
 243

ตัวอยาง ใบงาน บทปฏิบติัการที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู 
 

บทปฏิบตัิการที่ 4.1 คัดแยกสาระสาํคัญและจัดหมวดหมู  
ผลการเรียนรูพืช  

ช่ือพื้นเมือง ตะขบปา(ภาคกลาง) ตานเสี้ยน มะเกวนนก มะเกวนปา(ภาคเหนือ) รหัสพรรณไม  
7-54000-001-015 ช่ือวิทยาศาสตร Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. ช่ือวงศ  FLACOURTIACEAE 
ไมพุม หรือไมตน ขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 2-5 ม. ตามลําตนและกิ่งใหญมีหนามแหลม ยาว 2-4 ซม. ยางจาก 
ตนใชเขาเครื่องยา แกอหิวาตกโรค ขึ้นตามปาเบญจพรรณ ความสูงจากระดับน้าํทะเล 1,100 ม. เปลือกสี 
เหลืองอมเทา แตกเปนรองลึก มีชองอากาศรูปรีกระจายหางๆ เรือนยอดแผกวาง ปลายกิ่งโคงลง ใบ เดี่ยว 
ขนาดคอนขางเล็ก รูปราง ขนาด เนื้อใบ และขนที่ปกคลุมแตกตางกัน สวนใหญเปนรูปไขกลับ ออกเวยีน
สลับ กวาง 1.5-3 ซม. ยาว 2-4 ซม. ปลายใบกลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบคอนขางเรียบ หรือจัก มักจักใกล
ปลายใบ กานใบยาว 3-5 มม. สีแดง มีขน ใบออนและเสนกลางใบสีแดงอมสม เสนใบมี 4-6 คู เสนใบยอย
สานกันเปนรางแห พอเห็นไดลางๆ ใบสดกินเปนยาลดไข สําหรับเด็ก ดอก ออกเปนชอส้ันๆ ตามงามใบและ
ที่ปลายกิ่งมีขน แตละชอมีดอกจํานวนนอย ที่โคนชอมีใบประดับ บางทีมีหนาม กานดอกยาว 3-5 มม. มีขน 
กลีบดอก 5-6 กลีบ ยาว 1.5 มม. รูปไข ปลายมน ดานนอกคอนขางเกลีย้ง ดานในและที่ขอบกลีบมขีนแนน 
ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู กานเกสรยาว 2-2.5 มม. ฐานดอกจักมน เกสรเพศผูมีจํานวนมาก มีขนเฉพาะที่โคน 
ดอกเพศเมยี ฐานดอกเรยีบ หรือคอนขางเรียบ รังไขกลมปลายสอบแคบ กานเกสรเพศเมียม5ี-6 อัน ยาว
ประมาณ 1 มม. แตละกานปลายแยกเปนสองแฉก และมวนออก มีเมล็ด 5-8 เมล็ด ตําพอกแกปวดขอ ผล 
กลมหรือรี เล็ก ออกเดีย่วๆหรือเปนกลุมตามกิ่ง เสนผาศูนยกลาง 0.8-1 ซม. เมื่อออนสีเขียว เมื่อแกสีแดงคล้ํา 
มีกานเกสรเพศเมียติดอยูที่ปลายผล ผลกินได มีปริมาณวติามินบีสูง แกออนเพลีย 
 
วิธีการ เรียบเรียงขอมลูแตละดานแลวจัดหมวดหมู สรุปเรียบเรียงใหเหมาะสม 
ความตองการ -เพื่อฝกวิธีการเรียบเรียงขอมลูแตละดานใหเปนระบบ เปนไปตามธรรมชาติของ

การเรียนรู  
 -เพื่อฝกวิธีการจัดกลุมขอมูลใหเปนหมวดหมู งายตอการนําไปสรุปเรียบเรียงเขียน

เปนรายงาน 
 
 
 
 
 
 



 244
 
จากบทปฏิบัตกิารที่ 4.1 เม่ือเรียบเรียงและจัดหมวดหมูเสร็จแลว  
 
ดานนิเวศวิทยา 
  ขึ้นตามปาเบญจพรรณ ความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,100 ม. 
ดานพฤกษศาสตร 
ชื่อพื้นเมือง ตะขบปา(ภาคกลาง) ตานเสีย้น มะเกวนนก มะเกวนปา(ภาคเหนือ)  

รหัสพรรณไม  7-54000-001-015 
ชื่อวิทยาศาสตร Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. 
ชื่อวงศ  FLACOURTIACEAE 

ไมพุม หรือไมตน ขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 2-5 ม. ตามลําตนและกิ่งใหญมีหนามแหลม ยาว 
 2-4 ซม. เรือนยอดแผกวาง ปลายกิ่งโคงลง เปลือกสีเหลืองอมเทา แตกเปนรองลึก มีชองอากาศรูปรีกระจาย
หางๆ ใบ เดีย่ว ออกเวยีนสลับ ขนาดคอนขางเล็ก รูปราง ขนาด เนื้อใบ และขนที่ปกคลุมแตกตางกนั สวน
ใหญเปนรูปไขกลับ กวาง 1.5-3 ซม. ยาว 2-4 ซม. ปลายใบกลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบคอนขางเรียบ หรือ
จัก มักจักใกลปลายใบ ใบออนและเสนกลางใบสีแดงอมสม เสนใบมี 4-6 คู เสนใบยอยสานกนัเปนรางแห 
พอเห็นไดลางๆ กานใบยาว 3-5 มม. สีแดง มีขน ดอก ออกเปนชอส้ันๆ ตามงามใบและที่ปลายกิ่งมีขน แตละ
ชอมีดอกจํานวนนอย ที่โคนชอมีใบประดบั บางทีมีหนาม กานดอกยาว 3-5 มม. มีขน กลีบดอก 5-6 กลีบ รูป
ไข ปลายมน ยาว 1.5 มม. ดานนอกคอนขางเกลี้ยง ดานในและที่ขอบกลีบมีขนแนน ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู 
ฐานดอกจักมน เกสรเพศผูมจีํานวนมาก กานเกสรยาว 2-2.5 มม. มีขนเฉพาะที่โคน ดอกเพศเมีย ฐานดอก
เรียบ หรือคอนขางเรียบ รังไขกลมปลายสอบแคบ กานเกสรเพศเมียม5ี-6 อัน ยาวประมาณ 1 มม. แตละกาน
ปลายแยกเปนสองแฉก และมวนออก ผล กลมหรือรี เล็ก ออกเดีย่วๆหรือเปนกลุมตามกิ่ง เสนผาศูนยกลาง 
0.8-1 ซม. เมื่อออนสีเขียว เมือ่แกสีแดงคล้ํา มีกานเกสรเพศเมียติดอยูที่ปลายผล มีเมล็ด 5-8 เมล็ด 
ดานสรรพคณุ 

ตน ยางจากตนใชเขาเครื่องยา แกอหิวาตกโรค ใบ ใบสดกินเปนยาลดไข สําหรับเดก็ ผล กนิได มี
ปริมาณวิตามนิบีสูง แกออนเพลีย เมล็ด ตําพอกแกปวดขอ 
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บทปฏิบตัิการที่ 4.2 นําขอมูลเร่ืองใดเรื่องหนึ่งที่เรียนรูจากองคประกอบที่ 1-3 หรือพืชศึกษา เขียน
รายงานแบบวชิาการหรือแบบบูรณาการ กลุมละ 1 เร่ือง  

-มีรูปแบบ หวัขอ ครบสมบูรณ  
-มีการเรียบเรยีง สรุปสาระเปนภาษาที่ส่ือ กระชับ ไดใจความ    
  

วิธีการ นําขอมูลที่รวบรวมจากการเรียนรูมาสรุป เขียนเปนรายงานแบบวิชาการตาม
รูปแบบที่กําหนดให  
รูปแบบรายงานแบบวิชาการสรุป 
1. ปกนอก ปกใน คํานํา      
2. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
3. ขอบเขตของการเรียนรู 
4. วิธีดําเนนิการเรียนรู 
5. ผลการเรียนรู(รวมทั้งจิต อารมณ พฤติกรมในการเรยีนรู) 
6. สรุปและวิจารณผลการเรียนรู 
7. แนวทางที่จะทําตอไป  
8. บรรณานุกรม/เอกสารอางอิง 
9. ภาคผนวก 

ความตองการ  เพื่อฝกการเขียนรายงานแบบวิชาการโดยมกีารเขียนผลการเรียนรูตรงตามที่ได 
สัมผัสมาไมเนนความถูกตองตามตํารา เนนความซื่อสัตย ความเปนระบบระเบียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 246
 
บทปฏิบตัิการที่ 4.3 นําผลการเรียนรูในบทปฏิบตัิการที่ 4.2 มารายงานผลกลุมละ 1 รูปแบบ 
วิธีการ   รายงานผลการเรียนรูในรูปแบบตางๆ 
   เอกสาร    เชน หนังสือ  แผนพับ 

  บรรยาย  เชน  การเลานิทาน  อภิปราย  สัมมนา เสวนา สนทนา 
  ศิลปะ  เชน  การแสดงศิลปะพื้นบาน  ละคร  รองเพลง  ภาพวาดทางพฤกษศาสตร 
  นิทรรศการ  เชน  การจัดบอรด  โปสเตอร 

ความตองการ  เพื่อฝกการรายงานผลการเรียนรูที่มีความหลากหลายแตใหเหมาะสมกบัเนื้อหา
   เหมาะสมกับชวงชั้น  
 


