บทที่ 3
วิธีการดาเนินงานและการบริหารจัดการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3.1 ด้านการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3.1.1 ฝ่ายบุคลากร
3.1.1.1 การมีส่วนร่วมในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1) การมีส่วนร่วมภายในโรงเรียน
1.1) จัดให้มีการประชุมเกี่ ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานสารวจและ
จัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น เช่น
1.1.1) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
1.1.2) ประชุมคณะผู้ปกครอง
1.1.3) ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้
1.1.4) ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1.1.5) ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานสารวจและจัดทาฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
1.2) ให้กาหนดวาระการประชุม / เรื่อง ที่เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
งานสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
1.2.1) การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
1.2.2) การวางแผนการดาเนินงาน
1.2.3) ติดตามการดาเนินงาน
1.2.4) การสรุปและประเมินผลการดาเนินงาน วัดผลและประเมินผล
1.2.5) วิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนางาน
2) การมีส่วนร่วมภายนอกโรงเรียน
2.1) การประชุมเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานสารวจและจัดทาฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น เช่น
2.1.1) การติดตามประสานงาน ได้แก่ การประชุมกลุ่ม การเยี่ยมกลุ่ม การเยี่ยม
เป้าหมาย
2.1.2) การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
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2.2) ให้กาหนดวาระการประชุม / เรื่อง ที่เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
งานสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
2.2.1) การสนับสนุนในเรื่องของการดาเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงานสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
2.2.2) การประสานงานกับผู้รู้ / ปราชญ์ชาวบ้าน
2.2.3) การแลกเปลี่ยนความรู้ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานสารวจ
และจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
3.1.1.2 คณะทางานการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้ สอดคล้อง เหมาะสม ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ของบุคลากรทางการศึกษา โดยมีคณะทางาน 5 คณะ ดังนี้
1) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 4 ด้าน โดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน
1.1) คณะกรรมการด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ ประกอบด้วยผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2) คณะกรรมการด้ า นที่ 2 การด าเนิ น งาน ประกอบด้ ว ยรองผู้ อ านวยการฝ่ า ย
วิชาการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
1.3) คณะกรรมการด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน ประกอบด้วยรองผู้อานวยการฝ่าย
วิชาการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าฝ่ายวัดผลประเมินผล และให้สถานศึกษาดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1.4) คณะกรรมการด้านที่ 4 ความถูกต้องทางวิชาการ ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ
2) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครบตามลาดับ
การเรียนรู้ในคู่มือการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพืชศึกษาครบ 4 หัวข้อ
3.1) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ราก ลาต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด
3.2) ลักษณะทางนิเวศวิทยา
3.3) การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การเจริญเติบโต
3.4) การนาไปใช้ประโยชน์
4) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ในสาระธรรมชาติแห่งชีวิต สาระสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และ
สาระประโยชน์แท้แก่มหาชน ครบตามลาดับการเรียนรู้ในคู่มือการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
5) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ สารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น (10 คณะ)
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3.1.2 ฝ่ายระบบ
3.1.2.1 การจัดทาแผนงานด้านการบริหาร
นโยบาย วิสัยทัศน์
1) กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ อพ.สธ.
แผนด้านการบริหาร
2) ผังโครงสร้างการบริหารแสดงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ฝ่ายวิชาการ
3) จัดให้มีแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในแผนงานประจาปีของโรงเรียน
4) จัดทาแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยแสดงรายละเอียด ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ชื่อแผนงาน (แผนงาน/โครงการ) ผู้รับผิดชอบ หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนที่ 2 แผนการด าเนิ น งานด้ า นบริ ห าร แสดงรายละเอี ย ดงาน ปริ ม าณงาน ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
งบประมาณ และระยะเวลา
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล
- ด้านที่ 4 ความถูกต้องทางวิชาการ
- 3 สาระการเรียนรู้
- การสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
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แผนการดาเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา…………….……..…
โรงเรียน…..................................…………….… อาเภอ………………….…….. จังหวัด……………………………………
งานที่ต้อง
ดาเนินการ
ด้านที่ 1
การบริหาร
และการจัดการ

รายละเอียด(งานย่อย)

ปริมาณงาน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

1. โรงเรียน และชุมชนมีส่วนร่วม
ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3. วางแผนการบริหารและ
แผนการจัดการเรียนรู้
4. ดาเนินงานตามแผน
5. สรุปและประเมินผลการ
ดาเนินงาน
6. วิเคราะห์ผลและปรับปรุง
พัฒนางาน
7. รายงานผลการดาเนินงานให้
อพ.สธ. ทราบ อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง
งบประมาณรวม

ภาพที่ 3.1 ตารางแผนการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ระยะเวลา
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ส่วนที่ 3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- จั ดท าการตรวจสอบเพื่ อเสนอ และอนุ มั ติ แผนงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน โดยผ่ าน
ผู้บังคับบัญชา
3.1.2.2 การจัดการเรียนรู้
1) การวิเคราะห์ความสอดคล้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบทุกลาดับการเรียนรู้ของ 5 องค์ประกอบ พืชศึกษา 3 สาระการเรียนรู้ การสารวจ
และจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
2) นาผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องมาจัดทาผังมโนทัศน์รวม
องค์ประกอบของแผนงาน / โครงการ การจัดการเรียนรู้ 3 สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต สาระการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และสาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้
แก่มหาชน
ประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่อง
2. หลักการและเหตุผล
3. เป้าหมาย
4. วัตถุประสงค์
5. ขอบเขตการศึกษา
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 ขั้นเตรียมการ (การวางแผนการทดลอง)
6.2 ขั้นดาเนินงาน (การเก็บข้อมูล)
6.3 ขั้นสรุป (การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล)
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
10. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
11. การติดตามและประเมิน
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3.1.2.3 ปฏิทินการจัดการเรียนรู้
การจั ดท าปฏิ ทิน ให้ สอดคล้ อ งกั บแผนการดาเนิน งานด้ า นบริห าร การด าเนิ นงาน 5 องค์ ประกอบ
พืชศึกษา 3 สาระการเรียนรู้ การสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น ด้านการติดตามประเมินผล และด้าน
ความถูกต้องทางวิชาการ โดยกาหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในแต่ละปีการศึกษา
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ภาพที่ 3.2 ตารางปฏิทินการปฏิบัติงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3.1.2.4 แผนการจัดการเรียนรู้
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ พืชศึกษา 3 สาระ
การเรี ย นรู้ การส ารวจและจั ด ท าฐานทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น ในทุ ก ระดั บ ชั้ น และทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของแต่ละสถานศึกษา แล้วจัดทาผังมโนทัศน์ หรือจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ในกิ จกรรมพั ฒนาผู้ เรี ยน ชุ มนุ มสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน จั ดท าระบบตรวจสอบ เสนอขออนุ มั ติ โดยผ่ าน
ผู้บังคับบัญชา
รูปแบบการจัดทาผังมโนทัศน์ ดังนี้
1) ระดับป้ายฯ จัดทาผังมโนทัศน์แสดง 5 องค์ประกอบ พืชศึกษา การสารวจและจัดทา
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
2) ระดับเกียรติบัตรฯ ขั้นที่ 1, 2 และ 3 จัดทาผังมโนทัศน์ 5 องค์ประกอบ พืชศึกษา 3 สาระการเรียนรู้
และการสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
3.1.2.5 การดาเนินงาน
ในแต่ละปีให้ดาเนินงานตามแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้แก่ ด้านการบริหาร และการจัดการ
การดาเนินงาน 5 องค์ประกอบ พืชศึกษา 3 สาระการเรียนรู้ และงานสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
โดยด าเนิ น งานให้ สอดคล้อ งกับ ปริม าณงานและงบประมาณที่ตั้ ง ไว้ จัด ท าตารางสรุ ป การใช้ ง บประมาณ
แสดงหลั กฐานการเบิ ก จ่ ายวั สดุ อุ ปกรณ์ และค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ยวกั บ งานสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรี ย น มี ก าร
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา แสดงจานวนหนังสือเชิญและหนังสือขอบคุณ
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3.1.2.6 สรุปและประเมินผล
1) สรุปผลการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1.1) สรุปผลตามแผนการดาเนินงานซึ่งประกอบด้วย
1.1.1) การดาเนินงานด้านการบริหาร
1.1.2) การดาเนินงาน 5 องค์ประกอบ พืชศึกษา 3 สาระการเรียนรู้ การสารวจ
และจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
1.1.3) การดาเนินงานด้านการติดตามประเมินผล
1.1.4) การดาเนินงานด้านความถูกต้องทางวิชาการ
2) ประเมินผลการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2.1) เชิงปริมาณ คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ)
2.1.1) ประเมินจากปริมาณงานตามแผนงานที่ตั้งไว้ กับปริมาณที่ ดาเนินงานได้
จริง
2.2) เชิงคุณภาพ คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ)
2.2.1) ประเมิ น ตามเกณฑ์ โดยอิ ง มาตรฐานความสมบู ร ณ์ ของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

50
งานที่ต้อง
ดาเนินการ
ด้านที่ 2
การดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 1
การจัดทาป้ายชื่อ
พรรณไม้

รายละเอียด(งานย่อย)

ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา

1. กาหนดพื้นที่ศึกษา
2. สารวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา
3. ทาและติดป้ายป้ายรหัสประจาต้น
4. ตั้งชื่อและสอบถามชื่อและศึกษาข้อมูล
พื้นบ้าน (ก.7-003 หน้า 1)
5 ทาผังแสดงตาแหน่งพรรณไม้
6. ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์
(ก.7-003 หน้า 2-7)
7. บันทึกภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์
8. ทาตัวอย่างพรรณไม้
(แห้ง/ดอง/เฉพาะส่วน)
9. เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป (ก.7-003 หน้า 8)
กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสารแล้วบันทึกใน
(ก.7-003 หน้า 9-10)
10. จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ (ก.7005)
11. ทาร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์
12. ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการด้าน
พฤกษศาสตร์
13. ทาป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์
งบประมาณรวม

ภาพที่ 3.3 ตารางการดาเนินงานด้านที่ 2 สาระการเรียนรู้องค์ประกอบที่ 1
3.1.2.7 วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ให้จัดทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในรูปตาราง สรุปปัญหาและอุปสรรค จากการดาเนินงานที่ไ ม่
เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้
3.1.2.8 ปรับปรุงพัฒนางาน
ปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้ ให้นามาวางแผน และปรับปรุง
พัฒนาในปีการศึกษาถัดไป โดยจัดทาตารางแผนงานและปรับปรุงพัฒนางาน
3.1.2.9 รายงานผลการดาเนินงาน
นาผลการดาเนินงาน ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการ แผน
ด้านการบริหาร ปฏิทิน แผนการจัดการเรียนรู้ การดาเนินงานตามแผน สรุปและประเมินผล วิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานและปรับปรุงพัฒนางาน จัดทาและส่งรายงานผลการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประจาปี
การศึกษา

