บทที่ 4
มาตรฐานการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
มาตราฐานการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพ และ
มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการดาเนินงานของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อใช้เป็นหลักในการ
เทียบเคียง สาหรับสนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแล การตรวจสอบ การประเมิน และการประกันคุณภาพ ของงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สาระที่ 1 การบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 1.1 บุคลากร
เข้ า ใจการบริ ห ารและการจั ด การบุ ค ลากรของสถานศึ ก ษา การมี ส่ ว นร่ ว มในการคิ ด และปฏิ บั ติ
การแต่ง ตั้ง คณะท างานในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปฏิบัติตามหลักการอนุรักษ์แ ละพัฒนา บนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 1.2 ระบบ
เข้าใจการบริหาร และการจัดการที่เป็นระบบ การกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ การจัดทาแผนงานด้าน
บริหาร การจัดทาปฏิทินงาน การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การดาเนินงาน สรุปและ ประเมินผล วิเคราะห์
ผลการดาเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนางาน และการายงานผลการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เพื่อการบริหารและการจัดการ อย่างมีดุลยภาพเห็นความสาคัญของประโยชน์แท้แก่มหาชน นาไปสู่การอนุรักษ์
และพัฒนาอย่างยั่งยืน
สาระที่ 2 การจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 2.1 วิชาการ
รู้และเข้าใจ วิธีการจัดการเรียนรู้ บูรณาการวิทยาการและบูรณาการชีวิต สื่อประกอบการเรียนรู้ ผลการ
เรียนรู้ โดยมีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อเข้าถึงวิทยาการ ปัญญา และภูมิปัญญาแห่งตน
มาตรฐานที่ 2.2 แหล่งเรียนรู้
รู้และเข้าใจ แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ปัจจัยของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรีย น เพื่อเป็น
แบบอย่างการมี การใช้ศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างเหมาะสม
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Garden Work Standard)

มาตรฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (SBG Standard)

คณะทางาน

เนื้อหาสาระ
- 5 องค์ประกอบ
- พืชศึกษา
- 3 สาระการเรียนรู้
- การสารวจและจัดทาฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
ผลการเรียนรู้

ภาพที่ 4.1 แผนภาพมาตรฐานการดาเนินการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
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สาระงาน
1. บุคลากร
1. จัดประชุมภายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 คณะ ดังนี้
1.1 อธิบายการมีส่วนร่วมในงานสวนพฤกษศาสตร์ 1.1 คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียน
1.2 คณะผู้ปกครอง
1.3 คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
1.4 คณะกรรมการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1.5 คณะกรรมการดาเนินงานสารวจและจัดทาฐานทรั้พยากรท้องถิ่น
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา (อพ.สธ./ ร.ร./ อปท.)
2.1 การประชุมกลุ่ม/ เยี่ยมกลุ่ม
2.2 การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2.3 การฝึกอบรมปฏิบัติการสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
1.2 ระบุและอธิบายการแต่งตั้งคณะทางาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครบทั้ง 4 ด้าน โดย
ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
พิจารณาตามความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา โดยระบุหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ชัดเจน
1.1 คณะกรรมการด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย
ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และ หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้
1.2 คณะกรรมการด้านที่ 2 การดาเนินงาน ประกอบด้วยรองผู้อานวยการฝ่าย
วิชาการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
1.3 คณะกรรมการด้านที่ 3 ผลการดาเนินงานประกอบด้วยรองผู้อานวยการฝ่าย
วิชาการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าฝ่ายวัดผล และให้
สถานศึกษาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
1.4 คณะกรรมการด้านที่ 4 ความถูกต้องทางวิชาการ ประกอบด้วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่ม
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครบ
ตามลาดับการเรียนรู้
3. แต่งตั้งคณะกรรมการพืชศึกษาครบ 4 หัวข้อ
3.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงสร้างแต่ละส่วนของพืช
(ราก ลาต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด)
3.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเรียนรู้นิเวศวิทยา
3.3 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเรียนรู้การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา
และการเจริญเติบโต
3.4 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเรียนรู้การนาไปใช้ประโยชน์
4.แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 สาระการเรียนรู้ ครบตามลาดับการเรียนรู้
(ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และประโยชน์แท้แก่มหาชน)
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2. ระบบ
2.1 ระบุนโยบาย วิสัยทัศน์
2.2 ระบุ อธิบายและวางแผนงานด้านการบริหาร

2.3 ระบุและอธิบายการจัดทาปฏิทิน

2.4 ระบุ อธิบายและวางแผนการจัดการเรียนรู้

สาระงาน
5.แต่งตั้งคณะกรรมการ สารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
1. กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ อพ.สธ.
1. จัดทาผังโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา โดยจัดงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน อยู่ในฝ่ายวิชาการ
2. นางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดไว้ในแผนงานประจาปีของสถานศึกษา
3. จัดทาการวิเคราะห์ความสอดคล้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กับหลักสูตร
แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนให้ครบทุกลาดับการเรียนรู้ของ
5 องค์ประกอบ พืชศึกษา 3 สาระการเรียนรู้ และการสารวจและจัดทาฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
4. นาผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องมาจัดทาผังมโนทัศน์รวม (Mind mapping)
5. จัดทาแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แสดงรายละเอียดงาน งบประมาณ
และระยะเวลา
ส่วนที่ 1 ชื่อแผนงาน (แผนงาน /โครงการ ) ผู้รับผิดชอบ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนที่ 2 แผนการดาเนินงานด้านบริหาร แสดงรายละเอียดงาน ปริมาณงาน
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และระยะเวลา
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน แผนงานด้านการติดตาม ประเมินผล
- ด้านที่ 4 ความถูกต้องทางวิชาการ
- พืชศึกษา
- 3 สาระการเรียนรู้
- การสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6. จัดทาระบบ เสนอ ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการบริหารและการจัดการแผนงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยผ่านกระบวนการสายบังคับบัญชา
1. จัดทาปฏิทินให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินงาน โดยกาหนดระยะเวลาเริ่มต้น
และสิ้นสุดในแต่ละปี
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล
- ด้านที่ 4 ความถูกต้องทางวิชาการ
- พืชศึกษา
- 3 สาระการเรียนรู้
- การสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
1. จัดทาแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทุกระดับชั้นและทุกกลุ่ม
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สาระงาน
สาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของแต่ละสถานศึกษา และจัดทา
ผังมโนทัศน์ (Mind mapping)
2. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน เป็นต้น และจัดทาผังมโนทัศน์
3. จัดทาระบบ เสนอ ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ
สายบังคับบัญชา
หมายเหตุ รูปแบบการจัดทาผังมโนทัศน์ ดังนี้
1. ระดับป้ายฯ จัดทาผังมโนทัศน์แสดง 5 องค์ประกอบ พืชศึกษา และการ
สารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
2. ระดับเกียรติบัตรฯ ขั้นที่ 1 2 3 จัดทาผังมโนทัศน์ 5 องค์ประกอบ พืชศึกษา
3 สาระการเรียนรู้และการสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น

2.5 อธิบาย และนาแผนงานสู่การดาเนินงาน

2.6 ระบุ อธิบาย สรุปและประเมินผล

2.7 วิเคราะห์และสรุปผลการดาเนินงาน

2.8 อภิปรายและปรับปรุงพัฒนางาน

1. การใช้งบประมาณ
1.1 จัดทาตารางสรุปการใช้งบประมาณตามแผนการดาเนินงานและหลักฐาน
การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
2. การประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
1.2 จัดทาตารางสรุปจานวนหนังสือเชิญและหนังสือขอบคุณในแต่ละปี
1. จัดทาสรุปและประเมินผลการดาเนินงานเชิงปริมาณและคุณภาพ
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล
- ด้านที่ 4 ความถูกต้องทางวิชาการ
- พืชศึกษา
- 3 สาระการเรียนรู้
- การสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
1. จัดทาตารางวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคการดาเนินงาน
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล
- ด้านที่ 4 ความถูกต้องทางวิชาการ
- พืชศึกษา
- 3 สาระการเรียนรู้
- การสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
1. จัดทาแนวทางการปรับปรุงพัฒนางาน
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
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2.9 นาเสนอและรายงานผลการดาเนินงาน

สาระงาน
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล
- ด้านที่ 4 ความถูกต้องทางวิชาการ
- พืชศึกษา
- 3 สาระการเรียนรู้
- การสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
1. จัดทาและส่งรายงานผลการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจาปี

