
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทาง  
รายงานผลการศึกษา 

สาระการเรียนรู้ : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว 



 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

สนองพระราชด าริโดย 

 
 

………………………… 

 
 (ช่ือพืช) 

 
 

สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว 
 
 
 
 

…………………………  
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  16 ตัวหนา 

ตัวอักษร Angsana New 
ขนาด  18 ตัวหนา  
(วันที่ให้ใช้ตามตัวอย่าง) 

2.5 ซม. 

3.5 ซม. 



 
  

โครงการอนุรกัษพ์ันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สนองพระราชด าริโดย 

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

 
บทคัดย่อ 

เร่ือง  รายงานผลการศึกษาสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว 
ชื่อพืช......................................................................................... 

 

 
สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวเป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างสมดุล สันติ 

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความเกี่ยวพัน ความสัมพันธ์ สัมพันธภาพ ความผูกพัน และดุลยภาพ                
 โรงเรียน(ชื่อสถานศึกษา).................................... ได้จัดให้มีพื้นที่ศึกษา...................ของโรงเรียน มี
การจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกกลุ่มสาระวิชา ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถมศึกษา
ปีที่ ………  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ……… นักเรียนผู้ร่วมปฏิบัติจ านวน ...........  คน บุคลากรจ านวน ............ คน 

โรงเรียนมีการด าเนินการ รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต เรียนรู้ด้าน
รูปลักษณ์  คุณสมบัติ  พฤติกรรมของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ 
คุณสมบัติ ของปัจจัยกายภาพ เช่น ดิน น้ า แสง อากาศ  เป็นต้น เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยอ่ืนๆ เช่น วัสดุ
อุปกรณ์ เรียนรู้วิเคราะห์ ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย เห็นความสัมพันธ์และสัมพันธภาพ และ
สรุปดุลยภาพของความพันเกี่ยว 

สรุปองค์ความรู้ที่ผู้เรียน ได้ค้นพบจากการเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ ความผูกพัน ก่อให้เกิดดุลยภาพ   
ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาอันอุดม และสมบูรณ์ 

 



กิตติกรรมประกาศ 
  

 ขอบคุณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ให้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตลอดจน
ที่ปรึกษาประสานงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (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  ความประทับใจของผู้เรียนที่มีต่อพืช  เช่น การได้
สัมผัส และเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนรู้ อาจเป็นความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่มาเกี่ยวข้อง
กับพืช  ไม่ว่าจะเป็น ด้านรูปลักษณ์  คุณสมบัติ  และพฤติกรรม  เช่น  ผึ้งมาเก็บละอองเกสรเป็นต้น 

โรงเรียนมีการด าเนินการ รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต เรียนรู้ด้าน
รูปลักษณ์  คุณสมบัติ  พฤติกรรมของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก  เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ 
คุณสมบัติ ของปัจจัยกายภาพ  เช่น ดิน น้ า แสง อากาศ เป็นต้น เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยอ่ืนๆ เช่น วัสดุ
อุปกรณ์ เรียนรู้วิเคราะห์ ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย เห็นความสัมพันธ์และสัมพันธภาพ และ
สรุปดุลยภาพของความพันเกี่ยว 
 โรงเรียน (ชื่อสถานศึกษา) ..................................... จะด าเนินการศึกษาในเร่ืองสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว 
ในปีการศึกษาต่อไป ให้มากยิ่งขึ้น 
 
 
 

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 ข้อมูลสถานศึกษา 

1.3 ปัจจัยเป้าหมายรวม  
  1.4 ปัจจัยเป้าหมายเฉพาะ 
  1.5 ปัจจัยที่ใช้เพื่อช่วยในการศึกษา 

บทที่ 2  วิธีการ 
 2.1 การจัดการ 

   2.1.1 การจัดการเพื่อให้เกิดการบริหาร 
   2.1.2 การจัดการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  

2.2 การศึกษาสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  
 บทที่ 3  ผลการศึกษา 

บทที่ 4  สรุปผลการศึกษาและวิจารณ์ 
 เอกสารอ้างอิง 
  ภาคผนวก 
 - เอกสารและสิ่งอ้างอิง 
   - แผนการจัดการเรียนรู้  ใบงาน ผลงานของนักเรียน 



บทท่ี 1 บทน า 
 

  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. ............  
ได้การจัดการเรียนรู้ให้ตระหนักถึงการหวงแหน การอนุรักษ์ และการน าไปใช้ประโยชน์ ทางโรงเรียนได้
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตามศักยภาพของผู้เรียนในทุกระดับชั้นและสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐาน  
 ข้อมูลสถานศึกษา ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
ปัจจัยเป้าหมายรวม :  พืชศึกษา (ชื่อพืช).....................................................................จ านวน..................ชนิด   
          สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ (ระบุชื่อ)........................................................... จ านวน....................ชนิด 

เช่น มดแดง หนอน เป็นต้น (มีผลการศึกษาด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม   
และมีธรรมชาติของความพันเกี่ยวกับพืชศึกษา) 

          สิ่งไม่มีชีวิต    (ระบุชื่อ)........................................... จ านวน....................ชนิด /ประเภท 
เช่น ดิน น้ า ลม แสง เป็นต้นมีผลการศึกษาด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และมี
ธรรมชาติของความพันเกี่ยวกับพืชศึกษา) 

ปัจจัยเป้าหมายเฉพาะ :  ส่วนประกอบ / องค์ประกอบย่อย ของพืชศึกษา สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ สิ่งมีชีวิต และ 
           สิ่งไม่มีชีวิต ที่ใช้ในการเรียนรู้   

พืชศึกษา (ชื่อพืช).............. องค์ประกอบย่อย เช่น ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด  
             สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ (ระบุชื่อ)..........องค์ประกอบย่อย เช่น ส่วนหัว ส่วนอก ส่วนท้อง  

               สิ่งไม่มีชีวิต    (ระบุชื่อ)..........องค์ประกอบย่อย เช่น ด้านหน้า ด้านหลัง  
ปัจจัยท่ีใช้เพื่อช่วยในการศึกษา :  แสดงรายละเอียด เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ ใบงาน บุคลากร 



บทท่ี 2 วิธีการ 
2.1 การจัดการ 

2.1.1 การจัดการเพื่อให้เกิดการบริหาร 
 การประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน วางแผนและมอบหมายงาน ด าเนินงานตาม 
แผน ติดตามผลการด าเนินงาน และประเมินผล 
 
2.1.2 การจัดการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 

  การวางแผนการบูรณาการสู่การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับชั้น โดยการแสดงผังมโนทัศน์ 
(Mind Mapping) โดยมีการจัดท าแผนบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับชั้น  เช่นการบูรณาการสรรพสิ่ง
ล้วนพันเกี่ยว กับสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยการเขียนเรียงความบรรยายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
ชนิดต่างๆ กับพืชศึกษา เป็นต้น 
 
2.2 การศึกษาสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว 
 แสดงวิธีการ แต่ละล าดับขั้นการเรียนรู้ 
  1. รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต 

2. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก  
   2.1 เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม 
   2.2 สรุปผลการเรียนรู้ 

3. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ (ดิน น้ า แสง อากาศ)  
3.1 เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ  

   3.2 สรุปผลการเรียนรู้ 
  4. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยอ่ืนๆ (ปัจจัยประกอบ เช่น วัสดุอุปกรณ์ อาคาร สถานที่) 

5. เรียนรู้ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย 
   5.1 เรียนรู้ วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และสัมพันธภาพ 
   5.2  เรียนรู้ วิเคราะห์ให้เห็นความผูกพัน 

6. สรุปผลการเรียนรู้ ดุลยภาพของความพันเกี่ยว 
 



บทท่ี 3 ผลการศึกษา 
 

น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา แสดงผลการศึกษาตามล าดับขั้นการเรียนรู้ 
  1. รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต 

2. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก  
   2.1 เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม 
   2.2 สรุปผลการเรียนรู้ 

3. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ (ดิน น้ า แสง อากาศ)  
3.1 เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ  

   3.2 สรุปผลการเรียนรู้ 
  4. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยอ่ืนๆ (ปัจจัยประกอบ เช่น วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่) 

5. เรียนรู้ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย 
   5.1 เรียนรู้ วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และสัมพันธภาพ 
   5.2  เรียนรู้ วิเคราะห์ให้เห็นความผูกพัน 

6. สรุปผลการเรียนรู้ ดุลยภาพของความพันเกี่ยว 
 
  



บทท่ี 4 สรปุผลการศึกษา 
 

สรุปใจความส าคัญ จากผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ของนักเรียน ระดับชั้น .......................................................... 
ระยะเวลาตั้งแต่ ว/ด/ป...................................ถึง ว/ด/ป .................................. สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

สรุปใจความส าคัญ : รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ 
คุณสมบัติ พฤติกรรมของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก เช่น แมลง สิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ เป็น
ต้น เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ ของปัจจัยกายภาพ เช่น ดิน น้ า แสง อากาศ เป็นต้น เรียนรู้ธรรมชาติของ
ปัจจัยอ่ืนๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ เรียนรู้วิเคราะห์ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย เห็นความสัมพันธ์
และสัมพันธภาพ และสรุปดุลยภาพของความพันเกี่ยว 

ตัวอย่างเช่น ชื่อพืช .......................... (ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด)  
พบสิ่งมีชีวิตที่เข้ามามีความสัมพันธ์ในช่วงเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. เช่น มดแดง ผึ้ง เพลี้ย แมลงวันหัว
เขียว ฯลฯ การวิเคราะห์ส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต เช่น มดแดงมีส่วนประกอบคือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วน
ท้อง ส่วนหัว ประกอบด้วย หนวด ตา เขี้ยว และปาก ส่วนอก ประกอบด้วยล าตัว และขาทั้ง ๓ คู่ และส่วน
ท้อง ประกอบด้วยทวาร และอวัยวะสืบพันธุ์  หัวของมดแดงทรงกลมรี สีน้ าตาลแดง ส่วนอกของมดแดง
รูปทรงรี สีน้ าตาลแดง และส่วนท้องรูปทรงรีปลายแหลม สีน้ าตาลแดง มดแดงมีพฤติกรรมในการสร้างรัง 
โดยการน าใบ..............มาเรียงซ้อนกันเป็นรัง และใช้ขาคู่หน้าในการเคลื่อนย้ายใบไม้ นอกจากสิ่งมีชีวิตแล้ว 
พบสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ดิน น้ า แสง อากาศ บริเวณรอบต้น............. ตัวอย่างเช่น หินมีลักษณะเป็นทรงห้าเหลี่ยม 
สีน้ าตาลเข้ม ผิวขรุขระ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ เซนติเมตร มดแดงมีความสัมพันธ์กับต้น...........โดยการใช้
เป็นที่หลบภัย หาอาหาร และสืบพันธุ์ มดแดงมีปริมาณที่พอเหมาะกับต้น................. 
 
วิจารณ์ผลการศึกษา : 

ให้พิจารณาความสมบูรณ์ ของผลการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวของปัจจัยที่เข้ามา
มีความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ความผูกพัน และดุลยภาพที่เกิดขึ้น 

 
เช่น การศึกษาสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยวของโรงเรียน................ ได้ศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิตของปัจจัย

อ่ืน ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก จ านวน ๑๐ ชนิด ซึ่งมีจ านวนน้อย ควรศึกษาจ านวนชนิดเพิ่มมากขึ้น และ
ช่วงเวลาในการศึกษายังไม่ครอบคลุม ควรศึกษาในช่วงเวลาหลัง ๑๘.๐๐ น. เพื่อให้ทราบถึงปริมาณ และชนิด
ของสิ่งมีชีวิตที่เข้ามามีความสัมพันธ์ 



เอกสารอ้างอิง  
          การน าข้อความของผู้อ่ืนมาประกอบในรายงานของตน เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของข้อความนั้น จึง
จ าเป็นต้องมีการอ้างอิงตามที่ได้กล่าวไปแล้วในการตรวจเอกสารและผลการศึกษา โดยให้ใส่รายละเอียดของ
หนังสือเล่มที่คัดลอกข้อความมาในรายการเอกสารอ้างอิง ตัวอย่างดังนี้ 
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