
 

 

บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินงานและการบริหารจัดการเรยีนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

3.1 ด้านการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 3.1.1 ฝ่ายบุคลากร 
 3.1.1.1 การมีส่วนร่วมในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 1) การมีส่วนร่วมภายในโรงเรียน 

 1.1) จัดให้มีการประชุมเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานส ารวจและ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น เช่น 
 1.1.1) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 1.1.2) ประชุมคณะผู้ปกครอง 
 1.1.3) ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มสาระการ 
  เรียนรู้ 
 1.1.4) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 1.1.5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส ารวจและจัดท าฐาน 
  ทรัพยากรท้องถิ่น  
 1.2) ให้ก าหนดวาระการประชุม / เรื่อง ท่ีเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
งานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 1.2.1) การแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 1.2.2) การวางแผนการด าเนินงาน 
 1.2.3) ติดตามการด าเนินงาน 
 1.2.4) การสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน วัดผลและประเมนิผล 
 1.2.5) วิเคราะหแ์ละปรับปรุงพัฒนางาน 
 2) การมีส่วนร่วมภายนอกโรงเรียน  
 2.1) การประชุมเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานส ารวจและจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น เช่น 
 2.1.1) การติดตามประสานงาน ได้แก่ การประชุมกลุ่ม การเยี่ยมกลุ่ม การเยี่ยม
เป้าหมาย 
 2.1.2) การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงาน 
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
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 2.2) ให้ก าหนดวาระการประชุม / เรื่อง ท่ีเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
งานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 2.2.1) การสนับสนุนในเรื่องของการด าเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์ 
  โรงเรียนและงานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 2.2.2) การประสานงานกับผู้รู้ / ปราชญ์ชาวบ้าน 
 2.2.3) การแลกเปล่ียนความรู้ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานส ารวจ
และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 3.1.1.2 คณะท างานการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้สอดคล้อง เหมาะสม ตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ของบุคลากรทางการศึกษา โดยมีคณะท างาน 5 คณะ ดังนี้ 
 1) ให้แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 4 ด้าน โดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา โดยระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชัดเจน 
 1.1) คณะกรรมการด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ ประกอบด้วยผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 1.2) คณะกรรมการด้านท่ี 2 การด าเนินงาน ประกอบด้วยรองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 1.3) คณะกรรมการด้านท่ี 3 ผลการด าเนินงาน ประกอบด้วยรองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าฝ่ายวัดผลประเมินผล และให้สถานศึกษาด าเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 1.4) คณะกรรมการด้านท่ี 4 ความถูกต้องทางวิชาการ ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ 
 2) ใหแ้ต่งต้ังคณะกรรมการ 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครบตามล าดับ
การเรียนรู้ในคู่มือการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 3) ใหแ้ต่งต้ังคณะกรรมการพืชศึกษาครบ 4 หัวข้อ 
 3.1) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด 
 3.2) ลักษณะทางนิเวศวิทยา 
 3.3) การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การเจริญเติบโต 
 3.4) การน าไปใช้ประโยชน์ 
 4) ให้แต่งต้ังคณะกรรมการ ในสาระธรรมชาติแห่งชีวิต สาระสรรพส่ิงล้วนพันเกี่ยว และ
สาระประโยชน์แท้แก่มหาชน ครบตามล าดับการเรียนรู้ในคู่มือการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 5) ใหแ้ต่งต้ังคณะกรรมการ ส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (10 คณะ) 
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 3.1.2 ฝ่ายระบบ 
 3.1.2.1 การจัดท าแผนงานด้านการบริหาร  
 นโยบาย วิสัยทัศน์ 
 1) ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ อพ.สธ.  
 แผนด้านการบริหาร 
 2) ผังโครงสร้างการบริหารแสดงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ีฝ่ายวิชาการ 
 3) จัดให้มีแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในแผนงานประจ าปีของโรงเรียน 
 4) จัดท าแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยแสดงรายละเอียด ประกอบด้วย  
 ส่วนท่ี 1 ช่ือแผนงาน (แผนงาน/โครงการ) ผู้รับผิดชอบ หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พื้นท่ีด าเนินการ 

 ส่วนท่ี 2 แผนการด าเนินงานด้านบริหาร แสดงรายละเอียดงาน ปริมาณงาน  ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ และระยะเวลา  
 - ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ 

 - ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน 

 - ด้านท่ี 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล 

 - ด้านท่ี 4 ความถูกต้องทางวิชาการ 

 - 3 สาระการเรียนรู้ 
 - การส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
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ภาพที่ 3.1  ตารางแผนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   ปีการศึกษา…………….……..… 

โรงเรียน…..................................…………….…  อ าเภอ………………….……..  จังหวัด…………………………………… 

งานท่ีต้อง

ด าเนินการ 
รายละเอียด(งานย่อย) ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

ด้านที่ 1 

การบริหาร 

และการจัดการ 

1. โรงเรียน และชุมชนมีส่วนร่วม 

ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

    

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินงานงาน 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

    

3. วางแผนการบริหารและ

แผนการจัดการเรียนรู้ 

    

4. ด าเนินงานตามแผน     

5. สรุปและประเมินผลการ

ด าเนินงาน 

    

6. วิเคราะห์ผลและปรับปรงุ

พัฒนางาน 

    

7. รายงานผลการด าเนินงานให้ 

อพ.สธ. ทราบ อย่างน้อยปี

การศึกษาละ 1 ครั้ง 

    

งบประมาณรวม   
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 ส่วนท่ี 3 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 - จัดท าการตรวจสอบเพื่อเสนอ และอนุมัติแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยผ่าน
ผู้บังคับบัญชา 

 3.1.2.2 การจัดการเรียนรู้ 
 1) การวิเคราะห์ความสอดคล้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบทุกล าดับการเรียนรู้ของ 5 องค์ประกอบ พืชศึกษา 3 สาระการเรียนรู้ การส ารวจ
และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 2) น าผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องมาจัดท าผังมโนทัศน์รวม 
 
องค์ประกอบของแผนงาน / โครงการ การจัดการเรียนรู้ 3 สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต สาระการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว และสาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้
แก่มหาชน 
ประกอบด้วย 
 1. ช่ือเรื่อง 
 2. หลักการและเหตุผล 
 3. เป้าหมาย 
 4. วัตถุประสงค์ 
 5. ขอบเขตการศึกษา  
 6. วิธีการด าเนินงาน  
 6.1 ขั้นเตรียมการ (การวางแผนการทดลอง) 
 6.2 ขั้นด าเนินงาน (การเก็บข้อมูล) 
 6.3 ขั้นสรุป (การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล) 
 7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 8. งบประมาณ 
 9. ผู้รับผิดชอบ 
 10. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 11. การติดตามและประเมิน 
 12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 3.1.2.3 ปฏิทินการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดท าปฏิทินให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานด้านบริหาร การด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ  
พืชศึกษา 3 สาระการเรียนรู้ การส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ด้านการติดตามประเมินผล และด้าน
ความถูกต้องทางวิชาการ โดยก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดในแต่ละปีการศึกษา  
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ภาพที่ 3.2  ตารางปฏิทินการปฏิบัติงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

 3.1.2.4 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ พืชศึกษา 3 สาระ
การเรียนรู้  การส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในทุกระดับช้ันและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของแต่ละสถานศึกษา แล้วจัดท าผังมโนทัศน์ หรือจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดท าระบบตรวจสอบ เสนอขออนุมัติ โดยผ่าน
ผู้บังคับบัญชา  
 รูปแบบการจัดท าผังมโนทัศน์ ดังนี้ 
 1) ระดับป้ายฯ จัดท าผังมโนทัศน์แสดง 5 องค์ประกอบ พืชศึกษา การส ารวจและจัดท า 
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 2) ระดับเกียรติบัตรฯ ขั้นที่ 1, 2 และ 3 จัดท าผังมโนทัศน์ 5 องค์ประกอบ พืชศึกษา 3 สาระการเรียนรู้
และการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 3.1.2.5 การด าเนินงาน 

 ในแต่ละปีให้ด าเนินงานตามแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้แก่ ด้านการบริหาร และการจัดการ 
การด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ พืชศึกษา 3 สาระการเรียนรู้ และงานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น
โดยด าเนินงานให้สอดคล้องกับปริมาณงานและงบประมาณท่ีต้ังไว้ จัดท าตารางสรุปการใช้งบประมาณ  
แสดงหลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  มีการ
ประสานงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา แสดงจ านวนหนังสือเชิญและหนังสือขอบคุณ 
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 3.1.2.6 สรุปและประเมินผล 
 1) สรุปผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 1.1) สรุปผลตามแผนการด าเนินงานซึ่งประกอบด้วย 
 1.1.1) การด าเนินงานด้านการบริหาร 
 1.1.2) การด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ พืชศึกษา 3 สาระการเรียนรู้ การส ารวจ

และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 1.1.3) การด าเนินงานด้านการติดตามประเมินผล 
 1.1.4) การด าเนินงานด้านความถูกต้องทางวิชาการ 
 2) ประเมินผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 2.1) เชิงปริมาณ คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ) 
 2.1.1) ประเมินจากปริมาณงานตามแผนงานท่ีต้ังไว้ กับปริมาณท่ีด าเนินงานได้
จริง 
 2.2) เชิงคุณภาพ คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ) 
 2.2.1) ประเมินตามเกณฑ์  โดยอิ งมาตรฐานความสมบูรณ์ ของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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ภาพที่ 3.3  ตารางการด าเนินงานด้านท่ี 2 สาระการเรียนรู้องค์ประกอบท่ี 1 
 
 3.1.2.7 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 ให้จัดท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในรูปตาราง สรุปปัญหาและอุปสรรค จากการด าเนินงานท่ีไม่
เป็นไปตามแผนงานท่ีต้ังไว้ 
 3.1.2.8 ปรับปรุงพัฒนางาน 
 ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีต้ังไว้ให้น ามาวางแผน และปรับปรุง
พัฒนาในปีการศึกษาถัดไป โดยจัดท าตารางแผนงานและปรับปรุงพัฒนางาน 
 3.1.2.9 รายงานผลการด าเนินงาน 
 น าผลการด าเนินงาน ต้ังแต่การมีส่วนร่วมในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แต่งต้ังคณะกรรมการ แผน
ด้านการบริหาร ปฏิทิน แผนการจัดการเรียนรู้ การด าเนินงานตามแผน สรุปและประเมินผล วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานและปรับปรุงพัฒนางาน จัดท าและส่งรายงานผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประจ าปี
การศึกษา 

งานที่ต้อง
ด าเนินการ 

รายละเอียด(งานย่อย) ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 

ด้านที่ 2  
การด าเนินงาน
องค์ประกอบที่ 1  
การจัดท าป้ายชื่อ
พรรณไม้ 

1. ก าหนดพื้นที่ศึกษา     

2. ส ารวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา     

3. ท าและติดป้ายป้ายรหัสประจ าต้น     

4. ต้ังชื่อและสอบถามชื่อและศึกษาข้อมูล
พื้นบ้าน (ก.7-003 หน้า 1) 

    

5 ท าผังแสดงต าแหน่งพรรณไม ้     

6. ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์
(ก.7-003 หน้า 2-7) 

    

7. บันทึกภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์     

8. ท าตัวอย่างพรรณไม้ 
(แห้ง/ดอง/เฉพาะส่วน) 

    

9. เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป (ก.7-003 หน้า 8)
กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสารแล้วบันทึกใน 
(ก.7-003 หน้า 9-10) 

    

10. จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ (ก.7-
005) 

    

11. ท าร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ ์     

12. ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการด้าน
พฤกษศาสตร์ 

    

13. ท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ ์     

งบประมาณรวม   


