
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทาง  
รายงานผลการศึกษา 



 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

สนองพระราชด าริโดย 

 
 

………………………… 

 
 (ช่ือพืช) 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………  
ต าบล..................อ าเภอ ...................   จังหวัด ..........................   

วันพฤหัสบดีท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. 2550  
 
หมายเหตุ: ใช้กระดาษปกแข็ง  เข้ารูปเล่ม และไม่ใส่ภาพในหน้าปก 
 

(ชื่อสถานศึกษา) 

 

(ชื่อสถานศึกษา) 

“ตัวอย่างปก” 

3 ซม. 
2.5 ซม. 

3 ซม. 

3 ซม. 

ให้พิมพ์ห่างจากสัญลักษณ์  
1.5  เซนติเมตร  ตัวอักษร 
Angsana New ขนาด 18 
ตัวหนา 

 ตราสัญลักษณ์โครงการฯ ขนาด 2.5 x 
3.5 เซนติเมตร  
จัดวางต าแหนง่ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
สีตามต้นฉบับ 

ตัวอักษร Angsana New 
ขนาด 16 ตัวหนา 

ตัวอักษร Angsana New 
ขนาด  20 ตัวหนา 

ตัวอักษร Angsana New 
ขนาด  18 ตัวหนา 

ตัวอักษร Angsana New 
ขนาด  18 ตัวหนา  
(วันที่ให้ใช้ตามตัวอย่าง) 

2.5 ซม. 

3.5 ซม. 



 
  

โครงการอนุรกัษพ์ันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สนองพระราชด าริโดย 

โรงเรียน ..............................  ต าบล .............  อ าเภอ.................  จังหวัด ..................... รหัสไปรษณยี.์......... 

 
บทคัดย่อ 

เร่ือง  รายงานผลการศึกษาพืช 
ชื่อพืช......................................................................................... 

 
 (ชื่อพืช)..............เป็นไม้พุ่ม (ไม้ต้น ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย) ที่ออกดอกตลอดปี ขึ้นกระจายทุกภูมิภาค
ของประเทศน ามาใช้ประโยชน์ในการปลูกประดับตกแต่งสถานที่  ปัจจุบันข้อมูลการศึกษาค่อนข้างน้อยใน
การน ามาใช้ประโยชน์ การศึกษาคร้ังนี้ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับเยาวชน เห็นคุณ รู้ค่าของพืชพรรณ 
การศึกษาทางพฤกษศาสตร์ ด้านรูปลักษณ์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ 
และการศึกษาด้านอ่ืนๆ  
 โรงเรียน(ชื่อสถานศึกษา).................................... ได้จัดให้มีพื้นที่ศึกษา...................ของโรงเรียน มี
การจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกกลุ่มสาระวิชา ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถมศึกษา
ปีที่ ………  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ……… นักเรียนผู้ร่วมปฏิบัติจ านวน ...........  คน บุคลากรจ านวน ............ คน 
 แสดงผลการศึกษา (ชื่อพืช)..................  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ รูปลักษณะส่วนประกอบต่างๆ 
ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด บรรยาย ลักษณะทางนิเวศวิทยา การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การ
เจริญเติบโต และการน าไปใช้ประโยชน์ (ระบุส่วนของพืชที่น าไปใช้ประโยชน์ เช่น ดอก แก้บิด แก้ท้องเสีย 
เจริญอาหาร แก้ปวดประสาท ขับน้ าดี) 
 โรงเรียน ได้ศึกษาส่วนประกอบของพืช ในแต่ละส่วน และได้น าไปใช้ประโยชน์ ในเร่ืองการน า.......
เป็นยารักษาโรค และปลูกประดับตกแต่ง 

 



กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอบคุณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ให้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตลอดจน
ที่ปรึกษาประสานงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
เจ้าหน้าที่โครงการอนรัุกษ์พันธุกรรมพืชฯ (ควรระบุชื่อ – นามสกุล) 
 ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การอ านวยความสะดวก และ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนขอขอบคุณคณะกรรมการโรงเรียน คณะครู นักเรียน บุคลากร 
สนับสนุนของโรงเรียน ผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เป็นก าลังส าคัญ ใน
การด าเนินงานจนท าให้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน  
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   

โรงเรียน............................................................ 
 
        



ค าน า 
 

 แรงบันดาลใจ ความน่าสนใจ ความพึงพอใจ ความประทับใจ พืชศึกษา เช่น พืช ...........  เป็นไม้ปลูก
ประดับตกแต่งสถานที่ ออกดอกตลอดทั้งปี มีสีที่ดึงดูด ดอกช่อสีแดงสด เห็นได้ชัดเจน  มีการขยายพันธุ์และ
ดูแลรักษาง่าย  ตัดแต่งทรงพุ่มได้สวยงาม มีความโดดเด่นในเร่ืองของสีสันของดอกที่ตัดกับสีของใบอย่าง
สวยงาม 
 การศึกษาคร้ังนี้ได้จัดท าขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้กับเยาวชน เห็นคุณ รู้ค่าของพืชพรรณ โดยใน
รายงานผลการศึกษาฉบับนี้ได้กล่าวถึงลักษณะพฤกษศาสตร์ รูปลักษณะของส่วนประกอบต่างๆ นิเวศวิทยา 
การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การเจริญเติบโต และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 โรงเรียน............. จะด าเนินการศึกษาในเร่ืองส่วนประกอบย่อยของพืช ในปีการศึกษาต่อไป ให้มาก
ยิ่งขึ้น และจะจัดเตรียมพืชศึกษาให้สมดุลกับจ านวนผู้ศึกษา 
 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน  
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   

โรงเรียน............................................................ 



สารบัญ   (ตัวอักษร Angsana New ขนาด  18 ตัวหนา)  
  

                หน้า 
บทคัดย่อ         ก 

 กิตติกรรมประกาศ        ข  
 ค าน า          ค 
 สารบัญ          ง-จ 
 สารบัญภาพ         ฉ 
 สารบัญตาราง         ช  
 บทที่ 1 บทน า         1 
  1.1 ความส าคัญและที่มา 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา.....(ชื่อพืช) 
  1.3 ขอบเขตของการศึกษา (ศึกษา ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ฯลฯ) 

บทที่ 2  การตรวจเอกสาร (แสดงที่มาของข้อมูลพืชที่ได้จากการสืบค้น) 
 บทที่ 3  อุปกรณ์ และวิธีการ 
  3.1 อุปกรณ์ 
  3.2 วิธีการ 
บทที่ 4  ผลการศึกษา 
บทที่ 5  สรุปผลการศึกษา 
 เอกสารอ้างอิง 
  ภาคผนวก 
 - เอกสารและสิ่งอ้างอิงประกอบ 
  - ตัวอย่างใบงาน ชิ้นงาน  ผลงานของนักเรียน 
              - ภาพประกอบการศึกษา 
 
 
 
 
 



บทท่ี 1 บทน า 
 

1.1ความส าคัญและที่มา 

  จากพระราชด าริบางประการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความว่า  “ การ
สอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น  ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม  
ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป  การใช้วิธีการสอนการอบรมที่
ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย  เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิดความเครียด
ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” ให้ไว้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2536 ณ อาคารที่ประทับในส านักงาน
ชลประทาน เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่มาของการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 โรงเรียน (ชื่อสถานศึกษา).....................................ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริ เมื่อปี พ.ศ. ............  
โดยมีการจัดการเรียนรู้ให้ตระหนักถึงการหวงแหน การอนุรักษ์ และการน าไปใช้ประโยชน์  
 ทางโรงเรียนได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตามศักยภาพของผู้เรียนในทุกระดับชั้นและ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 1.เพื่อศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ด้านรูปลักษณ์ ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด   

2.เพื่อศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยา  
3.เพื่อศึกษาการขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การเจริญเติบโต  
4.เพื่อศึกษาการน าไปใช้ประโยชน์ 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
  โรงเรียนได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาพืช  แสดงให้เห็นว่าศึกษาอะไรบ้าง เช่น ศึกษาราก ล าต้น
ใบ ดอก ผล และเมล็ด พร้อมทั้งอธิบายถึงการศึกษาแต่ละส่วนประกอบ 



บทท่ี 2 การตรวจเอกสาร 
 

 การตรวจสอบเอกสาร ค้นคว้า จากเอกสาร และควรใส่เอกสารอ้างอิงทุกส่วนที่สืบค้นมา เช่น การ
ปลูกต้นไม้ชนิดนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล  ประโยชน์ทางสมุนไพร (ข้อมูลลักษณะเช่นเดียวกับ หน้าที่ 9 ของ 
ก.7 – 003)  



บทท่ี 3  อุปกรณ์และวิธีการ 
 

3.1 อุปกรณ์ : แสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการเรียนรู้ทั้งหมด   
 
3.2 วิธีการ : จัดท าแผนการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชา และทุกระดับชั้น จัดแสดงผังมโน
ทัศน์ (Mind Mapping) และใบงานของนักเรียน 

1.แผนการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชา 
2.วิธีการแต่ละกลุ่มสาระ 

 
ตัวอย่างท่ี 1  : 
   วิธีการศึกษา : การศึกษาขนาดของล าต้น(พืช) ................. 
 1.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 – 6 คน  
 2.ให้แต่ละกลุ่มวัดเส้นรอบวงล าต้น(พืช) .................ตอนโคน 
 3.น าเชือกที่วัดได้ มาวางทาบลงบนไม้บรรทัด เพื่ออ่านค่าความยาวของเส้นรอบวง 
 4.บันทึกผล 
 
ตัวอย่างท่ี 2  : 
   วิธีการศึกษา : การศึกษาสีของล าต้น(พืช) ................. 
 1.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 – 6 คน  
 2.สังเกตสีบริเวณโคนล าต้น และกลางล าต้น โดยใช้แว่นขยาย 
 3.บันทึกผล 
 
หมายเหตุ : ควรแสดงวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละหัวข้อศึกษา 



บทท่ี 4 ผลการศึกษา 
 

แสดงผลการศึกษาที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และวิธีการ   เช่น ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ (ราก ล า
ต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด) ลักษณะทางนิเวศวิทยา การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การเจริญเติบโต และการ
น าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น สุนทรียภาพ ความงาม ศิลปศึกษา การวาดภาพ ฯลฯ พร้อมแสดง
ภาพประกอบ ตาราง หรือกราฟ  



บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา 
 

สรุปใจความส าคัญ จากผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา (ชื่อพืช)........................  ของนักเรียน ระดับชั้น ...................................................... 
ระยะเวลาตั้งแต่ ว/ด/ป...................................ถึง ว/ด/ป .................................. สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ .................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 

ลักษณะทางนิเวศวิทยา ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

การขยายพันธุ์ .................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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