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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ าเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ 
ที ่   วันที่   10   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2565  
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการจัดท านวัตกรรมทางการศึกษา 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  
         ข้าพเจ้า นางนิตยา  วงศ์หลวง   ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2564 รายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม รหัสวิชา ว 30243  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้จัดท านวัตกรรม
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

บัดนี ้ การด าเนินการจัดท านวัตกรรมอยู่ระหว่างด าเนินการ จึงขอรายงานการจัดท านวัตกรรมที่เป็น
แบบอย่างตามเอกสารดังแนบ 
          ชื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้เรื่องพืชดอก ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ผลการด าเนินการ 
      1. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ได้เรียนรู้เรื่องพืชดอก โดยใช้การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูผู้สอนวิชาชีววิทยาเกิดแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ จากการลง

มือปฏิบัติจริงโดยใช้งานสวนพฤกษศาสตร์เป็นฐานในการเรียนรู้เรื่องพืชดอก  
      3. มีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพไว้สอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์

ที่สถานศึกษาก าหนด 
     4. เป็นแนวทางให้กับผู้สนใจน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นฐาน

น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

 (ลงชื่อ)          ครูผู้สอน      (   ) อนุญาต      
         (นางนิตยา  วงศ์หลวง )       (   ) ควรพัฒนา/เพิ่มเติม   
 
 (ลงชื่อ)          หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   
       (นางมณีรัตน์   จันทร์หมื่น)                 (นายกิษรา  เทสันตะ)                   
        ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
 (ลงชื่อ         รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ           
        (นางสมพร  นาคถมยา)            

                     
 

 
 
 
 



 
 
 
 

รายงานนวัตกรรมการศึกษา 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการ
เรียนรู้เรื่อง พืชดอก  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้จัดท า  นางนิตยา   วงศ์หลวง 
โรงเรียน   ไกรภักดีวิทยาคม 
ปี พ.ศ.  2565  
ประเภทนวัตกรรม  

 ด้านบริหารจัดการ    ด้านหลักสูตร   ด้านจัดการเรียนรู้    
 ด้านสื่อและเทคโนโลยี   ด้านวัดและประเมินผล  

1. ความเป็นมาและความส าคัญ  
สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พชืชนิดตา่ง ๆ ที่มีชวีิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพ

ถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไมร้ักษาสภาพอาจเปน็ตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง และเก็บ
รักษาโดยวิธีอื่น ๆ พันธุ์พชืที่ทาการรวบรวมไว้นัน้จะเปน็แหล่งข้อมูลและการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับพันธุไ์ม้ นอกจากนี้ 
สามารถใช้เปน็แหล่งพักผ่อนหยอ่นใจซึ่งสามารถด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ของโรงเรียนโดยมีองค์ประกอบ
ดังกล่าวเปน็ สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวอีกทั้งใช้ในการศึกษาและเปน็ประโยชน์ต่อเนื่องใน
การเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ  

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไกรภกัดีวิทยาคมและในรายวชิาชีววทิยา  จึงเปน็การด าเนินงานที่อิงรูปแบบของ 
“สวนพฤกษศาสตร”์ โดยมีการรวบรวมพันธุ์ไมท้ี่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม ้มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการ
เก็บตัวอย่างพันธุไ์ม้แห้ง  พันธุไ์ม้ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไมท้้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และมีการน าไปใช้
ประโยชน์เปน็สื่อการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ เป็นการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพท้องถ่ิน  
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียนที่ใช้เพื่อการเรียนรู้โดยมี พืช เป็นปัจจัยหลัก ชีวภาพ
ต่าง ๆ เป็นปัจจัยรอง ทรัพยากรธรรมชาติเป็นกายภาพเปน็ปัจจัยเสริม ทรัพยากรอื่น ๆ เป็นปจัจัยประกอบ  

จากพระราชด าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในเร่ืองของสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเร่ืองของการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชา
ชีววิทยา  เร่ือง  พืชดอก  เป็นเนื้อหาโดยตรงซึ่งสามารถน าหลกัการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาน้อมปฏบิัติตาม
หลักการและในเร่ืองของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จาก
พืชพรรณไม้ในโรงเรียนที่มีอยู่จริง  ได้ศึกษาเรียนรู้และช่วยกันอนุรักษ์พืชพรรณไม้ในโรงเรียนอีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค ์ 

      1. เพ่ือให้นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ในรายวิชา ชีววิทยา เรื่องพืชดอก ได้เรียนรู้และเกิดทักษะโดย
ใช้การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฐานในการจัดการเรียนรู้ 

2. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง พืชดอก สูงขึ้น 
3. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเรียนในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง พืชดอก มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้

โดยใช้การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฐาน 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

3. วิธีด าเนินการ  
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ครั้งนี้คือ  

1) แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  พืชดอก ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นฐาน  จ านวน  5 แผนการเรียนรู้ 

2) แบบส ารวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
เป็นฐาน 

3.3   การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ ด าเนินการดังนี้ 
1)  ศึกษาข้อมูลเนื้อหาวิชาชีววิทยาจากหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้ 
2)  ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  

4.1)  สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  
4.2)  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
4.3)  ทดสอบก่อนเรียน 

3.4   ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ทดสอบหลังเรียน) 
3.5   เก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล 
3.6   วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  

 

 
4. สรุปผล  

ผลการด าเนินการปรากฏว่า เมื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ใน
เรื่อง พืชดอก โดยใช้การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้  จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบ ก่อนเรียนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้
คะแนนเฉลี่ย 5.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.46 คิดเป็น ร้อยละ 50.42 ผลการทดสอบหลังเรียนจากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 7.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.36 คิดเป็นร้อยละ 74.52 เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 
24.10 ซึ่งพบว่า ผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนเรียน และนักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชานี้มากยิ่งขั้น 

 

 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ  

      1. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ได้เรียนรู้เรื่องพืชดอก โดยใช้การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ 

2. ครูผู้สอนวิชาชีววิทยาเกิดแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ จากการลง
มือปฏิบัติจริงโดยใช้งานสวนพฤกษศาสตร์เป็นฐานในการเรียนรู้เรื่องพืชดอก  

      3. มีนวัตกรรมที่มปีระสิทธิภาพไว้สอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด 

     4. เป็นแนวทางให้กับผู้สนใจน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นฐาน
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
 



 
 
 
 

6. การเผยแพร่ (ถ้ามี)  
   ระหว่างครูในเครือข่าย    ครูต่างเครือข่าย         ครูในโรงเรียนด้วยกัน 

 
           ลงชื่อ       ผู้รายงาน          ลงชื่อ        ผู้รับรอง 

                  (นางนิตยา  วงศ์หลวง)           (นางมณีรัตน์  จันทร์หมื่น) 
                                        ต าแหน่ง  คร ู   หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
                               (ลงชื่อ)           รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

                                                 (นางสมพร  นาคถมยา) 
 

  อนุญาต             
  ควรพัฒนา/เพ่ิมเติม            

 
 

                       (นางกิษรา  เทสันตะ)                   
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


