
          โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
               สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 
                                            ( อพ.สธ. ) 
   

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

องค์ประกอบที่ ๕ การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 



น าองคค์วามร ู ้ท่ีเป็นวิทยาการเผยแพรเ่พ่ือใหเ้กิด 

องคค์วามร ูใ้หม ่

หลกัการ 



ล าดบัการเรียนรู้  
๑.  การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นส่ือการเรียนการสอน 
๒. การเผยแพร่องค์ความรู้   
   ๒.๑  การบรรยาย เช่น  การสนทนา  การเสวนา   
              สัมมนา/อภปิราย 
 ๒.๒ การจดัแสดง เช่น นิทรรศการ นิทรรศการประกอบ  
              บรรยายสรุป  นิทรรศการเฉพาะเร่ือง/ประเภท 
๓. การสร้างแหล่งเรียนรู้   
 ๓.๑  ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
 ๓.๒ พพิธิภณัฑ์เฉพาะเร่ือง 
 ๓.๓ พพิธิภณัฑ์ธรรมชาติวทิยา 
๔.  การใช้ การดูแลรักษา และพฒันาแหล่งเรียนรู้  



ตามทีส่มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มพีระราชด าริฯ เกีย่วกบั
การศึกษาว่า  

“..นอกจากพชืพรรณแล้ว  ส่ิงทีม่ใีนธรรมชาติ ส่ิงทีห่าได้ง่าย อาจเป็นอุปกรณ์
สอนได้หลายอย่าง แม้แต่วชิาศิลปะกใ็ห้มาวาด รูปต้นไม้  กไ็ม่ต้องหาของอืน่มาเป็นแบบ  
หรือเร่ืองภาษาไทย  การเรียงความ กอ็าจท าให้เร่ืองของการเขยีนรายงาน ท าให้หัดเขยีน
หนังสือ หรืออาจแต่งค าประพนัธ์ ในเร่ืองพชืเหล่านี.้.” วันที ่๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐    ณ ศาลาดุสิดา
ลยั  สวนจิตรลดา 

ทรงให้หาวธีิการทีจ่ะท าให้เดก็สนใจพชืพรรณต่างๆ เกดิความสงสัย ตั้งค าถามตนเองเกีย่วกบัพชื
พรรณทีต่นสนใจ จะน าไปสู่การศึกษาทดลองค้นคว้าวจิัยอย่างง่ายๆส าหรับโรงเรียนทีไ่ม่มี
ห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ทีด่นัีกหากอาจารย์โรงเรียนต่างๆท าได้ดงันี ้  กจ็ะช่วยให้เดก็ 
เป็นคนฉลาด 
                                                                           วนัที ่๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ณ อาคารชัยพฒันา สวนจิตรลดา 
 



สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน  
         คือ ทกุส่ิงทกุอย่างท่ีมีอยู่ในโรงเรียน  
         พืช          เป็นปัจจยัหลกั 
   ชีวภาพอ่ืน    เป็นปัจจยัรอง 
   กายภาพ       เป็นปัจจยัเสริม 
   วสัดอุปุกรณ์ต่างๆ  เป็นปัจจยัประกอบ 
  



งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
         คอื งานสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื 



การบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กบั 

สาระการเรียนรู้ ๘ สาระการเรียนรู้ 

แนวทางที่ ๑   ๕ องค์ประกอบกบั ๘ กลุ่มสาระ 

แนวทางที่ ๒  พชืศึกษากบั  ๘  กลุ่มสาระ 

แนวทางที่ ๓  ตามใจฉัน(พชืเป็นส่ือการเรียนการสอน) 



แนวทางที่ ๑ วเิคราะห์ความสอดคล้อง 



                        หลกัสูตร
แกนกลาง 
    ภาษาไทย 
    คณติศาสตร์ 
    วทิยาศาสตร์ 
    สังคมศึกษาฯ 
    สุขศึกษาฯ 
    ศิลปะ 
    การงานอาชีพฯ 
    ภาษาต่างประเทศ           
    กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
องค์ประกอบที ่๑ 
องค์ประกอบที่ ๒ 
องค์ประกอบที ่๓                          
องค์ประกอบที่ ๔ 
องค์ประกอบที่ ๕ 
    (ธรรมชาตแิห่งชีวติ) 
    (สรรพส่ิงล้วนพนัเกีย่ว) 
    (ประโยชน์แท้แก่มหาชน) 
    (ผนัสู่วถิีใหม่ในฐานไทย)                                             

 

วเิคราะห์ความสอดคล้อง 



หลกัสูตรแกนกลาง 
    ภาษาไทย 
    คณติศาสตร์ 
    วทิยาศาสตร์ 
    สังคมศึกษาฯ 
    สุขศึกษาฯ 
    ศิลปะ 
    การงานอาชีพฯ 
    ภาษาต่างประเทศ           

มาตรฐาน ตัวช้ีวดั สาระแกนกลาง 



องค์ประกอบ กลุ่มสาระ สาระ มาตรฐาน ตัวชีวดั/สาระ
แกนกลาง 

องค์ประกอบที ่๑  
๑.๑ การก าหนดพ้ืนท่ี 
๑.๒ การส ารวจพรรณไม ้
     และศึกษาพรรณไม ้
๑.๓ ท าและติดป้ายรหสั 
     ประจ าตน้  
๑.๔ .................................. 
๑.๕ .................................. 
๑.๖ .................................. 

ฯลฯ 



องค์ประกอบที ่๑ การจดัท าป้ายช่ือพรรณไม้  
๑. ก าหนดพืน้ทีศึ่กษา 
๒. ส ารวจพรรณไม้ในพืน้ทีศึ่กษา 

๓. ท าและติดป้ายรหัสประจ าต้น 

๔. ตั้งช่ือหรือสอบถามช่ือ และศึกษาข้อมูลพืน้บ้าน (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๑) 

๕. ท าผงัแสดงต าแหน่งพรรณไม้   

๖.  ศึกษาและบนัทกึลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๒-๗) 

๗. บนัทกึภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์   

๘. ท าตัวอย่างพรรณไม้ (แห้ง/ ดอง/ เฉพาะส่วน) 

๙. เปรียบเทยีบข้อมูลทีส่รุป (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๘)  กบัข้อมูลทีสื่บค้นจากเอกสาร แล้วบนัทกึ 
    ใน ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙ - ๑๐ 
๑๐. จัดระบบข้อมูลทะเบยีนพรรณไม้ (ก.๗-๐๐๕) 
๑๑. ท าร่างป้ายช่ือพรรณไม้สมบูรณ์ 
๑๒. ตรวจสอบความถูกต้องทางวชิาการด้านพฤกษศาสตร์ 
๑๓.ท าป้ายช่ือพรรณไม้สมบูรณ์ 



องค์ประกอบที่ 2  การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน 

๑. ศึกษาข้อมูลจากผงัพรรณไม้เดมิและศึกษาธรรมชาตขิองพรรณไม้ 
๒. ส ารวจ ศึกษา วเิคราะห์สภาพพืน้ที ่    
๓.  พจิารณาคุณ และสุนทรียภาพของพรรณไม้   
๔.  ก าหนดการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่  
๕.  ก าหนดชนิดพรรณไม้ทีจ่ะปลูก  
๖.  ท าผงัภูมิทศัน์   
๗. จดัหาพรรณไม้ วสัดุปลูก  
๘.  การปลูก และดูแลรักษา   
๙.  ศึกษาคุณของพชืพรรณทีป่ลูก ออกแบบบันทกึการเปลีย่นแปลง 



องค์ประกอบที่ ๓ การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ 
๑. การศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(ก.๗-๐๐๓)  
   ครบตามทะเบียนพรรณไม้ 
    - การมส่ีวนร่วมของผู้ศึกษา (หน้า ปก)  
    - การศึกษาข้อมูลพืน้บ้าน (หน้า๑)  
    - การศึกษาข้อมูลพรรณไม้ (หน้า๒-๗) 
    - การสรุปลกัษณะและข้อมูลพรรณไม้(หน้า๘)  
    - การสืบค้นข้อมูลพฤกษศาสตร์(หน้า๙) 
    - การบันทกึข้อมูลเพิม่เตมิ(หน้า๑๐)  
๒.การศึกษาพรรณไม้ทีส่นใจ   



องค์ประกอบที ่๔ การรายงานผลการเรียนรู้ 
๑. รวบรวมผลการเรียนรู้ 
๒. คดัแยกสาระส าคญั และจัดให้เป็นหมวดหมู่  
๓. สรุปและเรียบเรียง 
๔. เรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงาน 
   ๔.๑ แบบวชิาการ 
   ๔.๒ แบบบูรณาการ 
๕. ก าหนดรูปแบบการเขียนรายงาน 
๖. เรียนรู้วธีิการรายงานผล 
    ๖.๑  เอกสาร 
    ๖.๒ บรรยาย 
    ๖.๓ ศิลปะ  
๖.๔  นิทรรศการ 
๗. ก าหนดวธีิการรายงานผล 



องค์ประกอบที ่๕ การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
๑.การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน  ๘ กลุ่ม   
    สาระการเรียนรู้ 
๒. การเผยแพร่องค์ความรู้  
      ๒.๑ การบรรยาย 
      ๒.๒ การจัดแสดง 
      ๒.๒.๑  จัดแสดงนิทรรศการ 
      ๒.๒.๒ นิทรรศการประกอบบรรยายสรุป 
      ๒.๒.๓ จัดนิทรรศการเฉพาะเร่ือง/ประเภท 
๓. การจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ 
     ๓.๑  การจัดแสดงพพิธิภัณฑ์   
     ๓.๒ การจัดแสดงพพิธิภัณฑ์เฉพาะเร่ือง 
     ๓.๓ การจัดแสดงพพิธิภัณฑ์ธรรมชาติวทิยา        
๔.  การใช้ การดูแลรักษา และพฒันาแหล่งเรียนรู้ 



องค์ประกอบ กลุ่มสาระ สาระ มาตรฐาน ตัวชีวดั/สาระ
แกนกลาง 

องคป์ระกอบท่ี ๑  
๑.๑ การก าหนดพ้ืนท่ี 
๑.๒ การส ารวจพรรณไม ้
     และศึกษาพรรณไม ้
๑.๓ ท าและติดป้ายรหสั 
     ประจ าตน้  
๑.๔ .................................. 
๑.๕ .................................. 
๑.๖ .................................. 

ฯลฯ 

 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
 
อาจมีมาก 
กวา่ ๑ กลุ่ม
สาระ 

 
๒ 
๒ 

 
ค๒.๑  ม.๒ 
ว๒.๑ ป.๓ 

 
๑ / ๑ 
๑ / ๑ 



องค์ประกอบที ่๑ การจัดท าป้ายช่ือพรรณไม้  
๑. ก าหนดพืน้ทีศึ่กษา   คณติศาสตร์ (สาระ ๒  ค๒.๑ ม.๒ ตัวช้ีวดั ๑  สาระแกนกลางที ่๑) 
๒. ส ารวจพรรณไม้ในพืน้ทีศึ่กษา วทิยาศาสตร์(สาระ ๒ ว๒.๑  ป.๓ ตัวช้ีวดั ๑  แกนกลาง๑) ภาษาไทย 

๓. ท าและติดป้ายรหัสประจ าต้น   กอท. ศิลปะ 

๔. ตั้งช่ือหรือสอบถามช่ือ และศึกษาข้อมูลพืน้บ้าน (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๑) สังคมศึกษา  กอท. 

๕. ท าผงัแสดงต าแหน่งพรรณไม้  คณติศาสตร์  ศิลปะ   สังคม 

๖.  ศึกษาและบนัทกึลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๒-๗)  วทิยาศาสตร์ คณติ ศิลปะ 

๗. บนัทกึภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์  ศิลปะ  กอท. 

๘. ท าตัวอย่างพรรณไม้ (แห้ง/ ดอง/ เฉพาะส่วน)  วทิยาศาสตร์  กอท. 

๙. เปรียบเทยีบข้อมูลทีส่รุป (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๘)  กบัข้อมูลทีสื่บค้นจากเอกสาร แล้วบนัทกึ 
    ใน ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙ - ๑๐  ภาษาไทย  กอท. 
๑๐. จัดระบบข้อมูลทะเบยีนพรรณไม้ (ก.๗-๐๐๕)  กอท.  
๑๑. ท าร่างป้ายช่ือพรรณไม้สมบูรณ์  กอท.  ศิลปะ 
๑๒. ตรวจสอบความถูกต้องทางวชิาการด้านพฤกษศาสตร์  วทิยาศาสตร์  กอท. 
๑๓.ท าป้ายช่ือพรรณไม้สมบูรณ์  ศิลปะ  กอท. 



องค์ประกอบที ่2  การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน 

๑. ศึกษาข้อมูลจากผงัพรรณไม้เดิมและศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้ สังคม กอท. 
๒. ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพพืน้ที่    สังคม  ศิลปะ  
๓.  พจิารณาคุณ และสุนทรียภาพของพรรณไม้  กอท.  
๔.  ก าหนดการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ คณติ  กอท. 
๕.  ก าหนดชนิดพรรณไม้ทีจ่ะปลูก  กอท  คณติ 
๖.  ท าผงัภูมิทศัน์  ศิลปะ 
๗. จัดหาพรรณไม้ วสัดุปลูก กอท. 
๘.  การปลูก และดูแลรักษา  กอท.  วทิยาศาสตร์  
๙.  ศึกษาคุณของพชืพรรณทีป่ลูก ออกแบบบันทกึการเปลีย่นแปลง  วทิยาศาสตร์  

 



องค์ประกอบที ่๓ การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ 
๑. การศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(ก.๗-๐๐๓)  
   ครบตามทะเบียนพรรณไม้ 
    - การมีส่วนร่วมของผู้ศึกษา (หน้า ปก) ศิลปะ 
    - การศึกษาข้อมูลพืน้บ้าน (หน้า๑) สังคม  
    - การศึกษาข้อมูลพรรณไม้ (หน้า๒-๗) วทิยาศาสตร์ คณติ ศิลปะ 
    - การสรุปลกัษณะและข้อมูลพรรณไม้(หน้า๘) ภาษาไทย 
    - การสืบค้นข้อมูลพฤกษศาสตร์(หน้า๙) กอท องักฤษ ไทย 
    - การบันทกึข้อมูลเพิม่เติม(หน้า๑๐) กอท ภาษาไทย คณติศาสตร์ ศิลปะ สังคม  
                                                            วทิยาศาสตร์ 
๒.การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ  ( วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ คณติศาสตร์ ) 



องค์ประกอบที ่๔ การรายงานผลการเรียนรู้ 
๑. รวบรวมผลการเรียนรู้ ภาษาไทย วทิยาศาสตร์ 
๒. คดัแยกสาระส าคญั และจัดให้เป็นหมวดหมู่ ภาษาไทย วทิยาศาสตร์ 
๓. สรุปและเรียบเรียง  ภาษาไทย วทิยาศาสตร์ 
๔. เรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงาน 
   ๔.๑ แบบวชิาการ ภาษาไทย วทิยาศาสตร์ 
   ๔.๒ แบบบูรณาการ   ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๕. ก าหนดรูปแบบการเขียนรายงาน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๖. เรียนรู้วธีิการรายงานผล 
    ๖.๑  เอกสาร   ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ๖.๒ บรรยาย  ภาษาไทย วทิยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
    ๖.๓ ศิลปะ  ภาษาไทย ศิลปะ  
    ๖.๔  นิทรรศการ ภาษาไทย ศิลปะ 
๗. ก าหนดวธีิการรายงานผล ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 



องค์ประกอบที ่๕ การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
๑.การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน  ๘ กลุ่ม   
    สาระการเรียนรู้ 
๒. การเผยแพร่องค์ความรู้  
      ๒.๑ การบรรยาย  ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      ๒.๒ การจัดแสดง  ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      ๒.๒.๑  จัดแสดงนิทรรศการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      ๒.๒.๒ นิทรรศการประกอบบรรยายสรุป ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      ๒.๒.๓ จัดนิทรรศการเฉพาะเร่ือง/ประเภท ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. การจัดสร้างแหล่งเรียนรู้  ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ๓.๑  การจัดแสดงพพิธิภัณฑ์   
     ๓.๒ การจัดแสดงพพิธิภัณฑ์เฉพาะเร่ือง 
     ๓.๓ การจัดแสดงพพิธิภัณฑ์ธรรมชาติวทิยา        
๔.  การใช้ การดูแลรักษา และพฒันาแหล่งเรียนรู้  ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 



องค์ประกอบที่ 1 
ม. 1  (1.1.2) 

 
 
 องค์ประกอบที่ 2 

ม. 4 (2.3 ) 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 
ม.5 (3.2.2) 

 
 
 องค์ประกอบที ่4 

ม. 1 (4.1) , ม.2 (4.3.1) 
ม. 3 (4.2.2) , ม.4 (4.3.1) 
ม. 6 (4.2.3) 
 
 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 5 
ม. 1 (5.2.1) 
ม. 5 (5.2) 

 
 
 

ธรรมชาตแิห่งชีวติ 
ม.1  (ข้อ 1 ) 

 
 
 สรรพส่ิงล้วนพนั

เกีย่ว 
ม.3 (ข้อ  3.1) 

 
 
 ประโยชน์แท้แก่

มหาชน 
ม.2 (ข้อ 3.1) 

 
 
 

ภาษาไทย 

แผนภาพแสดงการวางแผนในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

ตาม 5 องค์ประกอบ และ 3 สาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 



แผนภาพแสดงการวางแผนในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ตาม 5 องค์ประกอบ และ 3 สาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ ๑ 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ 
 

องค์ประกอบที่ ๓ 
 
 

องค์ประกอบที ่๔ 
 
 

 
 
 

องค์ประกอบที่ ๕ 
 
 

ธรรมชาตแิห่งชีวติ 
ม.1  (ข้อ 1 ) 

 
 
 สรรพส่ิงล้วนพนั

เกีย่ว 
 

ประโยชน์แท้แก่
มหาชน 

 

คณติศาสตร์ 



แนวทางที่ ๒  พชืศึกษากบั  ๘  กลุ่มสาระ 



ภาษาไทย 

ม.๑   
เร่ือง.......... 
เร่ือง.......... 

ธรรมชาติแห่งชีวิต 

สรรพสิ่งลว้นพนัเกี่ยว 

ประโยชนแ์ทแ้กม่หาชน 

ม.๒   
เร่ือง.......... 
เร่ือง.......... 

ม.๓   
เร่ือง.......... 
เร่ือง.......... 

ม.๔   
เร่ือง.......... 
เร่ือง.......... 

ม.๕   
เร่ือง.......... 
เร่ือง.......... 

ม.๖   
เร่ือง.......... 
เร่ือง.......... 



ต าลงึ 

ภาษาไทย  
เร่ือง ป.๑ ......... 
        ป.๒. ........ 

ศิลปะ เร่ือง ป.๑ .............. 
                   ป.๒ ............. 

สุขศึกษาและพละศึกษา เร่ือง ป.๑ ........ 
                                               ป.๒ ....... 

สังคมศึกษาศาสนา 
และวฒันธรรม  
เร่ือง ป.๑ .......... 
        ป.๒ ......... 

วทิยาศาสตร์   
เร่ือง ป.๑ ......... 
        ป.๒ ........ คณิตศาสตร์ เร่ือง ป.๑ ........ 

                ป.๒ ........ 

การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี
เร่ือง ป.๑ ............ 
        ป.๒ ........... 

ภาษาต่างประเทศ เร่ือง ป.๑ ........... 
                                     ป.๒ .......... 

ธรรมชาติแห่งชีวิต 

สรรพสิ่งลว้นพนัเกี่ยว 

ประโยชนแ์ทแ้กม่หาชน 







แนวทางที่ ๓  อสิระ 
(พชืเป็นส่ือการเรียนการสอน) 



ยกตัวอย่างการบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้   

ภาษาไทยภาษาไทย

ป.๑
เรียนร ูค้ า

ป.๒
แต่งประโยค

ป.๓
นิทาน,หนงัสือเล่มเล็ก

ป.๔
เรียงความ

ป.๕
พจนานกุรมฉบบัย่อ

ป.๖
แต่งค าประพนัธ์



คณติศาสตร์คณติศาสตร์

ป.๑
วดัความกวา้ง,ยาว

ป.๒
นบัจ านวนส่ิงมีชีวิตท่ีพบ

ป.๓
ท าแผนภมิูของส่ิงมีชีวิต

ท่ีพบป.๔
ค านวณหาพ้ืนท่ี

ป.๕
จดัท าสถิติจ านวน

(เมล็ด,ดอก)

ป.๖
จดัท าโครงงาน

“เปรยีบเทียบขนาด”

(ใบ)



สังคมศึกษาฯสังคมศึกษาฯ

ป.๑
ประวติัความเป็นมา

ป.๒
สภาพพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม

กบัการเจริญเติบโต

ป.๓
ศึกษาสภาพชมุชน

ป.๔
พืชในทอ้งถ่ินเราอยา่งไร

ป.๕
ไมพ้ทุธประวติั

ป.๖
โครงงาน

พืช กบั

“ภมิูปัญญาไทย



สุขศึกษาและ
พลศึกษา

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

ป.๑
ความร ูเ้บ้ืองตน้

“พืชสมนุไพร” ป.๒
ประโยชนท์างสมนุไพร

ป.๓
คณุค่าทางอาหารของตน้

ป.๔
 คณุค่าทางอาหารของตน้

ป.๕
แอโรบิคกบัเพลง

ป.๖
โครงงาน

“พืชสมนุไพร”



ศิลปะศิลปะ

ป.๑
วาดภาพ

พืช สตัว ์แบบง่าย ป.๒
วาดภาพเหมือน

พืช สตัว์

ป.๓
พืช

กบัวิถีชมุชน

ป.๔
นาฏลีลา

ป.๕
การแสดง

เก่ียวกบัพืช

ป.๖
แต่งหนงัสือภาพนิทาน



การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ป.๑
ใชป้ระโยชนจ์ากพืช

ป.๒
น ้าสมนุไพร

จากพืช

ป.๓
อาหารจากพืช

ป.๔

ส่ิงประดิษฐจ์าก

องคป์ระกอบพืช

ป.๕
ส่ิงประดิษฐจ์าก

องคป์ระกอบพืช

ป.๖
การขยายพนัธ ุพื์ช



ภาษา
ต่างประเทศ

ภาษา
ต่างประเทศ

ป.๑
“ช่ือนัน้ส าคญัไฉน”

ป.๒
“บอกสว่นประกอบ

พืช

ป.๓
แต่งประโยคสัน้ๆ 

เก่ียวกบัพืชป.๔
พจนานกุรมส่ิงมีชีวิต

กบัพืช

ป.๕
“นิทาน” เก่ียวกบัพืช

ป.๖
บทละคร

จากพืช



๒. การเผยแพร่องค์ความรู้  
๒.๑ การบรรยาย 
    เช่น การสนทนา การเสวนา สัมมนา/อภปิราย 



การบรรยาย 



๒.๒ การจัดแสดง 
    นิทรรศการ เป็นการจดัแสดงผลงานทางวชิาการ   





 นิทรรศการประกอบบรรยายสรุป  

นิทรรศการเฉพาะเร่ือง เฉพาะประเภท  



ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
๓ การสร้างแหล่งเรียนรู้  



จัดสร้างแหล่งเรียนรู้นอกพืน้ที ่



จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ตามความพร้อม 



จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ตามความพร้อม 



  ๔. การใช้ การดูแลรักษา และพฒันาแหล่งเรียนรู้    
         การใช้แหล่งเรียนรู้ ทีส่ร้างขึน้  
   

ควรมกีารบันทกึข้อมูลการใช้ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  





การดูแลรักษา และพฒันาแหล่งเรียนรู้ 


