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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น

มนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาศักยภาพ  

หลักการ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 
              ๑.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้                   เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คุณธรรมบนพื้นฐาน ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

๒.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

๓.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                      
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ
เรียนรู้ 

๕.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๖.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุม

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   

จุดหมาย 

             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข    
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน  เมื่อจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน   ดังนี้ 

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๒. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะ
ชีวิต  

๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
๔.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๕.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม   

มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข    
 



 
 

 
 
 

 
 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

องคป์ระกอบท่ี  1 

การจดัท าป้ายช่ือพรรณไม้ 

๑.๑  การก าหนดพ้ืนท่ี
และการส ารวจพรรณไม้ 

๑.๒  การท าผงัพรรณไม้ 

๑.๓  การศึกษาพรรณ
ไม้ในโรงเรียน 

๑.๔  การท าตวัอย่างพรรณ
ไม้แห้งดองเฉพาะส่วน 

๑.๕การท าทะเบยีน
พรรณไม้  (ก.๗-๐๐๕) 

๑.๖  การท าป้ายช่ือพรรณ
ไม้สมบรูณ์ 

๑)การก าหนด
ขอบเขตพืน้ที่
ศกึษา 

๓) การจ าแนกชนิดพชื 

๔)  การตดิป้ายรหสัประจ าตน้ 

๒) การจดัท าผงั
แสดงต าแหน่งพรรณ
ไมเ้ฉพาะพืน้ที ่การ
จดัท าผงัพรรณไม ้
รวมทัง้โรงเรยีน 

๑) วธิกีารหา
ต าแหน่งตน้ไม ้

๒)  การถ่ายภาพพรรณ
ไม ้ ,การวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร ์

๒) การส ารวจพรรณไม ้

๓) การตดิแสดง
ป้ายชือ่พรรณไม้
สมบูรณ์ 
 

๒) การท าป้ายชือ่
พรรณไมส้มบูรณ์    ๑) การร่างป้ายชือ่

พรรณไมส้มบูรณ์   ๒) ระบบการจดัเกบ็
และสบืคน้ได้ 

         ๑) การท า
ทะเบยีนพรรณไม ้
ตามแบบ อพ.สธ.  

๓) ระบบการจดัเกบ็ 
และสบืคน้ได ้  วธิกีาร
จดัเกบ็เอกสาร    

๒) การถ่ายภาพพรรณ
ไมแ้หง้   ,ดอง,เฉพาะ
ส่วน 

๑) การจดัท าตวัอย่าง
พรรณไม้ ครบทุก
ชนิดในทะเบียน
พรรณไม ้
 

๓)  การน าขอ้มูล
มาเปรยีบเทยีบกบั
เอกสารเพื่อรูช้ ือ่
วทิยาศาสตร ์

๑) การศกึษาพรรณไมใ้นสวนพฤกษศาสตร ์ 
     โรงเรยีน (ก.๗-๐๐๓) ครบทุกชนิด 
ในทะเบยีนพรรณไม(้ก.๗-๐๐๕) 
 



ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา      ว๓๓๒๔๕         ช่ือวิชา ชีววิทยา ๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์      ช้ัน ม.๖ 
เวลา  ๖๐  ช่ัวโมง          จ านวน 1.๕  หน่วยกิต  

 ภาคเรียนท่ี ๒ 
               สืบค้นข้อมูล  อภิปราย และ วางแผน เปรียบเทียบ ชนิดของไบโอม ระบบนิเวศ ดุลยภาพของระบบ
นิเวศกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ประชากร  ความหลากหลายทางชีวภาพและมนุษย์กับความ
ย่ังยืนของสิ่งแวดล้อม  
   โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล การอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ
และซื่อสัตย์ในการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ให้ผลถูกต้องเชื่อถือได้ สื่อสารความคิด ความรู้ 
โดยพูด เขียน จัดแสดงหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน แสดงความซาบซึ้ง ห่วงใย          มีพฤติกรรมเก่ียวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

  ผลการเรียนรู้     ว ๒.1  ม. ๔- ๖/1-๓ 
   ว ๒.๒  ม. ๔- ๖/ ๔-๖ 
   ว ๘.1  ม. ๔- ๖/  1-๙ 
 

สาระท่ี  ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ว ๒.1  เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมชีีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิง่ที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถ่ิน
ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 
 

สาระท่ี  ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๘.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอนสามารถอธิบายแลตรวจสอบได้ 
ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลาน้ันๆเข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิง่แวดล้อมมีความ
เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
  



 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เร่ือง การระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต 
รายวิชาชีววิทยา ว๓๓๒๔๕ เวลา ๔ ช่ัวโมง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๙ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เร่ือง การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
ช่ือผู้สอน  นางสาวพัชรวีร์  นามพิกุล   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
บูรณาการกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน องค์ประกอบท่ี ๑  ข้อ ๓  

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (K) 
    สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 

     มาตรฐาน ว๑.๒เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
                    วัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพท่ี 

   มีผลกระทบต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ 
          จิตวิทยาศาสตร์  ส่ิงท่ีเรียนรู้  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  มาตรฐาน ว ๘.๑ ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน  
สามารถ อธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ  เข้าใจว่า 
       วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สังคมและส่ิงแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

   ตัวชี้วัด ว ๑.๒  ม.๔_๖/๓ สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพ ท่ีมี
ต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม  
๒.สาระส าคัญ (K) 
            การน าข้อมูลพรรณไม้มาเปรียบเทียบกับเอกสารเพื่อให้ทราบช่ือทางวิทยาศาสตร์ และ
ตรวจสอบช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ในฐานข้อมูล ของส านักงานหอพรรณไม้ (ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศ
ไทย เต็ม สมิตินันท์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๗) 
๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          ๓.๑  ความรู้   (K)  
            นักเรียนระบุชนิดของพรรณไม้ บอกช่ือวิทยาศาสตร์ บอกช่ือวงศ์ และช่ือพื้นเมือง ได้ 
อย่างถูกต้อง 
            ๓.๒  ทักษะ/กระบวนการ (P)        

นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล  โดยใช้เอกสาร และฐานข้อมูล ของส านักงานหอพรรณไม้
(ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันท์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๗)  
          ๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A)    

ใฝ่เรียนรู้ นักเรียนให้ความร่วมมือ ร่วมแสดงความคิดเห็นมีความ กระตือรือร้นในการท า
กิจกรรมในช้ันเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ   เห็นความงดงาม   ความสนใจ
และเกิดความปิติท่ีจะท าการศึกษาและอนุรักษ์ พืชพรรณ 
 
 



 
 

๔. ภาระ/ชิ้นงาน 
ช้ินงาน ภาระงาน 

๑.ใบงานท่ี ๑ การระบุชนิดของส่ิงมีชีวิต 
๒ใบงานท่ี ๒ การระบุชนิดของส่ิงมีชีวิตโดยใช้
ฐานข้อมูล “พรรณไม้แห่งประเทศไทย” 
 

-การสืบค้นข้อมูลโดยใช้หนังสือพรรณไม้แห่ง
ประเทศไทย เต็ม สมิตินันท์ 
-การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลของส านักหอ
พรรณไม ้

 

๕.   สาระการเรียนรู้ (K)        
การระบุชนิดของส่ิงมีชีวิต  

 
๖.  หลักฐานหรือร่องรอยของการเรียนรู้การวัดและประเมินผล  

๑.  ด้านความรู้  (K) วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์ท่ีใช้ประเมิน ผู้ประเมิน 
 นักเรียนระบุชนิดของพรรณไม้ 
บอกช่ือวิทยาศาสตร์ บอกช่ือวงศ์ 
และช่ือสามัญ ได้ อย่างถูกต้อง 

การระบุชนิด
ของพรรณไม ้

ใบงานท่ี ๑ ปฏิบัติได้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

- ครู 
- เพื่อน
นักเรียน 
 

๒.  ด้านทักษะกระบวนการ  (P) 
    นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล  
โดยใช้เอกสาร และฐานข้อมูล 
ของส านักงานหอพรรณไม้  

การสืบค้นข้อมูล ใบงานท่ี ๑ -เขียนสรุปความรู้ 
ถูกต้องอย่างน้อย 
๕๐% 
-ปฏิบัติได้ใน 
ระดับดี-ดีมาก 

- ครู 
- เพื่อน
นักเรียน 
 
 

๓.  ด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์  (A) 
    ๓.๑ นักเรียนให้ความร่วมมือ 
ร่วมแสดงความคิดเห็นมีความ 
กระตือรือร้นในการท ากิจกรรม
ในช้ันเรียนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พืชพรรณ   เห็นความ
งดงาม    
ความสนใจและเกิดความปิติท่ีจะ
ท าการศึกษาและอนุรักษ์ พืช
พรรณ  

การสังเกตการมี
ส่วนร่วม 

 -ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน
เกณฑ์ 
 
 

-ครู 
-เพื่อน
นักเรียน 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

๗.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ภาพสุนัข/แมว/นก/ไก่ พันธุ์ต่าง ๆ  เพื่อสร้างความสนใจ และ

ถามนักเรียนว่า ส่ิงมีชีวิต แต่ละชนิด มีความหลากหลาย การระบุชนิดของส่ิงมีชีวิตจึง  มี
ความส าคัญ   

๒. ถามนักเรียนว่า ส่ิงใดจะเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความจ าเพาะของชนิดและสายพันธุ์ของ
ส่ิงมีชีวิตได้(ชื่อพันธุ์ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือ) 

๓. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง การระบุชนิดของส่ิงมีชีวิต  
๔. ครูให้นักเรียน รวบรวมรายชื่อพรรณไม้ ในสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนขามแก่นนคร   

คนละ ๓-๔ ชนิด ตามพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมาย (นักเรียน ม.๖/๑ จ านวน ๓๑ คน และ
นักเรียน ม.๖/๒ จ านวน ๒๗ คน ใช้พื้นท่ีด้วยกัน)  

๕. นักเรียนรวมรวบรายช่ือพรรณไม้ ท่ีเป็นช่ือพื้นเมือง จากนั้นน าช่ือพื้นเมืองมาเขียนลงในใบ
งานท่ี ๑ เพื่อหา ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ โดยใช้หนังสือ “ช่ือพรรณไม้แห่งประเทศไทย 
เต็ม สมิตินันท์” และส่งให้ครูตรวจ 

๖. ครูตรวจสอบ การเขียนชื่อ วิทยาศาสตร์ และช่ือวงศ์ และให้นักเรียนแก้ไขการเขียนช่ือ
วิทยาศาสตร์และช่ือวงศ์ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๗. เมื่อนักเรียนสามารถเขียน ช่ือวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้ท่ีตนเองรับผิดชอบได้ถูกต้อง ครูให้
รวบกลุ่ม ๕-๖ คน เพื่อท าใบงานท่ี ๒ การใช้ฐานข้อมูล “ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย 
เต็ม สมิตินันท์” ในเว็บไซต์ ส านักหอพรรณไม้ เพื่อ ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์และช่ือ
วงศ์ ที่ถูกต้องซ้ าอีกครั้ง 

๘. ครูประเมินผลการท ากิจกรรมด้วยการตรวจ ใบงานท่ี ๑ และ ใบงานท่ี ๒  
๘.  สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

  ๙.๑  ส่ือการเรียนรู้   
  หนังสือพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันท์ 

ฐานข้อมูล “พรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันท์”  
 ๙.๒  แหล่งเรียนรู้   สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนขามแก่นนคร 

      เว็บไซต์  ส านักงานหอพรรณไม ้
 

๙.  เกณฑ์การประเมินด้านต่าง ๆ  
      ๙.๑  เกณฑ์การประด้านความรู้  
 

ระดับการ
ประเมิน 

เกณฑ์ที่ใช้ประเมิน 

ผ่าน อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของพืชในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบให้ถูกต้อง
มากกว่า ๘๐% 

ไม่ผ่าน อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของพืชในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบให้ถูกต้องต่ า
กว่า ๘๐% 



 
 

 
 ๙.๒  เกณฑ์การประด้านทักษะกระบวนการ  

คะแนน/ความหมาย คุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็น 
๔  ดีมาก เขียนสรุปความรู้ บอกและอธิบายค าศัพท์ที่ได้รับจากการเรียนรู้เรื่องกีฬาได้อย่างเข้าใจชัดเจน 

และเขียนแผนผังความคิดเรื่องกีฬาที่ตนเองชื่นชอบได้ถูกต้องตามลักษณะของผังความคิด 
๓  ดี เขียนสรุปความรู้ บอกและอธิบายค าศัพท์ที่ได้รับจากการเรียนรู้เรื่องกีฬาเข้าใจพอประมาณ 

และเขียนแผนผังความคิดเรื่องกีฬาที่ตนเองชื่นชอบได้ถูกต้องตามลักษณะของผังความคิด 
๒  พอใช้ เขียนสรุปความรู้ บอกและอธิบายค าศัพท์ที่ได้รับจากการเรียนรู้เรื่องกีฬาได้ไม่ค่อยชัดเจน และ

เขียนแผนผังความคิดเรื่องกีฬาที่ตนเองชื่นชอบได้ไม่ค่อยถูกต้องตามลักษณะของผังความคิด 
๑  ต้องปรับปรุง เขียนสรุปความรู้ บอกและอธิบายค าศัพท์ที่ได้รับจากการเรียนรู้เรื่องกีฬาไม่เข้าใจ และเขียน

แผนผังความคิดเรื่องกีฬาที่ตนเองชื่นชอบได้ไม่ถูกต้องตามลักษณะของผังความคิด 
  

๙.๓  เกณฑ์การประด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 

รายการ
ประเมนิ 

เกณฑ์การประเมิน 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

๓. ใฝ่เรียนรู้ 
(ตัวชี้วัด ๔.๑-
๔.๒) 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจใส่
และมีความ เพียร
พยายามในการ 
เรียนรู้ มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรม การ
เรียนรู้ต่างๆ ท้ังใน
และนอกช่ัวโมง 
เรียน 

เข้าเรียนตรง 
เวลา ต้ังใจ
เรียน เอาใจใส่
และมี ความ
เพียรพยายาม
ในการเรียนมี
ส่วนร่วมใน
การเรียนรู้
และเข้าร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ 
บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจใส่
ในการเรียน  
 
 
มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ เป็นบางครั้ง 

ไม่ต้ังใจเรียน 
เข้าเรียน 
ไม่ตรงเวลา
และไม่ร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรู ้

 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 
คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ 
๓๐-๓๕ ดีเย่ียม ๑๙-๒๙ ดี 
๑๐-๑๘ ผ่าน ๑-๙ ไม่ผ่าน 

  



 
 

๑๐.  บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
       

       ๑๐.๑ ด้านความรู้ 
               ผ่าน  จ านวน ............๖๒.........คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
               ไม่ผ่าน  จ านวน ...........................คน คิดเป็นร้อยละ  ............................. 
       ๑๐.๒  ด้านทักษะกระบวนการ 
                ผ่าน  จ านวน ............๖๒.........คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
               ไม่ผ่าน  จ านวน ...........................คน คิดเป็นร้อยละ  ............................. 
       ๑๐.๓ ด้านคุณลักษณะ 
               ผ่าน  จ านวน ............๖๒.........คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
              ไม่ผ่าน  จ านวน ...........................คน คิดเป็นร้อยละ  ............................. 
      ๑๐.๔.  สรุปผลการประเมินชิ้นงาน (รวบยอด) ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
             ดีมาก   จ านวน .................๗............. คน   คิดเป็นร้อยละ ........๑๑.๒๙.......... 
                 ดี  จ านวน ..................๔๒............. คน  คิดเป็นร้อยละ .......๖๗.๗๔........... 
            พอใช้  จ านวน ................๑๑.............. คน  คิดเป็นร้อยละ ..........๑๗.๒๔.......... 
         ปรับปรุง  จ านวน .................๒............. คน   คิดเป็นร้อยละ ..........๓.๒๓.......... 
  



 
 

 

๑๒.  ความคิดเห็น / การนิเทศ / ข้อเสนอแนะ 

      ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

     ลงช่ือ ................................................... 
                         (นางสุทิศา   อารางพงษ์) 
                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ๑๓. ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

                   (.............................................) 
                                     รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ     
๑๔. ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................................................ 
 
            ลงช่ือ................................................ 
                      (นายศุภกิจ   สานุสัตย์) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร  



 
 

ภาพประกอบการสอน 

 

  



 
 

ภาพประกอบการสอน 

  



 
 

ใบความรู้ เร่ือง การระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต 

รายวิชา ชีววิทยา ว๓๓๒๔๕  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

  



 
 

  



ใบงานท่ี ๑ การระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต  โดยใช้หนังสือ พรรณไม้แห่งประเทศไทย 

ช่ือพื้นเมือง ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ บริเวณท่ีส ารวจ 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

ชื่อ.................................................................................................................ชั้น.................เลขที่.................................... 



ใบงานท่ี ๒ การระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต 

โดยใช้ฐานข้อมูล “พรรณไมแ้ห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันท์” 

ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ ์ หมายเหตุ 

    

    

    

    

    

 

  

 
 

กลุ่มที.่.............................หอ้ง......................... 
 

๑. ช่ือ....................................................................................................เลขท่ี............................... 
๒. ช่ือ....................................................................................................เลขท่ี............................... 
๓. ช่ือ....................................................................................................เลขท่ี............................... 
๔. ช่ือ....................................................................................................เลขท่ี............................... 
๕. ช่ือ....................................................................................................เลขท่ี............................... 
๖.  



ผลงานนักเรียน 
 

 
 
 

 
  



 
 

ผลงานนักเรียน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 



แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร 
ในการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

รายวิชา ชีววิทยา  รหัสวิชา ว๓๓๒๔๕  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์ 

 

ค าช้ีแจง 
          ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกับความพึงพอใจของนักเรียน 

 
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
๑. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบติั

จริง ๖๐ ๒ ๐ ๐ ๐ 
๒. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ

สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง ๕๘ ๒ ๒ ๐ ๐ 
๓. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ได้อย่างมีเหตุผล ๖๐ ๑ ๑ ๐ ๐ 
๕. นักเรียนสามารถท างานได้ตามขั้นตอนและมี

ชิ้นงานที่มีคุณภาพ ๕๐ ๕ ๕ ๒ ๐ 
๖. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้น าเสนอความรู้ ๕๐ ๘ ๓ ๑ ๐ 
๗. นักเรียนใช้เทคโนโลยใีนการสืบค้นและน าเสนอ

ความรู้ ๕๕ ๗ ๐ ๐ ๐ 
๘. นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน ๖๒ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๙. นักเรียนมีความรักและหวงแหนต้นไม้ในโรงเรียน ๖๐ ๒ ๐ ๐ ๐ 
๑๐. นักเรียนมีความสุขเมื่อได้เรียนรู้เร่ืองราวของต้นไม้ 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ๕๐ ๑๑ ๑ ๐ ๐ 
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
.................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร 
ต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

รายวิชา ชีววิทยา  รหัสวิชา ว๓๓๒๔๕  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 
 

 
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

 
ค่าเฉลี่ย 

(x) 

 
แปลความ 

๑ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบติั
จริง ๔.๙๗ 

ระดับดีมาก 

๒ นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง ๔.๙๐ 

ระดับดีมาก 

๓ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ได้อย่างมี
เหตุผล ๔.๙๕ 

ระดับดีมาก 

๔ นักเรียนสามารถท างานได้ตามขั้นตอนและมี
ชิ้นงานที่มีคุณภาพ ๔.๖๖ 

ระดับดีมาก 

๕ ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้น าเสนอความรู้ ๔.๗๓ ระดับดีมาก 
๖ นักเรียนใช้เทคโนโลยใีนการสืบค้นและน าเสนอ

ความรู้ ๔.๘๙ 
ระดับดีมาก 

๗ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบติั
จริง ๕.๐๐ 

ระดับดีมาก 

๘ นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ๔.๙๗ 

ระดับดีมาก 

๙ นักเรียนมีความรักและหวงแหนต้นไม้ในโรงเรียน ๔.๗๙ ระดับดีมาก 
๑๐ นักเรียนมีความสุขเมื่อได้เรียนรู้เร่ืองราวของ

ต้นไม้ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ๔.๘๕ 
ระดับดีมาก 

รวม ๔.๘๗ ระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การกิจกรรมการเรียนรู้ 
๑. ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ภาพสุนัข/แมว/นก/ไก่ พันธุ์ต่าง ๆ  เพื่อสร้างความสนใจ และถาม

นักเรียนว่า ส่ิงมีชีวิต แต่ละชนิด มีความหลากหลาย การระบุชนิดของส่ิงมีชีวิตจึง  มีความส าคัญ 

   
๒. ถามนักเรียนว่า ส่ิงใดจะเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความจ าเพาะของชนิดและสายพันธุ์ของส่ิงมีชีวิตได้

(ชื่อพนัธุ์ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือ) 
๓. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง การระบุชนิดของส่ิงมีชีวิต  
๔. ครูให้นักเรียน รวบรวมรายชื่อพรรณไม้ ในสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนขามแก่นนคร   คนละ 

๓-๔ ชนิด ตามพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมาย (นักเรียน ม.๖/๑ จ านวน ๓๑ คน และนักเรียน ม.๖/๒ 
จ านวน ๒๗ คน ใช้พื้นท่ีด้วยกัน)  

๕. นักเรียนรวมรวบรายช่ือพรรณไม้ ท่ีเป็นช่ือพื้นเมือง จากนั้นน าช่ือพื้นเมืองมาเขียนลงในใบงานท่ี 
๑ เพื่อหา ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ โดยใช้หนังสือ “ช่ือพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิติ
นันท์” และส่งให้ครูตรวจ 

 



 
 

 

 

 
๖. ครูตรวจสอบ การเขียนชื่อ วิทยาศาสตร์ และช่ือวงศ์ และให้นักเรียนแก้ไขการเขียนช่ือ

วิทยาศาสตร์และช่ือวงศ์ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 



 
 

๗. เมื่อนักเรียนสามารถเขียน ช่ือวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้ท่ีตนเองรับผิดชอบได้ถูกต้อง ครูให้รวบ
กลุ่ม ๕-๖ คน เพื่อท าใบงานท่ี ๒ การใช้ฐานข้อมูล “ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย 
 เต็ม สมิตินันท์” ในเว็บไซต์ ส านักหอพรรณไม้ เพื่อ ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์และช่ือวงศ์ ที่
ถูกต้องซ้ าอีกครั้ง 

  

   



 
 

  

  
๘. ครูประเมินผลการท ากิจกรรมด้วยการตรวจ ใบงานท่ี ๑ และ ใบงานท่ี ๒  

 
  



สรปุหลังแผนการสอน 
 

ระดับช้ัน ครูผู้สอน จ านวน
แผน 

จ านวน 
ใบความรู้ 

จ านวน 
ใบงาน 

จ านวน 
ช้ินงาน 

จ านวน 
นักเรียน 

   ม.๖ นางสาวพัชรวีร์  นามพิกุล …๑.. …๑.. …๒.. ๘๒ …๖๒.. 
 

 

ปีการศึกษา จ านวนช่ือ
วิทยาศาสตร์ 

จ านวนช่ือวงศ์ UNKNOW 

 2559  103  103  2
 


