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รายละเอียดการน าเสนอนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) 

๑) ความส าคัญของนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนตาม  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดแนวทาง

ไว้ตามมาตรา  ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและในมาตรา ๒๓  การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เรื่องการจัดการ การบ ารุ งรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลยั่งยืน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑   การ
น างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยสื่อการเรียนรู้
ที่เป็นธรรมชาติทั้งทางด้านกายภาพ และชีวภาพที่อยู่ใกล้ตัว น ามาออกแบบในการจัดการเรียนการสอนตาม
ศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เป็นระบบ โดยใช้ทักษะของการเรียนรู้ (Learning 
Skills)  และท่ีส าคัญที่สุด คือทักษะใน การคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังความเป็นนักคิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็น
การเรียนรู้ที่ให้อิสระผู้เรียนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในหลากหลายมิติ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาระวิทยาศาสตร์ จ าเป็นต้องมีการเพ่ิมความสามารถให้กับผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ    
ตามในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษา ในส่วน
มาตรฐานด้านผู้เรียน (มาตรฐานที่ ๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 
มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ โดยสอดคล้องตามสภาพแวดล้อมของสังคมในปัจจุบันท าให้
ผู้เรียนสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
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๒) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
๒.๑ วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพตาม

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ CSBL  โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ 
เรื่อง ทรัพยากรทางธรณี บูรณาการงานสวนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรณีในแหล่งที่อยู่ของตนเอง

สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
      ๒.๒  เป้าหมาย 

   เชิงปริมาณ 
    -   นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  จ านวน ๓  ห้องเรียน  ๑๒๓  คน รายวิชา
วิทยาศาสตร์  รหัส ว ๒๒๑๐๑  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
     เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ 
เรื่องทรัพยากรทางธรณี บูรณาการงานสวนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  มีทักษะการเรียนรู้ตาม
ศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะในการสื่อสาร การท างานเป็นทีม ทักษะในการเรียนรู้ และที่ส าคัญที่สุด คือ
ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ สามารถน าทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ตามหลักวิชาการท่ีเรียนรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนส่งผลต่อการพัฒนาตนเองให้เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๓) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ได้น ากระบวนการสอนแบบ CBL Creativity based Learning ซึ่งสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
กับสังคมในปัจจุบันมาบูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็น  Creativity  School 
Botanic Garden Base Learning ; CSBL โดยเน้นกระบวนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
และใช้ทักษะตามศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้เป็นผู้เรียนที่สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมี
กระบวนการ ๕ ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ  โดยครูผู้สอนใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ทรัพยากรทางธรณีซึ่ง
แบ่งเป็น เรื่อง ดิน หิน แร่ มาเปิดให้นักเรียนดูเพ่ือให้เกิดความสนใจ แล้วเชื่อมโยงเรื่องราวให้นักเรียน
ทราบประเภทของทรัพยากรธรณีท่ีมีอยู่รอบตัว ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน 

ขั้นตอนที่ ๒ ตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ  เมื่อนักเรียนดูสื่อมัลติมีเดีย เรื่องทรัพยากร
ทางธรณีแล้วครูเปิดโอกาสให้นักเรียนอภิปราย ตั้งค าถามด้วยตนเองโดยปัญหาที่เกิดข้ึนนั้นจะเป็น
ปัญหาที่ผู้เรียนสนใจในเนื้อหา แล้วแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ  จ านวนของกลุ่มนั้นจะตั้งขึ้นตาม
จ านวนปัญหาที่นักเรียนอภิปรายในชั้นเรียน และสมาชิกของแต่ละกลุ่มนั้นก็จะเกิดจากความพอใจ
ของผู้เรียนเอง โดยมีครูเป็นผู้ดูแล 



ขั้นตอนที่ ๓ ค้นคว้าและคิด   ครูผู้สอนเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ และตอบค าถามที่นักเรียน
สงสัยด้วยการตั้งค าถาม เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด  ในการท าการทดลองจะให้นักเรียนเป็น
ผู้ออกแบบการทดลอง มีครูเป็นผู้เติมเต็มโดยการตั้งค าถาม  หลังจากการการทดลองจะเป็นการ
อภิปรายผลการทดลองที่นักเรียนท าการสรุปผลการทดลองโดยอ้างอิงความถูกต้องทางวิชาการ จาก
แหล่งอ้างอิงต่างๆเช่น หนังสือ และอินเตอร์เน็ต ที่ครูอนุญาตให้นักเรียนใช้สืบค้นหาข้อมูลได้ขณะ
จัดการเรียนการสอน 

ขั้นตอนที่ ๔  น าเสนอ นักเรียนน าเสนอผลงานตนเองที่ได้ไปค้นคว้าและคิดออกมา หน้าชั้นเรียน 
โดยสามารถน าเสนอได้ทุกรูปแบบตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม อาจจะเป็น mind mapping , 
รายงาน  สมุดเล่มเล็ก ฯลฯ   เมื่อจบการน าเสนอผู้สอนจะเป็นผู้เปิดประเด็นให้มีการซักถามในชั้น
เรียน เพื่อให้นักเรียนนั้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ตนเองได้ค้นหามา ซึ่งขั้นตอนนี้ท าให้เกิด
ความรู้ใหม่ๆและท าให้ผู้เรียนเต็มใจที่จะค้นหาความรู้ด้วยตนเอง 

 ขั้นตอนที่ ๕ ประเมินผล  ครูผู้สอนท าการประเมินผลโดยครอบคลุมการพัฒนาของนักเรียนทั้ง 3 
ด้าน คือ  

     ๑.    ความรู้ (Knowledge)  ใช้ข้อสอบแบบอัตนัยเพ่ือให้การตอบมีความหลากหลายทาง
ความคิดแต่มีความถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน 

๒.    ทักษะ (Skill)  ใช้แบบประเมินแบบ  Rubic Score ด้านทักษะการสื่อสารเมื่อออกมา
น าเสนอหน้าชั้นเรียน, ทักษะด้านการท างาน 
๓.    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude)  ใช้แบบประเมินแบบ  Rubic Score สังเกต

พฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน 
 

๔) ผลการด าเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ 
จากผลการสอนคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการ  Creativity  School Botanic Garden Base 
Learning ; CSBL ส่งผลดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆดังนี้ 
๔.๑  ผลต่อผู้เรียน 
     การสอนคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการ Creativity  School Botanic Garden Base 
Learning ; CSBL ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นในการหาค าตอบที่
ตนเองสงสัย มีความสุขในการเรียน มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ปัญหาต่างๆและแก้ไขได้ถูกวิธี    เกิดความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรทางธรณีใน
ท้องถิ่น และสถานศึกษาของตนเอง น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต โดยอ้างอิงความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๔.๒  ผู้น าองค์กร 
     ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู้น าชุมชน ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุนในการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การพัฒนาแหล่ง



เรียนรู้ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการท างานในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
๔.๓  บุคลากรภายในโรงเรียน 
     บุคลากรภายในโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ให้การยอมรับ ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนรู้ ชี้ให้เห็นข้อดี ข้อควรปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอน 
๔.๔ บุคลากรในท้องถิ่น 
     บุคลกรท้องถิ่นถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้ข้อมูลกับนักเรียนในเรื่องราวที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาในการเรียน  รวมถึงให้ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนรู้  ผู้ปกครองและ ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการท างานของโรงเรียน   
 

๕) ปัจจัยความส าเร็จ 
๕.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ปฏิบัติตน วางมาตราการ นโยบาย ส่งเสริมครูให้สนองงาน
พระราชด าริ พัฒนาแหล่งเรียนรู้  พัฒนานักเรียน โดยให้การสนับสนุนในทุกด้าน อาทิ ด้าน 
งบประมาณ บุคลากร ฯ 
๕.๒ นักเรียนรู้และเข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติให้ความร่วมมือ  มีความตระหนักรู้
คุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นและสถานศึกษาของตน 
๕.๓ ชุมชนให้ความร่วมมือที่จะให้ข้อมูล ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน  ถ่ายทอดประสบการณ์ ส่งต่อให้
นักเรียนสามารถน าความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 

๖) บทเรียนที่ได้รับ 
๖.๑ การจัดการเรียนการสอนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

โดยเน้นทักษะการคิดแบบสร้างสรรค์  (CSBL)สนองพระราชด าริ บรรลุตามตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑   นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว ๒๒๑๐๑  

๖.๒  นักเรียนมีความตระหนักเห็นคุณค่าของทรัพยากรทางธรณี  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และ
สามารถน าความรู้ที่ใด้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง 

๖.๓  การจัดการเรียนการสอนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยใช้หลักการสอนตาม
ศตวรรษท่ี  ๒๑  ควรมีการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของแต่ละโรงเรียน  ค านึงถึงสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการเรียนเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องตามสภาพจริง 
๗) การเผยแพร่ข้อมูล/การยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
 ๗.๑ จัดแสดงนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 
๑๓-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 ๗.๒  รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียน
วิเชียรติมาตุ จังหวัดตรัง เมื่อ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ 



 ๗.๓  รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียน
กะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต  ๙-๑๐  ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 ๗.๔  จัดนิทรรศการและป็นวิทยากรบรรยาย งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต วันที่  ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
 ๗.๕ รับเชิญเป็นผู้วิทยากรการจัดการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ วันที่  ๑๕-๑๖  มกราคม ๒๕๕๙ 
 ๗.๖  จัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่  ๒๓-๓๐  มีนาคม ๒๕๕๙ 
 ๗.๗  เป็นวิทยากรน าเสนองานประชุมวิชาการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ หอประชุมกาญจนา
ภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดับมัธยมศึกษา เมื่อ วันที่ ๒๖ มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 7.9  รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียน อบจ.
บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕๐๒) จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายงาน นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

เมื่อวันที่  23 มีนาคม 2559 
 

 

จัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ระหว่างวันที่  23-30 มีนาคม 2559 

 

 



 

 

 

 

 

 

เป็นวิทยากรน าเสนองานประชุมวิชาการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดับมัธยมศึกษา เมื่อ วันที่ 26 มีนาคม  2559 

 


