
๑. รวบรวมผลการเรียนรู้ 

๑.  รวบรวมผลการเรียนรู้จากองค์ประกอบที ่๑  , ๒ , ๓   
     พชืศึกษา และ ๓ สาระการเรียนรู้  
 
๒.  แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในสถานศึกษา  ตวัอย่างเช่น พืน้ทีศึ่กษา  
     ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ห้องสมุด เวบไซต์ ฯลฯ 
     ทีร่วบรวมผลการเรียนรู้จากงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 



ล าดบัการเรียนรู้ที ่๑  รวบรวมผลการเรียนรู้ 



๒.    แหล่งเรียนรู้จากสารสนเทศอื่น ๆ  
เช่น จากหนังสือ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์  เว็บไซต์ ฯลฯ 
(ที่น่าเชื่อถือ หรือได้รับการรับรองจากนักพฤกษศาสตร์) 

กระบวนการเรียนรู้  รวบรวมผลการเรียนรู้ 
๑. แหล่งเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 - จากผลการเรียนรู้ ๓ องค์ประกอบ  

   องค์ประกอบที่ ๑ การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้   
   องค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน  

          องค์ประกอบที่ ๓ การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ  
 - จากผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  
         ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
      - จากผลการเรียนรู้ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น   



ตัวอย่าง การรวบรวมผลการเรียนรู้ 



องค์ประกอบที่ ๑  
การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ 



ใบงาน   รวบรวมผลการเรียนรู้ 
รวบรวมผลการเรียนรู้จาก องค์ประกอบที่ ๑ การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม ้
ล าดับการเรียนรู้ที่ ๔  ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อ และศึกษาข้อมูลพื้นบ้าน (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๑) 

ผลการเรียนรู ้

  ชื่อพันธุ์ไม้  ลีลาวด ี

รหัสพรรณไม้  7-34000-001-002 
ภาพวาดทางพฤกษศาสตร ์ รูปลักษณะวิสัย     ไม้ต้น    (มีภาพวาดประกอบ) 
   มาตราส่วน        40 : 1 
บริเวณที่ส ารวจ  ข้างห้องประชุมเล็ก โรงเรียนวารินช าราบ 
วันที่ส ารวจ  17  มีนาคม  2557   
ผู้ส ารวจ  นางสาวอุบลรัตน์   มังกรณ์ 
สถานศึกษาของผู้ส ารวจ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 

  

หน้าปก 



ใบงาน   รวบรวมผลการเรียนรู้ 
รวบรวมผลการเรียนรู้จาก องค์ประกอบที่ ๑ การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม ้ล าดับการเรียนรู้ที่ ๔  ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อ และศึกษาข้อมูลพ้ืนบ้าน (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๑) 

ผลการเรียนรู้ 

 

ข้อมูลพื้นบ้าน 
ชื่อพื้นเมือง ลั่นทมขาว       
การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น 
ยารักษาโรค เปลือกรากเป็นยารักษาโรคหนองใน ยาถ่าย 
   ล าต้น แก้โรคงูสวัด โรคหิด  
   ยาง ใช้รักษาบาดแผล 
   ดอก รักษาอาการไอ 
                           เมล็ด เป็นยาระบาย ขับน้ าเหลือง แก้โรคไขข้ออักเสบ 
ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม หรือความเชื่อทางศาสนา 
  ห้ามปลูกในบ้านเพราะมีชื่อเป็นอัปมงคล 
อื่นๆ  ยางสีขาว ถ้าเข้าตาอาจตาบอดได ้
ที่มาของข้อมูล นางตุ้ม  พินทอง อายุ 65 ปี ที่อยู่ 240 ถ.พโลชัย อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 34000 
วันที่บันทึกข้อมูล 17 มีนาคม 2557 
สถานที่บันทึก บ้านของนางตุ้ม พินทอง 

หน้า ๑ 



ใบงาน   รวบรวมผลการเรียนรู้ 
รวบรวมผลการเรียนรู้จาก องค์ประกอบที่ ๑ การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม ้
ล าดับการเรียนรู้ที่ ๙  เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป(ก.๗-๐๐๓ หน้า ๘) กับข้อมูลที่สืบค้นจาก

เอกสาร แล้วบันทึกใน ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙-๑๐ ผลการเรียนรู้  สรุปลกัษณะและขอ้มูลพรรณไม ้

ช่ือพนัธ์ุไม้ ลลีาวด ี
รหสัพรรณไม ้  7-34000-001-002 
 เป็นไม้พุ่ม เรือนยอดรูปร่ม ความสูง 3.50 เมตร ความกว้างทรงพุ่ม 3.00 เมตร ถิน่อาศัยเป็นพชืบก 
ล าต้นเหนือดนิ ตั้งตรงได้เอง เปลอืกล าต้นมีสีน า้ตาลแก่ ลกัษณะขรุขระ ยางมีสีขาวขุ่น ใบเป็นใบเดีย่วสีเขยีวอ่อน 
ขนาดแผ่นใบกว้าง 4 ซม. ยาว 16 ซม. การเรียงตวัของใบบนกิง่เป็นแบบสลบั รูปร่างแผ่นใบเป็นรูปขอบขนาน 
ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิม่ ขอบใบเรียบ ออกดอกเป็นช่อ แบบช่อกระจุก ออกดอกที่ปลายยอด กลบีเลีย้งโคนเช่ือม
ตดิกนั ปลายแยกเป็น 3 แฉก สีน า้ตาลแก่ กลบีดอกแยกจากกนั มีจ านวน 5 กลบี สีขาวเหลอืงรูปกากบาท เกสรตวัผู้
มีสีเหลอืง จ านวน 5 อนั เกสรตวัเมียมีสีเหลอืงจ านวน 2 อนั รังไข่ใต้วงกลบี มีกลิน่หอม ผลเป็นชนิดผลรวม ชนิด
ของผลเป็นผลแห้ง มีลกัษณะคล้ายชวนชม ผลอ่อนมีสีเขยีว ผลแก่มีสีแดงถงึด าเป็นรูปรี ยาว มีเมลด็จ านวน 50-
100 เมลด็ สีน า้ตาลแก่ รูปร่างรี ยาว 
 ยางจากล าต้น เป็นยารักษาโรค รักษาบาดแผล แก้โรคงูสวดั โรคหิด  เปลอืกรากเป็นยารักษาโรคหนอง
ใน ยาถ่าย ดอก รักษาอาการไอ เมลด็ เป็นยาระบาย ขบัน า้เหลอืง แก้โรคไขข้ออกัเสบ ความเช่ือเกีย่วกบัประเพณ ี
วฒันธรรม หรือความเช่ือทางศาสนา ห้ามปลูกในบ้านเพราะมีช่ือเป็นอปัมงคล ยางสีขาวเป็นอนัตราย ถ้าเข้าตาอาจ
ตาบอดได้ 
 
 

หน้า๘ 



ใบงาน   รวบรวมผลการเรียนรู้ 
รวบรวมผลการเรียนรู้จาก องค์ประกอบที่ ๑ การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม ้
ล าดับการเรียนรู้ที่ ๙  เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป(ก.๗-๐๐๓ หน้า ๘) กับข้อมูลที่สืบค้นจาก

เอกสาร แล้วบันทึกใน ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙-๑๐ 

ผลการเรียนรู ้

 

  
ชื่อวิทยาศาสตร์   Plumeria  obtusa  L. 
ชื่อวงศ์  APOCYNACEAE 
ชื่อสามัญ  Singapose plumeria 
ชื่อพื้นเมืองอ่ืนๆ ลั่นทมขาว 
ถิ่นก าเนิด  ประเทศเม็กซิโกตอนเหนือถึงทวีปอเมริกาใต้ 
การกระจายพันธุ์ 
 ในประเทศไทย   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
 ในประเทศอื่นๆ  เป็นพรรณไม้ประจ าประเทศลาว 
นิเวศวิทยา  เป็นพืชต้องการน้ าน้อย 
เวลาออกดอก กุมภาพันธ์ - เมษายน บางพันธุ์ออกดอกตลอดปี 
เวลาติดผล  ตลอดปี   
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักช า  เปลี่ยนยอด  ติดตา 
การใช้ประโยชน์ เป็นไม้ประดับและมีสรรพคุณทางยา 
ประวัติพันธุ์ไม้ น าเข้ามาจากเขมร เมื่อคราวไปตีนครธม ได้รับชัยชนะ จึงเรียกช่ือเป็นที่ระลึกว่า “ลั่นธม”  
                                  ซึ่ง “ล่ัน” แปลว่า ตี ส่วน “ธม” หมายถึง นครธม 
เอกสารอ้างอิง หนังสือพรรณไม้ ของอาจารย์เต็ม สมิตินันทน์ 
  www.rspg.or.th 
 
 

หน้า๙ 

http://www.rspg.or.th/


ใบงาน   รวบรวมผลการเรียนรู้ 
รวบรวมผลการเรียนรู้จาก องค์ประกอบที่ ๑ การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม ้
ล าดับการเรียนรู้ที่ ๗  บันทึกภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร ์

ผลการเรียนรู ้

 

  ราก    

  ล าต้น    

 ใบ    

 ดอก    

  ผล    

  ลักษณะวิสัย    



องค์ประกอบที่ ๒  
การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน 



ใบงาน   รวบรวมผลการเรียนรู้ 
รวบรวมผลการเรียนรูจ้าก องค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกใน
โรงเรียน 

ล าดับการเรียนรู้ที่ ๑.  การศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิมและศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้ 

 
 

ผลการเรียนรู้  

 ชื่อพืช : ลีลาวดี  

 สภาพต้น : ล าต้นและกิ่งอวบน้ า แผ่กิ่งก้านสาขามาก ใบมีสีเขียวเรียวแหลม 

 กลีบดอกด้านในมีสีเหลือง ด้านนอกเป็นสีขาวมีสีแดงบริเวณขอบกลีบเล็กน้อย  

 มีจ านวน ๕ กลีบ ดอกมีกลิ่นหอม  

 สภาพธรรมชาติ : ดินร่วนปนทราย แห้งไม่ชุ่มชื้น มีลมพัดผ่านการถ่ายเทอากาศ 

 ได้ดี อยู่กลางแจ้ง 



องค์ประกอบที่ ๓  
การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ  



ล าดับการเรียนรู้ที่ ๒ การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ 

ผลการเรียนรู้  ๒.๑ การศึกษาลักษณะภายนอกของลีลาวดี ประกอบด้วย ราก ล าต้น ใบ  ดอก ผล  ดังนี้  

ล าต้น  

ล าต้นแบ่งเป็น 3 ส่วน คอื  ส่วนโคนต้น ส่วนกลาง ส่วนปลาย ส่วนโคน เปลอืก
ของแผ่นใบจะมีสีน า้ตาล มีจุดสีน า้ตาล ส่วนปลายจะมีสีทาอมเขยีว มีจุดสี
น า้ตาลอ่อน ผวิขรุขระ กิง่แตกออกตมแผ่นใบตอนปลาย  ประมาณ 3-4 กิง่ แต่
ละกิง่จะมีขนาดแตกต่างกนั 

ใบ 

ใบที่แตกออกมาจากกิง่เป็นช่อกระจุกอยู่ปลายกิง่ เรียงสลบัไม่เป็นระเบียบ ช่วง
ระยะห่างไม่เท่ากนั แต่ละใบขนาดไม่เท่ากนั แผ่นใบมีสีเขยีวเข้มระดบัเดยีวตลอด
ทั้งใบ ก้านใบมียางสีขาวข้นขุ่น เส้นกลางใบมีขนาดใหญ่เห็นชัดเจน เส้นใบมี
ขนาดเลก็กว่า สีเขยีวอ่อน 

ใบงาน   รวบรวมผลการเรียนรู้ 
รวบรวมผลการเรียนรู้จาก องค์ประกอบที่ ๓ การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ 

ดอก 
มีก้านดอก และดอก โดยมีดอกตูมและดอกบานอยู่ในช่อเดยีวกนั ดอกตูมจะมีสี
ชมพูขาว โดย 1 ช่อ มีดอกตูม 4 ดอก มีดอกบาน 1 ดอก 



ผลการเรียนรู ้๒.๒ การก าหนดเรื่องที่จะเรยีนรู้ในแต่ละส่วนของลีลาวด ี

     จากแผนผงั โดยศึกษา ด้านบนส่วนริม
ซ้ายตอนปลายแผ่นใบของลลีาวดี 

ใบ ดอก 

จากแผนผงั โดยศึกษา ด้านบนส่วนริม
ขวาตอนปลายกลบีดอกของลลีาวดี 



ในส่วนของแผ่นใบลีลาวดี   ศึกษาเรื่อง  
สี  ขนาด  รูปร่าง  รูปทรง  ผิว  เนื้อ  

ในส่วนของกลีบดอกลีลาวดี  ศึกษาเรื่อง  
สี  ขนาด  รูปร่าง  รูปทรง  ผิว  เนื้อ  

ผลการเรียนรู ้๒.๒ การก าหนดเรื่องที่จะเรยีนรู้ในแต่ละส่วนของลีลาวดี (ต่อ) 



ผลการเรียนรู ้๒.๓ การเรียนรู้แต่ละเรื่อง แต่ละส่วนขององคป์ระกอบย่อย 



ผลการเรียนรู้  ๒.๔  การน าข้อมูลมาเปรียบเทยีบความต่างในแต่ละเรือ่ง 
ในชนิดเดียวกัน ลีลาวดี 



๒. คดัแยกสาระส าคญั และจดัให้เป็นหมวดหมู่ 

๑. คดัแยกสาระส าคญั 
๑.๑ วิเคราะห์ผลการเรียนรู้โดยพิจารณาสาระส าคญั  
       เป็นสาระหลกั สาระรอง สาระยอ่ย และสาระประกอบ 
          - สาระหลกั คือ ส่ิงท่ีจะรายงาน    
          - สาระรอง คือ ส่ิงท่ีจะหนุนใหส้าระหลกัมีน ้าหนกั น่าเช่ือถือมากข้ึน    
          - สาระยอ่ย คือ ส่ิงท่ีท าให ้สาระหลกั สาระรอง มีความน่าสนใจยิง่ข้ึน 
          - สาระประกอบ คือ ส่ิงท่ีท าให ้สาระหลกั สาระรอง และสาระยอ่ย มีความน่าสนใจ  ยิง่ข้ึน 



ล าดับการเรียนรู้ที่ ๒   
คัดแยกสาระส าคัญและจัดให้เป็นหมวดหมู่ 

คือ การน าข้อมูลจากการรวบรวม มาจัดหมวดหมู่ และวางเรียงหัวข้อ
สาระส าคัญ เนื้อหาสาระตามที่ได้รวบรวมมา (ยังไม่ต้องตัดหรือแต่งข้อความ)  

หมวดหมู่ หัวข้อสาระส าคัญ เนือ้หาสาระส าคัญ 



ตัวอย่าง การคัดแยกสาระส าคัญและจัดให้เป็นหมวดหมู่ 



ใบงาน   คัดแยกสาระส าคัญและจัดให้เป็นหมวดหมู่ 
ผลการเรียนรู้    

 สามารถจัดหมวดหมู่สาระส าคัญ จากการรวบรวมผลการเรียนรู้ทั้งหมดได้ดังต่อไปนี้ 
 1.  หมวดชื่อ ประกอบด้วยสาระส าคัญ  
  ชื่อพันธุ์ไม้ ลีลาวดี ลั่นทมขาว 
  ชื่อสามัญ  Singapose plumeria 
  ชื่อวิทยาศาสตร์   Plumeria  obtusa  L. 
  ชื่อวงศ์  APOCYNACEAE 
   
    

 

 

 

 



ใบงาน   คัดแยกสาระส าคัญและจัดให้เป็นหมวดหมู่ 
ผลการเรียนรู้    

  2.  หมวดลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ประกอบด้วยสาระส าคัญ 

 ลักษณะวิสัย เป็นไม้พุ่ม เรือนยอดรูปร่ม ความสูง 3.50 เมตร ความกว้างทรงพุ่ม 3.00 เมตร 
ถิ่นอาศัยเป็นพืชบก  

 ล าต้น เหนือดิน ตั้งตรงได้เอง เปลือกล าต้นมีสีน้ าตาลแก่ ลักษณะขรุขระ ยางมีสีขาวขุ่น  

 ใบ  เป็นใบเดี่ยวสีเขียวอ่อน ขนาดแผ่นใบกว้าง 4 ซม. ยาว 16 ซม. การเรียงตัวของใบบนกิ่งเป็น
แบบสลับ รูปร่างแผ่นใบเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ  

 ดอก เป็นช่อ แบบช่อกระจุก ออกดอกที่ปลายยอด กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 3 แฉก  

 สีน้ าตาลแก่ กลีบดอกแยกจากกัน มีจ านวน 5 กลีบ สีขาวเหลืองรูปกากบาท เกสรตัวผู้มีสีเหลือง 
จ านวน 5 อัน เกสรตัวเมียมีสีเหลืองจ านวน 2 อัน รังไข่ใต้วงกลีบ มีกลิ่นหอม  

 ผล เป็นชนิดผลรวม ชนิดของผลเป็นผลแห้ง มีลักษณะคล้ายชวนชม ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีแดง
ถึงด าเป็นรูปรี ยาว  

 เมล็ด จ านวน 50-100 เมล็ด สีน้ าตาลแก่ รูปร่างรี ยาว 

  



ใบงาน   คัดแยกสาระส าคัญและจัดให้เป็นหมวดหมู่ 
ผลการเรียนรู้    
 3.  หมวดการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยสาระส าคัญ  
     ยารักษาโรค เปลือกรากเป็นยารักษาโรคหนองใน ยาถ่าย ล าต้น แก้โรคงูสวัด โรค

หิด ยาง ใช้รักษาบาดแผล  ดอก รักษาอาการไอ เมล็ด เป็นยาระบาย ขับน้ าเหลือง แก้
โรคไขข้ออักเสบ 

     ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม หรือความเชื่อทางศาสนา ห้ามปลูกในบ้าน
เพราะมีชื่อเป็นอัปมงคล 

  

 

 

 

 



ใบงาน   คัดแยกสาระส าคัญและจัดให้เป็นหมวดหมู่ 
ผลการเรียนรู้    

 4.  หมวดถิ่นก าเนิดและการน าเข้ามาปลูกในประเทศไทย ประกอบด้วยสาระส าคัญ  

       ถิ่นก าเนิดประเทศเม็กซิโกตอนเหนือถึงทวีปอเมริกาใต้   
       การน าเข้ามาปลูกในประเทศไทย น าเข้ามาจากเขมร เมื่อคราวไปตีนครธม  

ได้รับชัยชนะ จึงเรียกชื่อเป็นที่ระลึกว่า “ลั่นธม” ซึ่ง “ล่ัน” แปลว่า ตี ส่วน “ธม” 
หมายถึง นครธม 

 

  

 

 

 

 



ใบงาน   คัดแยกสาระส าคัญและจัดให้เป็นหมวดหมู่ 
ผลการเรียนรู้    

 5.  หมวดการขยายพันธุ์และการดูแลรักษา ประกอบด้วยสาระส าคัญ  

           การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักช า  เปลี่ยนยอด  ติดตา 

  การดูแลรักษา เป็นพืชต้องการน้ าน้อย  

 

 

 

 

 



ใบงาน   คัดแยกสาระส าคัญและจัดให้เป็นหมวดหมู่ 
ผลการเรียนรู้    

 6.  หมวดภาพถ่ายพรรณไม้ ประกอบด้วยสาระส าคัญ 

 

 

 

 

ภาพลักษณะวิสัย       ภาพล าต้น                 ภาพใบ                     ภาพดอก        

 

 

 

 



๒. จัดให้เป็นหมวดหมู่ 
      ๒.๑ น าสาระส าคญัทีผ่่านการวเิคราะห์มาจัดเป็นหมวดหมู่หรือกลุ่มข้อมูล เช่น หมวดช่ือ  
              หมวดรูปลกัษณะ หมวดระบบนิเวศน์ หมวดขยายพนัธ์ุ หมวดการใช้ประโยชน์ ฯลฯ   
      ๒.๒ จัดระเบยีบหรือล าดบัข้อมูลสาระแต่ละหมวดทีเ่รียบเรียงมาจัดเป็นกลุ่มข้อมูลแต่ละหมวด  
  เช่น  
           หมวดช่ือพรรณไม้ - ช่ือพืน้เมอืง ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ช่ือสามญั 
           หมวดรูปลกัษณะ   - ลกัษณะวสัิย ล าต้น ใบ ดอก ผล เมลด็  
           ตัวอย่าง  การจัดล าดบัสาระหรือกลุ่มสาระ 
ลกัษณะวสัิย  - ความสูง  รูปร่างทรงพุ่ม  ความกว้างทรงพุ่ม   
ล าต้น       -  ชนิดของล าต้น  ผวิล าต้น การมยีาง  สีของล าต้น   
ใบ                 -  ชนิดของใบ  การเรียงตัวของใบบนกิง่  รูปร่างแผ่นใบ  ขนาดแผ่นใบ    
                -  รูปร่างปลายใบ รูปร่างโคนใบ รูปร่างขอบใบ สีของใบ ลกัษณะพเิศษของใบ   
ดอก        - ชนิดของดอก ต าแหน่งทีอ่อกดอก รูปร่างของดอก สีของดอก การมกีลิน่      
                   ก้านดอก กลบีเลีย้ง กลบีดอก เกสรเพศผู้ ก้านชูอบัเรณู อบัเรณู ละอองเรณู  
                  เกสรเพศเมยี  ต าแหน่งของรังไข่ ก้านเกสรเพศเมยี ยอดเกสรเพศเมยี 
ผล         - ชนิดของผล  รูปร่างของผล  สีของผล  ลกัษณะพเิศษของผล 
เมลด็                      - จ านวนเมลด็ต่อผล  รูปร่างของเมลด็  การงอกของเมลด็ 



๓. การสรุปเรียบเรียงสาระ 

๑. เพือ่สรุปและเรียบเรียงข้อมูลในแต่ละหมวดให้มีความกระชับ ส้ัน ได้ใจความ 
๒. น าข้อมูลมาในแต่ละหมวดมา สรุป พร้อมตรวจสอบค าผดิ ตัดค าซ ้าค าซ้อน  
๓. เช่ือมโยงเนือ้หาสาระให้ได้ภาษาทีส่ละสลวย  

ตัวอย่าง  การจัดล าดบัสาระหรือกลุ่มสาระ 
ลกัษณะวสัิย  - ความสูง  รูปร่างทรงพุ่ม  ความกว้างทรงพุ่ม   
ล าต้น       -  ชนิดของล าต้น  ผวิล าต้น การมยีาง  สีของล าต้น   
ใบ                 -  ชนิดของใบ  การเรียงตัวของใบบนกิง่ ขนาดแผ่นใบ รูปร่างแผ่นใบ  รูปร่างปลายใบ รูปร่าง 
                        โคนใบ รูปร่างขอบใบ สีของใบ ลกัษณะพเิศษของใบ   
ดอก        - ชนิดของดอก ต าแหน่งทีอ่อกดอก รูปร่างของดอก สีของดอก การมกีลิน่      
                   ก้านดอก กลบีเลีย้ง กลบีดอก เกสรเพศผู้ ก้านชูอบัเรณู อบัเรณู ละอองเรณู  
                  เกสรเพศเมยี  ต าแหน่งของรังไข่ ก้านเกสรเพศเมยี ยอดเกสรเพศเมยี 
ผล         - ชนิดของผล  รูปร่างของผล  สีของผล  ลกัษณะพเิศษของผล 
เมลด็            - จ านวนเมลด็ต่อผล  รูปร่างของเมลด็  การงอกของเมลด็ 



๔. เรียนรู้รูปแบบการเขยีนรายงาน 

๔.๑  แบบวชิาการ 
๔.๒  แบบบูรณาการ 



สรปุ  ตวัอยา่งรายงาน แบบวิชาการ 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
ขอบเขตของการศึกษา 

วิธีด าเนนิการศึกษา 

ผลการศึกษา 

สรปุและวิจารณผ์ลการศึกษา 

แนวทางที่จะท าตอ่ไป  

ยกตวัอยา่ง 

๔.๑ แบบวชิาการ 



1. ส่วนน า  
-  หน้าปกนอก 

-  หน้ารองปก  หรือปกใน 

-  หน้าอนุมตัิ ในกรณทีีเ่ป็นวทิยานิพนธ์ 

-  บทคดัย่อ 

-  กติติกรรมประกาศ 

-  สารบญัตาราง 

-  สารบญัภาพ 

  2. ส่วนเนือ้เร่ือง 
บทที ่1  บทน า 

บทที ่2 เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

บทที ่3 วธีิด าเนินการศึกษา 

บทที ่4 ผลการศึกษา 

บทที ่5 สรุปและวจิารณ์ 

3. ส่วนอ้างองิ  
-  บรรณานุกรม หรือรายการอ้างองิ 

-  ภาคผนวก 

-   ประวตัิผู้วจิัย 

ยกตวัอยา่ง 

สมบูรณ์ แบบวิชาการ  ตวัอยา่งรายงาน 

สรุปเล่มขี้กาแดง.doc


ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้  
เร่ือง การเขียนรายงานแบบวิชาการ 

 



 ขั้นตอนและวิธีการการเขียนรายงานแบบวิชาการ 
 



 ใบงานขั้นตอนและวิธีการการเขียนรายงานแบบวชิาการ 
 



ตวัอย่างใบงาน การเขยีนรายงานวชิาการ แบบสรุป 



ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดงันี ้

ตวัอย่างใบงาน การเขยีนรายงานวชิาการ แบบสมบูรณ์ 



ประกอบด้วยส่วยต่างๆ ดงันี ้



ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดงันี ้



ประกอบด้วยส่วยต่างๆ ดงันี ้



ประกอบด้วยส่วยต่างๆ ดงันี ้



ประกอบด้วยส่วยต่างๆ ดงันี ้

คูน 



ประกอบด้วยส่วยต่างๆ ดงันี ้



ประกอบด้วยส่วยต่างๆ ดงันี ้





๔.๒ แบบบูรณาการ 
การเขียนโครงร่างหนังสือเล่มเลก็ 

3. ร่างข้อมูลและออกแบบ 
ประกอบด้วย 
- ช่ือเร่ือง 
- ฉาก (สถานทีใ่นเนือ้เร่ือง) 
- การก าหนดตัวละคร 
- การก าเหตุการณ์ต่างๆ 
- ข้อคดิและคุณธรรมจากทีไ่ด้
จากเนือ้เร่ือง 



 ใบงานขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือ 
 3. น าข้อมูลจากการร่างไปจัดท า

เป็นส่วนประกอบของหนังสือใน
แต่ละหน้า 





ตัวอย่างหนังสือเล่มเลก็ที่ได้จากการจัดท า 
 



การศึกษาดา้นรูปลกัษณ์ 
(วิทยาศาสตร์) 











๕. ก าหนดรูปแบบการเขยีนรายงาน 

๕.๑  แบบวชิาการ 
๕.๒  แบบบูรณาการ 



๖. เรียนรู้วธีิการรายงานผล   

๑.  วธีิการรายงานผล แบบเอกสาร เช่น หนังสือ แผ่นพบั ซีดี 
๒. แบบบรรยาย เช่น นิทาน อภปิราย สัมมนา  
๓. แบบศิลปะ เช่น การแสดงพืน้บ้าน ละคร การวาดภาพทาง 
     พฤกษศาสตร์ การถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์  
๔. แบบนิทรรศการ  เช่น การออกแบบวธีิการจัดนิทรรศการ 
                                         โปสเตอร์  



 ใบงานขั้นตอนและวิธีการจัดท าแผ่นพบั 
 

2. ใบงานที่แสดงส่วนประกอบ
ของแผ่นพบั  ใช้ในใช้ร่างและ

ออกแบบข้อมูล 

๑. วธีิการรายงานผล แบบเอกสาร เช่น หนังสือ แผ่นพบั ซีด ี



3. การร่างข้อมูลและออกแบบ
แผ่นพบั 

(หน้าที่ 1, 5 และ 6) 



2. ออกแบบและร่างข้อมูลที่
ใช้ในการจัดท าซีด ี

3. น าข้อมูลและรูปแบบจาก
การร่างไปจัดท าโดยใช้
โปรแกรม Photoshop 

4. น าข้อมูลตดัต่อเรียบเรียงและใส่
เสียงบรรยาย โดยใช้โปรแกรม 

Windows movie maker 

5. จัดท าซีด ี





๒. แบบบรรยาย เช่น นิทาน อภปิราย สัมมนา  







ใบความรู้ เร่ืองการพูด
อภิปราย 

ขั้นตอนและวธีิการพูด
อภิปราย 



ใบความรู้เร่ือง  
การพูดอภิปราย 

องค์ประกอบและขั้นตอน  
การพูดอภิปราย 



ใบงานที่ใช้ในการร่างเนือ้หา
ที่ใช้ในการอภิปราย 

ตัวอย่างการร่างเนือ้หาที่ใช้
ในการอภิปราย 



ตัวอย่างใบความรู้ เร่ืองการ
พูดสัมมนา 

ลกัษณะและองค์ประกอบ
ของการพูดสัมมนา 



กระบวนการและขั้นตอน
การจัดสัมมนา 



๓.แบบศิลปะ เช่น การแสดงพืน้บ้าน ละคร เพลง  การวาดภาพ 
                             ทางพฤกษศาสตร์ การถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์  



ใบความรู้  
เร่ืองการแสดงละคร 



ตัวอย่างบทละครที่ใช้ในการแสดง 



 ใบงานขั้นตอนและวิธีการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 
 



๔. แบบนิทรรศการ  เช่น การออกแบบวธีิการจดันิทรรศการ   โปสเตอร์  

 ขั้นตอนและวธีิการวธีิการรายงานผลในรูปแบบนิทรรศการ 
 





๑.เพือ่รู้วธีิการ ขั้นตอนในการรายงานผลแบบต่างๆ 
กระบวนการเรียนรู้ 
๑. ก าหนดการรายงานผล 
๒. จัดเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ส าหรับการท ารายงานผล 
๓. จัดท าการรายงานผลตามทีก่ าหนด 
๔. ตรวจสอบ แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะการท ารายงานผล 

องค์ประกอบที่ ๔ เป็นการเตรียมการ ยงัไม่มีการแสดง 

๗. ก าหนดวธีิการรายงานผล 



รายงานที่ดีควรมีลกัษณะส าคญั 

๑. มีความถูกตรง    ต้องน าเสนอแต่ส่ิงทีเ่ป็นความจริง  จากการสัมผสัจริง  แล้วน ามาสรุป  ไม่ใช่กะ 
                                             ประมาณ 

๒. มีความสมบูรณ์   มสีาระครบถ้วน  ทั้งสาระหลกั รอง ย่อย   เพือ่ให้ผู้อ่านมคีวามเข้าใจชัดเจน 

๓. มีความกะทดัรัดชัดเจน   ไม่มข้ีอความซ ้าซ้อน  ใช้ค าเช่ือมประโยค  ส้ัน  ส่ือ กระชับ ได้ใจความ 

๔. มีความสอดคล้องคงเส้นคงวา   เป็นรูปแบบเดยีวกนั เช่น ย่อหน้า เว้นวรรค หน่วย                                                                                              
                                                                                 ช่ือวทิยาศาสตร์ 

๕. มีความเช่ือมโยงต่อเน่ือง   เนือ้หาเป็นระเบยีบ ต่อเน่ืองกนั  ไม่กล่าวกลบัไปกลบัมา 


