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แบบประเมินสถานศึกษา
ปการศึกษา 255….
ขอมูลทั่วไป

(สถานศึกษาเปนผูกรอก / รายงาน)
1.ระดับการศึกษา
กอนประถมศึกษา
(จํานวนนักเรียน ..……………….คน จํานวนครู / อาจารย …..……….คน)
ประถมศึกษา
(จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 …….…คน จํานวนครู / อาจารย….........คน )
มัธยมศึกษา
(จํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1 –6 … …. คน จํานวนครู / อาจารย
คน)
อาชีวศึกษา
อื่น ๆ.................. คน
(จํานวนนักศึกษา รวม ................... คน จํานวนครู / อาจารย
คน)
2. ชื่อสถานศึกษา .................................................................... โทรศัพท ...............................................
โทรสาร ....................... ตําบล.......................... อําเภอ.......................... จังหวัด ............................
สังกัด .......................................................................................
3. ชื่อหัวหนาสถานศึกษา .......................................................................................
4. งาน / โครงการหรือกิจกรรมดีเดน

(ลงชื่อ)

หัวหนาสถานศึกษา

ผูรายงาน
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แบบประเมินสถานศึกษา

เพื่อรับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ขั้นที่ 1
เกียรติบัตรแหงความมุงมั่น อนุรักษ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ดวยจิตสํานึกของครูและเยาวชน
1. เกณฑการประเมิน แบงเปน 4 ดาน
(ดานที่ 1 - 3 คะแนน 1,000 คะแนน ดานที่ 4 คะแนน 100 คะแนน)
ดานที่ 1 การบริหารและการจัดการ คะแนน 250 คะแนน
ตองไดไมต่ํากวา 200 คะแนน
ดานที่ 2 การดําเนินงาน
คะแนน 500 คะแนน
ตองไดไมต่ํากวา 400 คะแนน
ดานที่ 3 ผลการดําเนินงาน
คะแนน 250 คะแนน
ตองไดไมต่ํากวา 200 คะแนน
รวมคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 800 คะแนน
ดานที่ 4 ความถูกตองทางวิชาการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองไดไมต่ํากวา 80 คะแนน
เกณฑการประเมินแบง เปน 3 หัวขอ คือ
1) ตัวอยางพรรณไมแหงและการศึกษาพรรณไม (20 คะแนน)
2) ทะเบียนพรรณไมและภาพถายพรรณไม (50 คะแนน)
3) ปายชื่อพรรณไมสมบูรณ (30 คะแนน)
(การประเมินในดานที่ 4 นี้ จะไมนําคะแนนไปเฉลี่ยกับอีก 3 ดาน แตจะพิจารณาเปนเอกเทศ
กลาวคือ จะตองผานการประเมินในดานที่ 4 กอน ถึงจะทําการประเมินทั้ง 3 ดาน)
2. เกณฑการประเมินสาระ การเรียนรูทั้ง 3 สาระ คะแนนเต็ม 1000 คะแนน
สาระที่ 1 ธรรมชาติแหงชีวิต
คะแนน 400 คะแนน
ตองไดไมต่ํากวา 240 คะแนน
สาระที่ 2 สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว
คะแนน 300 คะแนน
ตองไดไมต่ํากวา 180 คะแนน
สาระที่ 3 ประโยชนแทแกมหาชน คะแนน 300 คะแนน
ตองไดไมต่ํากวา 180 คะแนน
รวมคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 600 คะแนน
3. ผูรวมปฏิบัติ
- สถานศึกษาตองมีผูเรียนรวมปฏิบัติการเรียนรู 5 องคประกอบของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและ
พืชศึกษาไมต่ํากวา 80 เปอรเซ็นต ของนักเรียนทั้งหมด
- สถานศึกษาตองมีผูเรียนรวมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสาระ ธรรมชาติแหงชีวิต สรรพสิ่งลวนพัน
เกี่ยว และประโยชนแทแกมหาชน ไมต่ํากวา 80 เปอรเซ็นต ของนักเรียนทั้งหมด
4. การปฏิบัติของบุคลากรในสถานศึกษา
1. งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
- ปริมาณครู เด็ก มีสวนรวมในงาน ... เพิ่มขึ้น
- ความหลากหลายของงาน... เพิ่มขึ้น
2. ผูบริหาร สนับสนุน ดูวาจริงใจ จริงจัง
3. ครูผูปฏิบัติ ไมเครียด เพียรหมั่นหาวิธีการใหมๆ
4. เด็ก - เกิดมี “กรุณาจิต” ตอสรรพชีวิต สรรพสิ่ง... ไมคุกคาม ไมทําราย –ทําลาย
- เกิดมี “กรุณาจิต” ตอสรรพชีวิต สรรพสิ่ง... ชวยเหลือเกื้อหนุน เห็น ...ทั้งโรงเรียน
สะอาด เปนระเบียบ ... ทุกสรรพสิ่ง สมบูรณตามธรรมชาติ
5. วิธีการประเมิน
1) พิจารณาหลักฐานเอกสารที่ปรากฏยอนหลัง 2 ป
2) สอบถามบุคลากรในสถานศึกษา
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ดานที่ 1

การบริหารและการจัดการ
รายการประเมิน

1.1 โรงเรียน และชุมชนมีสวนรวม ในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
(30คะแนน)
1) รายงานการประชุม
- วาระการประชุมเรื่องเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (10 คะแนน)
- รายชื่ อ ลายมื อชื่ อ คณะกรรมการสถานศึ กษา และ หรื อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการอื่นใดที่
เกี่ยวของกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (10 คะแนน)
2) หลักฐานที่แสดงถึงการมีสวนรวม
- บันทึกการประชุม (5 คะแนน)
- ภาพถาย (5 คะแนน)
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (30
คะแนน)
1) คําสั่ งแตงตั้ งในแต ละป ต องระบุหนาที่ของคณะกรรมการดําเนิ นงานให
ชัดเจน (10 คะแนน)
2) คณะกรรมการการดําเนินงาน 5 องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน
(10 คะแนน)
3) คณะกรรมการพืชศึกษา สาระธรรมชาติแหงชีวิต สาระสรรพสิ่งลวนพัน
เกี่ยว สาระประโยชนแทแกมหาชน) (10 คะแนน)
1.3 วางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู (50 คะแนน)
1) แผนการดําเนินงานดานการบริหาร โดยเขียนแผนงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนรวมกับแผนงานประจําปของโรงเรียน แสดงรายละเอียดงาน ระยะเวลา
งบประมาณ ผูรบั ผิดชอบ (15 คะแนน)
2) การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน (10 คะแนน)
3) แผนการจั ดการเรี ยนรู โดยเขี ยนแผนบู รณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน แสดงใหเห็นวิธีการจัดการเรียนรูอยางชัดเจนในทุกระดับชั้นและทุกกลุม
สาระการเรียนรู (25 คะแนน)

คะแนน 250
สถานศึกษา กรรมการ

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 1 การบริหารและการจัดการ (ตอ)
รายการประเมิน
1.4 ดําเนินงานตามแผน (30 คะแนน)
การประสานงานของคณะกรรมการดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
หนวยงานตางๆ
1) เอกสารสรุปคาใชจายในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ลงนาม
ชื่อผูบริหาร หัวหนางาน (10 คะแนน)
2) หนังสือเชิญประชุม (10 คะแนน)

คะแนน
ขอเสนอแนะ
สถานศึกษา กรรมการ

3) หนังสือขอบคุณผูรวมประชุม (10 คะแนน)
1.5 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน (30 คะแนน)
1) ผลการดําเนินงาน 5 องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
(20 คะแนน)
2) ผลการดําเนิน งานพืชศึกษา สาระการเรีย นรู สาระธรรมชาติแหงชีวิ ต
สาระสรรพสิ่งลวนพันเกีย่ ว สาระประโยชนแทแกมหาชน (10 คะแนน)
1.6 วิเคราะหผลและปรับปรุงพัฒนางาน (40คะแนน)
1) วิเคราะหปญหา และหาขอสรุป (20 คะแนน)
2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานในปตอไป (20 คะแนน)
1.7 รายงานผลการดําเนินงานให อพ.สธ. ทราบ อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง
(40 คะแนน)
รายงานผลการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยแสดง
หลักฐานตั้งแตขอ 1.1 – 1.6
รวมคะแนนที่ได ดานที่ 1 การบริหารและการจัดการ
การใหคะแนน

ไมมี = 0 คะแนน
มี = 1 - 50 คะแนน
มีเปนปฏิบัติการใหมๆ และปจจุบันมีการพัฒนาตามสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน

รายการประเมิน
การดําเนินงานองคประกอบที่ 1 การจัดทําปายชื่อพรรณไม
1.1 การกําหนดพื้นที่ และการสํารวจพรรณไม (20 คะแนน)
1) การกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา (5 คะแนน)
ป 25........ จํานวน
พื้นที่
ป 25........ จํานวน
พื้นที่
2) การสํารวจพรรณไม จํานวน
ชนิด (5 คะแนน)
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
กรณีที่ 1 สํารวจไมซ้ําชนิดเดิม
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
กรณีที่ 2 สํารวจซ้ําชนิดเดิม
กรณีตนเดิม
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
กรณีตนใหม
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
3) การจําแนกชนิดพืช จํานวน
ชนิด (5 คะแนน)
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
4) การติดปายรหัสประจําตน จํานวน
ปาย
ตน
ชนิด (5
คะแนน)
- ป 25... จํานวน ........ ปาย ........ ตน ........ ชนิด
- ป 25... จํานวน ........ ปาย ........ ตน ........ ชนิด
1.2 การทําผังพรรณไม (10 คะแนน)
๑) วิธีการหาตําแหนงตนไม (5 คะแนน)
- ป 25... จํานวน ........ วิธี
- ป 25... จํานวน ........ วิธี
- วิธีที่ 1 การใชคูอันดับ ขั้นตอน ........ อุปกรณ ........
- วิธีที่ 2 การใชมุมองศา ขั้นตอน ........ อุปกรณ ........
2) การจัดทําผังแสดงตําแหนงพรรณไมเฉพาะพื้นที่ การจัดทําผังพรรณไม
รวมทั้งโรงเรียน (5 คะแนน)
- ป 25... จํานวน ........ ผัง
- ป 25... จํานวน ........ ผัง

คะแนน 100
สถานศึกษา กรรมการ

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน
รายการประเมิน

คะแนน
สถานศึกษา กรรมการ

1.3 การศึกษาพรรณไมในโรงเรียน (20 คะแนน)
๑) การศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.7-003) ครบทุกชนิด
ในทะเบียนพรรณไม (ก.7-005) จํานวน
เลม
ชนิด
(10 คะแนน)
ป 25..... จํานวน
เลม
ชนิด
ป 25..... จํานวน
เลม
ชนิด
2) การถายภาพพรรณไม จํานวน
ภาพ
ชนิด
การวาดภาพทางพฤกษศาสตร จํานวน
ภาพ
ชนิด (5 คะแนน)
สรุปจํานวนการถายภาพพรรณไม
ป 25..... จํานวน
ภาพ
ชนิด
ป 25..... จํานวน
ภาพ
ชนิด
สรุปจํานวนการวาดภาพทางพฤกษศาสตร
ป 25...... จํานวน
ภาพ
ชนิด
ป 25...... จํานวน
ภาพ
ชนิด
3) การนําขอมูลมาเปรียบเทียบกับเอกสารเพื่อรูชื่อวิทยาศาสตร (5 คะแนน)
1.4 การทําตัวอยางพรรณไมแหง ดอง เฉพาะสวน (20 คะแนน)
1) การจัดทําตัวอยางพรรณไม ครบทุกชนิดในทะเบียนพรรณไม
จํานวน
ตัวอยาง
ชนิด (10 คะแนน)
สรุปจํานวนการจัดทําตัวอยางพรรณไม
ป 25..... จํานวน
ตัวอยาง
ชนิด
ป 25..... จํานวน
ตัวอยาง
ชนิด
2) การถายภาพพรรณไมแหง จํานวน
ตัวอยาง
ชนิด
การถายภาพพรรณไมดอง จํานวน
ตัวอยาง
ชนิด
การถายภาพพรรณไมเฉพาะสวน จํานวน ตัวอยาง
ชนิด (5 คะแนน)
สรุปจํานวนการถายภาพพรรณไมแหง/ดอง/เฉพาะสวน
ภาพถายตัวอยางพรรณไม
ป
แหง
ดอง
เฉพาะสวน
ตัวอยาง ชนิด ตัวอยาง ชนิด ตัวอยาง ชนิด
25...
25...
3) ระบบการจัดเก็บ และสืบคนได วิธีการจัดเก็บเอกสาร (5 คะแนน)

ขอเสนอแนะ

7

ดานที่ 2

การดําเนินงาน (ตอ)
รายการประเมิน

คะแนน
สถานศึกษา กรรมการ

1.5 การทําทะเบียนพรรณไม (ก.7-005) (10 คะแนน)
๑) การทําทะเบียนพรรณไม ตามแบบ อพ.สธ. (5 คะแนน)
สรุปการทําทะเบียนพรรณไม
ป
จํานวนชนิด
25.......
25........
2) ระบบการจัดเก็บและสืบคนได (เอกสาร และคอมพิวเตอร) (5 คะแนน)
1.6 การทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ (20 คะแนน)
1) การรางปายชื่อพรรณไมสมบูรณ จํานวน
ปาย ชนิด (5 คะแนน)
สรุปการทํารางปายชื่อพรรณไมสมบูรณ
ป
จํานวนปาย
จํานวนชนิด
25...
25...
2) การทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ จํานวน ปาย
ชนิด (5 คะแนน)
สรุปการทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ
ป
จํานวนปาย
จํานวนชนิด
25...
25...
3) การติดแสดงปายชื่อพรรณไมสมบูรณจํานวน ปาย ชนิด
(10 คะแนน)
สรุปการติดแสดงปายชื่อพรรณไมสมบูรณ
ป
จํานวนปาย
จํานวนชนิด
25...
25...

รวมคะแนนการดําเนินงานองคประกอบที่ 1

ขอเสนอแนะ

8

ดานที่ 2

การดําเนินงาน

(ตอ)

รายการประเมิน
การดําเนินงานองคประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน
2.1 การสํารวจสภาพภูมิศาสตรและการศึกษาธรรมชาติ (20 คะแนน)
๑) รายงานสภาพภูมิศาสตรของพื้นที่ตามผังพรรณไม (10 คะแนน)
สรุปจํานวนผังสภาพภูมิศาสตรของพื้นที่ในแตละป
ป 25... จํานวน ........ ผัง ........ พื้นที่ ไดแก พื้นที่ ........
ป 25... จํานวน ........ ผัง ........ พื้นที่ ไดแก พื้นที่ ........
2) รายงานการศึกษาพรรณไมที่จะนํามาปลูกที่อยูในสภาพธรรมชาติ
(10 คะแนน)
สรุปจํานวนชนิดพรรณไมที่จะนํามาปลูกตามจินตนาการในแตละป
ป 25... จํานวน ........ ชนิด
ป 25... จํานวน ........ ชนิด )
2.2 กําหนดชนิดพรรณไมที่จะปลูก และกําหนดการใชประโยชน (10 คะแนน)
๑) กําหนดการใชประโยชนในพื้นที่ (5 คะแนน)
สรุปจํานวนผังกําหนดการใชประโยชนพื้นที่
ป 25... จํานวน ........ ผัง ........ พื้นที่ ไดแก พื้นที่ ........
ป 25... จํานวน ........ ผัง ........ พื้นที่ ไดแก พื้นที่ ........
๒) กําหนดชนิดพรรณไมที่จะปลูก วัสดุปลูก (5 คะแนน)
สรุปจํานวนชนิดพรรณไมที่จะปลูกตามจินตนาการในแตละป
ป 25... จํานวน ........ ชนิด
ป 25... จํานวน ........ ชนิด
2.3 การทําผังภูมิทัศน (20 คะแนน)
จัดทําผังภูมิทัศน แสดงรายละเอียดการปลูกพรรณไม (20 คะแนน)
สรุปจํานวนผังภูมิทัศนในแตละป
ป 25... จํานวน ........ ผัง ........ พื้นที่ ไดแก พื้นที่ ........
ป 25... จํานวน ........ ผัง ........ พื้นที่ ไดแก พื้นที่ ........
2.4 การจัดหาพรรณไม และการปลูกพรรณไม (30 คะแนน)
๑) การสนับสนุน (หนวยงานตางๆ ชุมชน ผูปกครอง)
จํานวน
ตน
ชนิด (10 คะแนน)
สรุปการสนับสนุนพรรณไม
ป
หนวยงาน
ชุมชน
ผูปกครอง
ตน
ชนิด
ตน
ชนิด
ตน
ชนิด
25...
25...

คะแนน 100
สถานศึกษา กรรมการ

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน

(ตอ)

รายการประเมิน

คะแนน 100
สถานศึกษา กรรมการ

๒) การขยายพันธุ การตอน การเพาะเมล็ด การปกชํา การติดตา ฯลฯ
จํานวน
ตน
ชนิด (10 คะแนน)
สรุปการขยายพันธุพรรณไมดวยวิธีตางๆ
ป
ตอน
เพาะเมล็ด
ปกชํา
ติดตา
ตน ชนิด ตน ชนิด ตน ชนิด ตน ชนิด
25...
25...
3) การปลูกพรรณไมเพิ่มเติม จํานวน
ตน
(10 คะแนน)
สรุปการปลูกพรรณไมเพิ่มเติม
ป
จํานวนตน

ชนิด
จํานวนชนิด

25...
25...
2.5 การศึกษาพรรณไมหลังการปลูก (20 คะแนน)
1) การบันทึกการดูแลรักษา (การใหน้ํา ปุย ตัดแตง) (5 คะแนน)
2) การบันทึกการเปลี่ยนแปลง (5 คะแนน)
3) การบันทึกความสัมพันธระหวางปจจัย (5 คะแนน)
4) การศึกษาคุณและสุนทรียภาพพรรณไมที่ปลูก คุณที่เกิดแกสรรพ สัตว
คุณที่เกิดแกคน คุณที่เกิดแกสถานที่ศึกษา (5 คะแนน)
ป
จํานวนการศึกษาพรรณไมหลังการปลูก
ตน
ชนิด
25...
25...
ตารางบันทึกจํานวนการศึกษาพรรณไมหลังการปลูก
รวมคะแนนการดําเนินงานองคประกอบที่ 2
หมายเหตุ องคประกอบที่ 2 ขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการในเรื่องจํานวนนักเรียนที่รวมปฏิบัติ
เนน : ไมใชการจัดซื้อพรรณไม

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน

(ตอ)

รายการประเมิน
การดําเนินงานองคประกอบที่ 3 การศึกษาขอมูลดานตาง ๆ
3.1 การศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.7-003) ครบตาม
ทะเบียนพรรณไม (80 คะแนน)
สรุปจํานวนเอกสาร ก.7-003 ที่มีความสมบูรณในแตละป
ป

จํานวนชนิด

จํานวนเลม

25...
25...
1) การมีสวนรวมของผูศึกษา (หนาปก) (5 คะแนน)
2) การศึกษาขอมูลพื้นบาน หนาที่ 1 (10 คะแนน)
3) การศึกษาขอมูลพรรณไม หนาที่ 2-7 (10 คะแนน)
4) การสรุปลักษณะและขอมูลพรรณไม หนาที่ 8 (15 คะแนน)
5) การสืบคนขอมูลพฤกษศาสตร หนาที่ 9 (10 คะแนน)
6) การบันทึกขอมูลเพิ่มเติม หนาที่ 10 (10 คะแนน)
7) การตรวจสอบผลงานเปนระยะ (10 คะแนน)
8) ความเปนระเบียบ ความตั้งใจ (10 คะแนน)
3.2 การศึกษาพรรณไมที่สนใจ (พืชศึกษา) (20 คะแนน)
1) การศึกษาลักษณะภายนอก ภายในของพืชแตละสวนโดยละเอียด (5 คะแนน)
2) การกําหนดเรื่องที่จะเรียนรูในแตละสวนของพืช (5 คะแนน)
3) การเรียนรูแตละเรื่อง แตละสวนขององคประกอบยอย (5 คะแนน)
4) การนําขอมูลมาเปรียบเทียบความตางในแตละเรื่อง ในชนิดเดียวกัน (5 คะแนน)
รวมคะแนนการดําเนินงานองคประกอบที่ 3

คะแนน
100
สถานศึกษา กรรมการ

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน

(ตอ)

รายการประเมิน
การดําเนินงานองคประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู

คะแนน
100
สถานศึกษา กรรมการ

4.1 รวบรวมผลการเรียนรู คัดแยกสาระสําคัญ และจัดเปนหมวดหมู
(20 คะแนน) (ขึ้นอยูกับระดับชวงชั้นของผูเรียน)
การจัดระบบขอมูลสาระแตละดาน (20 คะแนน)
4.2 การเขียนรายงานแบบวิชาการ แบบบูรณาการ (40 คะแนน)
(ขึ้นอยูกับระดับชวงชั้นของผูเรียน)
1) การสรุป (10 คะแนน)
2) การเรียบเรียงสาระเปนภาษาที่สื่อ กระชับ ไดใจความ (20 คะแนน)
3) รูปแบบและความเรียบรอยของรายงาน (10 คะแนน)
4.3 วิธีการรายงานผลในรูปแบบตางๆ (40 คะแนน)
(ขึ้นอยูกับระดับชวงชั้นของผูเรียน)
1) แบบเอกสาร เชน หนังสือ แผนพับ ซีดี (10 คะแนน)
2) แบบบรรยาย เชน การเลานิทาน อภิปราย สัมมนา (10 คะแนน)
3) แบบศิลปะ เชน การแสดงศิลปะพื้นบาน ละคร รองเพลง การวาดภาพ
ทางพฤกษศาสตร การถายภาพทางพฤกษศาสตร (10 คะแนน)
4) แบบนิทรรศการ (10 คะแนน)
รวมคะแนนการดําเนินงานองคประกอบที่ 4

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน

(ตอ)

รายการประเมิน
การดําเนินงาน องคประกอบที่ 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา
5.1 การนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบูรณาการสูการเรียนการสอน
(40 คะแนน) (ขึ้นอยูกับระดับชวงชั้นของผูเรียน)
1) แผนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือระหวางกลุมสาระการเรียนรู
(ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ) (20 คะแนน)
ตารางสรุปแผนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือระหวางกลุมสาระการเรียนรู
กลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมฯ
สุขศึกษาฯ
ภาษาตางประเทศ
การงานอาชีพฯ
ศิลปะศึกษา
รวม

แผน
……
……
……
……
……
……
……
……
……

ป 25...
ใบงาน ชิน้ งาน
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
…
……
……
……
……
……
……

แผน
……
……
……
……
……
……
……
……
……

ป 25...
ใบงาน ชิน้ งาน
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

2) ผลงาน จํานวนชิ้นงานของนักเรียน ตามแผนการสอนในกลุมสาระการ
เรียนรูหรือระหวางกลุมสาระการเรียนรู (20 คะแนน)
5.2 การเผยแพรองคความรู (30 คะแนน)
1) การบรรยาย เชน การสนทนา เสวนา สัมมนา อภิปราย
(15 คะแนน)
ตารางสรุปจํานวนการสนทนา เสวนา สัมมนา และอภิปราย
ป
25...
25...

สนทนา

เสวนา

สัมมนา

อภิปราย

คะแนน 100
สถานศึกษา กรรมการ

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน

(ตอ)

รายการประเมิน

คะแนน 100
สถานศึกษา กรรมการ

2) การจัดแสดง เชน นิทรรศการ นิทรรศการประกอบบรรยายสรุป
นิทรรศการเฉพาะเรื่อง เฉพาะประเภท และเว็บไซต (15 คะแนน)
สรุปจํานวนครัง้ ของการเผยแพรองคความรู แบบการจัดแสดง
นิทรรศการ
ป
นิทรรศการ
นิทรรศการ ประกอบบรรยาย
เว็บไซต
เฉพาะเรื่อง
สรุป
25.......
25.......
5.3 การใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู (30 คะแนน)
๑) บันทึกขอมูลการใชพื้นที่สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (10 คะแนน)
ตารางสรุปจํานวนครั้งการใชพื้นที่สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ป
25........
25........

การใชพื้นที่สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ครั้ง)

2) บันทึกขอมูลการใชหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน พิพิธภัณฑเฉพาะเรื่อง
พิพิธภัณฑธรรมชาติวทิ ยา (10 คะแนน)
ตารางสรุปจํานวนครั้งการใชหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ป
25...........
25...........
รวม

การใชหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
..........
..........
..........

..........
..........
..........

3)บันทึกขอมูลการใชและพัฒนาแหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง (10 คะแนน)
รวมคะแนนการดําเนินงานองคประกอบที่ 5

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 3

ผลการดําเนินงาน
รายการประเมิน

3.1 สภาพแวดลอมทั่วไปของโรงเรียน มีความสะอาด เปนระเบียบ รมรื่น นาอยู
(50 คะแนน) ขอพิจารณา : พิจารณาจากภาพถาย สภาพปจจุบัน
1) มีความสะอาด (20 คะแนน)
2) มีความเปนระเบียบ (15 คะแนน)
3) มีความรมรื่น นาอยู (15 คะแนน)
3.2 โรงเรียนมีบรรยากาศของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (50 คะแนน)
1) มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา (20 คะแนน)
2) มีบรรยากาศของการเรียนรู (15 คะแนน)
3) มีแหลงเรียนรูที่เหมาะสม (15 คะแนน)
3.3 บุคลากร และผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม (100 คะแนน)
1) มีความรับผิดชอบ (10 คะแนน)
2) มีความซื่อตรง (10 คะแนน)
3) มีความอดทน (10 คะแนน)
4) มีความเพียร (10 คะแนน)
5) มีความสามัคคี (10 คะแนน)
6) มีความเอื้ออาทร เกื้อหนุน (10 คะแนน)
7) มีความเมตตา กรุณา (10 คะแนน)
8) การดูแล และรักษาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน วัสดุ อุปกรณ
(15 คะแนน)
สรุปจํานวนครั้งการบันทึกการดูแลรักษาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และวัสดุ
อุปกรณ
การดูแลรักษา
การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ
ป
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ครั้ง)
(ครั้ง)
25...
………..
………..
25...
………..
………..
9) การดูแล และรักษาหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน พิพิธภัณฑเฉพาะเรื่อง
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา (15 คะแนน)
สรุปการบันทึกการดูแล และรักษาหองสวนพฤกษศาสตร โรงเรียน พิพิธภัณฑเฉพาะ
เรื่อง พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
ป
25...
25...

การดูแล รักษาหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ครั้ง)
..........
..........

คะแนน 250
สถานศึกษา กรรมการ

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 3

ผลการดําเนินงาน (ตอ)
รายการประเมิน

คะแนน

3.4 ผลการดําเนินงานของโรงเรียน บุคลากร และผูเรียน ดีเปนที่ยอมรับ
(50 คะแนน)
1) นักเรียน และชุมชนมีสวนรวมในการใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลง
เรียนรู (20 คะแนน)
สรุปจํานวนนักเรียนและชุมชนที่มีสวนรวมการในการใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ป
ชุมชนมาใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ครั้ง)
25...
..........
25...
..........
2)การเยี่ยมชมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนจากหนวยงานอื่นๆ (15 คะแนน)
สรุปจํานวนการเยี่ยมชมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนจากหนวยงานอื่นๆ เชน หนังสือ
ขอเขาชม/ หนังสือขอบคุณ
หนวยงาน

การเยี่ยมชมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

โรงเรียนสมาชิกฯ
องคการบริหารสวนทองถิ่น
.......................

ป 25.....
..........
..........
..........

ป 25.....
..........
..........
..........

รวม

..........

..........

3) การไปใหความรูเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เชน หนังสือเชิญ
หนังสือขอบคุณ สมุดเยี่ยมชม ภาพถาย (15 คะแนน)
แสดงสรุปจํานวนการไปใหความรูเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเชน
ป

การไปใหความรูงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ครั้ง)

25....
25....

..........
..........

รวมคะแนนดานที่ 3 ผลการดําเนินงาน

โรงเรียน กรรมการ
ประเมิน

ขอเสนอแนะ
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แบบประเมินสาระการเรียนรู : ธรรมชาติแหงชีวิต
รายการประเมิน

คะแนน 400
สถานศึกษา กรรมการ

ขอพิจารณา : หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณายอนหลัง 2 ป
(แผนการจัดการเรียนรู รายงานการศึกษาพืช ใบงาน อื่นๆ )
1. การศึกษาดานรูปลักษณ (ชีววิทยา) ของชีวภาพ (40 คะแนน)
2. ขอมูลการเปลี่ยนแปลงดานรูปลักษณ ของชีวภาพ (40 คะแนน)
3. การศึกษาดานคุณสมบัติ ของชีวภาพ (40 คะแนน)
4 .ขอมูลการเปลี่ยนแปลงดานคุณสมบัติ ของชีวภาพ (40 คะแนน)
5.การศึกษาดานพฤติกรรม การตอบสนองตอปจจัยภายนอก ภายในที่มีตอการ
เจริญเติบโตและการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ (40 คะแนน)
6. ขอมูลการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม การตอบสนองตอปจจัยภายนอก
ภายในที่มีตอการเจริญเติบโตและการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ
(40 คะแนน)
7. เปรียบเทียบขอมูลการเปลี่ยนแปลงของชีวภาพ กับ ชีวิตตน (80 คะแนน)
8. สรุปองคความรูเพื่อนํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต (80 คะแนน)
รวมคะแนนสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต

ขอเสนอแนะ
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แบบประเมินสาระการเรียนรู : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว
รายการประเมิน

คะแนน 300
สถานศึกษา กรรมการ

ขอพิจารณา : หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณายอนหลัง 2 ป
(แผนการจัดการเรียนรู รายงานการศึกษาปจจัยที่เขามาเกี่ยวของกับพืช ใบงาน อื่นๆ )
1. เรียนรูธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพอื่นที่เขามาเกี่ยวของ (90 คะแนน)
1.1 การศึกษาดานรูปลักษณ (ชีววิทยา) ของชีวภาพ (30 คะแนน)
1.2 การศึกษาดานคุณสมบัติ ของชีวภาพ (30 คะแนน)
1.3 การศึกษาดานพฤติกรรม (30 คะแนน)
2. เรียนรูธรรมชาติของทรัพยากรกายภาพที่เขามาเกี่ยวของ
(ดิน น้ํา อากาศ แสง ) (60 คะแนน)
๒.

2.1 การศึกษาดานรูปลักษณ (30 คะแนน)
2.2 การศึกษาดานคุณสมบัติ (เชนทางกายภาพ ทางเคมี ) (30 คะแนน)
3. เรียนรูธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหวางปจจัย (90 คะแนน)
3.1 วิเคราะหความสัมพันธการตอบสนองตอกัน ระหวางปจจัยในสภาวะตางๆ
(30 คะแนน)
3.2 วิเคราะหความความผูกพันพฤติกรรม การตอบสนองตอกัน ระหวางปจจัยใน
สภาวะตางๆ (30 คะแนน)
3.1 วิเคราะหดุลยภาพ ความสมดุลที่เกิดขึ้นระหวางปจจัยศึกษา (30 คะแนน)
4. สรุปใหเห็นความสัมพันธ ความผูกพันและความสมดุล (60 คะแนน)
รวมคะแนนสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว

ขอเสนอแนะ
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แบบประเมินสาระการเรียนรู : ประโยชนแทแกมหาชน
รายการประเมิน

คะแนน 300
สถานศึกษา กรรมการ

ขอพิจารณา : หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณายอนหลัง 2 ป
(แผนการจัดการเรียนรู รายงานการศึกษาปจจัยที่เขามาเกี่ยวของกับพืช ใบงาน อื่นๆ )
1. วิเคราะหศักยภาพของปจจัยศึกษา (90 คะแนน)
1.1 พิจารณาศักยภาพของรูปลักษณ (30 คะแนน)
1.2 วิเคราะหศักยภาพของคุณสมบัติ (30 คะแนน)
1.3 จินตนาการศักยภาพของพฤติกรรม (30 คะแนน)
2. จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ ของปจจัยศึกษา (100 คะแนน)
2.1 จินตนาการจากการวิเคราะหศักยภาพ (60 คะแนน)
2.2 สรุปคุณของศักยภาพ ที่ไดจากจินตนาการ (40 คะแนน)
3. สรรคสรางวิธีการ (80 คะแนน)
3.1 พิจารณาคุณที่เกิดจากจินตนาการ (30 คะแนน)
3.2 สรางแนวคิด แนวทาง วิธีการ (50 คะแนน)
4.สรุปผลการเรียนรู ประโยชนแทแกมหาชน (30 คะแนน)
รวมคะแนนสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน

ขอเสนอแนะ
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สรุปผลการประเมินทั้ง 3 ดาน คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน
ดานที่ 1 การบริหารและการจัดการ
คะแนน 250 คะแนน

คะแนนที่ได ............... คะแนน

ดานที่ 2 การดําเนินงาน
คะแนน 500 คะแนน

คะแนนที่ได ............... คะแนน

ดานที่ 3 ผลการดําเนินงาน
คะแนน 250 คะแนน

คะแนนที่ได ............... คะแนน

รวมคะแนนที่ไดทั้ง 3 ดาน............... คะแนน

สรุปผลการประเมินสาระ การเรียนรูทั้ง 3 สาระ คะแนนเต็ม 1000 คะแนน
สาระที่ 1 ธรรมชาติแหงชีวิต
คะแนน 400 คะแนน

คะแนนที่ได ............... คะแนน

สาระที่ 2 สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว
คะแนน 300 คะแนน คะแนนที่ได ............... คะแนน
สาระที่ 3 ประโยชนแทแกมหาชน
คะแนน 300 คะแนน

คะแนนที่ได ............... คะแนน

รวมคะแนนที่ไดทั้ง 3 สาระ ............... คะแนน
ผานเกณฑการประเมินรับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนขั้นที่ 1
เกียรติบัตรแหงความมุงมั่น อนุรักษสรรพสิ่ง สรรพชีวิต ดวยจิตสํานึกของครูและเยาวชน
ไมผานเกณฑการประเมินเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนขั้นที่ 1
เกียรติบัตรแหงความมุงมั่น อนุรักษสรรพสิ่ง สรรพชีวิต ดวยจิตสํานึกของครูและเยาวชน

1

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แบบประเมินสถานศึกษา
ปการศึกษา 255….
ขอมูลทั่วไป

(สถานศึกษาเปนผูกรอก / รายงาน)
1. ระดับการศึกษา
กอนประถมศึกษา
(จํานวนนักเรียน ..……………….คน จํานวนครู / อาจารย …..……….คน)
ประถมศึกษา
(จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 …….…คน จํานวนครู / อาจารย….........คน )
มัธยมศึกษา
(จํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1 –6 … …. คน จํานวนครู / อาจารย
คน)
อาชีวศึกษา
อื่น ๆ.................. คน
(จํานวนนักศึกษา รวม ................... คน จํานวนครู / อาจารย
คน)
2. ชื่อสถานศึกษา .................................................................... โทรศัพท ...............................................
โทรสาร....................... ตําบ ...........................อําเภอ ...........................จังหวัด ............................
สังกัด .......................................................................................
3. ชื่อหัวหนาสถานศึกษา .......................................................................................
4. งาน / โครงการหรือกิจกรรมดีเดน

(ลงชื่อ)

หัวหนาสถานศึกษา

ผูรายงาน

2

แบบประเมินสถานศึกษา

เพื่อรับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ขั้นที่ 2
เกียรติบัตรแหงการเขาสูสถานภาพ สถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
1.เกณฑการประเมิน แบงเปน 4 ดาน
(ดานที่ 1 - 3 คะแนน 1,000 คะแนน ดานที่ 4 คะแนน 100 คะแนน)
ดานที่ 1 การบริหารและการจัดการ คะแนน 250 คะแนน
ตองไดไมต่ํากวา 220 คะแนน
ดานที่ 2 การดําเนินงาน
คะแนน 500 คะแนน
ตองไดไมต่ํากวา 460 คะแนน
ดานที่ 3 ผลการดําเนินงาน
คะแนน 250 คะแนน
ตองไดไมต่ํากวา 220 คะแนน
รวมคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 900 คะแนน
ดานที่ 4 ความถูกตองทางวิชาการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ตองไดไมต่ํากวา 80 คะแนน
เกณฑการประเมินแบง เปน 3 หัวขอ คือ
1) ตัวอยางพรรณไมแหงและการศึกษาพรรณไม (20 คะแนน)
2) ทะเบียนพรรณไมและภาพถายพรรณไม (50 คะแนน)
3) ปายชื่อพรรณไมสมบูรณ (30 คะแนน)
(การประเมิ น ในด า นที่ 4 นี้ จะไมนําคะแนนไปเฉลี่ย กับอีก 3 ดาน แตจ ะพิจ ารณาเปน
เอกเทศ กลาวคือ จะตองผานการประเมินในดานที่ 4 กอน ถึงจะทําการประเมินทั้ง 3 ดาน)
2. เกณฑการประเมินสาระ การเรียนรูทั้ง 3 สาระ คะแนนเต็ม 1000 คะแนน
สาระที่ 1 ธรรมชาติแหงชีวิต
คะแนน 400 คะแนน
ตองไดไมต่ํากวา 320 คะแนน
สาระที่ 2 สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว
คะแนน 300 คะแนน
ตองไดไมต่ํากวา 240 คะแนน
สาระที่ 3 ประโยชนแทแกมหาชน คะแนน 300 คะแนน
ตองไดไมต่ํากวา 240 คะแนน
รวมคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 800 คะแนน
3. ผูรวมปฏิบัติ
- สถานศึกษาตองมีผูเรียนรวมปฏิบัติการเรียนรู 5 องคประกอบของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและ
พืชศึกษาไมต่ํากวา 90 เปอรเซ็นต ของนักเรียนทั้งหมด
- สถานศึกษาตองมีผูเรียนรวมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสาระ ธรรมชาติแหงชีวิต สรรพสิ่งลวนพัน
เกี่ยว และประโยชนแทแกมหาชน ไมต่ํากวา 90 เปอรเซ็นต ของนักเรียนทั้งหมด
4. การปฏิบัติของบุคลากรในสถานศึกษา
1. ผูบริหาร ปกครองโดยธรรม
2. ครูผูปฏิบัติ ปฏิบัติงานดวยความผาสุข กลมเกลียว ประหยัดสุด ประโยชนสูง
3. เด็ก มีธรรม มีปญญา... จัดระเบียบของงาน จนเปนระเบียบของใจ...
ความกาวราว...ไมมีในหมูเด็ก ... ชม ... เยี่ยม... สะอาด เปนระเบียบทุกหนแหง
5. วิธีการประเมิน
1) พิจารณาหลักฐานเอกสารที่ปรากฏยอนหลัง 2 ป
2) สอบถามบุคลากรในสถานศึกษา
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ดานที่ 1

การบริหารและการจัดการ
รายการประเมิน

1.1 โรงเรียน และชุมชนมีสวนรวม ในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
(30คะแนน)
1) รายงานการประชุม
- วาระการประชุมเรื่องเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (10 คะแนน)
- รายชื่ อ ลายมื อชื่ อ คณะกรรมการสถานศึ กษา และ หรื อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการอื่นใดที่
เกี่ยวของกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (10 คะแนน)
2) หลักฐานที่แสดงถึงการมีสวนรวม
- บันทึกการประชุม (5 คะแนน)
- ภาพถาย (5 คะแนน)
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
(30 คะแนน)
1) คําสั่ งแตงตั้ งในแต ละป ต องระบุ หนาที่ของคณะกรรมการดําเนิ นงานให
ชัดเจน (10 คะแนน)
2) คณะกรรมการการดําเนินงาน 5 องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน (10 คะแนน)
3) คณะกรรมการพืชศึกษา สาระธรรมชาติแหงชีวิต สาระสรรพสิ่งลวนพัน
เกี่ยว สาระประโยชนแทแกมหาชน) (10 คะแนน)
1.3 วางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู (50 คะแนน)
1) แผนการดําเนินงานดานการบริหาร โดยเขียนแผนงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนรวมกับแผนงานประจําปของโรงเรียน แสดงรายละเอียดงาน ระยะเวลา
งบประมาณ ผูรบั ผิดชอบ (15 คะแนน)
2) การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน (10 คะแนน)
3) แผนการจั ดการเรี ยนรู โดยเขี ยนแผนบู รณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน แสดงใหเห็นวิธีการจัดการเรียนรูอยางชัดเจนในทุกระดับชั้นและทุกกลุม
สาระการเรียนรู (25 คะแนน)

คะแนน 250
สถานศึกษา กรรมการ

ขอเสนอแนะ

4

ดานที่ 1 การบริหารและการจัดการ (ตอ)
รายการประเมิน
1.4 ดําเนินงานตามแผน (30 คะแนน)
การประสานงานของคณะกรรมการดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
หนวยงานตางๆ
1) เอกสารสรุปคาใชจายในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ลงนาม
ชื่อผูบริหาร หัวหนางาน (10 คะแนน)
2) หนังสือเชิญประชุม (10 คะแนน)

คะแนน
ขอเสนอแนะ
สถานศึกษา กรรมการ

3) หนังสือขอบคุณผูรวมประชุม (10 คะแนน)
1.5 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน (30 คะแนน)
1) ผลการดําเนินงาน 5 องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
(20 คะแนน)
2) ผลการดําเนินงานพืชศึกษา สาระการเรียนรู สาระธรรมชาติแหงชีวิต
สาระสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว สาระประโยชนแทแกมหาชน (10 คะแนน)
1.6 วิเคราะหผลและปรับปรุงพัฒนางาน (40คะแนน)
1) วิเคราะหปญหา และหาขอสรุป (20 คะแนน)
2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานในปตอไป (20 คะแนน)
1.7 รายงานผลการดําเนินงานให อพ.สธ. ทราบ อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง
(40 คะแนน)
รายงานผลการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยแสดง
หลักฐานตั้งแตขอ 1.1 – 1.6
รวมคะแนนที่ได ดานที่ 1 การบริหารและการจัดการ
การใหคะแนน

ไมมี = 0 คะแนน
มี = 1 - 50 คะแนน
มีเปนปฏิบัติการใหมๆ และปจจุบันมีการพัฒนาตามสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน

รายการประเมิน
การดําเนินงานองคประกอบที่ 1 การจัดทําปายชื่อพรรณไม
1.1 การกําหนดพื้นที่ และการสํารวจพรรณไม (20 คะแนน)
1) การกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา (5 คะแนน)
ป 25........ จํานวน
พื้นที่
ป 25........ จํานวน
พื้นที่
2) การสํารวจพรรณไม จํานวน
ชนิด (5 คะแนน)
ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
กรณีที่ 1 สํารวจไมซ้ําชนิดเดิม
ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
กรณีที่ 2 สํารวจซ้ําชนิดเดิม
กรณีตนเดิม
ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
กรณีตนใหม
ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
3) การจําแนกชนิดพืช จํานวน
ชนิด (5 คะแนน)
ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
4) การติดปายรหัสประจําตน จํานวน
ปาย
ตน
ชนิด (5
คะแนน)
ป 25... จํานวน ........ ปาย ........ ตน ........ ชนิด
ป 25... จํานวน ........ ปาย ........ ตน ........ ชนิด
1.2 การทําผังพรรณไม (10 คะแนน)
๑) วิธีการหาตําแหนงตนไม (5 คะแนน)
- ป 25... จํานวน ........ วิธี
- ป 25... จํานวน ........ วิธี
- วิธีที่ 1 การใชคูอันดับ ขั้นตอน ........ อุปกรณ ........
- วิธีที่ 2 การใชมุมองศา ขั้นตอน ........ อุปกรณ ........
2) การจัดทําผังแสดงตําแหนงพรรณไมเฉพาะพื้นที่ การจัดทําผังพรรณไม
รวมทั้งโรงเรียน (5 คะแนน)
- ป 25... จํานวน ........ ผัง
- ป 25... จํานวน ........ ผัง

คะแนน 100
สถานศึกษา กรรมการ

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน
รายการประเมิน

คะแนน
สถานศึกษา กรรมการ

1.3 การศึกษาพรรณไมในโรงเรียน (20 คะแนน)
๑) การศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.7-003) ครบทุกชนิด
ในทะเบียนพรรณไม (ก.7-005) จํานวน
เลม
ชนิด
(10 คะแนน)
ป 25..... จํานวน
เลม
ชนิด
ป 25..... จํานวน
เลม
ชนิด
2) การถายภาพพรรณไม จํานวน
ภาพ
ชนิด
การวาดภาพทางพฤกษศาสตร จํานวน
ภาพ
ชนิด
(5 คะแนน)
สรุปจํานวนการถายภาพพรรณไม
ป 25..... จํานวน
ภาพ
ชนิด
ป 25..... จํานวน
ภาพ
ชนิด
สรุปจํานวนการวาดภาพทางพฤกษศาสตร
ป 25...... จํานวน
ภาพ
ชนิด
ป 25...... จํานวน
ภาพ
ชนิด
3) การนําขอมูลมาเปรียบเทียบกับเอกสารเพื่อรูชื่อวิทยาศาสตร (5 คะแนน)
1.4 การทําตัวอยางพรรณไมแหง ดอง เฉพาะสวน (20 คะแนน)
1) การจัดทําตัวอยางพรรณไม ครบทุกชนิดในทะเบียนพรรณไม
จํานวน
ตัวอยาง
ชนิด (10 คะแนน)
สรุปจํานวนการจัดทําตัวอยางพรรณไม
ป 25..... จํานวน
ตัวอยาง
ชนิด
ป 25..... จํานวน
ตัวอยาง
ชนิด
2) การถายภาพพรรณไมแหง จํานวน
ตัวอยาง
ชนิด
การถายภาพพรรณไมดอง จํานวน
ตัวอยาง
ชนิด
การถายภาพพรรณไมเฉพาะสวน จํานวน
ตัวอยาง
ชนิด
(5 คะแนน)
สรุปจํานวนการถายภาพพรรณไมแหง/ดอง/เฉพาะสวน
ภาพถายตัวอยางพรรณไม
ป
แหง
ดอง
เฉพาะสวน
ตัวอยาง ชนิด ตัวอยาง ชนิด ตัวอยาง ชนิด
25...
25...
3) ระบบการจัดเก็บ และสืบคนได วิธีการจัดเก็บเอกสาร (5 คะแนน)

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน (ตอ)
รายการประเมิน

คะแนน
สถานศึกษา กรรมการ

1.5 การทําทะเบียนพรรณไม (ก.7-005) (10 คะแนน)
๑) การทําทะเบียนพรรณไม ตามแบบ อพ.สธ. (5 คะแนน)
สรุปการทําทะเบียนพรรณไม
ป
จํานวนชนิด
25.......
25........
2) ระบบการจัดเก็บและสืบคนได (เอกสาร และคอมพิวเตอร) (5 คะแนน)
1.6 การทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ (20 คะแนน)
1) การรางปายชื่อพรรณไมสมบูรณ จํานวน
ปาย
ชนิด
(5 คะแนน)
สรุปการทํารางปายชื่อพรรณไมสมบูรณ
ป
จํานวนปาย
จํานวนชนิด
25...
25...
2) การทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ จํานวน
(5 คะแนน)
สรุปการทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ
ป
จํานวนปาย

ปาย

ชนิด

จํานวนชนิด

25...
25...
3) การติดแสดงปายชื่อพรรณไมสมบูรณจํานวน ปาย ชนิด
(10 คะแนน)
สรุปการติดแสดงปายชื่อพรรณไมสมบูรณ
ป
จํานวนปาย
จํานวนชนิด
25...
25...

รวมคะแนนการดําเนินงานองคประกอบที่ 1

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน

(ตอ)

รายการประเมิน
การดําเนินงานองคประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน
2.1 การสํารวจสภาพภูมิศาสตรและการศึกษาธรรมชาติ (20 คะแนน)
๑) รายงานสภาพภูมิศาสตรของพื้นที่ตามผังพรรณไม (10 คะแนน)
สรุปจํานวนผังสภาพภูมิศาสตรของพื้นที่ในแตละป
ป 25... จํานวน ........ ผัง ........ พื้นที่ ไดแก พื้นที่ ........
ป 25... จํานวน ........ ผัง ........ พื้นที่ ไดแก พื้นที่ ........
2) รายงานการศึกษาพรรณไมที่จะนํามาปลูกที่อยูในสภาพธรรมชาติ
(10 คะแนน)
สรุปจํานวนชนิดพรรณไมที่จะนํามาปลูกตามจินตนาการในแตละป
ป 25... จํานวน ........ ชนิด
ป 25... จํานวน ........ ชนิด
2.2 กําหนดชนิดพรรณไมที่จะปลูก และกําหนดการใชประโยชน (10 คะแนน)
๑) กําหนดการใชประโยชนในพื้นที่ (5 คะแนน)
สรุปจํานวนผังกําหนดการใชประโยชนพื้นที่
ป 25... จํานวน ........ ผัง ........ พื้นที่ ไดแก พื้นที่ ........
ป 25... จํานวน ........ ผัง ........ พื้นที่ ไดแก พื้นที่ ........
๒) กําหนดชนิดพรรณไมที่จะปลูก วัสดุปลูก (5 คะแนน)
สรุปจํานวนชนิดพรรณไมที่จะปลูกตามจินตนาการในแตละป
ป 25... จํานวน ........ ชนิด
ป 25... จํานวน ........ ชนิด
2.3 การทําผังภูมิทัศน (20 คะแนน)
จัดทําผังภูมิทัศน แสดงรายละเอียดการปลูกพรรณไม (20 คะแนน)
สรุปจํานวนผังภูมิทัศนในแตละป
ป 25... จํานวน ........ ผัง ........ พื้นที่ ไดแก พื้นที่ ........
ป 25... จํานวน ........ ผัง ........ พื้นที่ ไดแก พื้นที่ ........
2.4 การจัดหาพรรณไม และการปลูกพรรณไม (30 คะแนน)
๑) การสนับสนุน (หนวยงานตางๆ ชุมชน ผูปกครอง)
จํานวน
ตน
ชนิด (10 คะแนน)
สรุปการสนับสนุนพรรณไม
ป
หนวยงาน
ชุมชน
ผูปกครอง
ตน
ชนิด
ตน
ชนิด
ตน
ชนิด
25...
25...

คะแนน 100
สถานศึกษา กรรมการ

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน

(ตอ)

รายการประเมิน

คะแนน 100
สถานศึกษา กรรมการ

๒) การขยายพันธุ การตอน การเพาะเมล็ด การปกชํา การติดตา ฯลฯ
จํานวน
ตน
ชนิด (10 คะแนน)
สรุปการขยายพันธุพรรณไมดวยวิธีตางๆ
ป
ตอน
เพาะเมล็ด
ปกชํา
ติดตา
ตน ชนิด ตน ชนิด ตน ชนิด ตน ชนิด
25...
25...
3) การปลูกพรรณไมเพิ่มเติม จํานวน
ตน
(10 คะแนน)
สรุปการปลูกพรรณไมเพิ่มเติม
ป
จํานวนตน

ชนิด
จํานวนชนิด

25...
25...
2.5 การศึกษาพรรณไมหลังการปลูก (20 คะแนน)
1) การบันทึกการดูแลรักษา (การใหน้ํา ปุย ตัดแตง) (5 คะแนน)
2) การบันทึกการเปลี่ยนแปลง (5 คะแนน)
3) การบันทึกความสัมพันธระหวางปจจัย (5 คะแนน)
4) การศึกษาคุณและสุนทรียภาพพรรณไมที่ปลูก คุณที่เกิดแกสรรพ
สัตว คุณที่เกิดแกคน คุณที่เกิดแกสถานที่ศึกษา (5 คะแนน)
ป
จํานวนการศึกษาพรรณไมหลังการปลูก
ตน
ชนิด
25...
25...
ตารางบันทึกจํานวนการศึกษาพรรณไมหลังการปลูก
รวมคะแนนการดําเนินงานองคประกอบที่ 2
หมายเหตุ องคประกอบที่ 2 ขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการในเรื่องจํานวนนักเรียนที่รวมปฏิบัติ
เนน : ไมใชการจัดซื้อพรรณไม

ขอเสนอแนะ

10

ดานที่ 2

การดําเนินงาน

(ตอ)

รายการประเมิน
การดําเนินงานองคประกอบที่ 3 การศึกษาขอมูลดานตาง ๆ
3.1 การศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.7-003) ครบตาม
ทะเบียนพรรณไม (80 คะแนน)
สรุปจํานวนเอกสาร ก.7-003 ที่มีความสมบูรณในแตละป
ป
25...
25...

จํานวนชนิด

จํานวนเลม

1) การมีสวนรวมของผูศึกษา (หนาปก) (5 คะแนน)
2) การศึกษาขอมูลพื้นบาน หนาที่ 1 (10 คะแนน)
3) การศึกษาขอมูลพรรณไม หนาที่ 2-7 (10 คะแนน)
4) การสรุปลักษณะและขอมูลพรรณไม หนาที่ 8 (15 คะแนน)
5) การสืบคนขอมูลพฤกษศาสตร หนาที่ 9 (10 คะแนน)
6) การบันทึกขอมูลเพิ่มเติม หนาที่ 10 (10 คะแนน)
7) การตรวจสอบผลงานเปนระยะ (10 คะแนน)
8) ความเปนระเบียบ ความตั้งใจ (10 คะแนน)
3.2 การศึกษาพรรณไมที่สนใจ (พืชศึกษา) (20 คะแนน)
1) การศึกษาลักษณะภายนอก ภายในของพืชแตละสวนโดยละเอียด (5 คะแนน)
2) การกําหนดเรื่องที่จะเรียนรูในแตละสวนของพืช (5 คะแนน)
3) การเรียนรูแตละเรื่อง แตละสวนขององคประกอบยอย (5 คะแนน)
4) การนําขอมูลมาเปรียบเทียบความตางในแตละเรื่อง ในชนิดเดียวกัน (5 คะแนน)
รวมคะแนนการดําเนินงานองคประกอบที่ 3

คะแนน
100
สถานศึกษา กรรมการ

ขอเสนอแนะ

11

ดานที่ 2

การดําเนินงาน

(ตอ)

รายการประเมิน
การดําเนินงานองคประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู

คะแนน
100
สถานศึกษา กรรมการ

4.1 รวบรวมผลการเรียนรู คัดแยกสาระสําคัญ และจัดเปนหมวดหมู (20
คะแนน) (ขึ้นอยูกับระดับชวงชั้นของผูเรียน)
การจัดระบบขอมูลสาระแตละดาน (20 คะแนน)
4.2 การเขียนรายงานแบบวิชาการ แบบบูรณาการ (40 คะแนน)
(ขึ้นอยูกับระดับชวงชั้นของผูเรียน)
1) การสรุป (10 คะแนน)
2) การเรียบเรียงสาระเปนภาษาที่สื่อ กระชับ ไดใจความ (20 คะแนน)
3) รูปแบบและความเรียบรอยของรายงาน (10 คะแนน)
4.3 วิธีการรายงานผลในรูปแบบตางๆ (40 คะแนน)
(ขึ้นอยูกับระดับชวงชั้นของผูเรียน)
1) แบบเอกสาร เชน หนังสือ แผนพับ ซีดี (10 คะแนน)
2) แบบบรรยาย เชน การเลานิทาน อภิปราย สัมมนา (10 คะแนน)
3) แบบศิลปะ เชน การแสดงศิลปะพื้นบาน ละคร รองเพลง การวาดภาพ
ทางพฤกษศาสตร การถายภาพทางพฤกษศาสตร (10 คะแนน)
4) แบบนิทรรศการ (10 คะแนน)
รวมคะแนนการดําเนินงานองคประกอบที่ 4

ขอเสนอแนะ

12

ดานที่ 2

การดําเนินงาน

(ตอ)

รายการประเมิน
การดําเนินงาน องคประกอบที่ 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา
5.1 การนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบูรณาการสูการเรียนการสอน (40
คะแนน)
(ขึ้นอยูกับระดับชวงชั้นของผูเรียน)
1) แผนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือระหวางกลุมสาระการเรียนรู
(ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ) (20 คะแนน)
ตารางสรุปแผนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือระหวางกลุมสาระการเรียนรู
กลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมฯ
สุขศึกษาฯ
ภาษาตางประเทศ
การงานอาชีพฯ
ศิลปะศึกษา
รวม

แผน
……
……
……
……
……
……
……
……
……

ป 25...
ใบงาน ชิน้ งาน
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
…
……
……
……
……
……
……

แผน
……
……
……
……
……
……
……
……
……

ป 25...
ใบงาน ชิน้ งาน
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

2) ผลงาน จํานวนชิ้นงานของนักเรียน ตามแผนการสอนในกลุมสาระการ
เรียนรูหรือระหวางกลุมสาระการเรียนรู (20 คะแนน)
5.2 การเผยแพรองคความรู (30 คะแนน)
1) การบรรยาย เชน การสนทนา เสวนา สัมมนา อภิปราย (15
คะแนน)
ตารางสรุปจํานวนการสนทนา เสวนา สัมมนา และอภิปราย
ป
25...
25...

สนทนา

เสวนา

สัมมนา

อภิปราย

คะแนน 100
สถานศึกษา กรรมการ

ขอเสนอแนะ

13

ดานที่ 2

การดําเนินงาน

(ตอ)

รายการประเมิน

คะแนน 100
สถานศึกษา กรรมการ

2) การจัดแสดง เชน นิทรรศการ นิทรรศการประกอบบรรยายสรุป
นิทรรศการเฉพาะเรื่อง เฉพาะประเภท และเว็บไซต (15 คะแนน)
สรุปจํานวนครัง้ ของการเผยแพรองคความรู แบบการจัดแสดง
นิทรรศการ
ป
นิทรรศการ
นิทรรศการ ประกอบบรรยาย
เว็บไซต
เฉพาะเรื่อง
สรุป
25.......
25.......
5.3 การใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู (30 คะแนน)
๑) บันทึกขอมูลการใชพื้นที่สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (10 คะแนน)
ตารางสรุปจํานวนครั้งการใชพื้นที่สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ป
25........
25........

การใชพื้นที่สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ครั้ง)

2) บันทึกขอมูลการใชหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน พิพิธภัณฑเฉพาะเรื่อง
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา (10 คะแนน)
ตารางสรุปจํานวนครั้งการใชหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ป
25...........
25...........
รวม

การใชหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
..........
..........
..........

..........
..........
..........

3)บันทึกขอมูลการใชและพัฒนาแหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง (10 คะแนน)
รวมคะแนนการดําเนินงานองคประกอบที่ 5

ขอเสนอแนะ

14

ดานที่ 3

ผลการดําเนินงาน

คะแนน 250

รายการประเมิน

สถานศึกษา กรรมการ

3.1 สภาพแวดลอมทั่วไปของโรงเรียน มีความสะอาด เปนระเบียบ รมรื่น นาอยู
(50 คะแนน) ขอพิจารณา : พิจารณาจากภาพถาย สภาพปจจุบัน
1) มีความสะอาด (20 คะแนน)
2) มีความเปนระเบียบ (15 คะแนน)
3) มีความรมรื่น นาอยู (15 คะแนน)
3.2 โรงเรียนมีบรรยากาศของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (50 คะแนน)
1) มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา (20 คะแนน)
2) มีบรรยากาศของการเรียนรู (15 คะแนน)
3) มีแหลงเรียนรูที่เหมาะสม (15 คะแนน)
3.3 บุคลากร และผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม (100 คะแนน)
1) มีความรับผิดชอบ (10 คะแนน)
2) มีความซื่อตรง (10 คะแนน)
3) มีความอดทน (10 คะแนน)
4) มีความเพียร (10 คะแนน)
5) มีความสามัคคี (10 คะแนน)
6) มีความเอื้ออาทร เกื้อหนุน (10 คะแนน)
7) มีความเมตตา กรุณา (10 คะแนน)
8) การดูแล และรักษาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน วัสดุ อุปกรณ (15
คะแนน)
สรุปจํานวนครั้งการบันทึกการดูแลรักษาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และวัสดุ
อุปกรณ
ป
25...
25...

การดูแลรักษา
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ครั้ง)
………..
………..

การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ
(ครั้ง)
………..
………..

9) การดูแล และรักษาหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน พิพิธภัณฑเฉพาะเรื่อง
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา (15 คะแนน)
สรุปการบันทึกการดูแล และรักษาหองสวนพฤกษศาสตร โรงเรียน พิพิธภัณฑเฉพาะ
เรื่อง พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
ป
25...
25...

การดูแล รักษาหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ครั้ง)
..........
..........

ขอเสนอแนะ

15

ดานที่ 3

ผลการดําเนินงาน (ตอ)
รายการประเมิน

คะแนน

3.4 ผลการดํ าเนิ นงานของโรงเรี ยน บุ คลากร และผูเ รียน ดีเปนที่ยอมรับ (50
คะแนน)
1) นักเรียน และชุมชนมีสวนรวมในการใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลง
เรียนรู (20 คะแนน)
สรุปจํานวนนักเรียนและชุมชนที่มีสวนรวมการในการใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ป
ชุมชนมาใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ครั้ง)
25...
..........
25...
..........
2)การเยี่ยมชมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนจากหนวยงานอื่นๆ (15 คะแนน)
สรุปจํานวนการเยี่ยมชมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนจากหนวยงานอื่นๆ เชน หนังสือ
ขอเขาชม/ หนังสือขอบคุณ
หนวยงาน

การเยี่ยมชมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

โรงเรียนสมาชิกฯ
องคการบริหารสวนทองถิ่น
.......................

ป 25.....
..........
..........
..........

ป 25.....
..........
..........
..........

รวม

..........

..........

3) การไปใหความรูเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เชน หนังสือเชิญ
หนังสือขอบคุณ สมุดเยี่ยมชม ภาพถาย (15 คะแนน)
แสดงสรุปจํานวนการไปใหความรูเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเชน
ป

การไปใหความรูงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ครั้ง)

25....
25....

..........
..........

รวมคะแนนดานที่ 3 ผลการดําเนินงาน

โรงเรียน กรรมการ

ขอเสนอแนะ
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แบบประเมินสาระการเรียนรู : ธรรมชาติแหงชีวิต
รายการประเมิน

คะแนน 400
สถานศึกษา กรรมการ

ขอพิจารณา : หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณายอนหลัง 2 ป
(แผนการจัดการเรียนรู รายงานการศึกษาพืช ใบงาน อื่นๆ )
1. การศึกษาดานรูปลักษณ (ชีววิทยา) ของชีวภาพ (40 คะแนน)
2. ขอมูลการเปลี่ยนแปลงดานรูปลักษณ ของชีวภาพ (40 คะแนน)
3. การศึกษาดานคุณสมบัติ ของชีวภาพ (40 คะแนน)
4 .ขอมูลการเปลี่ยนแปลงดานคุณสมบัติ ของชีวภาพ (40 คะแนน)
5.การศึกษาดานพฤติกรรม การตอบสนองตอปจจัยภายนอก ภายในที่มีตอการ
เจริญเติบโตและการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ

(40 คะแนน)

6. ขอมูลการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม การตอบสนองตอปจจัยภายนอก ภายใน
ที่มีตอการเจริญเติบโตและการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ (40 คะแนน)
7. เปรียบเทียบขอมูลการเปลี่ยนแปลงของชีวภาพ กับ ชีวิตตน (80 คะแนน)
8. สรุปองคความรูเพื่อนํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต (80 คะแนน)
รวมคะแนนสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต

ขอเสนอแนะ
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แบบประเมินสาระการเรียนรู : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว
รายการประเมิน

คะแนน 300
สถานศึกษา กรรมการ

ขอพิจารณา : หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณายอนหลัง 2 ป
(แผนการจัดการเรียนรู รายงานการศึกษาปจจัยที่เขามาเกี่ยวของกับพืช ใบงาน อื่นๆ )
1. เรียนรูธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพอื่นที่เขามาเกี่ยวของ (90 คะแนน)
1.1 การศึกษาดานรูปลักษณ (ชีววิทยา) ของชีวภาพ (30 คะแนน)
1.2 การศึกษาดานคุณสมบัติ ของชีวภาพ (30 คะแนน)
1.3 การศึกษาดานพฤติกรรม (30 คะแนน)
2. เรียนรูธรรมชาติของทรัพยากรกายภาพที่เขามาเกี่ยวของ (ดิน น้ํา อากาศ
แสง ) (60 คะแนน)
๒.

2.1 การศึกษาดานรูปลักษณ (30 คะแนน)
2.2 การศึกษาดานคุณสมบัติ (เชนทางกายภาพ ทางเคมี ) (30 คะแนน)
3. เรียนรูธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหวางปจจัย (90 คะแนน)
3.1 วิเคราะหความสัมพันธการตอบสนองตอกัน ระหวางปจจัยในสภาวะตางๆ
(30 คะแนน)
3.2 วิเคราะหความความผูกพันพฤติกรรม การตอบสนองตอกัน ระหวางปจจัยใน
สภาวะตางๆ (30 คะแนน)
3.1 วิเคราะหดุลยภาพ ความสมดุลที่เกิดขึ้นระหวางปจจัยศึกษา (30 คะแนน)
4. สรุปใหเห็นความสัมพันธ ความผูกพันและความสมดุล (60 คะแนน)
รวมคะแนนสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว

ขอเสนอแนะ
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แบบประเมินสาระการเรียนรู : ประโยชนแทแกมหาชน
รายการประเมิน

คะแนน 300
สถานศึกษา กรรมการ

ขอพิจารณา : หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณายอนหลัง 2 ป
(แผนการจัดการเรียนรู รายงานการศึกษาปจจัยที่เขามาเกี่ยวของกับพืช ใบงาน อื่นๆ )
1. วิเคราะหศักยภาพของปจจัยศึกษา (90 คะแนน)
1.1 พิจารณาศักยภาพของรูปลักษณ (30 คะแนน)
1.2 วิเคราะหศักยภาพของคุณสมบัติ (30 คะแนน)
1.3 จินตนาการศักยภาพของพฤติกรรม (30 คะแนน)
2. จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ ของปจจัยศึกษา (100 คะแนน)
2.1 จินตนาการจากการวิเคราะหศักยภาพ (60 คะแนน)
2.2 สรุปคุณของศักยภาพ ที่ไดจากจินตนาการ (40 คะแนน)
3. สรรคสรางวิธีการ (80 คะแนน)
3.1 พิจารณาคุณที่เกิดจากจินตนาการ (30 คะแนน)
3.2 สรางแนวคิด แนวทาง วิธีการ (50 คะแนน)
4.สรุปผลการเรียนรู ประโยชนแทแกมหาชน (30 คะแนน)
รวมคะแนนสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน

ขอเสนอแนะ
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สรุปผลการประเมินทั้ง 3 ดาน คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน
ดานที่ 1 การบริหารและการจัดการ
คะแนน 250 คะแนน

คะแนนที่ได ............... คะแนน

ดานที่ 2 การดําเนินงาน
คะแนน 500 คะแนน

คะแนนที่ได ............... คะแนน

ดานที่ 3 ผลการดําเนินงาน
คะแนน 250 คะแนน

คะแนนที่ได ............... คะแนน

รวมคะแนนที่ไดทั้ง 3 ดาน............... คะแนน

สรุปผลการประเมินสาระ การเรียนรูทั้ง 3 สาระ คะแนนเต็ม 1000 คะแนน
สาระที่ 1 ธรรมชาติแหงชีวิต
คะแนน 400 คะแนน

คะแนนที่ได ............... คะแนน

สาระที่ 2 สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว
คะแนน 300 คะแนน คะแนนที่ได ............... คะแนน
สาระที่ 3 ประโยชนแทแกมหาชน
คะแนน 300 คะแนน

คะแนนที่ได ............... คะแนน

รวมคะแนนที่ไดทั้ง 3 สาระ ............... คะแนน
ผานเกณฑการประเมินรับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนขั้นที่ 2
เกียรติบัตรแหงการเขาสูสถานภาพ สถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ไมผานเกณฑการประเมินรับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนขั้นที่ 2
เกียรติบัตรแหงการเขาสูสถานภาพ สถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

1
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แบบประเมินสถานศึกษา
ปการศึกษา 255….
ขอมูลทั่วไป

(สถานศึกษาเปนผูกรอก / รายงาน)
1. ระดับการศึกษา
กอนประถมศึกษา
(จํานวนนักเรียน ..……………….คน จํานวนครู / อาจารย …..……….คน)
ประถมศึกษา
(จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 …….…คน จํานวนครู / อาจารย….........คน )
มัธยมศึกษา
(จํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1 –6 … …. คน จํานวนครู / อาจารย
คน)
อาชีวศึกษา
อื่น ๆ.................. คน
(จํานวนนักศึกษา รวม ................... คน จํานวนครู / อาจารย
คน)
2. ชื่อสถานศึกษา .................................................................... โทรศัพท ...............................................
โทรสาร ....................... ตําบล ...........................อําเภอ..........................จังหวัด............................
สังกัด .......................................................................................
3. ชื่อหัวหนาสถานศึกษา .......................................................................................
4. งาน / โครงการหรือกิจกรรมดีเดน

(ลงชื่อ)

หัวหนาสถานศึกษา

ผูรายงาน

2
แบบประเมินสถานศึกษา

เพื่อรับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ขั้นที่ 3
เกียรติบัตรแหงการเปนสถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
1.เกณฑการประเมิน แบงเปน 4 ดาน
(ดานที่ 1 - 3 คะแนน 1,000 คะแนน ดานที่ 4 คะแนน 100 คะแนน)
ดานที่ 1 การบริหารและการจัดการ
คะแนน 250 คะแนน
ตองได 250 คะแนน
ดานที่ 2 การดําเนินงาน
คะแนน 500 คะแนน
ตองได 500 คะแนน
ดานที่ 3 ผลการดําเนินงาน
คะแนน 250 คะแนน
ตองได 250 คะแนน
รวมคะแนนเฉลี่ย 950 - 1000 คะแนน
(คะแนน 900 - 950 คะแนน(คิดเปน 95 เปอรเซ็นต) พิจารณารับประกาศฯ)
ดานที่ 4 ความถูกตองทางวิชาการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองไดไมต่ํากวา 80 คะแนน
เกณฑการประเมินแบง เปน 3 หัวขอ คือ
1) ตัวอยางพรรณไมแหงและการศึกษาพรรณไม (20 คะแนน)
2) ทะเบียนพรรณไมและภาพถายพรรณไม (50 คะแนน)
3) ปายชื่อพรรณไมสมบูรณ (30 คะแนน)
(การประเมิ น ในด า นที่ 4 นี้ จะไมนําคะแนนไปเฉลี่ย กับอีก 3 ดาน แตจ ะพิจ ารณาเปน
เอกเทศ กลาวคือ จะตองผานการประเมินในดานที่ 4 กอน ถึงจะทําการประเมินทั้ง 3 ดาน)
2. เกณฑการประเมินสาระการเรียนรูทั้ง 3 สาระ คะแนนเต็ม 1000 คะแนน
สาระที่ 1 ธรรมชาติแหงชีวิต
คะแนน 400 คะแนน
ตองได 400 คะแนน
สาระที่ 2 สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว
คะแนน 300 คะแนน
ตองได 300 คะแนน
สาระที่ 3 ประโยชนแทแกมหาชน
คะแนน 300 คะแนน
ตองได 300 คะแนน
รวมคะแนนเฉลี่ย 950 - 1000 คะแนน
(คะแนน 900 - 950 คะแนน(คิดเปน 95 เปอรเซ็นต) พิจารณารับประกาศฯ)
3. ผูรวมปฏิบัติ
- สถานศึกษาตองมีผูเรียนรวมปฏิบัติการเรียนรู 5 องคประกอบของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและ
พืชศึกษา
ไมต่ํากวา 100 เปอรเซ็นต ของนักเรียนทั้งหมด
- สถานศึกษาตองมีผูเรียนรวมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสาระ ธรรมชาติแหงชีวิต สรรพสิ่งลวนพัน
เกี่ยว และประโยชนแทแกมหาชน ไมต่ํากวา 100 เปอรเซ็นต ของนักเรียนทั้งหมด
4. การปฏิบัติของบุคลากรในสถานศึกษา
1. ทุกสรรพสิ่ง ลวนเปนปจจัยแหงความสวาง คือ ปญญา
ชี้นํา สนทนา รูปธรรมที่ปรากฎ เชื่อมโยงสูชีวิตแหงตนและสังคม
2. ผูบริหาร ครู กลมกลืนในงาน บนฐานของจิตที่มีความเห็นชอบ
3. เด็ก เกื้อกูลซึ่งกันและกัน โรงเรียน ปราศจากความหิว ปราศจากอบาย ปราศจากความคับแคน
5. วิธีการประเมิน
1) พิจารณาหลักฐานเอกสารที่ปรากฏยอนหลัง 2 ป
2) สอบถามบุคลากรในสถานศึกษา

3

ดานที่ 1

การบริหารและการจัดการ
รายการประเมิน

1.1 โรงเรียน และชุมชนมีสวนรวม ในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
(30คะแนน)
1) รายงานการประชุม
- วาระการประชุมเรื่องเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (10 คะแนน)
- รายชื่ อ ลายมื อชื่ อ คณะกรรมการสถานศึ กษา และ หรื อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการอื่นใดที่
เกี่ยวของกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (10 คะแนน)
2) หลักฐานที่แสดงถึงการมีสวนรวม
- บันทึกการประชุม (5 คะแนน)
- ภาพถาย (5 คะแนน)
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
(30 คะแนน)
1) คําสั่ งแตงตั้ งในแต ละป ต องระบุ หนาที่ของคณะกรรมการดําเนิ นงานให
ชัดเจน (10 คะแนน)
2) คณะกรรมการการดําเนินงาน 5 องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน (10 คะแนน)
3) คณะกรรมการพืชศึกษา สาระธรรมชาติแหงชีวิต สาระสรรพสิ่งลวนพัน
เกี่ยว สาระประโยชนแทแกมหาชน) (10 คะแนน)
1.3 วางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู (50 คะแนน)
1) แผนการดําเนินงานดานการบริหาร โดยเขียนแผนงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนรวมกับแผนงานประจําปของโรงเรียน แสดงรายละเอียดงาน ระยะเวลา
งบประมาณ ผูรบั ผิดชอบ (15 คะแนน)
2) การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน (10 คะแนน)
3) แผนการจั ดการเรี ยนรู โดยเขี ยนแผนบู รณาการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน แสดงใหเห็นวิธีการจัดการเรียนรูอยางชัดเจนในทุกระดับชั้นและทุกกลุม
สาระการเรียนรู (25 คะแนน)

คะแนน 250
สถานศึกษา กรรมการ

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 1 การบริหารและการจัดการ (ตอ)
รายการประเมิน
1.4 ดําเนินงานตามแผน (30 คะแนน)
การประสานงานของคณะกรรมการดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
หนวยงานตางๆ
1) เอกสารสรุปคาใชจายในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ลงนาม
ชื่อผูบริหาร หัวหนางาน (10 คะแนน)
2) หนังสือเชิญประชุม (10 คะแนน)

คะแนน
ขอเสนอแนะ
สถานศึกษา กรรมการ

3) หนังสือขอบคุณผูรวมประชุม (10 คะแนน)
1.5 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน (30 คะแนน)
1) ผลการดําเนินงาน 5 องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
(20 คะแนน)
2) ผลการดําเนิน งานพืชศึกษา สาระการเรีย นรู สาระธรรมชาติแหงชีวิ ต
สาระสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว สาระประโยชนแทแกมหาชน (10 คะแนน)
1.6 วิเคราะหผลและปรับปรุงพัฒนางาน (40คะแนน)
1) วิเคราะหปญหา และหาขอสรุป (20 คะแนน)
2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานในปตอไป (20 คะแนน)
1.7 รายงานผลการดําเนินงานให อพ.สธ. ทราบ อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง
(40 คะแนน)
รายงานผลการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยแสดง
หลักฐานตั้งแตขอ 1.1 – 1.6
รวมคะแนนที่ได ดานที่ 1 การบริหารและการจัดการ
การใหคะแนน

ไมมี = 0 คะแนน
มี = 1 - 50 คะแนน
มีเปนปฏิบัติการใหมๆ และปจจุบันมีการพัฒนาตามสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน

รายการประเมิน
การดําเนินงานองคประกอบที่ 1 การจัดทําปายชื่อพรรณไม
1.1 การกําหนดพื้นที่ และการสํารวจพรรณไม (20 คะแนน)
1) การกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา (5 คะแนน)
ป 25........ จํานวน
พื้นที่
ป 25........ จํานวน
พื้นที่
2) การสํารวจพรรณไม จํานวน
ชนิด (5 คะแนน)
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
กรณีที่ 1 สํารวจไมซ้ําชนิดเดิม
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
กรณีที่ 2 สํารวจซ้ําชนิดเดิม
กรณีตนเดิม
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
กรณีตนใหม
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
3) การจําแนกชนิดพืช จํานวน
ชนิด (5 คะแนน)
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
4) การติดปายรหัสประจําตน จํานวน
ปาย
ตน
ชนิด (5
คะแนน)
- ป 25... จํานวน ........ ปาย ........ ตน ........ ชนิด
- ป 25... จํานวน ........ ปาย ........ ตน ........ ชนิด
1.2 การทําผังพรรณไม (10 คะแนน)
๑) วิธีการหาตําแหนงตนไม (5 คะแนน)
- ป 25... จํานวน ........ วิธี
- ป 25... จํานวน ........ วิธี
- วิธีที่ 1 การใชคูอันดับ ขั้นตอน ........ อุปกรณ ........
- วิธีที่ 2 การใชมุมองศา ขั้นตอน ........ อุปกรณ ........
2) การจัดทําผังแสดงตําแหนงพรรณไมเฉพาะพื้นที่ การจัดทําผังพรรณไม
รวมทั้งโรงเรียน (5 คะแนน)
- ป 25... จํานวน ........ ผัง
- ป 25... จํานวน ........ ผัง

คะแนน 100
ขอเสนอแนะ
สถานศึกษา กรรมการ
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน
รายการประเมิน

1.3 การศึกษาพรรณไมในโรงเรียน (20 คะแนน)
๑) การศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.7-003) ครบทุกชนิด
ในทะเบียนพรรณไม (ก.7-005) จํานวน
เลม
ชนิด
(10 คะแนน)
ป 25..... จํานวน
เลม
ชนิด
ป 25..... จํานวน
เลม
ชนิด
2) การถายภาพพรรณไม จํานวน
ภาพ
ชนิด
การวาดภาพทางพฤกษศาสตร จํานวน
ภาพ
ชนิด (5
คะแนน)
สรุปจํานวนการถายภาพพรรณไม
ป 25..... จํานวน
ภาพ
ชนิด
ป 25..... จํานวน
ภาพ
ชนิด
สรุปจํานวนการวาดภาพทางพฤกษศาสตร
ป 25...... จํานวน
ภาพ
ชนิด
ป 25...... จํานวน
ภาพ
ชนิด
3) การนําขอมูลมาเปรียบเทียบกับเอกสารเพื่อรูชื่อวิทยาศาสตร (5 คะแนน)
1.4 การทําตัวอยางพรรณไมแหง ดอง เฉพาะสวน (20 คะแนน)
1) การจัดทําตัวอยางพรรณไม ครบทุกชนิดในทะเบียนพรรณไม
จํานวน
ตัวอยาง
ชนิด (10 คะแนน)
สรุปจํานวนการจัดทําตัวอยางพรรณไม
ป 25..... จํานวน
ตัวอยาง
ชนิด
ป 25..... จํานวน
ตัวอยาง
ชนิด
2) การถายภาพพรรณไมแหง จํานวน
ตัวอยาง
ชนิด
การถายภาพพรรณไมดอง จํานวน
ตัวอยาง
ชนิด
การถายภาพพรรณไมเฉพาะสวน จํานวน
ตัวอยาง
ชนิด (5
คะแนน)
สรุปจํานวนการถายภาพพรรณไมแหง/ดอง/เฉพาะสวน
ภาพถายตัวอยางพรรณไม
แหง
ดอง
เฉพาะสวน
ป
ตัวอยาง ชนิด ตัวอยาง ชนิด ตัวอยาง ชนิด
25...
25...
3) ระบบการจัดเก็บ และสืบคนได วิธีการจัดเก็บเอกสาร (5 คะแนน)

คะแนน
ขอเสนอแนะ
สถานศึกษา กรรมการ
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน (ตอ)
รายการประเมิน

คะแนน
สถานศึกษา กรรมการ

1.5 การทําทะเบียนพรรณไม (ก.7-005) (10 คะแนน)
๑) การทําทะเบียนพรรณไม ตามแบบ อพ.สธ. (5 คะแนน)
สรุปการทําทะเบียนพรรณไม
ป
จํานวนชนิด
25.......
25........
2) ระบบการจัดเก็บและสืบคนได (เอกสาร และคอมพิวเตอร) (5 คะแนน)
1.6 การทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ (20 คะแนน)
1) การรางปายชื่อพรรณไมสมบูรณ จํานวน
ปาย
ชนิด (5
คะแนน)
สรุปการทํารางปายชื่อพรรณไมสมบูรณ
ป
จํานวนปาย
จํานวนชนิด
25...
25...
2) การทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ จํานวน
คะแนน)
สรุปการทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ
ป
จํานวนปาย

ปาย

ชนิด (5

จํานวนชนิด

25...
25...
3) การติดแสดงปายชื่อพรรณไมสมบูรณจํานวน ปาย ชนิด (10
คะแนน)
สรุปการติดแสดงปายชื่อพรรณไมสมบูรณ
ป
จํานวนปาย
จํานวนชนิด
25...
25...
รวมคะแนนการดําเนินงานองคประกอบที่ 1

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน

(ตอ)

รายการประเมิน
การดําเนินงานองคประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน
2.1 การสํารวจสภาพภูมิศาสตรและการศึกษาธรรมชาติ (20 คะแนน)
๑) รายงานสภาพภูมิศาสตรของพื้นที่ตามผังพรรณไม (10 คะแนน)
สรุปจํานวนผังสภาพภูมิศาสตรของพื้นที่ในแตละป
ป 25... จํานวน ........ ผัง ........ พื้นที่ ไดแก พื้นที่ ........
ป 25... จํานวน ........ ผัง ........ พื้นที่ ไดแก พื้นที่ ........
2) รายงานการศึกษาพรรณไมที่จะนํามาปลูกที่อยูในสภาพธรรมชาติ
(10 คะแนน)
สรุปจํานวนชนิดพรรณไมที่จะนํามาปลูกตามจินตนาการในแตละป
ป 25... จํานวน ........ ชนิด
ป 25... จํานวน ........ ชนิด )
2.2 กําหนดชนิดพรรณไมที่จะปลูก และกําหนดการใชประโยชน (10 คะแนน)
๑) กําหนดการใชประโยชนในพื้นที่ (5 คะแนน)
สรุปจํานวนผังกําหนดการใชประโยชนพื้นที่
ป 25... จํานวน ........ ผัง ........ พื้นที่ ไดแก พื้นที่ ........
ป 25... จํานวน ........ ผัง ........ พื้นที่ ไดแก พื้นที่ ........
๒) กําหนดชนิดพรรณไมที่จะปลูก วัสดุปลูก (5 คะแนน)
สรุปจํานวนชนิดพรรณไมที่จะปลูกตามจินตนาการในแตละป
ป 25... จํานวน ........ ชนิด
ป 25... จํานวน ........ ชนิด
2.3 การทําผังภูมิทัศน (20 คะแนน)
จัดทําผังภูมิทัศน แสดงรายละเอียดการปลูกพรรณไม (20 คะแนน)
สรุปจํานวนผังภูมิทัศนในแตละป
ป 25... จํานวน ........ ผัง ........ พื้นที่ ไดแก พื้นที่ ........
ป 25... จํานวน ........ ผัง ........ พื้นที่ ไดแก พื้นที่ ........
2.4 การจัดหาพรรณไม และการปลูกพรรณไม (30 คะแนน)
๑) การสนับสนุน (หนวยงานตางๆ ชุมชน ผูปกครอง)
จํานวน
ตน
ชนิด (10 คะแนน)
สรุปการสนับสนุนพรรณไม
ป
หนวยงาน
ชุมชน
ผูปกครอง
ตน
ชนิด
ตน
ชนิด
ตน
ชนิด
25...
25...

คะแนน 100
สถานศึกษา กรรมการ

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน

(ตอ)

รายการประเมิน

คะแนน 100

๒) การขยายพันธุ การตอน การเพาะเมล็ด การปกชํา การติดตา ฯลฯ
จํานวน
ตน
ชนิด (10 คะแนน)
สรุปการขยายพันธุพรรณไมดวยวิธีตางๆ
ป
ตอน
เพาะเมล็ด
ปกชํา
ติดตา
ตน ชนิด ตน ชนิด ตน ชนิด ตน ชนิด
25...
25...
3) การปลูกพรรณไมเพิ่มเติม จํานวน
ตน
สรุปการปลูกพรรณไมเพิ่มเติม
ป
จํานวนตน

สถานศึกษา กรรมการ

ชนิด (10 คะแนน)
จํานวนชนิด

25...
25...
2.5 การศึกษาพรรณไมหลังการปลูก (20 คะแนน)
1) การบันทึกการดูแลรักษา (การใหน้ํา ปุย ตัดแตง) (5 คะแนน)
2) การบันทึกการเปลี่ยนแปลง (5 คะแนน)
3) การบันทึกความสัมพันธระหวางปจจัย (5 คะแนน)
4) การศึกษาคุณและสุนทรียภาพพรรณไมที่ปลูก คุณที่เกิดแกสรรพ
สัตว คุณที่เกิดแกคน คุณที่เกิดแกสถานที่ศึกษา (5 คะแนน)
ป
จํานวนการศึกษาพรรณไมหลังการปลูก
ตน
ชนิด
25...
25...
ตารางบันทึกจํานวนการศึกษาพรรณไมหลังการปลูก
รวมคะแนนการดําเนินงานองคประกอบที่ 2
หมายเหตุ องคประกอบที่ 2 ขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการในเรื่องจํานวนนักเรียนที่รวมปฏิบัติ
เนน : ไมใชการจัดซื้อพรรณไม

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน

(ตอ)

รายการประเมิน
การดําเนินงานองคประกอบที่ 3 การศึกษาขอมูลดานตาง ๆ

คะแนน
100
สถานศึกษา กรรมการ

3.1 การศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.7-003) ครบตาม
ทะเบียนพรรณไม (80 คะแนน)
สรุปจํานวนเอกสาร ก.7-003 ที่มีความสมบูรณในแตละป
ป
25...
25...

จํานวนชนิด

จํานวนเลม

1) การมีสวนรวมของผูศึกษา (หนาปก) (5 คะแนน)
2) การศึกษาขอมูลพื้นบาน หนาที่ 1 (10 คะแนน)
3) การศึกษาขอมูลพรรณไม หนาที่ 2-7 (10 คะแนน)
4) การสรุปลักษณะและขอมูลพรรณไม หนาที่ 8 (15 คะแนน)
5) การสืบคนขอมูลพฤกษศาสตร หนาที่ 9 (10 คะแนน)
6) การบันทึกขอมูลเพิ่มเติม หนาที่ 10 (10 คะแนน)
7) การตรวจสอบผลงานเปนระยะ (10 คะแนน)
8) ความเปนระเบียบ ความตั้งใจ (10 คะแนน)
3.2 การศึกษาพรรณไมที่สนใจ (พืชศึกษา) (20 คะแนน)
1) การศึกษาลักษณะภายนอก ภายในของพืชแตละสวนโดยละเอียด (5 คะแนน)
2) การกําหนดเรื่องที่จะเรียนรูในแตละสวนของพืช (5 คะแนน)
3) การเรียนรูแตละเรื่อง แตละสวนขององคประกอบยอย (5 คะแนน)
4) การนําขอมูลมาเปรียบเทียบความตางในแตละเรื่อง ในชนิดเดียวกัน (5 คะแนน)
รวมคะแนนการดําเนินงานองคประกอบที่ 3

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน

(ตอ)

รายการประเมิน
การดําเนินงานองคประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู

คะแนน
100
สถานศึกษา กรรมการ

4.1 รวบรวมผลการเรียนรู คัดแยกสาระสําคัญ และจัดเปนหมวดหมู (20
คะแนน) (ขึ้นอยูกับระดับชวงชั้นของผูเรียน)
การจัดระบบขอมูลสาระแตละดาน (20 คะแนน)
4.2 การเขียนรายงานแบบวิชาการ แบบบูรณาการ (40 คะแนน)
(ขึ้นอยูกับระดับชวงชั้นของผูเรียน)
1) การสรุป (10 คะแนน)
2) การเรียบเรียงสาระเปนภาษาที่สื่อ กระชับ ไดใจความ (20 คะแนน)
3) รูปแบบและความเรียบรอยของรายงาน (10 คะแนน)
4.3 วิธีการรายงานผลในรูปแบบตางๆ (40 คะแนน)
(ขึ้นอยูกับระดับชวงชั้นของผูเรียน)
1) แบบเอกสาร เชน หนังสือ แผนพับ ซีดี (10 คะแนน)
2) แบบบรรยาย เชน การเลานิทาน อภิปราย สัมมนา (10 คะแนน)
3) แบบศิลปะ เชน การแสดงศิลปะพื้นบาน ละคร รองเพลง การวาดภาพ
ทางพฤกษศาสตร การถายภาพทางพฤกษศาสตร (10 คะแนน)
4) แบบนิทรรศการ (10 คะแนน)
รวมคะแนนการดําเนินงานองคประกอบที่ 4

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน

(ตอ)

รายการประเมิน
การดําเนินงาน องคประกอบที่ 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา
5.1 การนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบูรณาการสูการเรียนการสอน (40
คะแนน) (ขึ้นอยูกับระดับชวงชั้นของผูเรียน)
1) แผนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือระหวางกลุมสาระการเรียนรู
(ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ) (20 คะแนน)
ตารางสรุปแผนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือระหวางกลุมสาระการเรียนรู
กลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมฯ
สุขศึกษาฯ
ภาษาตางประเทศ
การงานอาชีพฯ
ศิลปะศึกษา
รวม

แผน
……
……
……
……
……
……
……
……
……

ป 25...
ใบงาน ชิน้ งาน
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
…
……
……
……
……
……
……

แผน
……
……
……
……
……
……
……
……
……

ป 25...
ใบงาน ชิน้ งาน
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

2) ผลงาน จํานวนชิ้นงานของนักเรียน ตามแผนการสอนในกลุมสาระการ
เรียนรูหรือระหวางกลุมสาระการเรียนรู (20 คะแนน)
5.2 การเผยแพรองคความรู (30 คะแนน)
1) การบรรยาย เชน การสนทนา เสวนา สัมมนา อภิปราย (15
คะแนน)
ตารางสรุปจํานวนการสนทนา เสวนา สัมมนา และอภิปราย
ป
25...
25...

สนทนา

เสวนา

สัมมนา

อภิปราย

คะแนน 100
สถานศึกษา กรรมการ

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน

(ตอ)

รายการประเมิน

คะแนน 100
สถานศึกษา กรรมการ

2) การจัดแสดง เชน นิทรรศการ นิทรรศการประกอบบรรยายสรุป
นิทรรศการเฉพาะเรื่อง เฉพาะประเภท และเว็บไซต (15 คะแนน)
สรุปจํานวนครัง้ ของการเผยแพรองคความรู แบบการจัดแสดง
นิทรรศการ
นิทรรศการ
ป
เว็บไซต
นิทรรศการ ประกอบบรรยาย
เฉพาะเรื่อง
สรุป
25.......
25.......
5.3 การใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู (30 คะแนน)
๑) บันทึกขอมูลการใชพื้นที่สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (10 คะแนน)
ตารางสรุปจํานวนครั้งการใชพื้นที่สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ป
25........
25........

การใชพื้นที่สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ครั้ง)

2) บันทึกขอมูลการใชหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน พิพิธภัณฑเฉพาะเรื่อง
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา (10 คะแนน)
ตารางสรุปจํานวนครั้งการใชหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ป
25...........
25...........
รวม

การใชหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
..........
..........
..........

..........
..........
..........

3)บันทึกขอมูลการใชและพัฒนาแหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง (10 คะแนน)
รวมคะแนนการดําเนินงานองคประกอบที่ 5

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 3

ผลการดําเนินงาน
รายการประเมิน

3.1 สภาพแวดลอมทั่วไปของโรงเรียน มีความสะอาด เปนระเบียบ รมรื่น นาอยู
(50 คะแนน) ขอพิจารณา : พิจารณาจากภาพถาย สภาพปจจุบัน
1) มีความสะอาด (20 คะแนน)
2) มีความเปนระเบียบ (15 คะแนน)
3) มีความรมรื่น นาอยู (15 คะแนน)
3.2 โรงเรียนมีบรรยากาศของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (50 คะแนน)
1) มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา (20 คะแนน)
2) มีบรรยากาศของการเรียนรู (15 คะแนน)
3) มีแหลงเรียนรูที่เหมาะสม (15 คะแนน)
3.3 บุคลากร และผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม (100 คะแนน)
1) มีความรับผิดชอบ (10 คะแนน)
2) มีความซื่อตรง (10 คะแนน)
3) มีความอดทน (10 คะแนน)
4) มีความเพียร (10 คะแนน)
5) มีความสามัคคี (10 คะแนน)
6) มีความเอื้ออาทร เกื้อหนุน (10 คะแนน)
7) มีความเมตตา กรุณา (10 คะแนน)
8) การดูแล และรักษาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน วัสดุ อุปกรณ (15
คะแนน)
สรุปจํานวนครั้งการบันทึกการดูแลรักษาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และวัสดุ
อุปกรณ
การดูแลรักษา
การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ
ป
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ครั้ง)
(ครั้ง)
25...
………..
………..
25...
………..
………..
9) การดูแล และรักษาหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน พิพิธภัณฑเฉพาะเรื่อง
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา (15 คะแนน)
สรุปการบันทึกการดูแล และรักษาหองสวนพฤกษศาสตร โรงเรียน พิพิธภัณฑเฉพาะ
เรื่อง พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
ป
25...
25...

การดูแล รักษาหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ครั้ง)
..........
..........

คะแนน 250
สถานศึกษา กรรมการ

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 3

ผลการดําเนินงาน (ตอ)
รายการประเมิน

คะแนน

3.4 ผลการดํ าเนิ นงานของโรงเรี ยน บุ คลากร และผูเ รียน ดี เป นที่ยอมรับ (50
คะแนน)
1) นักเรียน และชุมชนมีสวนรวมในการใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลง
เรียนรู (20 คะแนน)
สรุปจํานวนนักเรียนและชุมชนที่มีสวนรวมการในการใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ป
ชุมชนมาใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ครั้ง)
25...
..........
25...
..........
2)การเยี่ยมชมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนจากหนวยงานอื่นๆ (15 คะแนน)
สรุปจํานวนการเยี่ยมชมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนจากหนวยงานอื่นๆ เชน หนังสือ
ขอเขาชม/ หนังสือขอบคุณ
หนวยงาน

การเยี่ยมชมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

โรงเรียนสมาชิกฯ
องคการบริหารสวนทองถิ่น
.......................

ป 25.....
..........
..........
..........

ป 25.....
..........
..........
..........

รวม

..........

..........

3) การไปใหความรูเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เชน หนังสือเชิญ
หนังสือขอบคุณ สมุดเยี่ยมชม ภาพถาย (15 คะแนน)
แสดงสรุปจํานวนการไปใหความรูเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเชน
ป

การไปใหความรูงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ครั้ง)

25....
25....

..........
..........

รวมคะแนนดานที่ 3 ผลการดําเนินงาน

โรงเรียน กรรมการ

ขอเสนอแนะ
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แบบประเมินสาระการเรียนรู : ธรรมชาติแหงชีวิต
รายการประเมิน

คะแนน 400
สถานศึกษา กรรมการ

ขอพิจารณา : หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณายอนหลัง 2 ป
(แผนการจัดการเรียนรู รายงานการศึกษาพืช ใบงาน อื่นๆ )
1. การศึกษาดานรูปลักษณ (ชีววิทยา) ของชีวภาพ (40 คะแนน)
2. ขอมูลการเปลี่ยนแปลงดานรูปลักษณ ของชีวภาพ (40 คะแนน)
3. การศึกษาดานคุณสมบัติ ของชีวภาพ (40 คะแนน)
4 .ขอมูลการเปลี่ยนแปลงดานคุณสมบัติ ของชีวภาพ (40 คะแนน)
5.การศึกษาดานพฤติกรรม การตอบสนองตอปจจัยภายนอก ภายในที่มีตอการ
เจริญเติบโตและการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ

(40 คะแนน)

6. ขอมูลการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม การตอบสนองตอปจจัยภายนอก ภายใน
ที่มีตอการเจริญเติบโตและการพัฒนา (สรีรวิทยา) ของชีวภาพ (40 คะแนน)
7. เปรียบเทียบขอมูลการเปลี่ยนแปลงของชีวภาพ กับ ชีวิตตน (80 คะแนน)
8. สรุปองคความรูเพื่อนํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต (80 คะแนน)
รวมคะแนนสาระการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต

ขอเสนอแนะ
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แบบประเมินสาระการเรียนรู : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว
รายการประเมิน

คะแนน 300
สถานศึกษา กรรมการ

ขอพิจารณา : หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณายอนหลัง 2 ป
(แผนการจัดการเรียนรู รายงานการศึกษาปจจัยที่เขามาเกี่ยวของกับพืช ใบงาน อื่นๆ )
1. เรียนรูธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพอื่นที่เขามาเกี่ยวของ (90 คะแนน)
1.1 การศึกษาดานรูปลักษณ (ชีววิทยา) ของชีวภาพ (30 คะแนน)
1.2 การศึกษาดานคุณสมบัติ ของชีวภาพ (30 คะแนน)
1.3 การศึกษาดานพฤติกรรม (30 คะแนน)
2. เรียนรูธรรมชาติของทรัพยากรกายภาพที่เขามาเกี่ยวของ (ดิน น้ํา อากาศ
แสง ) (60 คะแนน)
๒.

2.1 การศึกษาดานรูปลักษณ (30 คะแนน)
2.2 การศึกษาดานคุณสมบัติ (เชนทางกายภาพ ทางเคมี ) (30 คะแนน)
3. เรียนรูธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหวางปจจัย (90 คะแนน)
3.1 วิเคราะหความสัมพันธการตอบสนองตอกัน ระหวางปจจัยในสภาวะตางๆ
(30 คะแนน)
3.2 วิเคราะหความความผูกพันพฤติกรรม การตอบสนองตอกัน ระหวางปจจัยใน
สภาวะตางๆ (30 คะแนน)
3.1 วิเคราะหดุลยภาพ ความสมดุลที่เกิดขึ้นระหวางปจจัยศึกษา (30 คะแนน)
4. สรุปใหเห็นความสัมพันธ ความผูกพันและความสมดุล (60 คะแนน)
รวมคะแนนสาระการเรียนรูสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว

ขอเสนอแนะ
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แบบประเมินสาระการเรียนรู : ประโยชนแทแกมหาชน
รายการประเมิน

คะแนน 300
สถานศึกษา กรรมการ

ขอพิจารณา : หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณายอนหลัง 2 ป
(แผนการจัดการเรียนรู รายงานการศึกษาปจจัยที่เขามาเกี่ยวของกับพืช ใบงาน อื่นๆ )
1. วิเคราะหศักยภาพของปจจัยศึกษา (90 คะแนน)
1.1 พิจารณาศักยภาพของรูปลักษณ (30 คะแนน)
1.2 วิเคราะหศักยภาพของคุณสมบัติ (30 คะแนน)
1.3 จินตนาการศักยภาพของพฤติกรรม (30 คะแนน)
2. จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ ของปจจัยศึกษา (100 คะแนน)
2.1 จินตนาการจากการวิเคราะหศักยภาพ (60 คะแนน)
2.2 สรุปคุณของศักยภาพ ที่ไดจากจินตนาการ (40 คะแนน)
3. สรรคสรางวิธีการ (80 คะแนน)
3.1 พิจารณาคุณที่เกิดจากจินตนาการ (30 คะแนน)
3.2 สรางแนวคิด แนวทาง วิธีการ (50 คะแนน)
4.สรุปผลการเรียนรู ประโยชนแทแกมหาชน (30 คะแนน)
รวมคะแนนสาระการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน

ขอเสนอแนะ
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สรุปผลการประเมินทั้ง 3 ดาน คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน
ดานที่ 1 การบริหารและการจัดการ
คะแนน 250 คะแนน

คะแนนที่ได ............... คะแนน

ดานที่ 2 การดําเนินงาน
คะแนน 500 คะแนน

คะแนนที่ได ............... คะแนน

ดานที่ 3 ผลการดําเนินงาน
คะแนน 250 คะแนน

คะแนนที่ได ............... คะแนน

รวมคะแนนที่ไดทั้ง 3 ดาน............... คะแนน
(คะแนน 900 - 950 คะแนน(คิดเปน 95 เปอรเซ็นต) พิจารณารับประกาศฯ)

สรุปผลการประเมินสาระ การเรียนรูทั้ง 3 สาระ คะแนนเต็ม 1000 คะแนน
สาระที่ 1 ธรรมชาติแหงชีวิต
คะแนน 400 คะแนน

คะแนนที่ได ............... คะแนน

สาระที่ 2 สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว
คะแนน 300 คะแนน คะแนนที่ได ............... คะแนน
สาระที่ 3 ประโยชนแทแกมหาชน
คะแนน 300 คะแนน

คะแนนที่ได ............... คะแนน

รวมคะแนนที่ไดทั้ง 3 สาระ ............... คะแนน
(คะแนน 900 - 950 คะแนน(คิดเปน 95 เปอรเซ็นต) พิจารณารับประกาศฯ)
ผานเกณฑการประเมินรับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนขั้นที่ 3
เกียรติบัตรแหงการเปนสถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ไมผานเกณฑการประเมินรับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนขั้นที่ 3
เกียรติบัตรแหงการเปนสถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แบบประเมินสถานศึกษา
ปการศึกษา 255….
ขอมูลทั่วไป

(สถานศึกษาเปนผูกรอก / รายงาน)
1. ระดับการศึกษา
กอนประถมศึกษา
(จํานวนนักเรียน ..……………….คน จํานวนครู / อาจารย …..……….คน)
ประถมศึกษา
(จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 …….…คน จํานวนครู / อาจารย….........คน )
มัธยมศึกษา
(จํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1 –6 … …. คน จํานวนครู / อาจารย
คน)
อาชีวศึกษา
อื่น ๆ.................. คน
(จํานวนนักศึกษา รวม ................... คน จํานวนครู / อาจารย
คน)
2. ชื่อสถานศึกษา .................................................................... โทรศัพท ...............................................
โทรสาร .......................ตําบล...........................อําเภอ ...........................จังหวัด ............................
สังกัด .......................................................................................
3. ชื่อหัวหนาสถานศึกษา .......................................................................................
4. งาน / โครงการหรือกิจกรรมดีเดน

(ลงชื่อ)

หัวหนาสถานศึกษา

ผูรายงาน
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แบบประเมินสถานศึกษา

เพื่อรับปายสนองพระราชดําริในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

การประเมินปายสนองพระราชดําริในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
1.เกณฑการประเมิน แบงเปน 4 ดาน
(ดานที่ 1 - 3 คะแนน 1,000 คะแนน ดานที่ 4 คะแนน 100 คะแนน)
ดานที่ 1 การบริหารและการจัดการ
คะแนน 250 คะแนน ตองไดไมต่ํากวา 150 คะแนน
ดานที่ 2 การดําเนินงาน
คะแนน 500 คะแนน ตองไดไมต่ํากวา 350 คะแนน
ดานที่ 3 ผลการดําเนินงาน
คะแนน 250 คะแนน ตองไดไมต่ํากวา 150 คะแนน
รวมคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 650 คะแนน
ดานที่ 4 ความถูกตองทางวิชาการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองไดไมต่ํากวา 80 คะแนน
เกณฑการประเมินแบง เปน 3 หัวขอ คือ
1) ตัวอยางพรรณไมแหงและการศึกษาพรรณไม (20 คะแนน)
2) ทะเบียนพรรณไมและภาพถายพรรณไม (50 คะแนน)
3) ปายชื่อพรรณไมสมบูรณ (30 คะแนน)
(การประเมินในดานที่ 4 นี้ จะไมนําคะแนนไปเฉลี่ยกับอีก 3 ดาน แตจะพิจารณาเปนเอกเทศ
กลาวคือ จะตองผานการประเมินในดานที่ 4 กอน ถึงจะทําการประเมินดานการบริหารและการจัดการ ดานการ
ดําเนินงาน ดานผลการดําเนินงาน)
2. ผูรวมปฏิบัติ สถานศึ กษาต องมี ผู เ รี ย นรว มปฏิบัติการเรีย นรู 5 องค ป ระกอบของงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนและพืชศึกษาไมต่ํากวา 80 เปอรเซ็นต ของนักเรียนทั้งหมด
3. การปฏิบัติของบุคลากรในสถานศึกษา
1) องคประกอบของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนครบ เห็นไดชัดเจน
.
2) ผูบริหาร
- รูเปาหมาย ... “จิตสํานึก” ... แลวทํา
- รูหนาที่... “สนับสนุนครูผูปฏิบัติ” ...แลวทํา
3) ครูผูปฏิบัติ
-ใชรูปธรรมเปนสื่อนํานามธรรม ไปสูนามธรรมในเด็ก
4) เด็ก
- “คลุกคลี” กับพืชพรรณจนเกิดความรูเบื้องตน นําผลที่ไดแสดง พรอมทั้งวิธีการอันเปนที่มา
แหงผลนั้น
4. วิธีการประเมิน
1) พิจารณาหลักฐานเอกสารที่ปรากฏยอนหลัง 2 ป
2) สอบถามบุคลากรในสถานศึกษา
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ดานที่ 1

การบริหารและการจัดการ
รายการประเมิน

1.1 โรงเรียน และชุมชนมีสวนรวม ในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
(30คะแนน)
1) รายงานการประชุม
- วาระการประชุมเรื่องเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (10 คะแนน)
- รายชื่ อ ลายมื อชื่ อ คณะกรรมการสถานศึ กษา และ หรื อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการอื่นใดที่
เกี่ยวของกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (10 คะแนน)
2) หลักฐานที่แสดงถึงการมีสวนรวม
- บันทึกการประชุม (5 คะแนน)
- ภาพถาย (5 คะแนน)
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
(30 คะแนน)
1) คําสั่ งแตงตั้ งในแต ละป ต องระบุ หนาที่ของคณะกรรมการดําเนิ นงานให
ชัดเจน (10 คะแนน)
2) คณะกรรมการการดําเนินงาน 5 องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน (10 คะแนน)
3) คณะกรรมการพืชศึกษา สาระธรรมชาติแหงชีวิต สาระสรรพสิ่งลวนพัน
เกี่ยว สาระประโยชนแทแกมหาชน) (10 คะแนน)
1.3 วางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู (50 คะแนน)
1) แผนการดําเนินงานดานการบริหาร โดยเขียนแผนงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนรวมกับแผนงานประจําปของโรงเรียน แสดงรายละเอียดงาน ระยะเวลา
งบประมาณ ผูรบั ผิดชอบ (15 คะแนน)
2) การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน (10 คะแนน)
3) แผนการจัดการเรียนรู โดยเขียนแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
แสดงใหเห็นวิธีการจัดการเรียนรูอยางชัดเจนในทุกระดับชั้นและทุกกลุมสาระการ
เรียนรู (25 คะแนน)

คะแนน 250
สถานศึกษา กรรมการ

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 1 การบริหารและการจัดการ (ตอ)
รายการประเมิน
1.4 ดําเนินงานตามแผน (30 คะแนน)
การประสานงานของคณะกรรมการดําเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
หนวยงานตางๆ
1) เอกสารสรุปคาใชจายในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ลงนาม
ชื่อผูบริหาร หัวหนางาน (10 คะแนน)
2) หนังสือเชิญประชุม (10 คะแนน)

คะแนน
ขอเสนอแนะ
สถานศึกษา กรรมการ

3) หนังสือขอบคุณผูรวมประชุม (10 คะแนน)
1.5 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน (30 คะแนน)
1) ผลการดําเนินงาน 5 องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
(20 คะแนน)
2) ผลการดําเนิน งานพืชศึกษา สาระการเรีย นรู สาระธรรมชาติแหงชีวิ ต
สาระสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว สาระประโยชนแทแกมหาชน (10 คะแนน)
1.6 วิเคราะหผลและปรับปรุงพัฒนางาน (40คะแนน)
1) วิเคราะหปญหา และหาขอสรุป (20 คะแนน)
2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานในปตอไป (20 คะแนน)
1.7 รายงานผลการดําเนินงานให อพ.สธ. ทราบ อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง
(40 คะแนน)
รายงานผลการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยแสดง
หลักฐานตั้งแตขอ 1.1 – 1.6
รวมคะแนนที่ได ดานที่ 1 การบริหารและการจัดการ
การใหคะแนน

ไมมี = 0 คะแนน
มี = 1 - 50 คะแนน
มีเปนปฏิบัติการใหมๆ และปจจุบันมีการพัฒนาตามสภาพที่เปนอยูในปจจุบนั
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน

รายการประเมิน
การดําเนินงานองคประกอบที่ 1 การจัดทําปายชื่อพรรณไม
1.1 การกําหนดพื้นที่ และการสํารวจพรรณไม (20 คะแนน)
1) การกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา (5 คะแนน)
ป 25........ จํานวน
พื้นที่
ป 25........ จํานวน
พื้นที่
2) การสํารวจพรรณไม จํานวน
ชนิด (5 คะแนน)
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
กรณีที่ 1 สํารวจไมซ้ําชนิดเดิม
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
กรณีที่ 2 สํารวจซ้ําชนิดเดิม
กรณีตนเดิม
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
กรณีตนใหม
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
3) การจําแนกชนิดพืช จํานวน
ชนิด (5 คะแนน)
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
- ป 25... จํานวน ........ ชนิด ........ ตน
4) การติดปายรหัสประจําตน จํานวน
ปาย
ตน
ชนิด (5
คะแนน)
- ป 25... จํานวน ........ ปาย ........ ตน ........ ชนิด
- ป 25... จํานวน ........ ปาย ........ ตน ........ ชนิด
1.2 การทําผังพรรณไม (10 คะแนน)
๑) วิธีการหาตําแหนงตนไม (5 คะแนน)
- ป 25... จํานวน ........ วิธี
- ป 25... จํานวน ........ วิธี
- วิธีที่ 1 การใชคูอันดับ ขั้นตอน ........ อุปกรณ ........
- วิธีที่ 2 การใชมุมองศา ขั้นตอน ........ อุปกรณ ........
2) การจัดทําผังแสดงตําแหนงพรรณไมเฉพาะพื้นที่ การจัดทําผังพรรณไม
รวมทั้งโรงเรียน (5 คะแนน)
- ป 25... จํานวน ........ ผัง
- ป 25... จํานวน ........ ผัง

คะแนน 100
สถานศึกษา กรรมการ

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน
รายการประเมิน

คะแนน
สถานศึกษา กรรมการ

1.3 การศึกษาพรรณไมในโรงเรียน (20 คะแนน)
๑) การศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.7-003) ครบทุกชนิด
ในทะเบียนพรรณไม (ก.7-005) จํานวน
เลม
ชนิด
(10 คะแนน)
ป 25..... จํานวน
เลม
ชนิด
ป 25..... จํานวน
เลม
ชนิด
2) การถายภาพพรรณไม จํานวน
ภาพ
ชนิด
การวาดภาพทางพฤกษศาสตร จํานวน
ภาพ
ชนิด (5
คะแนน)
สรุปจํานวนการถายภาพพรรณไม
ป 25..... จํานวน
ภาพ
ชนิด
ป 25..... จํานวน
ภาพ
ชนิด
สรุปจํานวนการวาดภาพทางพฤกษศาสตร
ป 25...... จํานวน
ภาพ
ชนิด
ป 25...... จํานวน
ภาพ
ชนิด
3) การนําขอมูลมาเปรียบเทียบกับเอกสารเพื่อรูชื่อวิทยาศาสตร (5 คะแนน)
1.4 การทําตัวอยางพรรณไมแหง ดอง เฉพาะสวน (20 คะแนน)
1) การจัดทําตัวอยางพรรณไม ครบทุกชนิดในทะเบียนพรรณไม
จํานวน
ตัวอยาง
ชนิด (10 คะแนน)
สรุปจํานวนการจัดทําตัวอยางพรรณไม
ป 25..... จํานวน
ตัวอยาง
ชนิด
ป 25..... จํานวน
ตัวอยาง
ชนิด
2) การถายภาพพรรณไมแหง จํานวน
ตัวอยาง
ชนิด
การถายภาพพรรณไมดอง จํานวน
ตัวอยาง
ชนิด
การถายภาพพรรณไมเฉพาะสวน จํานวน
ตัวอยาง
ชนิด
(5 คะแนน)
สรุปจํานวนการถายภาพพรรณไมแหง/ดอง/เฉพาะสวน
ภาพถายตัวอยางพรรณไม
ป
แหง
ดอง
เฉพาะสวน
ตัวอยาง ชนิด ตัวอยาง ชนิด ตัวอยาง ชนิด
25...
25...
3) ระบบการจัดเก็บ และสืบคนได วิธีการจัดเก็บเอกสาร (5 คะแนน)

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน (ตอ)
รายการประเมิน

คะแนน
สถานศึกษา กรรมการ

1.5 การทําทะเบียนพรรณไม (ก.7-005) (10 คะแนน)
๑) การทําทะเบียนพรรณไม ตามแบบ อพ.สธ. (5 คะแนน)
สรุปการทําทะเบียนพรรณไม
ป
จํานวนชนิด
25.......
25........
2) ระบบการจัดเก็บและสืบคนได (เอกสาร และคอมพิวเตอร) (5 คะแนน)
1.6 การทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ (20 คะแนน)
1) การรางปายชื่อพรรณไมสมบูรณ จํานวน
ปาย
ชนิด (5
คะแนน)
สรุปการทํารางปายชื่อพรรณไมสมบูรณ
ป
จํานวนปาย
จํานวนชนิด
25...
25...
2) การทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ จํานวน
คะแนน)
สรุปการทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ
ป
จํานวนปาย

ปาย

ชนิด (5

จํานวนชนิด

25...
25...
3) การติดแสดงปายชื่อพรรณไมสมบูรณจํานวน ปาย ชนิด (10
คะแนน)
สรุปการติดแสดงปายชื่อพรรณไมสมบูรณ
ป
จํานวนปาย
จํานวนชนิด
25...
25...

รวมคะแนนการดําเนินงานองคประกอบที่ 1

ขอเสนอแนะ

8

ดานที่ 2

การดําเนินงาน

(ตอ)

รายการประเมิน
การดําเนินงานองคประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน
2.1 การสํารวจสภาพภูมิศาสตรและการศึกษาธรรมชาติ (20 คะแนน)
๑) รายงานสภาพภูมิศาสตรของพื้นที่ตามผังพรรณไม (10 คะแนน)
สรุปจํานวนผังสภาพภูมิศาสตรของพื้นที่ในแตละป
ป 25... จํานวน ........ ผัง ........ พื้นที่ ไดแก พื้นที่ ........
ป 25... จํานวน ........ ผัง ........ พื้นที่ ไดแก พื้นที่ ........
2) รายงานการศึกษาพรรณไมที่จะนํามาปลูกที่อยูในสภาพธรรมชาติ
(10 คะแนน)
สรุปจํานวนชนิดพรรณไมที่จะนํามาปลูกตามจินตนาการในแตละป
ป 25... จํานวน ........ ชนิด
ป 25... จํานวน ........ ชนิด
2.2 กําหนดชนิดพรรณไมที่จะปลูก และกําหนดการใชประโยชน (10 คะแนน)
๑) กําหนดการใชประโยชนในพื้นที่ (5 คะแนน)
สรุปจํานวนผังกําหนดการใชประโยชนพื้นที่
ป 25... จํานวน ........ ผัง ........ พื้นที่ ไดแก พื้นที่ ........
ป 25... จํานวน ........ ผัง ........ พื้นที่ ไดแก พื้นที่ ........
๒) กําหนดชนิดพรรณไมที่จะปลูก วัสดุปลูก (5 คะแนน)
สรุปจํานวนชนิดพรรณไมที่จะปลูกตามจินตนาการในแตละป
ป 25... จํานวน ........ ชนิด
ป 25... จํานวน ........ ชนิด
2.3 การทําผังภูมิทัศน (20 คะแนน)
จัดทําผังภูมิทัศน แสดงรายละเอียดการปลูกพรรณไม (20 คะแนน)
สรุปจํานวนผังภูมิทัศนในแตละป
ป 25... จํานวน ........ ผัง ........ พื้นที่ ไดแก พื้นที่ ........
ป 25... จํานวน ........ ผัง ........ พื้นที่ ไดแก พื้นที่ ........
2.4 การจัดหาพรรณไม และการปลูกพรรณไม (30 คะแนน)
๑) การสนับสนุน (หนวยงานตางๆ ชุมชน ผูปกครอง)
จํานวน
ตน
ชนิด (10 คะแนน)
สรุปการสนับสนุนพรรณไม
ป
หนวยงาน
ชุมชน
ผูปกครอง
ตน
ชนิด
ตน
ชนิด
ตน
ชนิด
25...
25...

คะแนน 100
สถานศึกษา กรรมการ

ขอเสนอแนะ

9

ดานที่ 2

การดําเนินงาน

(ตอ)

รายการประเมิน

คะแนน 100
สถานศึกษา กรรมการ

๑) การขยายพันธุ การตอน การเพาะเมล็ด การปกชํา การติดตา ฯลฯ
จํานวน
ตน
ชนิด (10 คะแนน)
สรุปการขยายพันธุพรรณไมดวยวิธีตางๆ
ป
ตอน
เพาะเมล็ด
ปกชํา
ติดตา
ตน ชนิด ตน ชนิด ตน ชนิด ตน ชนิด
25...
25...
3) การปลูกพรรณไมเพิ่มเติม จํานวน
ตน
สรุปการปลูกพรรณไมเพิ่มเติม
ป
จํานวนตน

ชนิด (10 คะแนน)
จํานวนชนิด

25...
25...

2.5 การศึกษาพรรณไมหลังการปลูก (20 คะแนน)
1) การบันทึกการดูแลรักษา (การใหน้ํา ปุย ตัดแตง) (5 คะแนน)
2) การบันทึกการเปลี่ยนแปลง (5 คะแนน)
3) การบันทึกความสัมพันธระหวางปจจัย (5 คะแนน)
4) การศึกษาคุณและสุนทรียภาพพรรณไมที่ปลูก คุณที่เกิดแกสรรพ
สัตว คุณที่เกิดแกคน คุณที่เกิดแกสถานที่ศึกษา (5 คะแนน)
ป
จํานวนการศึกษาพรรณไมหลังการปลูก
ตน
ชนิด
25...
25...
ตารางบันทึกจํานวนการศึกษาพรรณไมหลังการปลูก
รวมคะแนนการดําเนินงานองคประกอบที่ 2
หมายเหตุ องคประกอบที่ 2 ขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการในเรื่องจํานวนนักเรียนที่รวมปฏิบัติ
เนน : ไมใชการจัดซื้อพรรณไม

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน

(ตอ)

รายการประเมิน
การดําเนินงานองคประกอบที่ 3 การศึกษาขอมูลดานตาง ๆ
3.1 การศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.7-003) ครบตาม
ทะเบียนพรรณไม (80 คะแนน)
สรุปจํานวนเอกสาร ก.7-003 ที่มีความสมบูรณในแตละป
ป
25...
25...

จํานวนชนิด

จํานวนเลม

1) การมีสวนรวมของผูศึกษา (หนาปก) (5 คะแนน)
2) การศึกษาขอมูลพื้นบาน หนาที่ 1 (10 คะแนน)
3) การศึกษาขอมูลพรรณไม หนาที่ 2-7 (10 คะแนน)
4) การสรุปลักษณะและขอมูลพรรณไม หนาที่ 8 (15 คะแนน)
5) การสืบคนขอมูลพฤกษศาสตร หนาที่ 9 (10 คะแนน)
6) การบันทึกขอมูลเพิ่มเติม หนาที่ 10 (10 คะแนน)
7) การตรวจสอบผลงานเปนระยะ (10 คะแนน)
8) ความเปนระเบียบ ความตั้งใจ (10 คะแนน)
3.2 การศึกษาพรรณไมที่สนใจ (พืชศึกษา) (20 คะแนน)
1) การศึกษาลักษณะภายนอก ภายในของพืชแตละสวนโดยละเอียด (5 คะแนน)
2) การกําหนดเรื่องที่จะเรียนรูในแตละสวนของพืช (5 คะแนน)
3) การเรียนรูแตละเรื่อง แตละสวนขององคประกอบยอย (5 คะแนน)
4) การนําขอมูลมาเปรียบเทียบความตางในแตละเรื่อง ในชนิดเดียวกัน (5 คะแนน)
รวมคะแนนการดําเนินงานองคประกอบที่ 3

คะแนน
100
สถานศึกษา กรรมการ

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน

(ตอ)

รายการประเมิน
การดําเนินงานองคประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู

คะแนน
100
สถานศึกษา กรรมการ

4.1 รวบรวมผลการเรียนรู คัดแยกสาระสําคัญ และจัดเปนหมวดหมู (20
คะแนน) (ขึ้นอยูกับระดับชวงชั้นของผูเรียน)
การจัดระบบขอมูลสาระแตละดาน (20 คะแนน)
4.2 การเขียนรายงานแบบวิชาการ แบบบูรณาการ (40 คะแนน)
(ขึ้นอยูกับระดับชวงชั้นของผูเรียน)
1) การสรุป (10 คะแนน)
2) การเรียบเรียงสาระเปนภาษาที่สื่อ กระชับ ไดใจความ (20 คะแนน)
3) รูปแบบและความเรียบรอยของรายงาน (10 คะแนน)
4.3 วิธีการรายงานผลในรูปแบบตางๆ (40 คะแนน)
(ขึ้นอยูกับระดับชวงชั้นของผูเรียน)
1) แบบเอกสาร เชน หนังสือ แผนพับ ซีดี (10 คะแนน)
2) แบบบรรยาย เชน การเลานิทาน อภิปราย สัมมนา (10 คะแนน)
3) แบบศิลปะ เชน การแสดงศิลปะพื้นบาน ละคร รองเพลง การวาดภาพ
ทางพฤกษศาสตร การถายภาพทางพฤกษศาสตร (10 คะแนน)
4) แบบนิทรรศการ (10 คะแนน)
รวมคะแนนการดําเนินงานองคประกอบที่ 4

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน

(ตอ)

รายการประเมิน
การดําเนินงาน องคประกอบที่ 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา
5.1 การนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนบูรณาการสูการเรียนการสอน (40
คะแนน)
(ขึ้นอยูกับระดับชวงชั้นของผูเรียน)
1) แผนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือระหวางกลุมสาระการเรียนรู
(ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ) (20 คะแนน)
ตารางสรุปแผนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูหรือระหวางกลุมสาระการเรียนรู
กลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมฯ
สุขศึกษาฯ
ภาษาตางประเทศ
การงานอาชีพฯ
ศิลปะศึกษา
รวม

แผน
……
……
……
……
……
……
……
……
……

ป 25...
ใบงาน ชิน้ งาน
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
…
……
……
……
……
……
……

แผน
……
……
……
……
……
……
……
……
……

ป 25...
ใบงาน ชิน้ งาน
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

2) ผลงาน จํานวนชิ้นงานของนักเรียน ตามแผนการสอนในกลุมสาระการ
เรียนรูหรือระหวางกลุมสาระการเรียนรู (20 คะแนน)
5.2 การเผยแพรองคความรู (30 คะแนน)
1) การบรรยาย เชน การสนทนา เสวนา สัมมนา อภิปราย (15
คะแนน)
ตารางสรุปจํานวนการสนทนา เสวนา สัมมนา และอภิปราย
ป
25...
25...

สนทนา

เสวนา

สัมมนา

อภิปราย

คะแนน 100
สถานศึกษา กรรมการ

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 2

การดําเนินงาน

(ตอ)

รายการประเมิน

คะแนน 100
สถานศึกษา กรรมการ

2) การจัดแสดง เชน นิทรรศการ นิทรรศการประกอบบรรยายสรุป
นิทรรศการเฉพาะเรื่อง เฉพาะประเภท และเว็บไซต (15 คะแนน)
สรุปจํานวนครัง้ ของการเผยแพรองคความรู แบบการจัดแสดง
นิทรรศการ
ป
นิทรรศการ
นิทรรศการ ประกอบบรรยาย
เว็บไซต
เฉพาะเรื่อง
สรุป
25.......
25.......
5.3 การใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู (30 คะแนน)
๑) บันทึกขอมูลการใชพื้นที่สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (10 คะแนน)
ตารางสรุปจํานวนครั้งการใชพื้นที่สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ป
25........

การใชพื้นที่สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ครั้ง)

25........
2) บันทึกขอมูลการใชหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน พิพิธภัณฑเฉพาะเรื่อง
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา (10 คะแนน)
ตารางสรุปจํานวนครั้งการใชหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ป
25...........
25...........
รวม

การใชหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
..........
..........
..........

..........
..........
..........

3)บันทึกขอมูลการใชและพัฒนาแหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง (10 คะแนน)
รวมคะแนนการดําเนินงานองคประกอบที่ 5

ขอเสนอแนะ
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ดานที่ 3

ผลการดําเนินงาน
รายการประเมิน

3.1 สภาพแวดลอมทั่วไปของโรงเรียน มีความสะอาด เปนระเบียบ รมรื่น นาอยู
(50 คะแนน) ขอพิจารณา : พิจารณาจากภาพถาย สภาพปจจุบัน
1) มีความสะอาด (20 คะแนน)
2) มีความเปนระเบียบ (15 คะแนน)
3) มีความรมรื่น นาอยู (15 คะแนน)
3.2 โรงเรียนมีบรรยากาศของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (50 คะแนน)
1) มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา (20 คะแนน)
2) มีบรรยากาศของการเรียนรู (15 คะแนน)
3) มีแหลงเรียนรูที่เหมาะสม (15 คะแนน)
3.3 บุคลากร และผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม (100 คะแนน)
1) มีความรับผิดชอบ (10 คะแนน)
2) มีความซื่อตรง (10 คะแนน)
3) มีความอดทน (10 คะแนน)
4) มีความเพียร (10 คะแนน)
5) มีความสามัคคี (10 คะแนน)
6) มีความเอื้ออาทร เกื้อหนุน (10 คะแนน)
7) มีความเมตตา กรุณา (10 คะแนน)
8) การดูแล และรักษาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน วัสดุ อุปกรณ (15
คะแนน)
สรุปจํานวนครั้งการบันทึกการดูแลรักษาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และวัสดุ
อุปกรณ
การดูแลรักษา
การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ครั้ง)
(ครั้ง)
25...
………..
………..
25...
………..
………..
9) การดูแล และรักษาหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน พิพิธภัณฑเฉพาะเรื่อง
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา (15 คะแนน)
สรุปการบันทึกการดูแล และรักษาหองสวนพฤกษศาสตร โรงเรียน พิพิธภัณฑเฉพาะ
เรื่อง พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
ป

ป
25...
25...

การดูแล รักษาหองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ครั้ง)
..........
..........

คะแนน 250
สถานศึกษา กรรมการ

ขอเสนอแนะ

15

ดานที่ 3

ผลการดําเนินงาน (ตอ)
รายการประเมิน

คะแนน

3.4 ผลการดํ าเนิ นงานของโรงเรี ยน บุ คลากร และผูเ รียน ดีเปนที่ยอมรับ (50
คะแนน)
1) นักเรียน และชุมชนมีสวนรวมในการใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลง
เรียนรู (20 คะแนน)
สรุปจํานวนนักเรียนและชุมชนที่มีสวนรวมการในการใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ป
ชุมชนมาใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ครั้ง)
25...
..........
25...
..........
2)การเยี่ยมชมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนจากหนวยงานอื่นๆ (15 คะแนน)
สรุปจํานวนการเยี่ยมชมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนจากหนวยงานอื่นๆ เชน หนังสือ
ขอเขาชม/ หนังสือขอบคุณ
หนวยงาน

การเยี่ยมชมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

โรงเรียนสมาชิกฯ
องคการบริหารสวนทองถิ่น
.......................

ป 25.....
..........
..........
..........

ป 25.....
..........
..........
..........

รวม

..........

..........

3) การไปใหความรูเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เชน หนังสือเชิญ
หนังสือขอบคุณ สมุดเยี่ยมชม ภาพถาย (15 คะแนน)
แสดงสรุปจํานวนการไปใหความรูเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเชน
ป

การไปใหความรูงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ครั้ง)

25....
25....

..........
..........

รวมคะแนนดานที่ 3 ผลการดําเนินงาน

โรงเรียน กรรมการ
ประเมิน

ขอเสนอแนะ

16

สรุปผลการประเมินทั้ง 3 ดาน คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน
สถานศึกษาประเมินตนเอง

ดานที่ 1 การบริหารและการจัดการ
คะแนนเต็ม 250 คะแนน

คะแนนที่ได ............... คะแนน

ดานที่ 2 การดําเนินงาน
คะแนนเต็ม 500 คะแนน

คะแนนที่ได ............... คะแนน

ดานที่ 3 ผลการดําเนินงาน
คะแนนเต็ม 250 คะแนน

คะแนนที่ได ............... คะแนน

รวมคะแนนที่ไดทั้ง 3 ดาน ............... คะแนน

คณะกรรมการประเมิน (อพ.สธ.)

ดานที่ 1 การบริหารและการจัดการ
คะแนนเต็ม 250 คะแนน

คะแนนที่ได ............... คะแนน

ดานที่ 2 การดําเนินงาน
คะแนนเต็ม 500 คะแนน

คะแนนที่ได ............... คะแนน

ดานที่ 3 ผลการดําเนินงาน
คะแนนเต็ม 250 คะแนน

คะแนนที่ได ............... คะแนน

รวมคะแนนที่ไดทั้ง 3 ดาน ............... คะแนน
ผานเกณฑการประเมินปายสนองพระราชดําริในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ไมผานเกณฑการประเมินปายสนองพระราชดําริในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

