่งไทย  
5.6 การศึกษาลักษณะภายในของเมล็ดต้อยติ่งไทย  

ใบงานท่ี 6  ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ลักษณะภายในส่วนต่าง ๆ ของพืช  
ตอนท่ี 2 การกำหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช  

ใบงานท่ี 7 การเรียนรู้แต่ละเรื่อง แต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อยโครงสร้างภายในของต้อยติ่งไทย 
ใบงานท่ี 8 การนำข้อมูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างโครงสร้างภายในของต้อยติ่งไทย 
๒) Power point เรื่องโครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอก 
๓) ส่ือออนไลน์ Kahoot 
๔) บทปฏิบัติการท่ี ๑ เรื่อง โครงสร้างภายในของราก  ลำต้น และใบ 
๕) บทปฏิบัติการท่ี ๒ เรื่อง โครงสร้างภายในของดอกต้อยต่ิงไทย 
๑๐.๒ แหล่งเรียนรู้ 
๑) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
๒) ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
๓) ห้องปฏิบัติการชีววิทยา โรงเรียนตากพิทยาคม 
 
 



๙๘ 
 

๑๑. การวัดผลประเมินผล 

 

๑๒. ความเห็นและข้อเสนอแนะของครูนิเทศ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย/หัวหน้าสถานศึกษา 

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

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

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

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

(ลงช่ือ)..................................................ผู้นิเทศ 
                            (นางอรวรรณ จันทร์บุตร) 

                          ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้(K) ประเมินใบงาน แบบประเมินใบงาน ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านทักษะกระบวนการ(P) ประเมินการปฏิบัติการ
ทดลอง 

แบบประเมินการ
ปฏิบัติการทดลอง 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์(A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมต้ังแต่
ระดับดีขึ้นไป 



๙๙ 
 

1๓. บันทึกผลการสอน 
        1)  ผลการเรียนรู้ 
            1.1)  ผู้เรียนท่ีผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน ...๗๗...  คน   คิดเป็นร้อยละ ......๑๐๐......... 
            1.2)  ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน ......-....... คน  คิดเป็นร้อยละ .........-............ 
                    1 ........................................   สาเหตุ ............................................................................ 
                    แนวทางแก้ปัญหา : ....................................................................................................... 
            1.3)  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้แก่ .....................-........................... 
                    แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ............................-........................................................ 

 1.4)  ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) :  นักเรียนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างภายนอก โครงสร้างภายใน  
และหน้าท่ีของอวัยวะพืชดอกได้  

 1.5)  ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P) :  นักเรียนสามารถปฏิบัติการทดลองศึกษาโครงสร้าง 
ภายในของส่วนต่างๆของพืชดอกได้ 

            1.6)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) : นักเรียนมีความใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 
        2)  ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี) ...............................-....................................................................... 
        3)  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ....................................-....................................................................... 
 
                                                              ลงช่ือ .......................................... ผู้สอน 
                                                                    (นางสาวพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง)  
                                                                    ตำแหน่ง       ครู               . 
     ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
 

ลงช่ือ ............................................... ผู้นิเทศ 

                                          (นางอรวรรณ จันทร์บุตร) 

                            ตำแหน่ง       ครู               . 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



๑๐๑ 
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๑๑๗ 
 



๑๑๘ 
 



๑๑๙ 
 



๑๒๐ 
 



๑๒๑ 
 

 



๑๒๒ 
 



๑๒๓ 
 



๑๒๔ 
 

 

 



๑๒๕ 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เร่ือง การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เวลา ๔ ชั่วโมง 

รายวิชา ชีววิทยา ๕  รหัสวิชา  ว ๓๓๒๔๕ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖1 

โรงเรียนตากพิทยาคม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
ครูผู้สอน  นายกิตติพงศ์  สิริมูลเครือ 

......................................................................................................................................................................... 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

 

๒. ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
๑. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายการศึกษาความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต การจัดหมวดหมู่ของ

ส่ิงมีชีวิต  ช่ือของส่ิงมีชีวิต  และการระบุชนิด 

๓. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
ชื่อของสิ่งมีชีวิตเป็นชื่อที่ตั ้งขึ ้นเพื่อใช้เรียกสิ่งมีชีวิตให้ มีความเข้าใจที่ตรงกัน ประกอบด้วย ช่ือ

วิทยาศาสตร์ ช่ือสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ในระดับสปีชีส์ประกอบด้วยช่ือสองส่วนคือ ช่ือจีนัส และชื่อท่ีระบุสปี
ชีส์ 

การศึกษาข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ของพรรณไม้เป็นการศึกษาในเรื่องของการเขียนช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือ
วงศ์ ช่ือสามัญ ช่ือพื้นเมือง ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ นิเวศวิทยา เวลาออกดอก เวลาติดผล การขยายพันธุ์ 
การใช้ประโยชน์ และประวัติพันธุ์ไม้ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. เปรียบเทียบข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ และการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙ และ ๑๐) 

ในเอกสาร ก.๗-๐๐๓ ท่ีมีข้อมูลพรรณไม้ได้ (K) 



๑๒๖ 
 

๒. นักเรียนเขียนช่ือวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้ รวมท้ังอธิบายความหมายของช่ือวิทยาศาสตร์ตาม
หลักการเขียนช่ือวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง (K) 

 

ผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน 
ด้านความรู้ (K) 

 ๑. เปรียบเทียบข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ และการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙ - ๑๐)ใน
เอกสารก.๗-๐๐๓ ท่ีมีข้อมูลพรรณไม้ได้ 

๒. การเขียนช่ือวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รวมทั้งอธิบายความหมายของช่ือ
วิทยาศาสตร์ตามหลักการเขียนช่ือวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

- สืบค้น และบันทึกข้อมูลพฤกษศาสตร์ 
 

 ด้านคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
 - มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  
 

๕. สาระการเรียนรู้  
๕.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  ๑. การศึกษาความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 
  ๒. การจัดหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิต  ช่ือของส่ิงมีชีวิต  และการระบุชนิด 
๕.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

                     -  
๖. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
  ๑. ความสามารถในการคิด  

 ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 ๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

           ๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 

๗. การบูรณาการ 
รูปแบบสอดแทรก  

 

๘. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
  ๘.๑ ใบงานท่ี ๑ แบบบันทึกข้อมูลพฤกษศาสตร์ของพืชในพื้นท่ีศึกษา 
  ๘.๒ ใบความรู้ท่ี ๑ เรื่อง ข้อมูลพฤกษศาสตร์ และการเขียนช่ือวิทยาศาสตร์ 
 
 
 



๑๒๗ 
 

๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นสร้างความสนใจ 

๑. ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยนำภาพตัวอย่างของพืชแต่ละชนิดท่ีมีช่ือสามัญท้องถิ่น เช่น มะละกอ 
น้ำเต้า ฝรั่ง เป็นต้น มาอภิปรายร่วมกัน โดยใช้คำถามดังนี้ 

- จากภาพพืชชนิดนี้ในท้องถิ่นนักเรียนเรียกว่าอะไร  
- แต่ละท้องถิ่นมีชื่อเรียกแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

  ๒. ครูนำอภิปรายเพื่อช้ีให้เห็นถึงความสำคัญของการตั้งช่ือว่า ช่ือท้องถิ่นอาจทำให้เกิดความสับสนใน
การเรียกเนื่องจากเป็นการตั้งขึ้นเพื่อความสะดวกในการสื่อสารระหว่างกลุ่มคนในท้องถิ่น ดังนั้นจึงต้องมีช่ือ
สามัญ (common name) ที ่ตั ้งขึ ้นเพื ่อให้เข้าใจตรงกัน เช่น สับปะรด เป็นชื ่อสามัญไทย มีช่ือสามัญ
ภาษาอังกฤษว่า pineapple ช่ือท้องถิ่น สับปะรด (ภาคกลาง) บักนัด (ภาคอีสาน) มะนัด มะขะนัด (ภาคเหนือ) 
ย่านัด ย่านนัด ขนุนทอง (ภาคใต้) เป็นต้น 
 ๓. ครูใช้คำถามเพิ่มเติมเพื่อนำมาสู่ประเด็นการอภิปรายดังนี้ 
  - นักเรียนคิดว่าช่ือของส่ิงมีชีวิตมีความสำคัญ และมีประโยชน์อย่างไร 
 ๔. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปท่ีว่า ช่ือของ
ส่ิงมีชีวิตมีความสำคัญ เนื่องจากส่ิงมีชีวิตในโลกนี้มีหลากหลายชนิด จึงจำเป็นต้องมีช่ือเรียกเพื่อให้รู้ว่าส่ิงมีชีวิต
นั้นเป็นส่ิงมีชีวิตชนิดใด 
 

 ขั้นสำรวจและค้นหา 
 ๑. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง ข้อมูลพฤกษศาสตร์ และการเขียนช่ือวิทยาศาสตร์แล้ว ครูและ
นักเรียนร่วมกนัอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ 
  ๒. ครูให้นักเรียนจับคู่เพื่อนคู่คิดพิชิตความรู้ โดยใหศึ้กษาลักษณะภายนอกของพืชศึกษาต้อยติ่งไทยใน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในเขตพื้นท่ีศึกษาท่ี ๒ โรงเรียนตากพิทยาคม แล้วบันทึกลักษณะท่ีสังเกต  
 ๓. ครูแจกเอกสาร ก.๗-๐๐๓ ของพืชศึกษาต้อยต่ิงไทย เพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้มาจาก
การสังเกต ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้ 
  ๔. ครูแจกใบงาน แบบบันทึกข้อมูลพฤกษศาสตร์และการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙ 
และหน้า ๑๐) พร้อมท้ังเอกสาร ก.๗-๐๐๓ ท่ีมีข้อมูลพรรณไม้ของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย 
 ๕. นักเรียนแต่ละคู่ศึกษาข้อมูลพรรณไม้จากเอกสาร ก.๗-๐๐๓ (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย) ที่ได้รับ
มอบหมายพร้อมทั้งสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียนเพิ่มเติม ได้แก่ ห้องสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ห้องสมุดโรงเรียน อินเตอร์เน็ต เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงท่ีน่าเช่ือถือ นำไปสู่การบันทึก
ผลท่ีถูกต้อง 

๖. การบันทึกข้อมูลพฤกษศาสตร์ (หน้า ๙) นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ 
   
 
 



๑๒๘ 
 

 ข้อมูลพฤกษศาสตร์ (หน้า ๙)  
 นักเรียนเปรียบเทียบข้อมูลสรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๘) และข้อมูลที่ศึกษา
จากเอกสาร หนังสืออ้างอิง หรือเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ แล้วตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อนำข้อมูลท่ี
ถูกต้องบันทึกในข้อมูลพฤกษศาสตร์ (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙) โดยบันทึกข้อมูล ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ช่ือสามัญ 
ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ เวลาออกดอก เวลาติดผล การขยายพันธุ์ การใช้ประโยชน์ 
ประวัติพันธุ์ไม้ และเอกสารอ้างอิง   
  ๗. นักเรียนบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม (หน้าท่ี ๑๐) มีรายละเอียดดังนี้ 

     การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม (หน้าที่ ๑๐) 
       - สืบค้นและศึกษา สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ท่ีไม่มีการบันทึกในหน้าท่ี ๑-๙ 
       - บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ประวัติการนำเข้ามาปลูกในโรงเรียน เวลาการออกดอกหรือติดผล

นอกฤดูกาล หรืออื่น ๆ ของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย และให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูลกับหนังสือเรียน เอกสารจาก
ห้องสมุดหรือเว็บไซต์เกี่ยวข้อง  
        ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 

๓. ครูสุ่มนักเรียนออกมานำเสนอผลงานพร้อมท้ังร่วมอภิปรายความหมายของช่ือวิทยาศาสตร์ท่ี 
นักเรียนสืบค้นมา และบอกวิธีการสืบค้นข้อมูลการเปรียบเทียบข้อมูล 

  ๒. ครูต้ังคำถามในแนวทางดังนี้เพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และนำไปสู่การสรุป 
         - นักเรียนคิดว่าช่ือวิทยาศาสตร์มีความสำคัญ และประโยชน์ในการนำไปใช้อย่างไร 
         - ถ้านักเรียนไปพบพืชริมลำธารชนิดหนึ่งซึ่งไม่เคยรู้จัก นักเรียนจะมีวิธีในการสืบค้นหาข้อมูลพืช
ชนิดนั้นได้อย่างไรบ้าง 
         - การเก็บรวบรวมข้อมูลทางพฤกษศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรบ้าง 
     ๓. ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องช่ือวิทยาศาสตร์ในหนังสือเรียนรายวิชาชีววิทยา ๕ หน้า ๑๐-๑๑ ช่วยกัน
สรุปเรื่องการเขียนข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ แล้วบันทึกลงในสมุด 
 

   ขั้นขยายความรู้ 

      ๑. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ท่ีถูกต้อง โดยใช้ส่ือ Power point 
เรื่อง ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์และการทำ เอกสาร ก.๗–๐๐๓  หน้า ๙-๑๐   
   ๒. ครูแนะนำแหล่งสืบค้นข้อมูล เช่น เว็บไซต์ หนังสือ สารานุกรม จากเอกสารอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
เพิ่มเติมใหก้ับนักเรียน  
 

    ขั้นประเมิน 
       ๑. ครูตรวจผลงานนักเรียน ในการทำใบงาน เรื่องข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ เอกสาร ก.๗–๐๐๓ หน้า 
๙-๑๐  ให้คำแนะนำ และแก้ไขข้อมูล  
       ๒. ครูให้คะแนนความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 
 

๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   



๑๒๙ 
 

  ๑๐.๑ ส่ือ 
   ๑๐.๑.๑  ภาพตัวอย่างของพืช 
   ๑๐.๑.๒  ใบความรู้ ๑ เรื่อง ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์และหลักการเขียนช่ือวิทยาศาสตร์ 
   ๑๐.๑.๓  ใบงานท่ี ๑ เรื่อง การบันทึกข้อมูลพฤกษศาสตร์ 
   ๑๐.๑.๔  หนังสือเรียนรายวิชาชีววิทยา เล่ม ๕ (สสวท.) 
   ๑๐.๑.๕  Power point เรื่อง ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ 
    ๑๐.๒ แหล่งเรียนรู้ 
   ๑๐.๒.๑ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
   ๑๐.๒.๒ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา โรงเรียนตากพิทยาคม 
   ๑๐.๒.๓ ห้องสมุดโรงเรียนตากพิทยาคม 

๑๑. การวัดผลประเมินผล 

 
 
๑๒.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อำนวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ......................................................... 
                                                                           (........................................................) 
                                                                          ตำแหน่ง............................................. 

การประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้(K) ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านทักษะกระบวนการ(P) การสังเกตกระบวน 
การทำงานกลุ่ม 

แบบสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมดีระดับ ๓ 



๑๓๐ 
 

บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
๑. ผลการจัดการเรียนรู้ 
๑.๑) ผู้เรียนท่ีผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน..................คน คิดเป็นร้อยละ............................................................ 
๑.๒) ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน..................คน คิดเป็นร้อยละ........................................................ 

๑.…………………………………………สาเหตุ............................................................................................. 
๒.…………………………………………สาเหตุ............................................................................................. 

 แนวทางการแก้ปัญหา....................................................................................................................... 
๑.๓) นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้แก่................................................................................................. 

แนวการพัฒนา/ส่งเสริม.................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
๑.๔) ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
๑.๕) ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)..................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
๑.๖) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ................................................................................................. 

   ................................................................................................................................................................... 
๒. ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี) ...................................................................................................................... 
๓. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)..................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ......................................................... 
                                                                                (นายกิตติพงศ์  สิริมูลเครือ) 
                                                                                       ตำแหน่ง.ครู 

 

 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

 

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



๑๓๒ 
 

 

 

 

 



๑๓๓ 
 

 

 

 



๑๓๔ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๕ 
 

    
 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน     เร่ือง คู่อันดับ 
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน     รหัสวิชา ค ๓๑๑๐2                 เวลา  2 ชั่วโมง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔       ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖1 
ครูผู้สอน  นางสาวนิษฐา  ลิขิตสถาพร 
......................................................................................................................................................................... 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้  
           ค 1.2 ม.4-6 : เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูปความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรมและนำไปใช้          
  
๒. ตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด :  ม.5/1  ใช้ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันอธิบาย สถานการณ์ท่ีกำหนด 
 
3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเขียนกราฟของคู่อันดับแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุด 
ท่ีกำหนดให้ 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นำความรู้เรื่องการเขียนกราฟของคู่อันดับแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุดท่ีกำหนดให้ 
    มาเขียนกราฟของคู่อันดับแสดงการเจริญเติบโตของต้น “ต้อยติ่งไทย” ได้ตามสภาพความเป็นจริง 

     ผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน 
ด้านความรู้ (K) 
    - การอธิบายวิธีเขียนกราฟของคู่อันดับแสดงการเจริญเติบโตของต้น “ต้อยติ่งไทย” ได้ 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

 -  เขียนกราฟของคู่อันดับแสดงการเจริญเติบโตของต้น “ต้อยติ่งไทย” ได้ 
          ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
              -  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ทักษะการทำงานกลุ่ม 
 
5. สาระการเรียนรู้  
  กราฟของคู่อันดับแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุดท่ีกำหนดให้ 

 
6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร  



๑๓๖ 
 

๒. ความสามารถในการคิด  
          3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
7. การบูรณาการ 
 1. วิทยาศาสตร์ (การเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย”) 
 1. การใช้ภาษา (การเขียน) 
 

๘. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
  ใบงานท่ี ๑  เรื่อง  การศึกษาการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย” 
 ใบงานท่ี 2  เรื่อง  เขียนกราฟการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย” 
          ใบงานท่ี  3  เรื่อง  การเขียนแสดงความรู้สึก ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ   (การศึกษาและบันทึกการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย”) 
 1. ครูสนทนากับนักเรียนถึงการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย” ตามท่ีนักเรียนเคยเห็น  จากนั้น 
ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 - 6 คนโดยคละความสามารถ (เก่ง กลาง อ่อน) ศึกษาการเจริญเติบโตของต้น 
“ต้อยติ่งไทย” ในพื้นท่ีศึกษาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และข้อมูลจากการศึกษาของวิชาชีววิทยา 
ขั้นสอน  (การลงพื้นท่ีศึกษาพรรณไม้ท่ีสนใจ) 

1. ครูทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ ตาม ใบความรู้ท่ี 1 เรื่อง  
คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ 
       2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นท่ีศึกษา สังเกตการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย” ในพื้นท่ีศึกษา
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  แล้วบันทึกลงในใบงานท่ี  ๑  เรื่อง การศึกษาการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่ง
ไทย” 
 3. ครูแจกใบงานท่ี  2  เรื่อง  เขียนกราฟการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย” แต่ละกลุ่มทำใบงานท่ี 
2 หลังจากทำใบงานท่ี 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูกำหนดส่งใบงานท่ี  1 และ 2  
ขั้นสรุป  (การเรียนรู้การรายงานผลการเรียนรู้) 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอการเขียนกราฟการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย”หน้าช้ันเรียน  
 2. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปการเขียนกราฟ  จากนั้น ครูแจก ใบงานท่ี  3  เรื่องการเขียนแสดง
ความรู้สึก ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้ทำ เป็น
รายบุคคล  
 

๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   
       ๑๐.๑ ส่ือ 
                     10.1.1  ใบความรู้ท่ี 1 เรื่อง คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ 
               ๑๐.๑.๒  ใบงานท่ี ๑  เรื่อง การศึกษาการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย” 
   ๑๐.๑.3  ใบงานท่ี 2  เรื่อง เขียนกราฟการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย” 
                     10.1.4  ใบงานท่ี 3  เรื่อง การเขียนแสดงความรู้สึก ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
             ๑๐.๒ แหล่งเรียนรู้ 



๑๓๗ 
 

               ๑๐.๒.๑ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
   ๑๐.๒.๒ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
              ๑๐.๒.๓ ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนตากพิทยาคม 

๑๑. การวัดผลประเมินผล 

 
๑๒.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อำนวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
                                                                        ลงช่ือ......................................................... 

                                                                           (นางสาวนิรมล  เหลืองพิศาลพร) 
                                                                                  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

บันทึกผลหลังการสอน 
 

1. สรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน 

หลักฐานการเรียนรู้ 
(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 

วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้ (K) ตรวจประเมินผลงาน 
ใบงานท่ี 1. การศึกษาการ
เจริญเติบโตของต้น
“ต้อยติ่งไทย” 
ใบงานท่ี ๒. เขียนกราฟ
การเจริญเติบโตของต้น
“ต้อยติ่งไทย” 

แบบตรวจผลงาน ผ่านเกณฑ์ 
12 คะแนนขึ้นไป 

ด้านทักษะกระบวนการ (P) ตรวจประเมินผลงาน 
ใบงานท่ี 1. การศึกษาการ
เจริญเติบโตของต้น
“ต้อยติ่งไทย” 
ใบงานท่ี ๒. เขียนกราฟ
การเจริญเติบโตของต้น
“ต้อยติ่งไทย” 

แบบประเมินผลงาน ได้ระดับคุณภาพ 
ระดับ 2 (พอใช้) ขึ้นไป 

 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

ได้ระดับคุณภาพ  
ระดับ 2 (พอใช้) ขึ้นไป  



๑๓๘ 
 

ด้านความรู้(K) 
นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการเขียนกราฟของคู่อันดับแสดงการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย” 
 คิดเป็นร้อยละ 100 
 
ด้านทักษะกระบวนการ(P) 

           นักเรียนสามารถเขียนกราฟของคู่อันดับแสดงการเจริญเติบโตของต้น“ต้อยติ่งไทย” คิดเป็น 
           ร้อยละ ๑๐๐ 
  

ด้านคุณลักษณะ(A) 
นักเรียนมีวนิัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่ในเกณฑ์ผ่าน คิดเป็นร้อยละ 100 

ปัญหาอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
                                                                     

ลงช่ือ.....................................................ผู้สอน 
                                                                             (นางสาวนิษฐา  ลิขิตสถาพร) 
 

3.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อำนวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
                                                                        ลงช่ือ......................................................... 

                                                                           (นางสาวนิรมล  เหลืองพิศาลพร) 
                                                                                  ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 
ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



๑๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

 
 
 
 



๑๔๒ 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความน่าจะเป็น 
เร่ือง การทดลองสุ่ม    เวลา  ๒ ช่ัวโมง 
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน   รหัสวิชา ค 3210๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑   ปีการศึกษา ๒๕60 
โรงเรียนตากพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก ครูผู้สอน  นายวรุตม์  เครือแก้ว 
......................................................................................................................................................................... 
๓. มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ค 5.๒  : ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้              
อย่างสมเหตุสมผล 

๒. ตัวชี้วัด  
ค 5.๒ ม.4-6/2 :  อธิบายการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์และนำผลท่ีได้ไป

ใช้คาดการณ์ในสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ 
๓. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 

การวัดค่ากลางของข้อมูล 
การทดลองสุ่ม เป็นการกระทำซึ่งรู้ว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นเป็นอะไร แต่ไม่สามารถบอกได้ถูกต้องแน่นอน

ว่า ในแต่ละการทดลอง ผลท่ีเกิดจะเป็นอะไร 
 แซมเปิลสเปซ เป็นเซตของผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ท้ังหมดจากการทดลองสุ่ม 
 เหตุการณ์ เป็นสับเซตของแซมเปิลสเปซ ซึ่งมีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่เราสนใจจากการทดลองสุ่ม 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อธิบายและบอกความหมายของการทดลองสุ่มได้  
๒. หาจำนวนผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มจากสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ได้ 
๓. บอกความหมายและหาจำนวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซได้ 

 

ผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน 
ด้านความรู้ (K) 

- หาจำนวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซได้ 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

- ให้เหตุผล ส่ือสาร ส่ือความหมาย นำเสนอและเช่ือมโยงหลักการความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
-  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน  
 
๕. สาระการเรียนรู้  
 การทดลองสุ่ม เป็นการกระทำซึ่งรู้ว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นเป็นอะไร แต่ไม่สามารถบอกได้ถูกต้อง 



๑๔๓ 
 

 แน่นอนว่า ในแต่ละการทดลอง ผลท่ีเกิดจะเป็นอะไร 
 แซมเปิลสเปซ เป็นเซตของผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ท้ังหมดจากการทดลองสุ่ม 
 เหตุการณ์ เป็นสับเซตของเซตแซมเปิลสเปซ ซึ่งมีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่เราสนใจจากการทดลองสุ่ม๕. 
๖. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการคิด 

๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
          ๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
          ๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
๗. การบูรณาการ 

รูปแบบสอดแทรก  
 

๘. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
  ใบงาน การแตกกระจายเมล็ดต้อยติ่งไทยกับการทดลองสุ่ม 
 ๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น ๕ขั้น   ดังนี้ 
 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. นักเรียนกับครูร่วมสนทนาเรื่องเกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนคงได้ทำ 
   การทดลองมาบ้าง ผลการทดลองท่ีได้ในแต่ละครั้งส่วนใหญ่จะเหมือนเดิม เช่นการทดลอง 
   เรื่องเซลล์ไฟฟ้าเคมีผลไม้พบว่า ผลไม้ท่ีมีรสเปรี้ยว เช่น ส้ม มะนาว สับปะรดทำให้เกิดการเบนของเข็ม 
เครื่องวัด แสดงว่ามีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น  แต่การทดลองที่ไม่ใช่การทดลองวิทยาศาสตร์ นั้นผลที่ได้อาจจะไม่
เหมือนเดิม เช่น การสุ่มหยิบลูกแก้ว 1 ลูก จากถุงท่ีมี ลูกแก้วสีดำ สีแดง สีเหลือง สีเขียว อย่างละ 1 ลูก ผลท่ี
อาจจะเกิดขึ้น คือ หยิบได้  ลูกแก้วสีดำ สีแดง สีเหลือง สีเขียว 
          2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

๓. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน สนทนาเกี่ยวกับการทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ และ
เหตุการณ์ 

๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายผลการศึกษาการทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซและเหตุการณ์ส่ง
ตัวแทนนำเสนอผลการศึกษา ความรู้ท่ีได้หน้าช้ันเรียนจนครบทุกกลุ่ม  

๕. นักเรียนร่วมกนัสรุปความหมายของการทดลองสุ่ม และให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการ 
ทดลองสุ่มจากประสบการณ์ของนักเรียน โดยครูให้ความช่วยเหลือและแนะนำเพื่อความสมบูรณ์ 
ของบทเรียน 

๖. ครูสรุปเพิ่มเติม การทดลองสุ่ม (Random Experiment) เป็นการทดลองหรือกระทำซึ่งทราบว่า 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองนั้นอาจจะเป็นอะไรได้บ้าง แต่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าในการ 
ทดลองแต่ละครั้งจะเกิดผลลัพธ์อะไร จากผลลัพธ์ท้ังหมดเหล่านั้นเพื่อความเข้าใจตรงกัน 

๗. ครูติดแถบตัวอย่างการทดลองสุ่ม (1–4) บนกระดาน 
   ตัวอย่างที่ 1 การทดลองสุ่ม การโยนเหรียญ 1 อัน 1 ด้าน สนใจหน้าของเหรียญที่เกิดข้ึน 
      ผลลัพธ์ท้ังหมด   คือ หัว (H) ก้อย (T) 
      แซมเปิลสเปซ  คือ S = {H, T} 
     จำนวนผลลัพธ์ท้ังหมด คือ n (S) =  2 



๑๔๔ 
 

ตัวอย่างที่ 2 การทดลองสุ่ม   การโยนเหรียญ 2 อัน 2 ด้าน สนใจหน้าของ  
เหรียญที่เกิดข้ึน 

ผลลพัธ์ท้ังหมด   คือ หัวกับหัว (HH)หัวกับก้อย (HT)ก้อยกับหัว (TH) 
  ก้อยกับก้อย (TT) = {HH, HT, TH, TT} 
จำนวนผลลัพธ์ท้ังหมด  คือ n (S)  = 2  2 = 4 

ตัวอย่างที่ 3  การทดลองสุ่ม   การโยนลูกเต๋า 1 ลูก 1 ด้าน สนใจแต้มของลูกเต๋า 
ท่ีเกิดข้ึน 

ผลลพัธ์ท้ังหมด   คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6 
แซมเปิลสเปซ  คือ S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 
จำนวนผลลัพธ์ท้ังหมด  คือ n (S) = 6 

ตัวอย่างที่ 4  การทดลองสุ่ม   การโยนลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกนั 1 ด้าน สนใจแต้มของ  
ลูกเต๋าท่ีเกิดข้ึน 

ผลลพัธ์ท้ังหมด   คือ (1, 1), (1, 2), (1, 3), ..., (1, 6), (2, 1), ..., (2, 6), ...,  
(6, 6) 

แซมเปิลสเปซ  คือ S = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), ..., (1, 6), (2, 1), ...,  
(2, 6), ..., (6, 6)} 

จำนวนผลลัพธ์ท้ังหมด คือ n (S)  = 6 6 = 36 
๘. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันพิจารณา สังเกต วิเคราะห์ และอภิปรายสรุป จากตัวอย่างท้ัง 4 

เพื่ออธิบายผลลัพธ์ทั้งหมดจากการทดลองสุ่ม 
๙. ครูอธิบายเพิ่มเติม ผลลัพธ์ทั้งหมดจากการทดลองสุ่ม เรียกว่า แซมเปิลสเปซ (Sample  

Space) หรือ เซตของผลลัพธ์ตามท่ีกำหนดขอบเขตไว้ ซึ่งอาจเป็นผลลัพธ์บางส่วน หรือ 
ท้ังหมดจากการสุ่มการทดลองสุ่ม เราใช้สัญลักษณ์ S แทนแซมเปิลสเปซ และ n(S) แทน 
จำนวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซ เพื่อความเข้าใจตรงกัน 

๑๐. ครูอธิบายถึงผลลัพธ์ท่ีเราสนใจจากการทดลองสุ่ม หรือเรียกว่า เหตุการณ์ (Event) ให้   
   นักเรียนดูท่ีแถบตัวอย่างการทดลองสุ่ม (1–4) บนกระดาน ถ้านักเรียนจะสนใจผลลัพธ์ 
   บางตัวจากการทดลองสุ่ม เช่น  

   ตัวอย่างที่ 1 การทดลองสุ่ม   การโยนเหรียญ 1 อัน 1 ด้าน สนใจหน้าของเหรียญที่ 
   เกิดข้ึน 
      ผลลัพธ์ท้ังหมด   คือ หัว (H) ก้อย (T) 
     สนใจผลลัพธ์ท่ีออกหัว คือ หัว (H) = {1} 
 

ตัวอย่างที่ 2 การทดลองสุ่ม   การโยนเหรียญ 2 อัน 2 ด้าน สนใจหน้าของ  
เหรียญที่เกิดข้ึน 

ผลลพัธ์ท้ังหมด   คือ หัวกับหัว (HH)หัวกับก้อย (HT)ก้อยกับหัว (TH) 
  ก้อยกับก้อย (TT) = {HH, HT, TH, TT} 
สนใจผลลัพธ์ท่ีออกหัว คือ หัวกับหัว (HH) หัวกับก้อย (HT) 
และก้อยกับหัว (TH) = {3} 

ตัวอย่างที่ 3  การทดลองสุ่ม   การโยนลูกเต๋า 1 ลูก 1 ด้าน สนใจแต้มของลูกเต๋า 
ท่ีเกิดข้ึน 

ผลลพัธ์ท้ังหมด   คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6 



๑๔๕ 
 

สนใจผลลัพธ์ท่ีเป็น 6 คือ 6 = {1} 
ตัวอย่างที่ 4  การทดลองสุ่ม   การโยนลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกนั 1 ด้าน สนใจแต้มของ  

ลูกเต๋าท่ีเกิดข้ึน 
ผลลพัธ์ท้ังหมด   คือ (1, 1), (1, 2), (1, 3), ..., (1, 6), (2, 1), ..., (2, 6), ...,  

(6, 6) 
                    สนใจผลลัพธ์ท่ีรวมแต้มได้ 6 คือ (1, 5),(2, 4),(3, 3),(5, 1),(4, 2)={5} 

๑๑. นักเรียนช่วยกันสรุปและเรียกเซตท่ีเราสนใจเหลา่นี้ว่า เหตุการณ์ ซึ่งทุกเซตของเหตุการณ์จะเป็นสับเซต
ของเซตแซมเปิลสเปซโดยสรุปเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจตรงกันว่าเหตุการณ์ หมายถึง สับเซตของแซม
เปิลสเปซ ถ้ากำหนด แซมเปิลสเปซ เป็นS แล้ว Eเป็นเหตุการณ์ ก็ต่อเมื่อEV S 

๑๒. ครูติดแถบคำถามเหตุการณ์โดยนักเรียนจด และเสนอวิธีทำลงสมุดโจทย์ ในการทอดลูกเต๋า 2 ลูก 
จำนวน 1 ครั้ง จงหา 

1. แซมเปิลสเปซ 
2. จำนวนผลลัพธ์ในแซมเปิลสเปซ 
3. จำนวนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด 
4. เหตุการณ์ท่ีแต้มของลูกเต๋าท้ังสองเหมือนกัน 
5. เหตุการณ์ท่ีผลรวมแต้มของลูกเต๋าท้ังสองเท่ากับ 9 

   6. จำนวนเหตุการณ์ท่ีแต้มของลูกเต๋าท้ังสองลูกต่างกัน 
๑๓. ตัวแทนนำสมุดส่งให้ครูตรวจความถูกต้อง 

 ขั้นฝึกฝนผู้เรียน 
๑๔. นักเรียนทำแบบฝึกหัด 2.2 ก หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม. ๔ – ๖เล่ม ๒ 
๑๕. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเฉลยแบบฝึกหัด โดยครูให้ความช่วยเหลือและแนะนำ 

 ขั้นการนำไปใช้ 
๑๖. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเรื่อง การทดลองสุ่ม โดยนำส่ิงท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมา

สนทนาเพื่อนำเข้าสู่ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
๑๗.  ครูกล่าวว่าในชีวิตประจำวันเราเจอเหตุการณ์บางอย่างท่ีรู้ผลลัพธ์ว่าจะเกิดอะไรบ้าง แต่ไม่รู้ว่า

ในแต่ละเหตุการณ์จะได้ผลลัพธ์อย่างไร จากนั้นครูยกตัวอย่างการทดสอบการแตกของฝักต้อยต่ิง 
จากนั้นครูถามนักเรียนว่าเราจะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างเมื่อนำไปใส่ในน้ำ (แตก, ไม่แตก) ใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

๑๘. ครูถามนักเรียนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการทดลองสุ่มหรือไม่ (เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เป็นการทดลอง
สุ่มเนื่องจากเป็นการกระทำซึ่งรู้ว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นเป็นอะไร แต่ไม่สามารถบอกได้ถูกต้อง) 

๑๙. ครูถามนักเรียนว่าการทดสอบการแตกตัวของฝักต้อยติ่งจะเป็นอย่างไร จะมีการทดลองสุ่มเป็น
อย่างไรบ้าง และผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร เมื่อครูกำหนดจำนวนฝักต่าง ๆ 

๒๐. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มวาดภาพการทดลองสุ่มของการแตกของฝักต้อยต่ิง เมื่อ
จำกัดเวลาว่าฝักท่ีแตกหมายถึงฝักท่ีแตกภายในเวลา 1 วินาที และครูกำหนดจำนวนฝักท่ีใช้ในการ
ทดลองดังนี้ ๒ ฝัก, ๓ ฝัก, ๔ ฝัก และ ๕ ฝัก จากนั้นให้นักเรียนบันทึกลงในใบงานท่ี ๑ การแตก
กระจายของเมล็ดต้อยติ่งไทย 

๒๑. ครูให้นักเรียนเขียนผลลัพธ์ทั้งหมดท่ีเป็นไปได้ของเหตุการณ์ดังกล่าว และให้นักเรียนลองทดสอบเพื่อ
ดูผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 

 ขั้นสรุปความคิดรวบยอด 



๑๔๖ 
 

 ๒๒. นักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน การทดลองสุ่ม โดยครูให้ความช่วยเหลือและแนะนำเพื่อ 
        ความสมบูรณ์ของบทเรียน  
 

๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   
  ๑๐.๑ ส่ือ 
   ๑๐.๑.๑  แถบตัวอย่างการทดลองสุ่ม(1–4)   
  ๑๐.๑.๒  ใบงานท่ี ๑การแตกกระจายเมล็ดต้อยติ่งไทยกับการทดลองสุ่ม   
  ๑๐.๒ แหล่งเรียนรู้ 
  ๑๐.๒.๑ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
๑๑. การวัดผลประเมินผล 

 
๑๒.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อำนวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
                                                                        ลงช่ือ......................................................... 

                                                                           (........................................................) 
                                                                          ตำแหน่ง............................................. 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้(K) ตรวจผลการทำใบงานท่ี ๑ 
การแตกกระจายเมล็ดต้อยต่ิง
ไทยกับการทดลองสุ่ม 

ใบงานท่ี ๑ การแตก
กระจายเมล็ดต้อยติ่ง
ไทยกับการทดลองสุ่ม 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 
 

ด้านทักษะกระบวนการ
(P) 

ประเมินพฤติกรรมการทำใบ
งานท่ี ๑ การแตกกระจาย
เมล็ดต้อยต่ิงไทยกับการ
ทดลองสุ่ม 

แบบประเมินใบงาน 
การแตกกระจายเมล็ด
ต้อยติ่งไทยกับการ
ทดลองสุ่ม 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 
 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์(A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมดีระดับ ๓ 



๑๔๗ 
 

 
บันทึกผลหลังการสอน 

 
๑)  ผลการเรียนรู้ 
            ๑.๑)  ผู้เรียนท่ีผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน .....๔๒.......  คน   คิดเป็นร้อยละ ....๑๐๐........... 
            ๑.๒)  ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน ......-....... คน  คิดเป็นร้อยละ ........-....... 
                    ๑  ..............................................  สาเหตุ ............................................................................ 
                    ๒  ..............................................  สาเหตุ ............................................................................ 
                    แนวทางแก้ปัญหา ................................................................................................................ 
            ๑.๓)  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้แก่ ................................................................................... 
                    แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม .............................................................................................. 
                    ............................................................................................................................................... 
             ๑.๔)  ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) นักเรียนสามารถบอกความหมายของการทดลองสุ่มได้ ได้อย่าง 
  ถูกต้อง 

๑.๕)  ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P) นักเรียนสามารถหาจำนวนผลลัพธ์ของการทดลองสุ่มจาก 
        สถานการณ์ท่ีกำหนดให้ได้เป็นส่วนใหญ่  

๑.๖)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานท่ี 
         ได้รับมอบหมาย  
     ๒)  ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................ 

     ๓)  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) .......................................................................................................................... 
 
                                                                      ลงช่ือ ....................................... ผู้สอน 
                                                                             (......................................)  
                                                                        ตำแหน่ง       ครู               . 
 
 
 ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................................ 
                     ....................................................................................................................................... 
 
                                                                          ลงช่ือ .......................................... ผู้นเิทศ 
                                                                                ( ....................................... )  
                                                                          ตำแหน่ง ............................................    
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

 

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 

 



๑๔๙ 
 



๑๕๐ 
 

 
 

 
 
 
 



๑๕๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 

เร่ือง การแต่งกลอนดอกสร้อยเร่ืองดอกต้อยต่ิง 
เวลา  ๓  ช่ัวโมง 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา  ท๒๒๑๐๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัดตาก   

ผู้สอนนางสาวเกศสุดา   มุขพรม 
 

๑. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานท๔.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสารเขียนเรียงความย่อความและเขียนเรื่องราวรูปแบบต่างๆ  เขียน
รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ             
๒.  ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
 ม.๒/๕- การแต่งคำประพันธ ์
๓.  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การแต่งบทร้อยกรองเป็นการเลือกใช้คำข้อความท่ีสละสลวยในการถ่ายทอดความคิดความรู้สึกและ
จินตนาการให้มีความการสัมผัสคำสัมผัสความถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
               ๑.  แต่งกลอนดอกสร้อยได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 
๕. สาระการเรียนรู้ 
  การแต่งคำประพันธ ์
๖.  ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

๑.  ทักษะกระบวนการคิด 
๒.  ทักษะการเขียน 

๗. การบูรณาการ 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะบังคับกาพย์ยานี๑๑และสามารถแต่งกลอนดอกสร้อยในหัวข้องาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคม 
๘.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 

๑.  กลอนดอกสร้อยหัวข้อดอกต้อยต่ิงดอกไม้ประจำโรงเรียนตากพิทยาคม  จากแหล่งเรียนรู้สวน
พฤกษศาสตร์ภายในโรงเรียน 
 
๙.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
          ๑.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
          ๒.  ตอบคำถาม 



๑๕๓ 
 

          ๓.  ตรวจผลงาน 
   ขั้นนำ 
          ๑.ครูทบทวนความรู้เรื่อง  การแต่งกลอนดอกสร้อยพร้อมยกตัวอย่าง 
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายใบความรู้ท่ี ๑ เรื่อง การแต่งกลอนดอกสร้อย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
ขั้นสอน 

๓. ให้นักเรียนลงพื้นท่ีชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับธรรมชาติ ช่วยสร้าง 
แรงบันดาลใจในการเขียนบันเทิงคดีเกี่ยวกับพืชในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๔. ครูและนักเรียนสนทนาถึงต้นไม้ต่างๆซึง่เป็นต้นไมส้ามอย่าง ประโยชน์ส่ีอย่าง 
๕. นักเรียนศึกษาเอกสาร ก.๗-๐๐๓  ในห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๖. ให้นักเรียน ทำใบงานท่ี ๑ เรื่อง  การแต่งกลอนดอกสร้อยเกี่ยวกับพืชท่ีนักเรียนสนใจ 

ยกตัวอย่างเสนอหน้าช้ันเรียน ให้นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
  ๖. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ  ๔ – ๕  คน  ศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุดและ อินเทอร์เนต  
เกี่ยวกับการใช้คำศัพท์ในการแต่งคำประพันธ์ 
  ๗. ให้นักเรียนทุกกลุ่ม แต่งกลอนดอกสร้อยเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
 
ขั้นสรุป 
         ๘. ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการแต่งคำประพันธ์ เกี่ยวกับพืชท่ีนักเรียนสนใจใน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รวมทั้งร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินชิ้นงานของแต่ละกลุ่ม ด้วย
ความซื่อสัตย์ 
 
๑๐.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
           การพาไปชมแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
 
๑๑.  การวัด การประเมินผล 

สาระการเรียนรู้ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

ด้านความรู้ (K)  
 
 
 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
 
 
 
ด้านคุณลักษณะ (A)  

ตรวจใบงานการแต่ง
กลอนดอกสร้อย 
 
 
ประเมินการทำช้ินงาน 
 
 
  ประเมินคุณลักษณะ 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการทำงาน 

แบบประเมินใบงานการ
การแต่งกลอนดอกสร้อย 
 
 
แบบประเมินชิ้นงาน 
 
 
แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพไม่น้อยกว่า 
ระดับ ดี  
 
ผ่านเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพไม่น้อยกว่า 
ระดับ พอใช้ 
ผ่านเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพไม่น้อยกว่า 
ระดับ ดี 
 

 



๑๕๔ 
 

๑๒.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อำนวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
                                                                      ลงช่ือ......................................................... 

                                                                           (........................................................) 
                                                                          ตำแหน่ง............................................. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๕ 
 

 

 

 
 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



๑๕๖ 
 

 

 
 
 
 



๑๕๗ 
 

 

 
 
 
 
 



๑๕๘ 
 

 

 
 
 
 
 



๑๕๙ 
 

 

 
 
 
 
 



๑๖๐ 
 

 

 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

     
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เสนาะเสียงสำเนียงถ้อยบทร้อยแก้วร้อยกรองไทย 

เร่ือง   การแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ 
เวลา  3  ชั่วโมง 

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา  ท 31101 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561 
โรงเรียนตากพิทยาคม   ตำบลระแหง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 

นางสาวขวัญฤทัย  โพธิเสน  ครูผู้สอน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ท 4.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา                      
และพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 
2.  ตัวชี้วัด 
 ม.4 – 6/4. แต่งบทร้อยกรอง 
 
3. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 
 โคลงส่ีสุภาพ เป็นโคลงชนิดหนึ่งท่ีกวีนิยมแต่งมากท่ีสุด ด้วยเสน่ห์ของการบังคับวรรณยุกต์เอกโทอัน
เป็นมรดกของภาษาไทยท่ีลงตัวที่สุด คำว่า สุภาพ หรือ เสาวภาพ หมายถึงคำท่ีมิได้มีรูปวรรณยุกต์โคลงส่ีสุภาพ 
ปรากฏในวรรณกรรมไทย ต้ังแต่สมัยต้นอยุธยา ปรากฏในมหาชาติคำหลวงเป็นเรื่องแรก[2] และมีวรรณกรรม
ท่ีแต่งด้วยโคลงส่ีสุภาพ 3 เรื่อง ได้แก่ โคลงนิราศหริภุญชัย โคลงมังทราตีเชียงใหม่ และลิลิตพระลอสมัย
อยุธยาตอนกลาง วรรณกรรมท่ีใช้โคลงส่ีสุภาพ ได้แก่ โครงเรื่องพาลีสอนน้อง โคลงทศรถสอนพระราม  
และโคลงราชสวัสด์ิ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระนายรายณ์มหาราช โคลงเฉลิมพระเกียรติพระนารายณ์มหาราช 
โคลงนิราศนครสวรรค์ กาพย์ห่อโคลงและโคลงอักษรสามของพระศรีมโหสถสมัยอยุธยาตอนปลาย ได้แก่ โคลง
นิราศพระบาท โคลงนิราศเจ้าฟ้าอภัย และกาพย์ห่อโคลงพระราชนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรสมัยธนบุรี ได้แก่ 
โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี และลิลิตเพชรมงกุฎสมัยรัตนโกสินทร์ วรรณกรรมท่ีใช้โคลงส่ีสุภาพท่ีเด่น 
ๆ ได้แก่ ลิลิตตะเลงพ่าย โคลงนิราศนรินทร์ โคลงนิราศสุพรรณ โคลงโลกนิติ สามกรุงโคลงส่ีสุภาพเป็นคำ
ประพันธ์ที่กวีชอบแต่งและผ่านการพัฒนามายาวนานจนมีฉันทลักษณ์ท่ีลงตัวและเป็นแบบฉบับดังท่ียึดถือกัน
ในปัจจุบัน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E#cite_note-supaporn-2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C


๑๖๒ 
 

 โคลงส่ีสุภาพหนึ่งบทจะมี ๔ บรรทัด บรรทัดหนึ่งเรียกว่า "บาท" เพราะฉะนั้นโคลงส่ีสุภาพหนึ่งบท จะ
มี ๔ บาท ในบาทหนึ่งจะมี ๒ วรรค วรรคหน้าจะมี ๕ คำ วรรคหลังของบาทท่ี ๑ บาทท่ี ๒ และบาทท่ี ๓ จะมี 
๒ คำ ส่วนวรรคหลังของบาทท่ี ๔ จะมี ๔ คำ ซึ่งรวมแล้วโคลงส่ีสุภาพหนึ่งบทจะมีจำนวนคำท้ังส้ิน ๓๐ คำ
จำนวนพยางค์ต้องมีตามหน่วยที่ได้เขียนไว้ในแผนผัง ถ้าหากเป็นพยางค์ลักษณะของลหุอาจจะมีได้มากเกิน
กว่าท่ีแผนผังได้กำหนดไว้ก็ได้ แต่จะต้องไม่ยาวจนทำให้อ่านไม่ถูกทำนองและจังหวะการสัมผัส โคลงส่ีสุภาพมี
รูปแบบการสัมผัสดังแผนผัง นอกเหนือจากการสัมผัสบังคับตามแผนผังแล้ว นั้น ยังมีการสัมผัสอีกสองรูปแบบ
ท่ีช่วยเพิ่มความไพเราะให้กับคำประพันธ์ที่เป็นโคลงส่ีสุภาพยิ่งขึ้น 
 
4.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 4.๑  จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
  แต่งบทร้อยกรอง โคลงส่ีสุภาพ อย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับพืชศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม 
(ต้อยติ่งไทย) ให้ถูกหลักวิธีการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงส่ีสุภาพ 
 4.๒  จุดประสงค์การเรียนรู้นำทาง 
  4.2.1  อธิบายฉันทลักษณ์โคลงส่ีสุภาพได้ 
  4.2.2  สามารถค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับพืชศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม (ต้อยติ่งไทย) ได้ 
  4.2.3  แต่งบทร้อยกรองโคลงส่ีสุภาพอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับพืชศึกษา 
โรงเรียนตากพิทยาคม (ต้อยติ่งไทย)  ให้ถูกหลักวิธีการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงส่ีสุภาพได้ 
 4.๓  ผลที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 
  4.3.1  ด้านความรู้ 
   1)  อธิบายฉันทลักษณ์และกลวิธีการแต่งบทร้อยกรองโคลงส่ีสุภาพได้  
  4.๓.๒  ด้านทักษะ/กระบวนการ 
   ๑)  มีทักษะการสืบค้นความรู้เกี่ยวกับต้นต้อยติ่งไทยจากแหล่งต่างๆ อย่าง
หลากหลาย 
   ๒)  มีทักษะและกระบวนการในการแต่งบทร้อยโคลงส่ีสุภาพท่ีถูกต้อง 
  4.๓.๓  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

   1) ใฝ่เรียนรู้ 
   2) มุ่งมั่นในการทำงาน 
   
 
  

5.  สาระการเรียนรู้ 
 1.  การศึกษาค้นคว้าความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 ๒.  หลักการแต่งบทร้อยกรองโคลงส่ีสุภาพ 



๑๖๓ 
 

 
6.  สมรรถนะสำคัญที่เกิดกับผู้เรียน (ตามแผนการจัดการเรียนรู้) 
 ๑.  ความสามารถในการส่ือสาร 
 ๒.  ความสามารถในการคิด 
 ๓.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
7.  การบูรณาการ 
 บูรณาการสอดแทรก 
 
๘.  ช้ินงาน / ภาระงาน 
 ชิ้นงาน  -  ผลงานการแต่งบทร้อยกรองโคลงส่ีสุภาพเกี่ยวกับพืชศึกษาของโรงเรียน 
               ตากพิทยาคม “ต้อยต่ิงไทย” 

ภาระงาน -  ใบงานการแต่งบทร้อยกรองโคลงส่ีสุภาพเกี่ยวกับพืชศึกษา โรงเรียนตากพิทยาคม  
     “ต้อยติ่งไทย” 
 
9.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 (ชั่วโมงที่ 1)   
 ขั้นนำ 
 ๑. ครูนำเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการแต่งบทร้อยกรองโคลงส่ีสุภาพ  โดยซักถามถึงประสบการณ์
ความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับบทร้อยกรองท่ีเคยเรียนมา (เช่น กลอนสุภาพ  กาพย์ยานี 11  กาพย์ฉบัง 16 
และกาพย์สุรางคนางค์ 28)  และให้นักเรียนช่วยกันอธิบายเกี่ยวกับฉันทลักษณ์ต่างๆ ของคำประพันธ์ที่เคย
เรียนมา 
 2.  ครูเขียนผังบังคับโคลงส่ีสุภาพบนกระดาน  แล้วให้นักเรียนตอบว่าเป็นคำประพันธ์ชนิดใด  
เมื่อนักเรียนตอบถูก  ครูจึงแจกใบความรู้เกี่ยวกับการแต่งบทร้อยกรองโคลงส่ีสุภาพแก่นักเรียนทุกคน 
   

 ขั้นสอน 
         3.  ครูแจกใบความรู้เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองโคลงส่ีสุภาพ  นักเรียนช่วยกันศึกษาและร่วมกันสรุป 
อภิปราย เกี่ยวกับฉันทลักษณ์และส่ิงท่ีควรระมัดระวังในการแต่งบทร้อยกรอง โคลงส่ีสุภาพ 

4.  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามหลังจากนั้นร่วมกันอภิปรายสรุปฉันทลักษณ์โคลงส่ีสุภาพ 
5.  ครูมอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้  
 -  ก่อนท่ีจะพบครูในคาบต่อไปลงพื้นท่ีชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยเฉพาะศึกษา

ลักษณะของต้อยติ่งไทย  เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับธรรมชาติและลักษณะของต้อยติ่งไทย 
 -นักเรียนศึกษาเอกสาร ก.๗-๐๐๓  ในห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และศึกษาข้อมูล

เกี่ยวกับต้อยติ่งในแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้มีข้อมูลมาสร้างสรรค์บทร้อยกรองโคลงส่ีสุภาพ 
 



๑๖๔ 
 

(ชั่วโมงที่ 2) 
 6.  ครูให้นักเรียนจับคู่แล้วแจกใบงานท่ี 1 เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองโคลงส่ีสุภาพเกี่ยวกับพืชศึกษา 

โรงเรียนตากพิทยาคม  “ต้อยติ่งไทย” 
 7.  นักเรียนท้ังคู่ช่วยกันทำใบงาน เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองโคลงส่ีสุภาพเกี่ยวกับพืชศึกษา 

โรงเรียนตากพิทยาคม  “ต้อยติ่งไทย” 
(ชั่วโมงที่ 3) 
8.  ครูสุ่มนำผลงานของนักเรียนประมาณ 2 – 3 ช้ินงาน มาฉายท่ีจอทึบแสง  แล้วให้นักเรียนช่วยกัน

ตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน  และวิพากษ์ข้อดี ข้อด้อยของผลงาน 
ขั้นสรุป 

  ๙. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการแต่งบทร้อยกรองโคลงส่ีสุภาพเกี่ยวกับพืชศึกษา 
โรงเรียนตากพิทยาคม  “ต้อยติ่งไทย” 
 
 
๑0.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 

 1.  ใบความรู้ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองโคลงส่ีสุภาพ 
2.  ใบงานท่ี 1 เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองโคลงส่ีสุภาพเกี่ยวกับพืชศึกษา โรงเรียนตากพิทยาคม  

“ต้อยติ่งไทย” 
 
11.  การวัดและประเมินผล 

หลักฐานการเรียนรู้ 

(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ผลงานการแต่งบทร้อย
กรองโคลงส่ีสุภาพ
เกี่ยวกับพืชศึกษา 
โรงเรียนตากพิทยาคม         
“ต้อยติ่งไทย” 

ตรวจประเมินผลงานการแต่ง
บทร้อยกรองโคลงส่ีสุภาพ
เกี่ยวกับพืชศึกษา โรงเรียนตาก
พิทยาคม  “ต้อยต่ิงไทย” 

แบบประเมินผลงานการ
แต่งบทร้อยกรองโคลงส่ี
สุภาพเกี่ยวกับพืชศึกษา 
โรงเรียนตากพิทยาคม 
“ต้อยติ่งไทย” 

ผ่านการประเมินระดับดี
ขึ้นไป 

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

ประเมินคณุลกัษณะ 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- มุ่งม่ันในการทำงาน 

แบบประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ ผ่านเกณฑ์การตัดสินคุณภาพไม่น้อย
กว่า ระดับ ด ี

 



๑๖๕ 
 

 

 

 



๑๖๖ 
 

 

 
 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



๑๖๗ 
 

 

 
 
 



๑๖๘ 
 

 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๐ 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    ช่ือหน่วยการเรียนรู้ Modern Living เวลา ๒ ช่ัวโมง 
เร่ือง Popping Pod    รายวิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน    รหัส อ ๒๑๑๐๒ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนตากพิทยาคม     อำเภอเมือง       จังหวัดตาก        นางศิริวรรณ เสือสุวรรณ   ครูผู้สอน 

......................................................................................................................................................................... 
๑ . มาตรฐานการเรียนรู้ 
ต ๑.๒ 
 
ต ๓.๑ 

มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่าง               
มีประสิทธิภาพ 
ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพฒันา 
แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

๒.  ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
ม. ๑/๑ 
ม. ๑/๔ 

พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ 
และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

 

๓.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
การเขียนเพื่อให้ข้อมูล เป็นกระบวนการท่ีสำคัญท่ีนักเรียนจะต้องนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า  

รวมทั้งวงคำศัพท์ท่ีมีมาใช้ในการเขียนให้ข้อมูลเพื่อส่ือให้คนอื่นเข้าใจ และการมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลเพื่อ
แสวงหาความรู้จะเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูงต่อไป 
 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑) เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) ได้ 

๕.สาระการเรียนรู้ 
๕.๑สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

             ๑.การเขียนเพื่อให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น 
             ๒.การค้นคว้า รวบรวม สรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ 

๕.๒ สาระรายวิชา 
    ๑. Parts of plants: Flower, Fruit, Stem, Leaf, Bud, Primary root, Secondary root   
              ๒. Information about Popping Pod 
     -บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้นกัเรียนค้นคว้าข้อมูลต้อยติ่งไทย พรรณไม้ท่ีเป็น 



๑๗๑ 
 

               พืชศึกษาเพื่อให้ข้อมูล 
๕.๓ สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

 - 
๖. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการเขียนส่ือสารเพื่อให้ข้อมูล 
          ๔. ความสามารถในการแสวงหาความรู้ ใช้เทคโนโลยี  
๗. การบูรณาการ 

รูปแบบสอดแทรก  
๘. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
 - รายงานผลการเรียนรู้ การเขียนให้ข้อมูลพรรณไม้ พืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) 
๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 

Presentation 
๑. ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับพรรณพืชในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน

(แบบ ก.๗-๐๐๓) จากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคม  
๒. ครูซักถามนำนักเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของพืช Parts of plant: Flower, Fruit, Stem, 

Leaf, Bud, Primary root, Secondary root  โดยให้นักเรียนค้นหาคำสำคัญท่ีเรียนจากเว็ปไซต์ 
หรือดูจาก Youtube (Parts of a plant) เพื่อให้นักเรียนเห็นตัวอย่างประโยครูปแบบต่างๆ โดยใช้           
คำสำคัญท่ีครูกำหนดให้เป็นหลัก 

๓. ครูนำเสนอวิธีการเขียนประโยคจากคำศัพท์ Parts of plant บนกระดาน  
A flower is beautiful.  I like to eat fruit. และสุ่มตัวอย่างนักเรียนให้นำเสนอประโยคท่ี
ค้นหา เพื่อเป็นตัวอย่างท่ีหลากหลาย 

๔. ครูนำเสนอวิธีการหาข้อมูลต้อยต่ิงไทยจากเว็ปไซต์โดยให้นักเรียนใช้โทรศัพท์ของตนเองหรือของ
เพื่อน 

Practice 
๕. ให้นักเรียนจับกลุ่มฝึกเขียนประโยคจากคำท่ีครูกำหนดให้ โดยค้นคว้าจากเว็ปไซต์ ตรวจคำตอบ

พร้อมกันท้ังช้ัน 
๖. ให้นักเรียนท้ังช้ันลงไปศึกษาพรรณพืชในสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตากพิทยาคม และนำข้อมูล

ท่ีได้มาฝึกเขียนประโยคเกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชบนกระดาน 
๗. ตรวจผลงานเป็นระยะ โดยดูความเป็นระเบียบและความต้ังใจ 

Production 
๘. ให้นักเรียนทำใบงาน ท่ี ๑ เรื่อง Parts of plant และใช้คำศัพท์เกี่ยวกับส่วนประกอบของพืช 

เขียนประโยค 
๙. ให้นักเรียนทำใบงานท่ี ๒ ค้นคว้าหาข้อมูลพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) จากคำถามท่ีกำหนดให้  

          ๑๐. ครูตรวจผลงานนักเรียนตามแบบประเมิน 
          ๑๑. ให้นักเรียนเขียนความรู้สึก ความพอใจ หรือส่ิงท่ีนักเรียนเรียนได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม 



๑๗๒ 
 

๑๐.สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
     ๑๐.๑ ส่ือ 
      ๑๐.๑.๑ เว็บไซต์สำหรับการสืบค้นข้อมูล http://www.google.co.th/Youtube ท่ีเกี่ยวกับ  
                        Parts of plant, Popping Pod https://youtu.be/eS03p-9tIa0 
             ๑๐.๑.๒ ใบงานท่ี ๑ เรื่อง Parts of plant 
             ๑๐.๑.๓ ใบงานท่ี ๒ เรื่อง Popping Pod 
 

     ๑๐.๒ แหล่งเรียนรู้ 
             ๑๐.๒.๑ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
             ๑๐.๒.๒ อินเทอร์เน็ต หาข้อมูลพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย)           
 
๑๑.การวัดผลประเมินผล 
 

ด้านความรู้ (K)  
เขียนประโยคโดยใช้คำศัพท์Parts 
of a plant ได้ถูกต้อง 
 

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Popping Pod 
ได้ถูกต้อง 
 

ด้านทักษะกระบวนการ (P)       
ทักษะการทำงาน 
 
  

ด้านคุณลักษณะ (A)  
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
ประเมินใบงานท่ี๑ 
 
 

ประเมินใบงานท่ี๒ 
 

 
สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงาน 
 
 
ประเมินคุณลักษณะ 

 
แบบประเมินใบงานท่ี ๑  
 
 

แบบประเมินใบงานท่ี๒ 
 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม              
การทำงาน 
 
 
แบบประเมิน
คุณลักษณะ 

 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 
 
 

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 

 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ ๓ ข้ึนไป 
 

 
๑๒. ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
 
                                                                      ลงช่ือ.....................................................ผู้นิเทศ 

                                                                          (.................................................) 
        ………………./……………………/………….. 

 

http://www.google.co.th/
https://youtu.be/eS03p-9tIa0


๑๗๓ 
 

บันทึกผลหลังการสอน 

๑.สรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
๒.ปัญหาอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
๓.แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
 
                                                                        ลงช่ือ.....................................................ผู้สอน 

                                                                             (นางศิริวรรณ  เสือสุวรรณ) 
       ………………./……………………/………….. 

 
 
 
 
 



๑๗๔ 
 

 

 

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



๑๗๕ 
 

 

 

 

 



๑๗๖ 
 

 

 

 

 



๑๗๗ 
 

 

 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ Signs and Notices 

เร่ือง Introduce Toi Thing Thai เวลา ๔ ช่ัวโมง 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน – เขียน  รหัสวิชา อ ๒๓๒๐๘ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนตากพิทยาคม ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ครูผู้สอน  นางสาวนิตติยา   เงินแดง 
......................................................................................................................................................................... 
 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ต ๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ   และ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
๒. ตัวชี้วัด 
 ต ๔.๒ ม. ๓/๑  ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องใกล้ตัว     

๓. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
การเขียนเสนอและให้ข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร เช่น ใบงาน รวมทั ้งการปฏิบัติงานโดยใช้

แบบฝึกหัดเพื่อเขียนบรรยายโดยใช้โครงสร้าง Present Simple and  Question word ตามหลักไวยากรณ์ให้
ถูกต้องครบถ้วน 

การศึกษาข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ของพรรณไม้เป็นการศึกษาในเรื่องของส่วนประกอบของต้นไม้ บอก
ส่วนต่างๆของต้นไม้เป็นภาษาอังกฤษได้ 
 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. เขียนรายงานผลการเรียนรู้ เรื่อง Toi Thing Thai  ในรูปแบบเอกสารใบงานได้ 
๕. สาระการเรียนรู้  
 ๕.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  Communication: Toi Thing Thai   
  Grammar:    Simple present and Question words 
           Vocabulary:     Water anon , and My School Botanical Garden   
๕.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  ๑. บูรณาการกับข้อมูลเกี่ยวกับพืชท่ีศึกษาและข้อมูลในท้องถิ่นตามภูมิลำเนา 

๖. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร 
๗. การบูรณาการ 

รูปแบบสอดแทรก  



๑๗๘ 
 

 
 

๘. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
  - ใบงาน 
๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 
Warm Up 
 ๙.๑ นำเข้าสู่บทเรียนโดยการพูดคุยสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๙.๒ นักเรียนเข้าไปศึกษาดูต้นไม้ในบริเวณสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมปรึกษาหารือกับครูเพื่อหา
แนวทางในการศึกษาเรื่องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 
 ๙.๓ ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 ๙.๔ แจ้งให้นักเรียนทราบว่าโรงเรียนเรานำเสนอต้อยต่ิงเป็นพืชศึกษาในการขอป้ายงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนจาก โครงการอนุรักษ์พันธุ์พชือันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
Presentation 
 ๙.๕ นักเรียนศึกษาข้อมูลจากการสืบค้นของต้อยต่ิงไทยซึ่งเป็นพืชท่ีโรงเรียนตากพิทยาคมเสนอเป็นพืช
ศึกษาฝึกอ่านคำศัพท์บทความท่ีเกี่ยวข้องกับต้นต้อยติ่ง 
 ๙.๖ ครูให้นักเรียนศึกษาบทความ ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับต้นต้อยติ่ง 
Practice 
 ๙.๗ นักเรียนเขียนคำศัพท์ ประโยค ท่ีเกี่ยวข้องกับต้นต้อยติ่ง 
 ๙.๘ อ่านบทความต้ังคำถาม- คำตอบ และจับคู่อ่านบทสนทนา 
 ๙.๙ ครูตรวจสอบความถูกต้องของบทความท่ีเกี่ยวข้องกับต้นต้อยติ่ง 
 ๙.๑๐ ครูตรวจการทำงานของนักเรียนเป็นระยะและให้นักเรียนมีวินัย มีระเบียบ ในการทำงาน 
Production  
 ๙.๑๑ นักเรียนจับคู่อ่านบทสนทนาเกี่ยวกับต้อยติ่ง 
Wrap up  
 ๙.๑๒ ครูและนักเรียนสรุปองค์ความรู้ท้ังหมดท่ีได้เรียนร่วมกันเกี่ยวกับต้อยติ่ง 
 
๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   
  ๑๐.๑ ส่ือ 
   ๑๐.๑.๑ ใบความรู้ท่ี ๑ เรื่อง ต้อยติ่ง สรรพคุณและประโยชน์ของต้อยติ่ง  
   ๑๐.๑.๒ เว็ปไซด์เรื่อง ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ 
   ๑๐.๑.๓  ใบความรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน – เขียน อ ๒๓๒๐๘ 
    ๑๐.๒ แหล่งเรียนรู้ 
   ๑๐.๒.๑ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
   ๑๐.๒.๒ ห้องเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓โรงเรียนตากพิทยาคม 
   ๑๐.๒.๓ ห้องสมุดโรงเรียนตากพิทยาคม 
   ๑๐.๒.๔ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
 



๑๗๙ 
 

 
๑๑. การวัดผลประเมินผล 

 
๑๒.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อำนวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ......................................................... 

                                                                           (........................................................) 
                                                                          ตำแหน่ง............................................ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้(K) 
นักเรียนอ่าน 

ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านทักษะกระบวนการ(P) การสังเกตกระบวน 
การทำงานกลุ่ม 

แบบสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 
 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมดีระดับ ๓ 



๑๘๐ 
 

 
บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 

 
๑. ผลการจัดการเรียนรู้ 
๑.๑) ผู้เรียนท่ีผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน..................คน คิดเป็นร้อยละ............................................................ 
๑.๒) ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน..................คน คิดเป็นร้อยละ........................................................ 

๑.…………………………………………สาเหตุ............................................................................................. 
๒.…………………………………………สาเหตุ............................................................................................. 

 แนวทางการแก้ปัญหา....................................................................................................................... 
๑.๓) นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้แก่................................................................................................. 

แนวการพัฒนา/ส่งเสริม.................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
๑.๔) ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
๑.๕) ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)..................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
๑.๖) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 
๒. ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี) ...................................................................................................................... 
๓. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)..................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



๑๘๑ 
 

 
 
 



๑๘๒ 
 

 
 
 
 



๑๘๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 
 

     
 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบในชีวิตประจำวัน        รายวิชา ศิลปะพื้นฐาน  รหัสวิชา ศ๓๑๑๐๒    
เร่ือง สรรพคุณต้อยต่ิงไทย                                                             เวลา ๑  ชั่วโมง     
                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔        ภาคเรียนที่ ๒        ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียนตากพิทยาคม  ตำบลระแหง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 
ครูผู้สอน  นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติ 

......................................................................................................................................................................... 
๑. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
        การวาดภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูนการเขียนภาพการ์ตูนมีขั้นตอนเหมือนกับการเขียนภาพทั่วๆ ไป 
การเขียนภาพการ์ตูนได้ดีนั้นต้องฝึกทักษะการลากเส้นต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ แล้วลงมือวาดภาพการ์ตูน
ในลักษณะต่างๆ ได้ตามความสนใจ 
       

๒. มาตรฐานการเรียนรู้  
        ศ ๑/๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน    
 
๓. ตัวชี้วัด  
      ม. ๔-๖ /๑๑ วาดภาพระบายสีเป็นภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูน เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
สังคมใน 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อธิบายบอกและใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการวาดภาพการ์ตูนได้ (K) 
๒. บอกและนำเทคนิคไปใช้ในการวาดภาพการ์ตูนได้ (P) 
๓. วาดภาพการ์ตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคมในปัจจุบันได้ (A) 

 
ผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน         
            ด้านความรู้ (K)  
            -การใช้วัสดุและเทคนิคการวาดการ์ตูน 
            ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)  



๑๘๕ 
 

            -ทักษะการวาดการ์ตูน 
            ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
            -มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ  
 
๕. สาระการเรียนรู้  
   การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทการเขียนภาพการ์ตูน 
 
๖. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการคิด  

๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
          ๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
           
๗. การบูรณาการ 
         บูรณาการกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
๘. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
  ใบงาน ๑. เรื่อง วาดภาพการ์ตูนแนะนำข้อมูลสรรพคุณต้นต้อยติ่งไทย 
 

 
๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงท่ี ๑-๒ 
๑. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเขียนภาพการ์ตูน  
๒. ครูให้นักเรียนศึกษาในใบความรู้เรื่อง สรรพคุณต้นต้อยติ่งไทย 
๓. ครูให้นักเรียนเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวาดภาพให้พร้อมก่อนปฏิบัติกิจกรรม 
๔. ครูสาธิตวิธีการวาดภาพการ์ตูนเฉพาะใบหน้า วาดหน้าพี่สวนพฤกษ์ ซึ่งเป็นตัวละครสมมุติ ใหน้ักเรียนดู  
๕. ครูให้นักเรียนนำกรดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ขนาดกระดาษ A ๔ หรือพับครึ่ง ลักษณะเหมือนแผ่นพับ ร่างภาพ
แบ่งส่วนท่ีเป็นข้อความ และส่วนท่ีเป็นรูปการ์ตูน วางภาพคร่าวๆ ครูคอยแนะนำตลอดเวลาการปฏิบัติงาน 
๖. ครูสาธิตการลงสีภาพการ์ตูนใช้ปากกาศึกษาในใบความรู้เพิ่มเติม  
๗. ครูคัดเลือกผลงานท่ีดีเป็นตัวอย่างประมาณ ๒-๓ ช้ิน แล้วให้เจ้าของผลงานออกมานำเสนอผลงานท่ีหน้าช้ัน
เรียน โดยบอกวิธีการและเทคนิคในการเขียนภาพ 
 
๑๐. สื่อการเรียนรู้/ แหล่งเรียนรู้  
     ๑. ตัวอย่างภาพการ์ตูน 
     ๒. วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ 



๑๘๖ 
 

 

 
๑๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
     ๑. วิธีการวัดผลและประเมินผล 
            ใบงานท่ี ๑ 
  
๑๒.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อำนวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
 
                                                                        ลงช่ือ......................................................... 

                                                                           (........................................................) 
                                                                          ตำแหน่ง............................................. 

 
 
 
 
 
 
 

 
           

 
 
 

ชื่อ  (3 คะแนน)  (3  คะแนน)  (2 คะแนน)  (๒ คะแนน) 
 
 
 

๑.  การวาดรูปร่างคนได้สัดส่วนและตรงกับ
หัวข้อที่กำหนด 

๒.ความสวยงามของการใช้สี ๓.การจัดองค์ประกอบภาพ   ๔. ความตั้งใจความประณีต
ของผลงาน   

เลขที่ ๑     
เลขที่ ๒     
เลขที่ ๓     



๑๘๗ 
 

บันทึกผลหลังการสอน 
 

๑. สรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน 
ด้านความรู้(K) 

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
ด้านทักษะกระบวนการ(P) 

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
ด้านคุณลักษณะ(A) 

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

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

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

.........................................................................................................................................................................  
ปัญหาอุปสรรค 

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

                                                                    ลงช่ือ.....................................................ผู้สอน 
                                                                         (นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติ) 
 

 



๑๘๘ 
 

 

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



๑๘๙ 
 

 

 



๑๙๐ 
 

 



๑๙๑ 
 

 



๑๙๒ 
 

 



๑๙๓ 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้องค์ประกอบของนาฏศิลป์และละคร 

เวลา ๔ ช่ัวโมง 
รายวิชา  นาฏศิลป์ รหัส  ศ๒๒๑๐2 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๖1 
โรงเรียนตากพิทยาคม   จังหวัดตาก 
นางสาวภัทราพร  วงษ์วาท ผู้สอน 

---------------------------------------------------------- 
 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้  
  ศ ๓.๑  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์
ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
๒. ตัวชี้วัด   
  ศ ๓.๑ ม. ๒/๑ ออกแบบ และสร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเพื่อแสดงนาฏศิลป์และละคร
ท่ีมาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ 
   
๓.  สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 
  การแสดงละคร เป็นศิลปะที่ต้องอาศัยทักษะและความสามารถอย่างสูง นักแสดงต้องรู้จักท่ีจะแสวงหา
ความรู้ ฝึกฝนความพร้อมอยู่เสมอ ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ ท้ังนี้นักแสดงจะต้องเข้าถึงบทบาทท่ีตนแสดง 
ซึ่งเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดในการแสดง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครประเภทใดก็ตาม ท้ังละครรำและละครท่ีไม่ใช่
ละครรำ การแสดงละครแต่ละประเภท ผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการเลือกวิธีการแสดงส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
อำนวยการแสดง ได้แก่ ผู้อำนวยการแสดงท่ีมีอำนาจในการจัดการแสดง ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถมี
ทักษะในการจัดการแสดง มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ  
๔.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๔.๑   อธิบายหลักการจัดการแสดงละคร(K) 
  ๔.๒   จัดแสดงละคร(P) 
  ๔.๓   เห็นคุณค่าของการแสดงละคร  (A) 
 
๕.  สาระการเรียนรู้ 
  ๕.๑   ความรู้ 
   - องค์ประกอบของละคร 
                  - หลักการจัดการแสดง 
  ๕.๒  ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 



๑๙๔ 
 

             -  การให้เหตุผล  
           -  การสรุปความรู้ การปฏิบัติ/การสาธิต การประยุกต์ การนำเสนอผลงาน 
๖.  สมรรถนะสำคัญ 
  ๖.๑ความสามารถในการส่ือสาร 
  ๖.๒ ความสามารถในการคิด 
  ๖.๓   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  
๗. สาระการเรียนรู้สู่การบูรณาการ 

   - เรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก 
 

๘. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
    - ใบงาน เรื่องการออกแบบชุดเครื่องแต่งกายดอกต้อยต่ิงแนวสร้างสรรค์ 
 

๙. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงท่ี ๑ 
 ๙.๑  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

     ๙.๑.๑. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้ 
-  นักเรียนคิดว่าการแสดงละครของไทยมีอะไรบ้าง 

๙.๑.๒. ครูเปิดการแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ให้นักเรียนดู จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 

-  ละครท่ีนักเรียนได้ชม คือละครอะไร 
-  ละครท่ีนักเรียนได้ชมมีลักษณะการดำเนินเรื่อง เป็นอย่างไร  
-  นักเรียนชมละครเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไร  

 ๙.๒  ขั้นจัดการเรียนรู้ 
๙.๒.๑. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี ่ยวกับประวัติความเป็นมาของดอกต้อยติ่ง จากนั้นครูใช้

คำถาม เพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน ดังนี้ 
-  นักเรียนรู้จักดอกต้อยต่ืงหรือไม่  
-  นักเรียนคนใดเคยได้ชมการแสดงระบำดอกบัวบ้าง  
-  นักเรียนคิดว่าดอกต้อยต่ิงสีอะไร  
-  ดอกต้อยต่ิง มีประวัติความเป็นมาอย่างไร  

๙.๒.๒. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบความรู้ เรื่อง องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย , พร้อม
กับอธิบายเพิ่มเติม 

๙.๒.๓.  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกแบบเครื่องแต่งกายแนวจินตนาการ  โดยส่ังเกตดอกต้อยต่ิง 
๙.๒.๔  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่การออกแบบชุด เพื่อเตรียมความพร้อมในชั่วโมง

ต่อไป 
 
 
ช่ัวโมงท่ี ๒  

๙.๒.๕  นักเรียนและครูสนทนาถึงความรู้เดิมในช่ัวโมงท่ีแล้ว  

๘ 

๙ 



๑๙๕ 
 

๙.๒.๖ ครูสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการออกแบบชุดดอกต้อยติ่ง ว่ามีองค์ประกอบ
อะไรบ้าง 
๙.๒.๗ครูตรวจสอบความสมบูรณ์ขององค์ประกอบของชุด พร้อมกับให้คำแนะนำ เพื่อให้นักเรียน
ปรับปรุงในส่วนท่ียังไม่สมบูรณ์ 
 ๙.๓  ขั้นสรุป 
๙.๓.๑. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ของเพื่อนแต่ละกลุ่ม 
๙.๓.๒. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการทำงานเป็นระบบกลุ่ม นำเสนอข้อดี และข้อเสีย เพื่อนำไป

ปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 
 

๑o. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อและอปุกรณ์ 

๑o.๑. วีดีทัศน์การแสดงระบำสร้างสรรค์ 
๑o.๒. ใบความรู้ท่ี ๑ เรื่องการแสดงระบำสร้างสรรค์ 
๑o.๓. ใบงานเรื่องการออกแบบชุดเครื่องแต่งกายดอกต้อยต่ิงแนวสร้างสรรค์ 

 แหล่งเรียนรู้ 
๑o.๑.๑ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนตากพทิยาคม 

   ๑o.๒.๒ อินเทอร์เน็ต 
๑๓. การวัดผลและประเมินผล 

 
๑๒.ความเห็นและข้อเสนอแนะของครูนิเทศ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย/หัวหน้าสถานศึกษา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
           (ลงช่ือ).........................................................ผู้นเิทศ 
                                      (นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ)  
                                          ครูนิเทศ 

บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
 

การประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้(K) ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านทักษะกระบวนการ(P) ประเมินพฤติกรรมการ
ทดลอง 

แบบประเมิน
พฤติกรรมการทดลอง 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมดีระดับ ๓ 



๑๙๖ 
 

๑. ผลการจัดการเรียนรู้ 
๑.๑) ผู้เรียนท่ีผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน..................คน คิดเป็นร้อยละ.................................................... 
๑.๒) ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน..................คน คิดเป็นร้อยละ................................................ 

๑.…………………………………………สาเหตุ.................................................................................... 
๒.…………………………………………สาเหตุ.................................................................................... 

 แนวทางการแก้ปัญหา............................................................................................................... 
๑.๓) นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้แก่......................................................................................... 

แนวการพัฒนา/ส่งเสริม............................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
๑.๔) ผู้เรียนได้รับความรู้(K)............................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
๑.๕) ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P).............................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
๑.๖) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ......................................................................................... 

   ........................................................................................................................................................... 
๒. ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี) ................................................................................................................. 
๓. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)................................................................................................ 

 
 
 
 

       ลงช่ือ............................................................. 
                        ( นางสาวภัทราพร  วงษ์วาท ) 
                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



๑๙๗ 
 

 

 

 



๑๙๘ 
 

 

 

 

 

 



๑๙๙ 
 

 

 

 

 

 



๒๐๐ 
 

 

 

 

 



๒๐๑ 
 

 

 

 



๒๐๒ 
 

 

 

 

 

 



๒๐๓ 
 

 

 

 



๒๐๔ 
 

 

 

 



๒๐๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๖ 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ “ต้อยต่ิงไทย” เวลา 1 ชัว่โมง 

รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 23102 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

นางสาวสุวิมล  ฟักทองอยู่  ครูผู้สอน 
......................................................................................................................................................................... 

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้  
 ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
2.ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
 ม. 3/2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป 
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

 
๓. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ในทวีปอเมริกาเหนือมีการร่วมมือกันของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำและ
อากาศ มีการใช้พลังงานลมในการผลิตกระแสไฟฟ้าแทนน้ำมัน เช่นเดียวกับในประเทศบราซิลของทวีปอเมริกา
ใต้ที ่มีการผลิตเอทานอลเพื่อใช้แทนน้ำมันในรถยนต์ นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกายังมีการออกร่าง
กฎหมายเพื่อลดภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
  
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายแนวทางการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและ            
                 อเมริกาใต้ได้  (K) 
 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำแนวทางการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมาใช้ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมใน 
                  ท้องถิ่นได้ (P) 
 3. เพื่อให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน (A) 
 



๒๐๗ 
 

๕. สาระการเรียนรู้ 

3.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
2. ผลกระทบต่อเนื่องของส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ท่ีมีต่อประเทศไทย 

๖. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด  

2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
          3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
          4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
7. การบูรณาการ 

รูปแบบสอดแทรก  
 
๘. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
  ใบงานท่ี 1.1 เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม(ต้อยติ่ง) 
๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น  5 ขั้น   ดังนี้ 
 ขั้นสร้างความสนใจ 

๑. สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

๒. นักเรียนรับฟังจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้จากครู 
๓. ครูเล่านิทานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ

และอเมริกาใต้ให้นักเรียนฟัง รวมถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของไทยในท้องถิ่นตนเอง  
 ขั้นสำรวจและค้นหา 

๑. นักเรียนรับฟงัการอธิบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเข้าใจยิ่งขึ้น 
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน ให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกเขตพื้นท่ีศึกษา กลุ่มละ 2

เขต ภายในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๓. นักเรียนรับใบความรู้ 1.1 เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและ ใบงาน 

ท่ี 1.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาลงพื้นท่ี
ปฏิบัติการสำรวจระบบนิเวศตามเขตพื้นท่ีศึกษาบริเวณสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ีได้รับ
มอบหมายท้ัง 3 เขต นำความรู้ท่ีได้มาเขียนนิทานลงในใบงานท่ี ๑.๑ 

 
 
 
 
      ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 



๒๐๘ 
 

1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานการสำรวจและการเล่านิทานอนุรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม(ต้อยต่ิง) ของแต่ละเขตพื้นท่ีพร้อมท้ังร่วมกันอภิปรายผล 

2. นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องการอนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม(ต้อยติ่ง) แล้ว
บันทึกลงในสมุด 

     ขั้นขยายความรู้ 
๑๑. ให้นักเรียนทำการสำรวจเพื่ออนุรักษ์เพิ่มเติมนอกจากช่ัวโมงเรียน  
๑๒. นำผลการศึกษาไปร่วมกันอนุรักษ์ต่อไปในเขตพื้นท่ีศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อ

บูรณาการในรายวิชาเกษตร กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีต่อไป 
 ขั้นประเมิน 

1. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าช้ันเรียนเกี่ยวกับผลการเล่านิทานการอนุรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม(ต้อยติ่ง)ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

2. สังเกตผู้เรียนขณะศึกษา ค้นคว้า การอภิปราย และเล่านิทาน ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม  
เพื่อประเมินพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ  

๑๓. ตรวจผลงานใบความรู้ ใบงานที่ 1.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ต้อยติ่ง) ให้คำแนะนำและแก้ไข  

๑๔. ครูให้คะแนนจากการประเมินผลงาน พฤติกรรม และความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 
 
๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   
       9.1 ส่ือ 
   9.1.1 ใบความรู้ 1.1 เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม(ต้อยต่ิง)         
   9.1.2 ใบงาน 1.1 เรื่อง  การเล่านิทานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม(ต้อยติ่ง)               
             9.2 แหล่งเรียนรู้ 
               9.2.1 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพทิยาคม 
   9.2.2 ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๙ 
 

1๑. การวัดผลประเมินผล 

 
1๒.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อำนวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
                                                                        ลงช่ือ......................................................... 

                                                                           (........................................................) 
                                                                          ตำแหน่ง............................................. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้(K) ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 

ด้านทักษะกระบวนการ(P) ประเมินพฤติกรรมการ แบบประเมิน
พฤติกรรม 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 80 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมดีระดับ 3 



๒๑๐ 
 

บันทึกผลหลังการสอน 
 

2. สรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน 
ด้านความรู้(K) 

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
ด้านทักษะกระบวนการ(P) 

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
ด้านคุณลักษณะ(A) 

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
                                                                     
 

ลงช่ือ............................................... ผู้สอน 
                                                                               (นางสาวสุวิมล  ฟักทองอยู่) 
 



๒๑๑ 
 

 

 

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



๒๑๒ 
 

 

 

 



๒๑๓ 
 

 

 
 
 



๒๑๔ 
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา 
เร่ือง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ  เวลา  2 ชั่วโมง 

รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส 33102 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕61 
โรงเรียนตากพิทยาคม  ตำบลระแหง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 

ครูผู้สอน  นายปวิณ  เกษวงศ์รอต 
......................................................................................................................................................................... 

 มาตรฐานการเรียนรู้  
มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

1. ตัวชี้วัด ม.๔-๖/๑. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง 
๔. นักเรียนสามารถอธิบาย วิเคราะห์ การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ

และโลก ได้ 
2. ผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน 

ด้านความรู้ (K) 
- การอธิบายการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและโลก 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
- ปฏิบัติตนในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและโลก 

            ด้านคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
- มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน  
-  

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
ชาวพุทธมีหน้าท่ีศึกษาทำความเข้าใจกิจของสงฆ์และการปฏิบัติตนเป็นนักบวชท่ีดีของสงฆ์ และยัง

ต้องปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและสังคม 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและสังคม 
 
 
 

5. คุณลักษณะ 



๒๑๕ 
 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
6. รูปแบบบูรณาการ 

- รูปแบบสอดแทรก 
 

7. ชิ้นงานหรือภาระงาน 
ใบงานท่ี ๑.๑ เรื่อง ต้อยติ่งไทยกับหลักไตรสิขา 
 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้โดยแบ่งเป็น  ๕ ขั้น   ดังนี้ 

 ขั้นสร้างความสนใจ 
๗. ครูนำเข้าสู ่บทเรียน เพื่อทบทวนความรู ้ โดยการนำรูปภาพ คลิปวีดีโอ การบำเพ็ญตนเพื่อ

ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ เป็นต้น มาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา  
๘. ครูต้ังคำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมอภิปราย ดังนี้ 

- รูปภาพ หรือคลิปท่ีนักเรียนได้ศึกษานั้น ส่งผลท่ีจะเกิดต่อสถาบันต่างๆอย่างไรบ้าง และน่าจะ
ใช้หลักธรรมใดในการดำเนินชีวิต 

๙. ครูฉายคลิปวีดีโอ เรื่องพลเมืองดีของสังคมให้นักเรียนดูและร่วมกันอภิปรายว่าบุคคลในคลิปนั้นมี 
องค์ประกอบใดบ้างในการบำเพ็ญต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และน่าจะจัดอยู่ในหลักธรรมใด 

๑๐. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยครูต้ังคำถามเพื่อนำสู่ประเด็น 
อภิปรายว่า นักเรียนจะใช้หลักธรรมใดในการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน 

๑๑. ครูนำอภิปราย  

 ขั้นสำรวจและค้นหา 
13. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละเท่าๆกัน ให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลากเลือกเขตพื้นท่ีศึกษา( 9 พื้นพื้นศึกษา

ท่ีย่อย) ภายในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
14. ครูแจกใบความรู้ ๑.๑ เรื่อง ต้อยติ่งไทยกับหลักไตรสิขา ใบงานท่ี ๑.๑ ต้อยติ่งไทยกับหลักไตร

สิขาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาการอนุรักษ์ธรรมชาติตามหลักไตรสิขา 
15. ครูอธิบายการอนุรักษ์ธรรมชาติตามหลักไตรสิขาให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 
16. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นท่ีปฏิบัติการสำรวจระบบนิเวศตามเขตพื้นท่ีศึกษาบริเวณสวน 

พฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ีได้รับมอบหมาย 2 พื้นท่ีศึกษา บันทึกผลการสำรวจลงในใบงาน 
   
 

 ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 
17. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานการสำรวจและการอนุรักษ์ธรรมชาติตามหลักไตร

สิขาของแต่ละเขตพื้นท่ีพร้อมท้ังร่วมกันอภิปรายผลการศึกษา 
๔. ครูต้ังคำถามเพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และนำไปสู่การสรุป ในแนวทางดังนี้ 

- หากเราปฏิบัติตามหลัก “ศีล” จะส่งผลอย่างไรต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 



๒๑๖ 
 

(การไม่เบียดเบียน) 
- หากเราปฏิบัติตามหลัก “สมาธิ” จะส่งผลอย่างไรต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

 (มีสุขภาพจิตท่ีดี มีเมตาตา และบังเกิดสมาธิ) 
- หากเราปฏิบัติตามหลัก “ปัญญา” จะส่งผลอย่างไรต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

 (รู้จักคิด พิจารณา เกิดปัญญา) 
- หากเราปฏิบัติตามหลักไตรสิขา เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จะส่งผลต่อครอบครัว ชุมชน และ

ประเทศอย่างไรบ้าง 
(เกิดการอนุรักษ์ รักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้ส่ิงแวดล้อมดี มีสุขภาพจิตท่ีสดช่ืน
แจ่มใส สุขภาพดี ยังผลต่อการคิดอย่างมีเหตุ มีปัญญาในการไตร่ตรองหาเหตุผลได้อย่าง
เหมาะสม) 

  2. นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติตามหลักไตรสิขา แล้วบันทึกลงในสมุด 
 

 ขั้นขยายความรู้ 
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติโดยใช้

ส่ือ power point เพื่อให้ได้ข้อสรุป 
ดังนี้คือ  

ชาวพุทธที่ดีนอกจากจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มีศีลธรรม ประกอบอาชีพสุจริตแล้ว ยังมีหน้าท่ีท่ี
ต้องทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมด้วย ส่วนรวมในท่ีนี้แบ่งได้เป็น 4 ระดับ คือ ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ  

๕. ครูให้นักเรียนทำการอนุรักษ์เพิ่มเติมนอกจากช่ัวโมงเรียน  
๖. นำผลการศึกษาไปร่วมกันอนุรักษ์ต่อไปในเขตพื้นท่ีศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อบูรณา

การในรายวิชาเกษตร กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีต่อไป 
 ขั้นประเมิน 
 ๑. ครูให้คะแนนจากการอภิปรายหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับผลการการอนุรักษ์ธรรมชาติตามหลักไตรสิขาใน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒. ครูตรวจผลงานใบความรู้ ใบงานท่ี ๑.๑ ต้อยติ่งไทยกับหลักไตรสิขา ให้คำแนะนำและแก้ไข  
 ๓. ครูให้คะแนนจากการประเมินผลงาน  พฤติกรรม  และความมุ่งมั่นใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน 
 
 

๑๑. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   
       ๑๐.๑ ส่ือ 
   ๑๐.๑.๑  ใบความรู้ ๑.๑ เรื่อง ต้อยติ่งไทยกับหลักไตรสิขา 
               ๑๐.๑.๒  ใบงานท่ี ๑.๑ เรื่อง ต้อยติ่งไทยกับหลักไตรสิขา 

๑๐.๑.๔  Power point เรื่อง การบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 
๑๐.๑.๕ คลิปวีดีโอ เรื่องพลเมืองดีของสังคม 

             ๑๐.๒ แหล่งเรียนรู้ 
               ๑๐.๒.๑ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
   ๑๐.๒.๒ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 

 



๒๑๗ 
 

๑๒. การวัดผลประเมินผล 

 
๑3.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อำนวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
                                                                        ลงช่ือ......................................................... 

                                                                              (   นางสุภัชชา   พรหมแก้ว   ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้(K) ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านทักษะกระบวนการ(P) ประเมินพฤติกรรมการ แบบประเมิน
พฤติกรรม 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมดีระดับ ๓ 



๒๑๘ 
 

บันทึกผลการสอน 
      ๑)  ผลการเรียนรู้ 
            ๑.๑)  ผู้เรียนท่ีผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน ............  คน   คิดเป็นร้อยละ ............... 
            ๑.๒)  ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน ............. คน  คิดเป็นร้อยละ ............... 
                    ๑  ..............................................  สาเหตุ ............................................................................ 
                    ๒  ..............................................  สาเหตุ ............................................................................ 
                    แนวทางแก้ปัญหา ................................................................................................................ 
            ๑.๓)  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้แก่ ................................................................................... 
                    แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม .............................................................................................. 
                    .............................................................................................................................................. 
             ๑.๔)  ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) ........................................................................................................ 
                     ............................................................................................................................................. 
              ๑.๕)  ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P) ...................................................................................... 
                     ............................................................................................................................................. 
              ๑.๖)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ........................................................................... 
                     ............................................................................................................................................. 
     ๒)  ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี) ...................................................................................................................... 
     ๓)  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................................... 

                                                                      ลงช่ือ ...................................................... ผู้สอน 
                                                                             (    นายปวิณ     เกษวงศ์รอต    )  
                                                                      ตำแหน่ง                  ครู               . 
 
 
     ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................................ 
                     ............................................................................................................................................ 
                                                                      ลงช่ือ .................................................... ผู้นิเทศ 
                                                                             (    นางสุภัชชา  พรหมแก้ว      )  
                                                                      ตำแหน่ง                 ครู               . 
 
 
 
 
 



๒๑๙ 
 

 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



๒๒๐ 
 

 

 
 

 
 



๒๒๑ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๒ 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ พัฒนาการในวัยรุ่น 
เร่ือง การเจริญเติบโตของวัยรุ่นกับต้อยต่ิงไทย 

เวลา  ๒ ช่ัวโมง 
รายวิชา สุขศึกษา  รหัสวิชา พ ๒๒๑๐๑ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนตากพิทยาคม  ตำบลระแหงอำเภอเมืองจังหวัดตาก 

ครูผู้สอน  ว่าท่ีร้อยตรีอานนท์  ชลธีระเสถียร 
......................................................................................................................................................................... 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้  
มาตรฐาน พ ๑.๑  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 

๒. ตัวชี้วัด 
พ ๑.๑ ม.๒/๑ อธิบายการเปล่ียนแปลงด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น 
พ ๑.๑ ม.๒/๒ ระบุปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น 
๓. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 สาระสำคัญของรายวิชา : พืชสมุนไพรถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการรกัษาโรคในปัจจุบัน และมี
แนวโน้มท่ีจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ดังนัน้ผู้ศึกษาควรศึกษาให้มีความรู้เรื่องการนำไปใช้อย่างถูกวิธี 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ 
ได้เรียนรู้ถึงพืชท้องถิ่นของตน  ช่วยกันดูแลไม่ให้สูญพันธุ์  ซึง่จะก่อให้เกิดจิตสำนึกในการท่ี  จะอนุรักษ์สืบ 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายการเจริญเติบโตของต้อยติ่งไทย (K) 
๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของวัยรุ ่นกับการเจริญเติบโตของ

ต้อยติ่งไทยได้ (P) 
๓. เพื่อให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน (A) 

 
 
 
 
 
 
 



๒๒๓ 
 

ผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน 
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๒ สามารถบอกการเจริญเติบโตของต้อยติ่งไทย และ

ประโยชน์และสามารถเขียนเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของวัยรุ่นกับการเจริญเติบโต
ของต้อยติ่งไทยได้อย่างถูกต้อง 

 
๕. สาระการเรียนรู้  
 ๑. การเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น 
 ๒. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุน่ 
 
๖. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๑. ความสามารถในการคิด  

๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 

๗. การบูรณาการ 
 - แบบสอดแทรก 
 

๘. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
  ใบงาน เรื่อง การเจริญเติบโตของวัยรุ่นกับต้อยติ่งไทย 
๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

( ช่ัวโมงท่ี ๑ ) 
๑. การนำเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ 

  ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของวัยรุ่นและการเจริญเติบโตของต้อยติ่งไทย ให้นักเรียน
ฟัง 

๒. การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู ้  
  ให้นักเรียนทำใบงาน เรื่อง การเจริญเติบโตของวัยรุ่นกับต้อยติ่งไทย 
( ช่ัวโมงท่ี ๒ )  
 ๑. สุ่มนำเสนอผลงานแต่ละคนและให้แลกเปล่ียนกันเติมเต็มและประเมินเพื่อน 
 ๒. ให้นักเรียนในห้องเรียน ซักถามข้อสงสัย  
 ๓. กิจกรรมสรุป   
  นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลและสรุปผลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของวัยรุ่นกับต้อยติ่ง
ไทย 
 

 
๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   
 ๑๐.๑ แหล่งเรียนรู้ 
   ๑๐.๑.๑ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
   ๑๐.๑.๒ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม  



๒๒๔ 
 

๑๑. การวัดผลประเมินผล 

 
๑๒. ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อำนวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
                                                                        ลงช่ือ......................................................... 

                                                                           (........................................................) 
                                                                          ตำแหน่ง............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้ (K) ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านทักษะกระบวนการ (P) ประเมินขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

แบบประเมิน
พฤติกรรม 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมดีระดับ ๓ 



๒๒๕ 
 

บันทึกผลหลังการสอน 
 

3. สรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน 
ด้านความรู้(K) 

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
ด้านทักษะกระบวนการ(P) 

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
ด้านคุณลักษณะ(A) 

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
 

  ลงช่ือ.............................................. ผู้สอน 
             (ว่าท่ีร้อยตรีอานนท์  ชลธีระเสถียร) 
 
 
 



๒๒๖ 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา        

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สุขภาพเพือ่ชีวิต 
เร่ือง สรรพคุณสมุนไพร 

เวลา  2 ชั่วโมง 
รายวิชา สุขศึกษา  รหัสวิชา พ 32102 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๑ 
โรงเรียนตากพิทยาคม  ตำบลระแหง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 

ครูผู้สอน  นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม 
......................................................................................................................................................................... 

1.มาตรฐานการเรียนรู้  
มาตรฐาน พ 4.1    เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ  การป้องกัน

โรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
   
2.ตัวชี้วัด  

พ 1.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรคในชุมชน 
 
3.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การสร้างเสริมสุขภาพ คือ กระบวนการในการป้องกัน กำจัด และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มนษุย์
ต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยการป้องกันโรคมี ๓ ระดับ คือ การป้องกันระดับแรกในขณะที่ยังไม่เกิดโรค 
การป้องกันระดับที่สอง เป็นการป้องกันหลังจากที ่มีโรคเกิดขึ้นแล้ว และการป้องกันระดับที่สาม เป็น  
การหยุดกระบวนการเกิดโรคและป้องกันการเกิดความพิการ โดยที่การสร้างเสริมสุขภาพมุ่งเน้นให้เกิดภาวะ
สุขภาพที ่ดี มีความเป็นอยู ่ที ่ดี มีคุณภาพชีวิตที ่ด ี ส่วนการป้องกันโรคเป็นการลดอัตราการเกิดโรค  
ลดอันตรายและภาวะทุพพลภาพภาพ โดยการใช้สมุนไพรในการบำบัดรักษา บรรเทาอาการเจ็บป่วยให้หาย
จากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  ดังนั้นตัวเราจะต้องมีบทบาทและมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ของเราเอง 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.บอกประโยชน์ของสรรพคุณสมุนไพรไทยได้อย่างถูกต้อง 
  2.สามารถนำความรู้และวิธีการปฏิบัติไปประยุกตืใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 
  3.สามารถนำไปใช้เป็นสมุนไพรเพื่อรักษาโรคต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
   
ผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน 



๒๒๗ 
 

 ด้านความรู้ (K) 
 - นักเรียนสามารถบอกสรรพคุณของสมุนไพรและประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
 - นักเรียนมีทักษะการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณและประโยชน์ของสมุนไพร 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
 - นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน 
5. สาระการเรียนรู้  
   1.บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 
 2.กระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน 
6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการคิด  

2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
          3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
          4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
๗. การบูรณาการ 

รูปแบบสอดแทรก  
 
๘. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน /ร่องรอยแสดงความรู้) 
  แผ่นพับสมุนไพร 
๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
( ช่ัวโมงท่ี 1 ) 

1. การนำเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.ครูนำแผ่นภาพสมุนไพร ให้นักเรียนดูและบอกช่ือ ลักษณะ สรรพคุณ การนำไปใช้
ประโยชน์ พร้อมบอกนักเรียนว่า จะทำแผ่นพับสมุนไพรใกล้ตัว 

2. การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู ้  
  1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน  
  2. ครูอธิบายช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงวิธีการทำแผ่นพับ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

- ช่ือ 
   - ลักษณะ 
   - สรรพคุณ 
   - การนำไปใช้ประโยชน์ 
   - แหล่งอ้างอิงท่ีน่าเช่ือถือได้ 
 3.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นท่ีสำรวจภายในนบริเวณโรงเรียนมีช่ือสมุนไพรชนิดใดบ้าง  พร้อมท้ัง
เขียนอธิบายลักษณะ และบอกสรรพคุณในการรักษาโรค 
 4.หาข้อมูลจากแหล่งท่ีอ้างอิงได้  และใส่ลงในแผ่นพับด้วย  (อินเตอร์เน็ต, ห้องสมุดและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเช่น…..) และให้นำเสนอแผ่นพับในสัปดาห์ถัดไป 
( ช่ัวโมงท่ี 2 )  



๒๒๘ 
 

 1.นำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มและให้แลกเปล่ียนกันเติมเต็มและประเมินกลุ่มเพื่อน 
 2.ให้นักเรียนในห้องเรียน ซักถามข้อสงสัย  
 3. กิจกรรมสรุป   
  1.นักเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายผลและสรุปผลเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพร 
 
๑๐. สื่อ / แหล่งเรียนรู้   
       ๑๐.๑ ส่ือ 
   ๑๐.๑.๑  แผ่นภาพสมุนไพร 
              ๑๐.๒ แหล่งเรียนรู้ 
               ๑๐.๒.๑ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
   ๑๐.๒.๒ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนตากพิทยาคม 
๑๑. การวัดผลประเมินผล 

 
๑๒.ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อำนวยการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
                                                                        ลงช่ือ......................................................... 

                                                                           (........................................................) 
                                                                          ตำแหน่ง............................................. 
 
 

 
 
 

การประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน เกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพงาน 

ด้านความรู้(K) ทดสอบ แบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านทักษะกระบวนการ(P) ประเมินทักษะการสืบค้น
และประเมินผลงาน 

ประเมินแบบทักษะ
การสืบค้นและแบบ
ประเมินผลงาน 

ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 

ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

มีพฤติกรรมดีระดับ ๓ 



๒๒๙ 
 

บันทึกผลหลังการสอน 
 

1. สรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน 
ด้านความรู้(K) 

  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสรรพคุณสมุนไพรผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐  จำนวน ๔๕ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ด้านทักษะกระบวนการ(P) 
 นักเรียนมีทักษะการสืบค้นและมีทักษะกระบวนการกลุ่ม โดยมีการประเมินในระดับดีขึ้นไป 

จำนวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ด้านคุณลักษณะ(A) 
 นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานโดยมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 

จำนวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
2. ปัญหาอุปสรรค 

พบว่าเวลา ๒ ช่ัวโมง ไม่เพียงพอในการทำช้ินงาน  ภายในช่ัวโมง เนื่องจากเป็นการบูรณาการระหว่าง
วิชาสุขศึกษา วิชาศิลปะ วิชาชีววิทยา จึงใช้เวลามากกว่า ๒ ช่ัวโมง ดังนั้นจึงต้องมอบหมายให้ทำช้ินงานนอก
เวลาเรียน แล้วกำหนดเวลาในการส่งช้ินงานในช่ัวโมงถัดไป 

3. แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
ควรเพิ่มเวลาในการสอนเรื่องสรรพคุณสมุนไพรเป็น ๓ ช่ัวโมง 

                                                                     
 

 ลงช่ือ....................................................สอน 
                                                                              (นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๐ 
 

 

 

 
 
 

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



๒๓๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 



๒๓๒ 
 

 

 
 
 
 
 



๒๓๓ 
 

 

 
 
 
 
 



๒๓๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๕ 
 

    

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตากพิยาคม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี๑      รหัสวิชา ง๒๑๑๐๑      กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ฯ ช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ ๑     โรงเรียนตากพิทยาคม    ภาคเรียนที่ ๒     ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เร่ือง การจัดตกแต่งห้องต่าง  ๆภายในบ้าน(การประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง)       
 เวลา ๔ ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ งานบ้าน               ครูผู้สอน นางปิยะพร  เกษวงศ์รอต 
......................................................................................................................................................................... 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ ง ๑.๑ เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน 
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
ดำรงชีวิตและครอบครัว 

ตัวชี้วัด   ม. ๑/๑ วิเคราะห์ข้ันตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน 
  ม. ๑/๒ ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ    

   ม. ๑/๓ ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล 
 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 
๑. อธิบายข้ันตอนการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้งได้ 
๒. สามารถจัดนิทรรศการได้ 
๓. มีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง 
๔. มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการ

ทำงาน  

 ผลที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 
  ด้านความรู้ (K)  
   -  การประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง  
   - การจัดนิทรรศการ 
  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)  
   - มีทักษะการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง ได้ถูกต้องตามข้ันตอนและประณีต 
   - ออกแบบและตกแต่งประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง ได้สวยงามเหมาะสม 
   - จัดบอร์ดนิทรรศการแสดงผลงานได้น่าสนใจ 
 
 



๒๓๖ 
 

  ด้านคุณลักษณะ (A)  
- มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ

มุ่งมั่นในการทำงาน  
๓. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง เป็นการให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวพรรณไม้แห้งกับพรรณไม้
ต่างๆ แล้วมาประยุกต์ประดิษฐ์เป็นของประดับตกแต่งบ้าน ใช้ในชีวิตประจำวันอีกช้ินงานหนึ่งท่ีต้องฝึกทักษะ
การออกแบบช้ินงาน การเลือกพรรณไม้ การออกแบบจัดวางให้เหมาะสมกับช้ินงาน การประดับตกแต่งช้ินงาน
ให้สวยงามประณีต โดยใช้พรรณไม้แห้ง ซึ่งเป็นการบูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้วนำ
องค์ความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ 
 
๔.  สาระการเรียนรู้  
 ๑. การออกแบบและตกแต่งกรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง  โดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 ๒. ข้ันตอนการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง 
 ๓. การจัดแสดงผลงานหรือนิทรรศการ 
 
๕.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
  ๑. นักเรียนมีความสามารถในการคิด 
  ๒. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา   
 
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๑. มีวินัย  
  ๒. ใฝ่เรียนรู้  
  ๓. มุ่งมั่นในการทำงาน 
๗. รูปแบบบูรณาการ 

-  รูปแบบสอดแทรก 

๘. ช้ินงานหรือภาระงาน  
 ๑. ใบงานการออกแบบช้ินงาน 
 ๒. ช้ินงานประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง 
 ๓. การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
 
๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นนำ (ชั่วโมงที่ ๑) 

๑. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้นักเรียน
ทราบเพื่อเป็นแนวทางการเรียนและ เตรียมความพร้อม 
  
 ขั้นสอน (ชั่วโมงที่ ๒ - ๓) 



๒๓๗ 
 

  ๑. ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พร้อมซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของ
พรรณไม้แห้งท่ีสนใจนำมาบูรณาการในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นำมาประดิษฐ์ช้ินงาน 

๒. ครูนำตัวอย่างกรอบรูปดอกไม้ทับแห้งมาให้นักเรียนดู ร่วมกันอภิปรายว่าจะนำพรรณไม้ชนิดใดท่ี
จะนำมาจัดวางบนกรอบรูปหรือประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้งได้ ครูอธิบายเพิ่มเติมและร่วมกันสนทนาจน
ได้ข้อสรุป  
 ๓. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓-๔ คน โดยแบ่งหน้าที่กันและช่วยกันรับผิดชอบงานที่มอบหมาย 
เมื่อนักเรียนได้ดูตัวอย่างกรอบรูปดอกไม้ทับแห้งแล้ว ครูแจกใบความรู้ ๑ เรื่อง การประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้
ทับแห้ง ให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนวิธีการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง และซักถามเพื่อความเข้าใจ เช่น 
เลือกใช้ดอก ใบ หรือส่วนประกอบต่างๆของพรรณไม้   

๔. ครูแจกใบงานให้นักเรียน ใบงาน ๑ เรื่องการออกแบบการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้งและ
ประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง 
  ๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้สำหรับการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง และให้
เตรียมมาในช่ัวโมงหน้า 

๖. ครูให้นักเรียนส่งใบงานการออกแบบการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง และให้คำแนะนำ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางลาย ความสวยงามสะอาด การใช้วัสดุตกแต่งต่างๆ  
  ๗. ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากส่ืออินเทอร์เน็ต และส่ือต่างๆเกี่ยวกับข้ันตอนการ
ประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง 
  ๘. ครูอธิบายและสาธิตการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง ช้ินงานตามลำดับให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ  
  ๙. นักเรียนลงมือทำ การประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง  ครูเน้นให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ใช้อุปกรณ์ท่ีมีคม และสังเกต พฤติกรรมการทำงานของนักเรียน  
  ๑๐. นักเรียนส่งช้ิน ครูตรวจผลงานสำเร็จและชมเชยผลงานนักเรียนท่ีประดิษฐ์ได้ประณีตและตกแต่ง
สวยงาม  
  ๑๑. ครูให้นักเรียนช่วยกันเสนอความคิดเห็นว่าเราจะเผยแพร่ความรู้นี้ด้วยวิธีใด จนได้ข้อสรุปการ
เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ 
  ๑๒. ครูแจกใบความรู้ ๒ เรื่อง การจัดนิทรรศการ เพื่อศึกษาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานกรอบรูป
ดอกไม้ทับแห้ง ครูอธิบายข้ันตอนการจัดนิทรรศการเพิ่มเติม 

๑๓. ครูแจกใบงาน ๒ เรื่อง การออกแบบการจัดนิทรรศการแสดงผลงานกรอบรูปดอกไม้ทับแห้งของ
นักเรียน 
 ขั้นสรุป (ชั่วโมงที่ ๔) 
   ๑. ครูให้นักเรียนส่งใบงาน ๒ เรื่อง การออกแบบการจัดนิทรรศการ ครูแนะนำการออกแบบเพิ่มเติม 
   ๒. ครูให้นักเรียน จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน ในห้องปฏิบัติการ โดยทำนอกเวลาเพิ่มเติมในการ
จัด แสดงผลงาน โดยนักเรียนช่วยกันชมผลงานของเพื่อนๆ ร่วมกันสรุปผล 
    
 
 
๑๐.  สื่อการสอน 
 ๑. สื่อการเรียนรู้ 
   ๑.  พรรณไม้แห้ง 



๒๓๘ 
 

   ๒.  วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้งต่าง ๆ เช่น กระดาษสี  ฟิวเจอร์บรอด  
กรรไกร  
คัทเตอร์ กาว   
   ๓.  ใบความรู้ ๑ เรื่อง การประดิษฐ์กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง 
   ๔.  ใบความรู้ ๒ เรื่อง การจัดนิทรรศการ  
  
 ๒. แหล่งการเรียนรู้ 
   - ห้องสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนตากพิทยาคม 
   - ห้องสมุด โรงเรียนตากพิทยาคม 
   - ส่ืออินเทอร์เน็ต  
 
๑๑. การวัดผลประเมินผล 

สาระการเรียนรู้ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

ด้านความรู้ (K)  
 
 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
 
 
ด้านคุณลักษณะ (A)  

ตรวจผลการทำงาน 
 
  
การสังเกตกระบวน 
การทำงานกลุ่ม 
 
ประเมินคุณลักษณะ 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการทำงาน 

แบบตรวจผลการทำงาน
ของนักเรียนรายกลุ่ม/
รายบุคคล  
แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานของนักเรียน
รายกลุ่ม/รายบุคคล 
แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ต้องผ่านเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพไม่น้อยกว่าระดับ
คุณภาพ ดี 
ต้องผ่านเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพไม่น้อยกว่าระดับ
คุณภาพ พอใช้ 
ต้องผ่านเกณฑ์การตัดสิน
คุณภาพไม่น้อยกว่าระดับ
คุณภาพ ดี 
 

 
๑๒. ความเห็นและข้อเสนอแนะของครูนิเทศ / ผู้ที่ได้รับการมอบหมาย / หัวหน้าสถานศึกษา 
       ............................................................................................................................................................... 
       ............................................................................................................................................................... 

                                                                               ลงช่ือ ..................................................... 
                                                                                      (    นายปริญ  วันธนานันต์      )  
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๙ 
 

บันทึกผลการสอน 
      ๑)  ผลการเรียนรู้ 
            ๑.๑)  ผู้เรียนท่ีผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน ............  คน   คิดเป็นร้อยละ ............... 
            ๑.๒)  ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน ............. คน  คิดเป็นร้อยละ ............... 
                    ๑  ..............................................  สาเหตุ ............................................................................ 
                    ๒  ..............................................  สาเหตุ ............................................................................ 
                    แนวทางแก้ปัญหา ................................................................................................................ 
            ๑.๓)  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้แก่ ................................................................................... 
                    แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม .............................................................................................. 
                    .............................................................................................................................................. 
             ๑.๔)  ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) ........................................................................................................ 
                     ............................................................................................................................................. 
              ๑.๕)  ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P) ...................................................................................... 
                     ............................................................................................................................................. 
              ๑.๖)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ........................................................................... 
                     ............................................................................................................................................. 
     ๒)  ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี) ...................................................................................................................... 
     ๓)  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................................... 

                                                                      ลงช่ือ ...................................................... ผู้สอน 
                                                                             (    นางปิยะพร     เกษวงศ์รอต    )  
                                                                      ตำแหน่ง                  ครู               . 
 
 
     ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................................ 
                     ............................................................................................................................................ 
                                                                      ลงช่ือ .................................................... ผู้นิเทศ 
                                                                             (    นายปริญ  วันธนานันต์      )  
                                                                      ตำแหน่ง                 ครู               . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๐ 
 

 

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



๒๔๑ 
 

 

 



๒๔๒ 
 

 

 
 



๒๔๓ 
 

 

 



๒๔๔ 
 

    
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน 
เร่ือง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์เวลา ๖  ช่ัวโมง 

รายวิชา  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ๒  รหัสวิชา ง ๒๒๑๐๒ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา ๒๕๖1 

โรงเรียนตากพิทยาคมจังหวัดตาก         ครูผู้สอน  นางสาวพุธชาติ   ม่ันเมือง 
......................................................................................................................................................................... 
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  นอกจากการสร้างเอกสารในรูปแบบของตารางแล้ว เรายังสามารถสร้างเอกสารได้อีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็
คือ เอกสารแบบคอลัมน์ เพื่อใช้ในการสร้างแผ่นพับต่างๆ และในระหว่างท่ีทำงานกับเอกสาร ระบบอัตโนมัติใน
โปรแกรม Word ๒๐๐๗ จะช่วยให้การทำงานกับเอกสารถูกต้องและรวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ
ตัวสะกด การค้นหาคำ การแทนท่ีคำ และการแก้ไขการพิมพ์โดยอัตโนมัติ 
 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ 

- 
๒. ผลการเรียนรู้   

ง ๓.๑ม.๒/๒อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ง ๓.๑ม.๒/๔ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน 
 

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- สร้างเอกสารแบบคอลัมน์ได้ 

 ผลที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 
 ด้านความรู้(K) 

 - การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ 
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

 - ทักษะการสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ 
 - กระบวนการปฏิบัติ    
   ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
    - มีวินัย 
 - มีใฝ่เรียนรู้ 
 - มุ่งมั่นในการทำงาน    
๔. สาระการเรียนรู้ 

๕.๑สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๕.๑.๑การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ 



๒๔๕ 
 

  ๕.๑.๒การแบ่งหน้าและแบ่งส่วนในเอกสาร 
  ๕.๑.๓การค้นหาคำ 
  ๕.๑.๔การแทนท่ีคำ 
  ๕.๑.๕การเล่ือนไปยังตำแหน่งต่างๆ ในเอกสาร 
  ๕.๑.๖การตรวจสอบตัวสะกดและไวยากรณ์ 
  ๕.๑.๗การแก้ไขการพิมพ์อัตโนมัต ิ

๕.๒สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 - 

๖. สมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน 
 ๖.๑ ความสามารถในการส่ือสาร 
 ๖.๒ ความสามารถในการคิด 
 ๖.๓ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๖.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
๗. วิเคราะห์ความสอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
          องค์ประกอบท่ี ๓ การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ 
   ลำดับการเรียนรู้ ๑ การศึกษาพรรณไม้ต้อยติ่งไทยในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(ก.๗-๐๐๓) 
ครบตามทะเบียนพรรณไม้ 
   ๓) การศึกษาข้อมูลพรรณไม้ต้อยติ่งไทย 
   ๔) การสรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ ต้อยติ่งไทย  
   ๕) การสืบค้นข้อมูลพฤกษศาสตร์ 

๗) การตรวจสอบผลงานเป็นระยะ     
๘) ความเป็นระเบียบความต้ังใจ 
 

องค์ประกอบท่ี ๔ การรายงานผลการเรียนรู้ 
  ลำดับการเรียนรู้๖ เรียนรู้วิธีการรายงานผล 
   ๖.๑ เอกสาร เช่น หนังสือเล่มเล็ก แผ่นพับ ซีดี แผ่นปลิว เรียงความ บทประพันธ์ 
  ลำดับการเรียนรู้ท่ี ๗ กำหนดวิธีการรายงานผล 
 องค์ประกอบท่ี ๕ การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
  ลำดับการเรียนรู้ ๑ การนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน 
   ๑.๑ การจัดทำหลักสูตรและการเขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
   ๑.๒ การจัดเก็บผลการเรียนรู้ 
๘. การบูรณาการ 
 รูปแบบสอดแทรก 
๙. ชิ้นงานหรือภาระงาน 
 ๙.๑ ใบงานท่ี ๕.๑ การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (แผ่นพับ) ต้อยติ่งไทย 
 ๙.๒ ใบงานท่ี ๕.๒ การค้นหาและแทนท่ีคำ 



๒๔๖ 
 

๑๐. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชั่วโมง/คาบที่   ๑-๒ 

  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
   ๑. ครูช้ีแจงจุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ 
   ๒. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแบบเลือกตอบ จำนวน ๑๐ ข้อ 
  ขั้นสอน 
   ๓. ครูแจกใบความรู้ท่ี ๕เรื่อง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์และการตรวจสอบคำ 
   ๔. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี ๕โดยสรุปวิธีการสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ และการตรวจสอบ
คำ เขียนลงสมุดของตนเอง ใช้เวลา ๓๐นาที 
   ๕. ครูให้สุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตวิธีการสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ และการตรวจสอบคำ
หน้าช้ันเรียนตามหัวข้อท่ีครูกำหนดให้  
   ๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ และการตรวจสอบคำ 
  ชั่วโมง/คาบที่ ๓-๔ 
   ๗. ครูแจกใบงานท่ี ๕.๑ เรื่อง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ ให้นักเรียนแต่ละคน จัดทำแผ่นพับ 
๑ แผ่นเนื้อหาเกี่ยวกับพรรณไม้ต้อยติ่งไทยในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยศึกษาข้อมูลใน เอกสาร ก.๗-๐๐๓ 
จากห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น 
ค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต ในห้องคอมพิวเตอร์  
 ขั้นสรุป 
  ๘. ครูสรุปเนื้อหาจากการจัดกิจกรรม โดยช้ีให้เห็นถึงคุณค่า ความสำคัญ ประโยชน์ การนำไปใช้ 
และเสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 
  ๙. ครูประเมินผลงานจากใบงานท่ี ๕.๑ 
 

ชั่วโมง/คาบที่   ๕-๖ 
  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
   ๑. ครูทบทวนความรู้เดิมจากที่เรียนในครั้งที่แล้ว เรื่อง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ และการ
ตรวจสอบคำพร้อมสาธิตให้นักเรียนดู 
  ขั้นสอน 
   ๒. ครูแจกใบงานท่ี ๕.๒เรื่อง การค้นหาคำและแทนท่ีคำ โดยให้นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติตามคำส่ัง
ในใบงานท่ีครูแจกให้ 
   ๓. ครูให้นักเรียนแต่ละคนสอบปฏิบัติ เรื่อง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ และการตรวจสอบคำ 
ตามรายละเอียดในใบความรู้ท่ี ๕ 
   ๔. ครูเป็นผู้สรุปการอภิปรายและอธิบายเพิ่มเติมจนนักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง 
 ขั้นสรุป 
  ๕. ครูสรุปเนื้อหาจากการจัดกิจกรรม โดยช้ีให้เห็นถึงคุณค่า ความสำคัญ ประโยชน์ การนำไปใช้ 
และเสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 
  ๖. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนแบบเลือกตอบ จำนวน ๑๐ข้อ 
  ๗. ครูประเมินผลงานจากใบงานท่ี ๕.๒ 
 



๒๔๗ 
 

๑๑. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑๑.๑ส่ือ 
 ๑๑.๑.๑ใบความรู้ท่ี ๕เรื่อง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ และการตรวจสอบคำ 
 ๑๑.๑.๒ใบงานท่ี ๕.๑เรื่อง การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ 
 ๑๑.๑.๓ใบงานท่ี ๕.๒ เรื่อง การค้นหาและแทนท่ีคำ 
 ๑๑.๒แหล่งเรียนรู ้
 ๑๑.๒.๑ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 
 ๑๑.๒.๒ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 
 ๑๑.๒.๓อินเทอร์เน็ต 
 
๑๒. การวัดและการประเมินผล 

สาระการเรียนรู้ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือการวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

ด้านความรู้  
 
 
 
ด้านทักษะกระบวนการ  
 
 
 
ด้านคุณลักษณะ  

ทดสอบ 
 
 
 
ตรวจผลงาน 
 
 
 
 
ประเมินคุณลักษณะ 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

แบบตรวจข้อทดสอบ 
 
 
 
แบบตรวจผลงาน 
 
 
 
 
แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ต้องผ่านเกณฑ์การ
ตัดสินคุณภาพไม่น้อย
กว่าระดับคุณภาพ ดี 
 
ต้องผ่านเกณฑ์การ
ตัดสินคุณภาพไม่น้อย
กว่าระดับคุณภาพ 
พอใช้ 
 
ต้องผ่านเกณฑ์การ
ตัดสินคุณภาพไม่น้อย
กว่าระดับคุณภาพดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๘ 
 

๑๓. ข้อเสนอแนะ / ความเห็นของผู้อำนวยการ / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
            
            
             
       ลงชื่อ                  
        (นางนิภา   แหวเมือง) 
       ตำแหน่ง คร ู   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๙ 
 

บันทึกผลการสอน 
      ๑)  ผลการเรียนรู้ 
            ๑.๑)  ผู้เรียนท่ีผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน ............  คน   คิดเป็นร้อยละ ............... 
            ๑.๒)  ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัด  มีจำนวน ............. คน  คิดเป็นร้อยละ ............... 
                    ๑  ..............................................  สาเหตุ ............................................................................ 
                    ๒  ..............................................  สาเหตุ ............................................................................ 
                    แนวทางแก้ปัญหา ................................................................................................................ 
            ๑.๓)  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้แก่ ................................................................................... 
                    แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม .............................................................................................. 
                    ............................................................................................................................................... 
             ๑.๔)  ผู้เรียนได้รับความรู้ (K) ........................................................................................................ 
                     ............................................................................................................................................. 
              ๑.๕)  ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P) ...................................................................................... 
                     ............................................................................................................................................. 
              ๑.๖)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ........................................................................... 
                     ............................................................................................................................................. 
     ๒)  ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี) ...................................................................................................................... 
     ๓)  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ..................................................................................................................... 
                                                                        ลงช่ือ ....................................... ผู้สอน 
                                                                             (นางสาวพุธชาติ   มั่นเมือง)  
                                                                          ตำแหน่ง       ครู               . 
 
     ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................................ 
                     ............................................................................................................................................ 
                                                                          

 ลงช่ือ ....................................... ผู้นิเทศ 
                                                                                   (นางนิภา   แหวเมือง)  
                                                                           ตำแหน่ง ...............ครู..................    
  



๒๕๐ 
 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน 



๒๕๑ 
 

 

 

 

 

 



๒๕๒ 
 

 

 

 

 

 



๒๕๓ 
 

 

 

 

 

 


