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๑.๕
สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงาน 5 องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

2. ผลการดําเนินงานพืชศึกษา สาระการเรียนรู สาระธรรมชาติแหงชีวิต

สาระสรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว สาระประโยชนแทแกมหาชน



๑.๕ สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

ดานที่ ๑ 

การบริหารและการจัดการ



ตารางสรุปและประเมินผลการดําเนินงานดานบริหาร ปการศึกษา ๒๕๖๑

ดานที่ ๑ การบริหารและการจัดการ

งานท่ีตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานท่ีกําหนด ปริมาณงานท่ีทําได ประเมินผลการดําเนินงาน งานท่ีตองดําเนินการ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

ดานท่ี 1

การบริหารและการจัดการ

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 6 คําสั่ง จํานวน 6 คําสั่ง 100 82.5

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานมอบหมาย

งาน

18 ครั้ง 18 ครั้ง 100 100

การพัฒนาบุคลากร

1.ศึกษาดูงาน

2.ประชุมกลุมสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน

3.ฝกอบรมปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน

จํานวน 1 ครั้ง

จํานวน 3 ครั้ง

จํานวน 1 ครั้ง

จํานวน 1 ครั้ง

จํานวน 3 ครั้ง

จํานวน 2 ครั้ง

100

100

100

100

100

100

จัดอบรมนักเรียนโดยดําเนินการดังนี้

-อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน

-อบรมสรางความตระหนักนักเรียนทุกคนใน

คาบประชุมประจําสัปดาห

จํานวน 1 ครั้ง

จํานวนนักเรียน 200 คน

จํานวนนักเรียน 2,639 คน

จํานวน 1 ครั้ง

จํานวนนักเรียน 200 คน

จํานวนนักเรียน 2,639 คน

100 100
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ตารางสรุปและประเมินผลการดําเนินงานดานบริหาร ปการศึกษา ๒๕๖๒

ดานที่ ๑ การบริหารและการจัดการ

งานท่ีตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานท่ีกําหนด ปริมาณงานท่ีทําได ประเมินผลการดําเนินงาน งานท่ีตองดําเนินการ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

ดานท่ี 1

การบริหารและการจัดการ

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 6 คําสั่ง จํานวน 6 คําสั่ง 100 100

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานมอบหมาย

งาน

19 ครั้ง 19 ครั้ง 100 100

การพัฒนาบุคลากร

1.ศึกษาดูงาน

2.ประชุมกลุมสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน

3.ฝกอบรมปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน

จํานวน 1 ครั้ง

จํานวน 3 ครั้ง

จํานวน 4 ครั้ง

จํานวน 1 ครั้ง

จํานวน 3 ครั้ง

จํานวน 4 ครั้ง

100

100

100

100

100

100

จัดอบรมนักเรียนโดยดําเนินการดังนี้

-อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน

-อบรมสรางความตระหนักนักเรียนทุกคนใน

คาบประชุมประจําสัปดาห

จํานวน 1 ครั้ง

จํานวนนักเรียน 200 คน

จํานวนนักเรียน 2,627 คน

จํานวน 1 ครั้ง

จํานวนนักเรียน 200 คน

จํานวนนักเรียน 2,627 คน

100 100
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ น้ําหนักคะแนน

(๒๐)4 3 2 1

ปริมาณงาน มีปริมาณงานมากกวา

หรือเทากับจํานวนท่ี

กําหนดไวในแผนงาน

มีปริมาณงานนอยกวา

จํานวนท่ีกําหนดไวใน

แผนงาน ไมเกิน 5

มีปริมาณงานนอยกวา

จํานวนท่ีกําหนดไวใน

แผนงาน ไมเกิน 10

มีปริมาณงานนอยกวา

จํานวนท่ีกําหนดไวใน

แผนงาน เกิน 10

8

ความสําเร็จของงาน บรรลุตามเปาหมายท่ี

กําหนดทุกรายการ

บรรลุตามเปาหมายท่ี

กําหนดเปนสวนใหญ

บรรลุตามเปาหมายท่ี

กําหนดเปนบางรายการ

ไมบรรลุตามเปาหมายท่ี

กําหนด

6

ความเหมาะสมของ

งบประมาณ

ใชงบประมาณอยาง

เหมาะสมทุกรายการ

ใชงบประมาณอยาง

เหมาะสมเปนสวนใหญ

ใชงบประมาณอยาง

เหมาะสมบางรายการ

ใชงบประมาณไม

เหมาะสม

6

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ เทียบรอยละ

19 – 20

17 – 18

14 – 16

ต่ํากวา 14

ดีมาก = 4

ดี = 3

พอใช = 2

ปรับปรุง = 1

90 – 100

80 – 89

70 – 79

ต่ํากวา 70

เกณฑการใหคะแนน



วิธีการคิดรอยละ  เชิงปริมาณ

รอยละเชิงปริมาณ  =   
จํานวนงานที่ทําได

จํานวนงานที่กําหนด
× ๑๐๐
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8

ตัวอยาง วธีิการคิดรอยละ  เชิงปริมาณ



วิธีการคิด เชิงคุณภาพ

ประเด็นการประเมิน : (๑)  ความถูกตองชัดเจน  

(๒)  ความสําเร็จของงาน  

(๓)  ความเหมาะสมของงบประมาณ 

รอยละเชิงปริมาณ  =   
คะแนนท่ีทําได

คะแนนท่ีกําหนด
× ๑๐๐

- ความถูกตองชัดเจน ผลงานมีความถูกตอง ชัดเจน ทุกรายหรือไมอยางไร

- ความสําเร็จของงาน บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดทุกรายการ หรือไม

- ความเหมาะสมของงบประมาณ ใชงบประมาณอยางเหมาะสมทุกรายการหรือไม
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ตัวอยาง วธีิการคิดรอยละ  เชิงคุณภาพ



๑.๕ สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

ดานที่ ๒ 

การดําเนินงาน
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๑) ผลการดําเนินงาน ๕ องคประกอบ

ดานที่ ๒ การดําเนินงาน
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ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๑) ผลการดําเนินงาน ๕ องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน

งานท่ีตอง

ดําเนินการ

รายละเอียดงาน ปริมาณงานท่ี

กําหนด

ปริมาณงานท่ีทําได ประเมินผลการดําเนินงาน %

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

องคประกอบท่ี 1

การจัดทําปายช่ือ

พรรณไม

1.กําหนดพื้นที่ศึกษา พื้นที่ทั้งหมด 5 ไร 4

พื้นที่ศึกษา 265 กลุม

พื้นที่ทั้งหมด 5 ไร 4

พื้นที่ศึกษา 265 กลุม

100 90

2.สํารวจพรรณไมใน

พื้นที่ศึกษา

เลือกศึกษา 4 พื้นที่ 

24 ชนิด 265 กลุม

เลือกศึกษา 4 พื้นที่ 

24 ชนิด 265 กลุม

100 90

3.ทําและติดปายรหัส

ประจําตน

24 ชนิด 291 ปาย 

291 ตน

24 ชนิด 291 ปาย 

291 ตน

100 97.5

4.ต้ังช่ือหรือสอบถาม

ช่ือและศึกษา

24 ชนิด 265 กลุม 24 ชนิด 265 กลุม 100 82.5
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ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๑) ผลการดําเนินงาน ๕ องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน
งานที่ตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กําหนด ปริมาณงานที่ทําได ประเมินผลการดําเนินงาน %

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

องคประกอบที่ 1

การจัดทําปายช่ือ

พรรณไม

5. ทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม ผังพรรณไมเฉพาะพื้นท่ี 4 ผัง 

ผังพรรณไม รวม 1 ผัง

ผังพรรณไมเฉพาะพื้นท่ี 4 ผัง 

ผังพรรณไม รวม 1 ผัง

100 90

6.ศึกษาและบันทึกลักษณะทาง

พฤกษศาสตร(ก.7-003หนา 2-

7)

24 ชนิด 

265 กลุม

24 ชนิด 

265 กลุม

100 82.5

7.บันทึกภาพถายหรือวาดภาพ

ทางพฤกษศาสตร

บันทึกภาพถาย 24 ชนิด 88 ภาพ 

ภาพวาด 24 ชนิด 950 ภาพ

บันทึกภาพ 24 ชนิด 88 ภาพ 

ภาพวาด 24 ชนิด 950 ภาพ

100 82.5
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ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๑) ผลการดําเนินงาน ๕ องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน
งานที่ตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กําหนด ปริมาณงานที่ทําได ประเมินผลการดําเนินงาน %

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

องคประกอบที่ 1

การจัดทําปายช่ือพรรณไม

8.ทําตัวอยางพรรณไม

(แหง/ดอง/เฉพาะสวน)

จํานวน 24 ชนิด 65 ตัวอยาง

ตัวอยางแหง 9 ชนิด 52 ตัวอยาง

ตัวอยางดอง 6 ชนิด 6 ตัวอยาง

เฉพาะสวน 7 ชนิด 7 ตัวอยาง

จํานวน 24 ชนิด 65 ตัวอยาง

ตัวอยางแหง 9 ชนิด 52 ตัวอยาง

ตัวอยางดอง 6 ชนิด 6 ตัวอยาง

เฉพาะสวน 7 ชนิด 7 ตัวอยาง

100 100

9.เปรียบเทียบขอมูลท่ีสรุป

(ก.7-003 หนา8) กับขอมูลท่ีสืบคน

จากเอกสารแลวบันทึกใน

(ก.7-003 หนา9-10)

24 ชนิด 265 กลุม 265 เลม 24 ชนิด 265 กลุม 265 เลม 100 100

10. จัดระบบขอมูลทะเบียนพรรณไม

(ก.7-005)

24 ชนิด 1 เลม 24 ชนิด 1 เลม 100 100

11. ทํารางปายชื่อพรรณไมสมบูรณ 24 ชนิด 290 ปาย 290 ตน 24 ชนิด 290 ปาย 290 ตน 100 100

12.ตรวจสอบความถูกตองทาง

วิชาการดานพฤกษศาสตร

24 ชนิด 24 ชนิด 100 96

13. ทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ 24 ชนิด 291 ปาย 291 ตน 24 ชนิด 291 ปาย 291 ตน 100 9815



ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๑) ผลการดําเนินงาน ๕ องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน

งานท่ีตอง

ดําเนินการ

รายละเอียดงาน ปริมาณงานท่ี

กําหนด

ปริมาณงานท่ีทําได ประเมินผลการดําเนินงาน %

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

องคประกอบท่ี 1

การจัดทําปายช่ือ

พรรณไม

1.กําหนดพื้นที่ศึกษา พื้นที่ทั้งหมด 4 ไร 4

พื้นที่ศึกษา 265 กลุม

พื้นที่ทั้งหมด 4 ไร 4

พื้นที่ศึกษา 265 กลุม

90 90

2.สํารวจพรรณไมใน

พื้นที่ศึกษา

เลือกศึกษา 4 พื้นที่ 

24 ชนิด 265 กลุม

เลือกศึกษา 4 พื้นที่ 

24 ชนิด 265 กลุม

90 90

3.ทําและติดปายรหัส

ประจําตน

24 ชนิด 375 ปาย 

375 ตน

24 ชนิด 375 ปาย 

375 ตน

97.5 97.5

4.ต้ังช่ือหรือสอบถาม

ช่ือและศึกษา

24 ชนิด 265 กลุม 24 ชนิด 265 กลุม 82.5 82.5
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ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๑) ผลการดําเนินงาน ๕ องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน
งานที่ตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กําหนด ปริมาณงานที่ทําได ประเมินผลการดําเนินงาน %

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

องคประกอบที่ 1

การจัดทําปายช่ือ

พรรณไม

5. ทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม ผังพรรณไมเฉพาะพื้นท่ี 4 ผัง 

ผังพรรณไม รวม 1 ผัง

ผังพรรณไมเฉพาะพื้นท่ี 4 ผัง ผัง

พรรณไม รวม 1 ผัง

100 82.5

6.ศึกษาและบันทึกลักษณะทาง

พฤกษศาสตร (ก.7-003

หนา 2-7)

24 ชนิด 265 กลุม 24 ชนิด 265 กลุม 100 82.5

7.บันทึกภาพถายหรือวาดภาพ

ทางพฤกษศาสตร

บันทึกภาพถาย 24 ชนิด 92 

ภาพ ภาพวาด 25 ชนิด 950 

ภาพ

บันทึกภาพถาย 24 ชนิด 92 ภาพ 

ภาพวาด 25 ชนิด 950 ภาพ

100 97.5
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ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๑) ผลการดําเนินงาน ๕ องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน

งานที่ตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กําหนด ปริมาณงานที่ทําได

ประเมินผลการดําเนินงาน %

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

องคประกอบท่ี 1

การจัดทําปายช่ือพรรณไม

8.ทําตัวอยางพรรณไม

(แหง/ดอง/เฉพาะสวน)

จํานวน 24 ชนิด 101 ตัวอยาง

ตัวอยางแหง 7 ชนิด 89 ตัวอยาง

ตัวอยางดอง 7 ชนิด 7 ตัวอยาง

เฉพาะสวน 5 ชนิด 5 ตัวอยาง

จํานวน 24 ชนิด 101 ตัวอยาง

ตัวอยางแหง 7 ชนิด 89 ตัวอยาง

ตัวอยางดอง 7 ชนิด 7 ตัวอยาง

เฉพาะสวน 5 ชนิด 5 ตัวอยาง

100 82.5

9.เปรียบเทียบขอมูลท่ีสรุป

(ก.7-003 หนา8)กับขอมูลท่ีสืบคน

จากเอกสารแลวบันทึกใน

(ก.7-003 หนา9-10)

24 ชนิด 265 กลุม 265 เลม 24 ชนิด 265 กลุม 265 เลม 100 97.5

10. จัดระบบขอมูลทะเบียนพรรณไม

(ก.7-005)

24 ชนิด 1 เลม 24 ชนิด 1 เลม 100 97.5

11. ทํารางปายชื่อพรรณไมสมบูรณ 24 ชนิด 375 ปาย 375 ตน 24 ชนิด 375 ปาย 375 ตน 100 92.5

12.ตรวจสอบความถูกตองทาง

วิชาการดานพฤกษศาสตร

24 ชนิด 24 ชนิด 100 85

13. ทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ 24 ชนิด 291 ปาย 375 ตน 24 ชนิด 375 ปาย 375 ตน 100 85
18



ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๑) ผลการดําเนินงาน ๕ องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน

งานที่ตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กําหนด ปริมาณงานที่ทําได

ประเมินผลการดําเนินงาน %

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

องคประกอบที่ 2 การรวบรวม

พรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน

1.ศึกษาขอมูลจากผังพรรณไม

เดิมและศึกษาธรรมชาติของ

พรรณไม

4 พื้นท่ี 4 พื้นท่ี 100 92.5

2.สํารวจ ศึกษา วิเคราะห

สภาพพื้นท่ี

4 พื้นท่ี 4 พื้นท่ี 100 85

3. พิจารณาคุณและ

สุนทรียภาพของพรรณไม

3 คุณ 4 ชนิด 3 คุณ 4 ชนิด 100 92.5

4.กําหนดการใชประโยชนใน

พื้นท่ี

8 พื้นท่ีศึกษา 265 กลุม 8 พื้นท่ีศึกษา 265 กลุม 100 92.5
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ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๑) ผลการดําเนินงาน ๕ องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน

งานที่ตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กําหนด ปริมาณงานที่ทําได

ประเมินผลการดําเนินงาน %

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

องคประกอบที่ 2 การรวบรวม

พรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน
5.กําหนดชนิดพรรณไมท่ีจะ

ปลูก

5 ชนิด 50 ตน 5 ชนิด 50 ตน 100 92.5

6.ทําผังภูมิทัศน 4 พื้นท่ี 265 กลุม 4 พื้นท่ี 265 กลุม 100 82.5

7.จัดหาพรรณไม วัสดุปลุก ปลูก 5 ชนิด 50 ตน

วัสดุปลูก 5 ชนิด

ปลูก 5 ชนิด 50 ตน

วัสดุปลูก 5 ชนิด

100 85

8.การปลูกและดูแลรักษา ดูแลรักษา 5 ชนิด 50 ตน ดูแลรักษา 5 ชนิด 50 ตน 100 92.5

9. ศึกษาคุณของพืชพรรณท่ี

ปลูก ออกแบบบันทึกการ

เปล่ียนแปลง

3 คุณ 4 ชนิด

20 แบบบันทึก

3 คุณ 4 ชนิด

20 แบบบันทึก

100 92.5
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ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๑) ผลการดําเนินงาน ๕ องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน

งานที่ตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กําหนด ปริมาณงานที่ทําได

ประเมินผลการดําเนินงาน %

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

องคประกอบที่ 2 การรวบรวม

พรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน

1.ศึกษาขอมูลจากผังพรรณไม

เดิมและศึกษาธรรมชาติของ

พรรณไม

4 พื้นท่ี 4 พื้นท่ี 100 92.5

2.สํารวจ ศึกษา วิเคราะห

สภาพพื้นท่ี

4 พื้นท่ี 4 พื้นท่ี 100 92.5

3. พิจารณาคุณและ

สุนทรียภาพของพรรณไม

3 คุณ 4 ชนิด 3 คุณ 4 ชนิด 100 92.5

4.กําหนดการใชประโยชนใน

พื้นท่ี

8 พื้นท่ีศึกษา 265 กลุม 8 พื้นท่ีศึกษา 265 กลุม 100 92.5
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ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๑) ผลการดําเนินงาน ๕ องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน

งานที่ตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กําหนด ปริมาณงานที่ทําได

ประเมินผลการดําเนินงาน %

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

องคประกอบที่ 2 การรวบรวม

พรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน
5.กําหนดชนิดพรรณไมท่ีจะ

ปลูก

5 ชนิด 150 ตน 5 ชนิด 165 ตน 100 92.5

6.ทําผังภูมิทัศน 4 พื้นท่ี 265 กลุม 4 พื้นท่ี 265 กลุม 100 92.5

7.จัดหาพรรณไม วัสดุปลูก ปลูก 5 ชนิด 150 ตน

วัสดุปลูก 5 ชนิด

ปลูก 5 ชนิด 165 ตน

วัสดุปลูก 5 ชนิด

100 85

8.การปลูกและดูแลรักษา ดูแลรักษา 5 ชนิด 150 ตน ดูแลรักษา 5 ชนิด 165 ตน 100 92.5

9. ศึกษาคุณของพืชพรรณท่ี

ปลูก ออกแบบบันทึกการ

เปล่ียนแปลง

3 คุณ 4 ชนิด

20 แบบบันทึก

3 คุณ 4 ชนิด

20 แบบบันทึก 100 92.5
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ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๑) ผลการดําเนินงาน ๕ องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน
งานที่ตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กําหนด ปริมาณงานที่ทําได ประเมินผลการดําเนินงาน %

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

องคประกอบท่ี 3

การศึกษาขอมูลดานตางๆ

1.การศึกษาพรรณไมในสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.7-003) 

ครบตามทะเบียนพรรณไม

24 ชนิด 265 กลุม 

(ตามทะเบยีนพรรณไม)

24 ชนิด 265 กลุม 

(ตามทะเบยีนพรรณไม)

100 82.5

2.การศึกษาพรรณไมท่ีสนใจ(พืช

ศึกษา)

1)การศึกษาลักษณะภายนอก

ภายในของพืชแตละสวนโดย

ละเอียด

2)การกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรูใน

แตละสวนของพืช

3)การเรียนรูแตละเรื่อง แตละ

สวนขององคประกอบยอย

4)การนําขอมูลมาเปรียบเทียบ

ความตางในแตละเรื่องในชนิด

เดียวกัน

พืชศึกษา 1 ชนิด 6 สวน 20 กลุม

จํานวน 1 แผน 160 ใบงาน

พืชศึกษา 1 ชนิด 6 สวน 20 กลุม

จํานวน 1 แผน 160 ใบงาน

100 90
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ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๑) ผลการดําเนินงาน ๕ องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน
งานที่ตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กําหนด ปริมาณงานที่ทําได ประเมินผลการดําเนินงาน %

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

องคประกอบท่ี 3

การศึกษาขอมูลดานตางๆ

1.การศึกษาพรรณไมในสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.7-003) 

ครบตามทะเบียนพรรณไม

24 ชนิด 265 กลุม 

(ตามทะเบยีนพรรณไม)

24 ชนิด 265 กลุม 

(ตามทะเบยีนพรรณไม)

100 82.5

2.การศึกษาพรรณไมท่ีสนใจ (พืช

ศึกษา)

1)การศึกษาลักษณะภายนอก

ภายในของพืชแตละสวนโดยละเอียด

2)การกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรูใน

แตละสวนของพืช

3)การเรียนรูแตละเรื่อง แตละ

สวนขององคประกอบยอย

4)การนําขอมูลมาเปรียบเทียบ

ความตางในแตละเรื่องในชนิด

เดียวกัน

พืชศึกษา 1 ชนิด 6 สวน 22 กลุม

จํานวน 1 แผน 184 ใบงาน

พืชศึกษา 1 ชนิด 6 สวน 22 กลุม

จํานวน 1 แผน 184 ใบงาน

100 90
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ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๑) ผลการดําเนินงาน ๕ องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน

งานที่ตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กําหนด ปริมาณงานที่ทําได

ประเมินผลการดําเนินงาน %

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

องคประกอบที่ 4

การรายงานผลการเรียนรู

1. รวบรวมผลการเรียนรู 67 ผลงาน 67 ผลงาน 100 82.5

2. คัดแยกสาระสําคัญ และจัด

ใหเปนหมวดหมู

67 ผลงาน 67 ผลงาน 100 90

3. สรุปและเรียบเรียง 67 เร่ือง 67 ผลงาน 67 เร่ือง 67 ผลงาน 100 90

4. เรียนรูรูปแบบการเขียน

รายงาน

4.1 แบบวิชาการ

4.2 แบบบูรณาการ

วิชาการ 1 รูปแบบ

67 ผลงาน

67 กลุม

บูรณาการ 1 รูปแบบ

5 ชิ้น

วิชาการ 1 รูปแบบ

67 ผลงาน

67 กลุม

บูรณาการ 1 รูปแบบ

5 ชิ้น

100 90

5. กําหนดรูปแบบการเขียน

รายงาน

วิชาการ 1 รูปแบบ

บูรณาการ 1 รูปแบบ

วิชาการ 1 รูปแบบ

บูรณาการ 1 รูปแบบ

100 90

25



ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๑) ผลการดําเนินงาน ๕ องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน

งานที่ตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กําหนด ปริมาณงานที่ทําได

ประเมินผลการดําเนินงาน %

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

องคประกอบที่ 4

การรายงานผลการเรียนรู

6. เรียนรูวิธีการรายงานผล

6.1 เอกสาร เชนหนังสือ 

แผนพับ

6.2 บรรยายเชนการเลา

นิทาน อภิปราย สัมมนา

6.3 ศิลปะ เชนการแสดง

ศิลปะพื้นบาน ละคร รองเพลง 

ภาพวาดทางพฤกษศาสตร

6.4 นิทรรศการ

4 วิธีการรายงานผล 4 วิธีการรายงานผล 100 92.8

7.กําหนดวิธีการรายงานผล จํานวน 4 รูปแบบ จํานวน 4 รูปแบบ 100 92.5
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ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๑) ผลการดําเนินงาน ๕ องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน

งานที่ตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กําหนด ปริมาณงานที่ทําได

ประเมินผลการดําเนินงาน %

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

องคประกอบที่ 4

การรายงานผลการเรียนรู

1. รวบรวมผลการเรียนรู 67 ผลงาน 67 ผลงาน 100 90

2. คัดแยกสาระสําคัญ และจัด

ใหเปนหมวดหมู

67 ผลงาน 67 ผลงาน 100 90

3. สรุปและเรียบเรียง 67 เร่ือง 67 ผลงาน 67 เร่ือง 67 ผลงาน 100 90

4. เรียนรูรูปแบบการเขียน

รายงาน

4.1 แบบวิชาการ

4.2 แบบบูรณาการ

วิชาการ 1 รูปแบบ

67 ผลงาน

67 กลุม

บูรณาการ 1 รูปแบบ

5 ชิ้น

วิชาการ 1 รูปแบบ

67 ผลงาน

67 กลุม

บูรณาการ 1 รูปแบบ

5 ชิ้น

100 90

5. กําหนดรูปแบบการเขียน

รายงาน

วิชาการ 1 รูปแบบ

บูรณาการ 1 รูปแบบ

วิชาการ 1 รูปแบบ

บูรณาการ 1 รูปแบบ

100 90

27



ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๑) ผลการดําเนินงาน ๕ องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน

งานที่ตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กําหนด ปริมาณงานที่ทําได

ประเมินผลการดําเนินงาน %

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

องคประกอบที่ 4

การรายงานผลการเรียนรู

6. เรียนรูวิธีการรายงานผล

6.1 เอกสาร เชนหนังสือ 

แผนพับ

6.2 บรรยายเชนการเลา

นิทาน อภิปราย สัมมนา

6.3 ศิลปะ เชนการแสดง

ศิลปะพื้นบาน ละคร รองเพลง 

ภาพวาดทางพฤกษศาสตร

6.4 นิทรรศการ

4 วิธีการรายงานผล 4 วิธีการรายงานผล 100 92.5

7.กําหนดวิธีการรายงานผล จํานวน 4 รูปแบบ จํานวน 4 รูปแบบ 100 92.5
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ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๑) ผลการดําเนินงาน ๕ องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน
งานท่ีตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานท่ีกําหนด ปริมาณงานท่ีทําได ประเมินผลการดําเนินงาน %

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

องคประกอบท่ี 5

การนําไปใชประโยชนทาง

การศึกษา

1.การนําสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนบูรณาการ

สูการเรียนการสอน

1.1 การจัดทําหลักสูตรและการเขียนแผนการ

สอนใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

1.2 การจัดเก็บผลการเรียนรู

131 แผนการจัดการ 131 แผนการจัดการ

100

100

92.5

85

2. การเผยแพรองคความรู

2.1การบรรยาย

2.1.1 การสนทนา

2.1.2 การเสวนา

2.1.3 สัมมนา/อภิปราย

2.2 การจัดแสดง

2.2.1 จัดแสดงนิทรรศการ

2.2.2 นิทรรศการประกอบบรรยายสรุป

2.2.3 จัดนิทรรศการเฉพาะเรื่อง/ประเภท

การสนทนา 1 ครั้ง

การเสวนา 1 ครั้ง

สัมมนา 1 ครั้ง

อภิปราย 1 ครั้ง

จัดแสดงนิทรรศการ 3 ครั้ง

นิทรรศการประกอบ

บรรยายสรุป 3 ครั้ง

จัดนิทรรศการเฉพาะเรื่อง 3 ครั้ง

การสนทนา 1 ครั้ง

การเสวนา 1 ครั้ง

สัมมนา 1 ครั้ง

อภิปราย 1 ครั้ง

จัดแสดงนิทรรศการ 3 ครั้ง

นิทรรศการประกอบ

บรรยายสรุป 3 ครั้ง

จัดนิทรรศการเฉพาะเรื่อง 3 ครั้ง

100

100

85

85
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ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๑) ผลการดําเนินงาน ๕ องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
งานท่ีตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานท่ีกําหนด ปริมาณงานท่ีทําได ประเมินผลการดําเนินงาน %

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

องคประกอบท่ี 5

การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา

3.การจัดสรางแหลงเรียนรู

3.1 หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

3.2 สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

4 แหลงเรียนรู 4 แหลงเรียนรู 100 85

4.การใช การดูแลรักษา และการพัฒนา

แหลงเรียนรู

4.1 การใชประโยชนดานการอนุรักษ

4.2 การนําไปขยายพันธุ ปลูกเลี้ยง

จําหนาย เพ่ือใหเกิดผลประโยชนแก

โรงเรียน

4.3 การนําไปใชเปนแหลงเรียนรู

1.สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ใชพ้ืนท่ี 146 ครั้ง/ป ดูแลรักษา

146 ครั้ง/ป พัฒนา 2 ครั้ง/ป

2.หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ใช 38 ครั้ง/ป

ดูแลรักษา 38 ครั้งตอป พัฒนา 2 ครั้ง/ป

3.หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 20 ครั้ง/

ป

4.หองสมุดโรงเรียน 20 ครั้ง/ป

1.สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ใชพ้ืนท่ี 146 ครั้ง/ป ดูแลรักษา

146 ครั้ง/ป พัฒนา 2 ครั้ง/ป

2.หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ใช 38 ครั้ง/ป

ดูแลรักษา 38 ครั้งตอป พัฒนา 2 ครั้ง/

ป

3.หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 20 ครั้ง/

ป

4.หองสมุดโรงเรียน 20 ครั้ง/ป

100 92.5
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ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๑) ผลการดําเนินงาน ๕ องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน
งานท่ีตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานท่ีกําหนด ปริมาณงานท่ีทําได ประเมินผลการดําเนินงาน %

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

องคประกอบท่ี 5

การนําไปใชประโยชนทาง

การศึกษา

1.การนําสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนบูรณาการ

สูการเรียนการสอน

1.1การจัดทําหลักสูตรและการเขียนแผนการ

สอนใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

1.2 การจัดเก็บผลการเรียนรู

132 แผนการจัดการ 132 แผนการจัดการ 100

100

92.5

85

2. การเผยแพรองคความรู

2.1 การบรรยาย

2.1.1 การสนทนา

2.1.2 การเสวนา

2.1.3 สัมมนา/อภิปราย

2.2 การจัดแสดง

2.2.1 จัดแสดงนิทรรศการ

2.2.2 นิทรรศการประกอบบรรยายสรุป

2.2.3 จัดนิทรรศการเฉพาะเรื่อง/ประเภท

การสนทนา 1 ครั้ง

การเสวนา 1 ครั้ง

สัมมนา 1 ครั้ง

อภิปราย 1 ครั้ง

จัดแสดงนิทรรศการ 3 ครั้ง

นิทรรศการประกอบ

บรรยายสรุป 3 ครั้ง

จัดนิทรรศการเฉพาะเรื่อง 3 ครั้ง

การสนทนา 1 ครั้ง

การเสวนา 1 ครั้ง

สัมมนา 1 ครั้ง

อภิปราย 1 ครั้ง

จัดแสดงนิทรรศการ 3 ครั้ง

นิทรรศการประกอบ

บรรยายสรุป 3 ครั้ง

จัดนิทรรศการเฉพาะเรื่อง 3 ครั้ง

100

100

85

85
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ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๑) ผลการดําเนินงาน ๕ องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน
งานท่ีตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานท่ีกําหนด ปริมาณงานท่ีทําได ประเมินผลการดําเนินงาน %

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

องคประกอบท่ี 5

การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา

3.การจัดสรางแหลงเรียนรู

3.1 หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

3.2 สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

4 แหลงเรียนรู 4 แหลงเรียนรู 100 85

4.การใช การดูแลรักษา และการพัฒนา

แหลงเรียนรู

4.1 การใชประโยชนดานการอนุรักษ

4.2 การนําไปขยายพันธุ ปลูกเลี้ยง

จําหนาย เพ่ือใหเกิดผลประโยชนแก

โรงเรียน

4.3 การนําไปใชเปนแหลงเรียนรู

1.สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ใชพ้ืนท่ี 146 ครั้ง/ป ดูแลรักษา

146 ครั้ง/ป พัฒนา 2 ครั้ง/ป

2.หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ใช 39 ครั้ง/ป

ดูแลรักษา 39 ครั้งตอป พัฒนา 2 ครั้ง/ป

3.หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 40 ครั้ง/ป

4.หองสมุดโรงเรียน 20 ครั้ง/ป

1.สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ใชพ้ืนท่ี 146 ครั้ง/ป ดูแลรักษา

146 ครั้ง/ป พัฒนา 2 ครั้ง/ป

2.หองสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ใช 39 ครั้ง/ป

ดูแลรักษา 39 ครั้งตอป พัฒนา 2 ครั้ง/ป

3.หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 40 ครั้ง/ป

4.หองสมุดโรงเรียน 20 ครั้ง/ป

100 92.5
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2) ผลการดําเนินงาน พืชศึกษา
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ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๒) ผลการดําเนินงาน พืชศกึษางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
งานที่ตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กําหนด ปริมาณงานที่ทําได ประเมินผลงานดําเนินงาน%

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

พืชศึกษา

(ตอยติ่งไทย)

1.ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรดาน

รูปลักษณ ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และ

เมล็ด

28  คร้ัง/ป

1 แผนการจัดการเรียนรู 

6 สวน  8  ใบงาน

28  คร้ัง/ป

1 แผนการจัดการเรียนรู 

6 สวน  8  ใบงาน

100 90

2.ศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยาของ

ตอยติ่งไทย จํานวน 1 ชนิด 20 กลุม จํานวน 1 ชนิด 20 กลุม 100 90

3.ศึกษาการขยายพันธุ  การดูแลรักษา  

การเจริญเติบโตของตอยติ่งไทย จํานวน 1 ชนิด 20 กลุม จํานวน 1 ชนิด 20 กลุม 100 90

4. ศึกษาการนําไปใชประโยชน
จํานวน 1 ชนิด 20 กลุม จํานวน 1 ชนิด 20 กลุม 100 90
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รายละเอียดงาน (งานยอย) ปริมาณงานท่ีกําหนด ปริมาณงานท่ีทําได

ผลการดําเนินงาน (%)

ปริมาณ

สมบูรณ

คุณภาพ

สมบูรณ

การศึกษาพืชศึกษา

การศึกษาราก แผนการจัดการเรียนรู 1  แผน  1  ใบงาน 

โครงสรางภายนอก  722  ชิ้นงาน

โครงสรางภายใน     722   ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู 1  แผน  1  ใบงาน 

โครงสรางภายนอก  722  ชิ้นงาน

โครงสรางภายใน     722   ชิ้นงาน

100 100

การศึกษาลําตน แผนการจัดการเรียนรู 1  แผน  1  ใบงาน 

โครงสรางภายนอก  722  ชิ้นงาน

โครงสรางภายใน 722 ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู 1  แผน  1  ใบงาน 

โครงสรางภายนอก  722  ชิ้นงาน

โครงสรางภายใน    722    ชิ้นงาน

100 100

การศึกษาใบ แผนการจัดการเรียนรู 1  แผน  1   ใบงาน 

โครงสรางภายนอก   722 ชิ้นงาน

โครงสรางภายใน 722 ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู 1  แผน  1   ใบงาน 

โครงสรางภายนอก   722 ชิ้นงาน

โครงสรางภายใน   722     ชิ้นงาน

100 100

การศึกษาดอก แผนการจัดการเรียนรู 1  แผน  1  ใบงาน 

โครงสรางภายนอก  722  ชิ้นงาน

โครงสรางภายใน 722 ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู 1  แผน  1  ใบงาน 

โครงสรางภายนอก  722  ชิ้นงาน

โครงสรางภายใน   722     ชิ้นงาน

100 100
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ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๒) ผลการดําเนินงาน พืชศกึษางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน



รายละเอียดงาน (งานยอย) ปริมาณงานท่ีกําหนด ปริมาณงานท่ีทําได

ผลการดําเนินงาน (%)

ปริมาณ

สมบูรณ

คุณภาพ

สมบูรณ

การศึกษาพืชศึกษา

การศึกษาผล แผนการจัดการเรียนรู 1  แผน  1  ใบงาน 

โครงสรางภายนอก  722  ชิ้นงาน

โครงสรางภายใน 722 ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู 1  แผน  1  ใบงาน 

โครงสรางภายนอก  722  ชิ้นงาน

โครงสรางภายใน    722    ชิ้นงาน

100 100

การศึกษาเมล็ด แผนการจัดการเรียนรู 1  แผน 1   ใบงาน 

โครงสรางภายนอก  722  ชิ้นงาน

โครงสรางภายใน 722 ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู 1  แผน 1   ใบงาน 

โครงสรางภายนอก  722  ชิ้นงาน

โครงสรางภายใน   722     ชิ้นงาน

100 100

ระบบนิเวศ แผนการจัดการเรียนรู 1 แผน 1 ใบงาน

722 ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู 1  แผน  1  ใบงาน

722    ชิ้นงาน

100 100

การปลูก การขยายพันธุ แผนการจัดการเรียนรู 1 แผน 1 ใบงาน

1,880 ชิ้นงาน 330 กลุม

แผนการจัดการเรียนรู  1 แผน  1  ใบงาน

1,880   ชิ้นงาน  330 กลุม

100 100

การใชประโยชน แผนการจัดการเรียนรู แผน ใบงาน

330 ชิ้นงาน 330 กลุม

แผนการจัดการเรียนรู  แผน    ใบงาน

330 ชิ้นงาน  330   กลุม

100 100
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ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๒) ผลการดําเนินงาน พืชศกึษางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน



ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๒) ผลการดําเนินงาน พืชศกึษางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
งานที่ตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กําหนด ปริมาณงานที่ทําได ประเมินผลงานดําเนินงาน%

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

พืชศึกษา

(ตอยติ่งไทย)

1.ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรดาน

รูปลักษณ ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และ

เมล็ด

28  คร้ัง/ป

1.แผนการจัดการเรียนรู 

6 สวน  8  ใบงาน

28  คร้ัง/ป

1.แผนการจัดการเรียนรู 

6 สวน  8  ใบงาน

100 90

2.ศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยาของ

ตอยติ่งไทย จํานวน 1 ชนิด 22 กลุม จํานวน 1 ชนิด 22 กลุม 100 90

3.ศึกษาการขยายพันธุ  การดูแลรักษา  

การเจริญเติบโตของตอยติ่งไทย จํานวน 1 ชนิด 22 กลุม จํานวน 1 ชนิด 22 กลุม 100 90

4.ศึกษาการนําไปใชประโยชน
จํานวน 1 ชนิด 22 กลุม จํานวน 1 ชนิด 22 กลุม 100 90
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รายละเอียดงาน (งานยอย) ปริมาณงานท่ีกําหนด ปริมาณงานท่ีทําได

ผลการดําเนินงาน (%)

ปริมาณ

สมบูรณ

คุณภาพ

สมบูรณ

การศึกษาพืชศึกษา

การศึกษาราก แผนการจัดการเรียนรู 1  แผน  1  ใบงาน 

โครงสรางภายนอก  722  ชิ้นงาน

โครงสรางภายใน     722   ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู 1  แผน  1  ใบงาน 

โครงสรางภายนอก  722  ชิ้นงาน

โครงสรางภายใน     722   ชิ้นงาน

100 100

การศึกษาลําตน แผนการจัดการเรียนรู 1  แผน  1  ใบงาน 

โครงสรางภายนอก  722  ชิ้นงาน

โครงสรางภายใน 722 ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู 1  แผน  1  ใบงาน 

โครงสรางภายนอก  722  ชิ้นงาน

โครงสรางภายใน    722    ชิ้นงาน

100 100

การศึกษาใบ แผนการจัดการเรียนรู 1  แผน  1   ใบงาน 

โครงสรางภายนอก   722 ชิ้นงาน

โครงสรางภายใน 722 ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู 1  แผน  1   ใบงาน 

โครงสรางภายนอก   722 ชิ้นงาน

โครงสรางภายใน   722     ชิ้นงาน

100 100

การศึกษาดอก แผนการจัดการเรียนรู 1  แผน  1  ใบงาน 

โครงสรางภายนอก  722  ชิ้นงาน

โครงสรางภายใน 722 ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู 1  แผน  1  ใบงาน 

โครงสรางภายนอก  722  ชิ้นงาน

โครงสรางภายใน   722     ชิ้นงาน

100 100
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ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๒) ผลการดําเนินงาน พืชศกึษางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน



รายละเอียดงาน (งานยอย) ปริมาณงานท่ีกําหนด ปริมาณงานท่ีทําได

ผลการดําเนินงาน (%)

ปริมาณ

สมบูรณ

คุณภาพ

สมบูรณ

การศึกษาพืชศึกษา

การศึกษาผล แผนการจัดการเรียนรู 1  แผน  1  ใบงาน 

โครงสรางภายนอก  722  ชิ้นงาน

โครงสรางภายใน 722 ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู 1  แผน  1  ใบงาน 

โครงสรางภายนอก  722  ชิ้นงาน

โครงสรางภายใน    722    ชิ้นงาน

100 100

การศึกษาเมล็ด แผนการจัดการเรียนรู 1  แผน 1   ใบงาน 

โครงสรางภายนอก  722  ชิ้นงาน

โครงสรางภายใน 722 ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู 1  แผน 1   ใบงาน 

โครงสรางภายนอก  722  ชิ้นงาน

โครงสรางภายใน   722     ชิ้นงาน

100 100

ระบบนิเวศ แผนการจัดการเรียนรู 1 แผน 1 ใบงาน

722 ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู 1 แผน 1 ใบงาน

722 ชิ้นงาน

100 100

การปลูก การขยายพันธุ แผนการจัดการเรียนรู 1 แผน 1 ใบงาน

1,880 ชิ้นงาน 330 กลุม

แผนการจัดการเรียนรู 1 แผน 1 ใบงาน

1,880 ชิ้นงาน  330 กลุม

100 100

การใชประโยชน แผนการจัดการเรียนรู แผน ใบงาน

330 ชิ้นงาน 330 กลุม

แผนการจัดการเรียนรู แผน ใบงาน

330  ชิ้นงาน  330   กลุม

100 100
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ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

๒) ผลการดําเนินงาน พืชศกึษางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน



ผลการดําเนินงาน 3 สาระการเรียนรู

สาระธรรมชาติแหงชีวิต

สาระสรรพสิ่งลวนพนัเกี่ยว

สาระประโยชนแทแกมหาชน

ดานที่ ๒ การดําเนินงาน
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รายละเอียดงาน (งานยอย) ปริมาณงานที่กําหนด ปริมาณงานที่ทําได

ผลการดําเนินงาน (%)

ปริมาณ

สมบูรณ

คุณภาพ

สมบูรณ

สาระการเรียนรู :  ธรรมชาติแหงชีวิต

1. สัมผัสเรียนรูวงจรชีวิตของ

ชีวภาพ

แผนการจัดการเรียนรู  13   แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน  จํานวน   1,040  

ผลงาน/ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู  13  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน   1,040  จํานวน     

ผลงาน/ชิ้นงาน

100 100

2. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง

และความแตกตาง

แผนการจัดการเรียนรู   1  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน   จํานวน    120 

ผลงาน/ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู   1  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน   จํานวน    120 

ผลงาน/ชิ้นงาน

100 100

3. สรุปองคความรูที่ไดจาก

การศึกษาธรรมชาติแหงชีวิต

แผนการจัดการเรียนรู  2   แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน  จํานวน  40   

ผลงาน/ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู  2  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน  จํานวน  40   

ผลงาน/ชิ้นงาน

100 100

4. สรุปแนวทางเพ่ือนําไปสูการ

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต

แผนการจัดการเรียนรู   1  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน     80

ผลงาน/ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู   1  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน     80

ผลงาน/ชิ้นงาน

100 100

ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานสาระการเรยีนรู :  ธรรมชาติแหงชีวิต
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ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานสาระการเรยีนรู :  ธรรมชาติแหงชีวิต

รายละเอียดงาน (งานยอย) ปริมาณงานที่กําหนด ปริมาณงานที่ทําได

ผลการดําเนินงาน (%)

ปริมาณ

สมบูรณ

คุณภาพ

สมบูรณ

สาระการเรียนรู :  ธรรมชาติแหงชีวิต

1. สัมผัสเรียนรูวงจรชีวิตของ

ชีวภาพ

แผนการจัดการเรียนรู  13   แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน  จํานวน   1,040  

ผลงาน/ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู  13  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน   1,040  จํานวน     

ผลงาน/ชิ้นงาน

100 100

2. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง

และความแตกตาง

แผนการจัดการเรียนรู   1 แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน   จํานวน    120 

ผลงาน/ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู   1 แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน   จํานวน    120 

ผลงาน/ชิ้นงาน

100 100

3. สรุปองคความรูที่ไดจาก

การศึกษาธรรมชาติแหงชีวิต

แผนการจัดการเรียนรู  2  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน  จํานวน  40   

ผลงาน/ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู  2  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน  จํานวน  40   

ผลงาน/ชิ้นงาน

100 100

4. สรุปแนวทางเพ่ือนําไปสูการ

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต

แผนการจัดการเรียนรู   1  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน  80

ผลงาน/ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู   1  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน     80

ผลงาน/ชิ้นงาน

100 100
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รายละเอียดงาน (งานยอย) ปริมาณงานที่กําหนด ปริมาณงานที่ทําได

ผลการดําเนินงาน (%)

ปริมาณ

สมบูรณ

คุณภาพ

สมบูรณ

สาระการเรียนรู :  สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว

1. รวบรวมองคความรูที่ไดจากการ

เรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต

แผนการจัดการเรียนรู  1   แผน แผนการจัดการเรียนรู  1   แผน 100 100

2. เรียนรูธรรมชาติของปจจัย

ชีวภาพอ่ืนที่เขามาเกี่ยวของกับ

ปจจัยหลัก

แผนการจัดการเรียนรู  6   แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน 840 ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู  6   แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน  840  ชิ้นงาน

100 100

3. เรียนรูของปจจัยกายภาพ (ดิน 

น้ํา แสงและอากาศ)

แผนการจัดการเรียนรู  6   แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน  1,280  

ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู  6   แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน  1,280  ชิ้นงาน

100 100

4. เรียนรูธรรมชาติของปจจัยอ่ืนๆ 

(ปจจัยประกอบ เชน วัสดุ อุปกรณ 

อาคารสถานที่)

แผนการจัดการเรียนรู  1   แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน 600 ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู  1  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน  600  ชิ้นงาน

100 100

ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานสาระการเรยีนรู :  สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว
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ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานสาระการเรยีนรู :  สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว
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รายละเอียดงาน (งานยอย)

ปริมาณงานท่ีกําหนด ปริมาณงานท่ีทําได ผลการดําเนินงาน (%)

ปริมาณ

สมบูรณ

คุณภาพ

สมบูรณ

สาระการเรียนรู :  สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว

๕. เรียนรูธรรมชาติของความพัน

เก่ียวระหวางปจจัย

แผนการจัดการเรียนรู  

1   แผน

แผนการจัดการเรียนรู  

1   แผน

100 100

๖. สรุปผลการเรียนรู ดุลยภาพของ

ความพันเก่ียว

แผนการจัดการเรียนรู  

3 แผน

ช้ินงาน/ผลงาน จํานวน  

840  ช้ินงาน

แผนการจัดการเรียนรู  

3 แผน

ช้ินงาน/ผลงาน จํานวน  

840  ช้ินงาน

100 100



รายละเอียดงาน (งานยอย) ปริมาณงานท่ีกําหนด ปริมาณงานท่ีทําได

ผลการดําเนินงาน (%)

ปริมาณ

สมบูรณ

คุณภาพ

สมบูรณ

สาระการเรียนรู :  สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว

1. รวบรวมองคความรูท่ีไดจากการ

เรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต

แผนการจัดการเรียนรู  1   แผน แผนการจัดการเรียนรู  1   แผน 100 100

2. เรียนรูธรรมชาติของปจจัยชีวภาพ

อ่ืนท่ีเขามาเกี่ยวของกับปจจัยหลัก

แผนการจัดการเรียนรู  6  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน  840  ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู  6   แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน  840  ชิ้นงาน

100 100

3. เรียนรูของปจจัยกายภาพ (ดิน น้ํา 

แสงและอากาศ)

แผนการจัดการเรียนรู  6   แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน  1,280  ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู  6  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน  1,280  ชิ้นงาน

100 100

4. เรียนรูธรรมชาติของปจจัยอ่ืนๆ 

(ปจจัยประกอบ เชน วัสดุ อุปกรณ 

อาคารสถานท่ี)

แผนการจัดการเรียนรู  1   แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน  600  ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู  1   แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน  600  ชิ้นงาน

100 100

ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานสาระการเรยีนรู :  สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว
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รายละเอียดงาน (งานยอย)

ปริมาณงานท่ีกําหนด ปริมาณงานท่ีทําได ผลการดําเนินงาน (%)

ปริมาณ

สมบูรณ

คุณภาพ

สมบูรณ

สาระการเรียนรู :  สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว

๕. เรียนรูธรรมชาติของความพัน

เก่ียวระหวางปจจัย

แผนการจัดการเรียนรู  

1   แผน

แผนการจัดการเรียนรู  

1   แผน

100 100

๖. สรุปผลการเรียนรู ดุลยภาพของ

ความพันเก่ียว

แผนการจัดการเรียนรู  

3 แผน

ช้ินงาน/ผลงาน จํานวน  

840  ช้ินงาน

แผนการจัดการเรียนรู  

3 แผน

ช้ินงาน/ผลงาน จํานวน  

840  ช้ินงาน

100 100

ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานสาระการเรยีนรู :  สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว
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รายละเอียดงาน (งานยอย) ปริมาณงานท่ีกําหนด ปริมาณงานท่ีทําได

ผลการดําเนินงาน (%)

ปริมาณ

สมบูรณ

คุณภาพ

สมบูรณ

สาระการเรียนรู :  ประโยชนแทแกมหาชน

1. เรียนรูการวิเคราะหศักยภาพของ

ปจจัยศึกษา

แผนการจัดการเรียนรู   3  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน 282 ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู   3  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน  282  ชิ้นงาน

100 100

2. เรียนรูจินตนาการเห็นคุณคาของ

ศักยภาพของปจจัยศึกษา

แผนการจัดการเรียนรู  3  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน  282  ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู  3   แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน  282  ชิ้นงาน

100 100

3. สรรคสรางวิธีการ แผนการจัดการเรียนรู   3  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน  282  ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู   3  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน  282 ชิ้นงาน

100 100

4. สรุปผลการเรียนรูประโยชนแท

มหาชน

แผนการจัดการเรียนรู   3  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน  282  ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู   3  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน  282 ชิ้นงาน

100 100

ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานสาระการเรยีนรู :  ประโยชนแทแกมหาชน
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ดานที่ ๒ การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานสาระการเรยีนรู :  ประโยชนแทแกมหาชน

รายละเอียดงาน (งานยอย) ปริมาณงานท่ีกําหนด ปริมาณงานท่ีทําได

ผลการดําเนินงาน (%)

ปริมาณ คุณภาพ

สมบูรณ สมบูรณ

สาระการเรียนรู :  ประโยชนแทแกมหาชน

1. เรียนรูการวิเคราะหศักยภาพของ

ปจจัยศึกษา

แผนการจัดการเรียนรู   8  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน 578 ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู   8  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน  578  ชิ้นงาน

100 100

2. เรียนรูจินตนาการเห็นคุณคาของ

ศักยภาพของปจจัยศึกษา

แผนการจัดการเรียนรู  8  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน  578  ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู  8   แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน  578  ชิ้นงาน

100 100

3. สรรคสรางวิธีการ แผนการจัดการเรียนรู   8  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน  578  ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู   8  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน  578 ชิ้นงาน

100 100

4. สรุปผลการเรียนรูประโยชนแท

มหาชน

แผนการจัดการเรียนรู   8  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน  578  ชิ้นงาน

แผนการจัดการเรียนรู   8  แผน

ชิ้นงาน/ผลงาน จํานวน  578 ชิ้นงาน

100 100

48



ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ น้ําหนักคะแนน

(๒๐)4 3 2 1

ความถูกตองชัดเจน ผลงานมีความถูกตอง 

ชัดเจน ทุกรายการ

ผลงานมีความถูกตอง 

ชัดเจน เปนสวนใหญ

ผลงานมีความถูกตอง 

ชัดเจน เปนบางรายการ

ผลงานไมมีความถูกตอง 

ชัดเจน ทุกรายการ

8

ความสําเร็จของงาน บรรลุตามเปาหมายท่ี

กําหนดทุกรายการ

บรรลุตามเปาหมายท่ี

กําหนดเปนสวนใหญ

บรรลุตามเปาหมายท่ี

กําหนดเปนบางรายการ

ไมบรรลุตามเปาหมายท่ี

กําหนด

6

ความเหมาะสมของ

งบประมาณ

ใชงบประมาณอยาง

เหมาะสมทุกรายการ

ใชงบประมาณอยาง

เหมาะสมเปนสวนใหญ

ใชงบประมาณอยาง

เหมาะสมบางรายการ

ใชงบประมาณไม

เหมาะสม

6

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ เทียบรอยละ

19 – 20

17 – 18

14 – 16

ต่ํากวา 14

ดีมาก = 4

ดี = 3

พอใช = 2

ปรับปรุง = 1

90 – 100

80 – 89

70 – 79

ต่ํากวา 70

เกณฑการใหคะแนน
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วิธีการคิดรอยละ  เชิงปริมาณ

รอยละเชิงปริมาณ  =   
จํานวนงานที่ทําได

จํานวนงานที่กําหนด
× ๑๐๐
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51

ตัวอยาง วธีิการคิดรอยละ  เชิงปริมาณ



วิธีการคิด เชิงคุณภาพ

ประเด็นการประเมิน : (๑)  ความถูกตองชัดเจน  

(๒)  ความสําเร็จของงาน  

(๓)  ความเหมาะสมของงบประมาณ 

รอยละเชิงคุณภาพ  =   
คะแนนท่ีทําได

คะแนนท่ีกําหนด
× ๑๐๐

- ความถูกตองชัดเจน ผลงานมีความถูกตอง ชัดเจน ทุกรายหรือไมอยางไร

- ความสําเร็จของงาน บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดทุกรายการ หรือไม

- ความเหมาะสมของงบประมาณ ใชงบประมาณอยางเหมาะสมทุกรายการหรือไม
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ตัวอยาง วธีิการคิดรอยละ  เชิงคุณภาพ



๑.๕ สรุปและประเมินผลการดาํเนินงาน

การติดตามผลการดําเนินงาน
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การติดตามผลการดําเนินงาน

ตารางสรปุและประเมินผลการดาํเนินงาน การติดตามผลการดาํเนนิงาน ปการศกึษา ๒๕๖๑
งานที่ตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กําหนด ปริมาณงานที่ทําได ประเมินผลงานดําเนินงาน%

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

การติดตาม

ผลการดําเนินงาน

1. ประชุมรวมกัน เพื่อปรึกษาหารือ

แนวทางในการติดตามงานท่ีมอบหมาย

ตามคําส่ังของโรงเรียนตากพิทยาคม

ประชุมรวมกัน 3  คร้ัง ประชุมรวมกัน 3  คร้ัง
100 100

2. แตงตั้งคณะกรรมการในการติดตามงาน  

ตามคูมือการประเมินสถานศึกษาในแตละ

ประเด็นตามรายการประเมิน

แตงตั้งคณะกรรมการ 

3 คร้ัง

แตงตั้งคณะกรรมการ 

3 คร้ัง
100 100

3. กํากับ  ติดตาม  ผลการดําเนินการตาม

แผนท่ีวางไว 3 คร้ัง 3 คร้ัง 100 100

4. สรุปผลการดําเนินงานเพื่อหาแนวทาง

ในการพัฒนาและปรับปรุงแกไข 2 คร้ัง 2 คร้ัง 100 100
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งานที่ตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กําหนด ปริมาณงานที่ทําได ประเมินผลงานดําเนินงาน%

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

การติดตาม

ผลการดําเนินงาน

1.ประชุมรวมกัน เพื่อปรึกษาหารือ

แนวทางในการติดตามงานท่ีมอบหมาย

ตามคําส่ังของโรงเรียนตากพิทยาคม

ประชุมรวมกัน 3 คร้ัง ประชุมรวมกัน 3 คร้ัง
100 100

2.แตงตั้งคณะกรรมการในการติดตามงาน  

ตามคูมือการประเมินสถานศึกษาในแตละ

ประเด็นตามรายการประเมิน

แตงตั้งคณะกรรมการ 

3 คร้ัง

แตงตั้งคณะกรรมการ 

3 คร้ัง
100 100

3. กํากับ  ติดตาม  ผลการดําเนินการตาม

แผนท่ีวางไว 3 คร้ัง 3 คร้ัง 100 100

4. สรุปผลการดําเนินงานเพื่อหาแนวทาง

ในการพัฒนาและปรับปรุงแกไข 2 คร้ัง 2 คร้ัง 100 100
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การติดตามผลการดําเนินงาน

ตารางสรปุและประเมินผลการดาํเนินงาน การติดตามผลการดาํเนนิงาน ปการศกึษา ๒๕๖๒



ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ น้ําหนักคะแนน

(๒๐)4 3 2 1

ปริมาณงาน มีปริมาณงานมากกวา

หรือเทากับจํานวนท่ี

กําหนดไวในแผนงาน

มีปริมาณงานนอยกวา

จํานวนท่ีกําหนดไวใน

แผนงาน ไมเกิน 5

มีปริมาณงานนอยกวา

จํานวนท่ีกําหนดไวใน

แผนงาน ไมเกิน 10

มีปริมาณงานนอยกวา

จํานวนท่ีกําหนดไวใน

แผนงาน เกิน 10

8

ความสําเร็จของงาน บรรลุตามเปาหมายท่ี

กําหนดทุกรายการ

บรรลุตามเปาหมายท่ี

กําหนดเปนสวนใหญ

บรรลุตามเปาหมายท่ี

กําหนดเปนบางรายการ

ไมบรรลุตามเปาหมายท่ี

กําหนด

6

ความเหมาะสมของ

งบประมาณ

ใชงบประมาณอยาง

เหมาะสมทุกรายการ

ใชงบประมาณอยาง

เหมาะสมเปนสวนใหญ

ใชงบประมาณอยาง

เหมาะสมบางรายการ

ใชงบประมาณไม

เหมาะสม

6

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ เทียบรอยละ

19 – 20

17 – 18

14 – 16

ต่ํากวา 14

ดีมาก = 4

ดี = 3

พอใช = 2

ปรับปรุง = 1

90 – 100

80 – 89

70 – 79

ต่ํากวา 70

เกณฑการใหคะแนน
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รอยละ ระดับคณุภาพ

90 – 100

80 – 89

70 – 79

ตํ่ากวา 70

ดีมาก

ดี

พอใช

ปรับปรุง
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วิธีการคิด เชิงคุณภาพ

ประเด็นการประเมิน : (๑)  ความถูกตองชัดเจน  

(๒)  ความสําเร็จของงาน  

(๓)  ความเหมาะสมของงบประมาณ 

รอยละเชิงปริมาณ  =   
คะแนนท่ีทําได

คะแนนท่ีกําหนด
× ๑๐๐

- ความถูกตองชัดเจน ผลงานมีความถูกตอง ชัดเจน ทุกรายหรือไมอยางไร

- ความสําเร็จของงาน บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดทุกรายการ หรือไม

- ความเหมาะสมของงบประมาณ ใชงบประมาณอยางเหมาะสมทุกรายการหรือไม
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ตัวอยาง วธีิการคิดรอยละ  เชิงคุณภาพ



๑.๕ สรุปและประเมินผลการดาํเนินงาน

ดานที่ ๔ 

การจัดทําความถูกตอง

ทางวิชาการ

61



ดานที่ ๔ การจัดทําความถูกตองทางวิชาการ

งานที่ตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กําหนด ปริมาณงานที่ทําได ประเมินผลการดําเนินงาน %

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

ดานที่ ๔ การจัดทํา

ความถูกตองทางวิชาการ

1. คณะกรรมการดําเนินงานดาน 4 

ประสานงานกับผูท่ีเกี่ยวของเพื่อรวบรวม

ขอมูลมาจัดทําความถูกตองทางวิชาการ

พรรณไมแหง 19 ชนิด

48 ตัวอยาง

พรรณไมดอง 6 ชนิด

6 ตัวอยาง

เฉพาะสวน  7 ชนิด

7 ตัวอยาง

พรรณไมแหง 19 ชนิด

48 ตัวอยาง

พรรณไมดอง 6 ชนิด

6 ตัวอยาง

เฉพาะสวน  7 ชนิด

7 ตัวอยาง

100 82.5

2. จัดทําเอกสารดานท่ี 4 ความถูกตอง

ทางวิชาการ พรอมท้ังนําสงใหเรียบรอย

ทะเบียน 1 เลม 24 ชนิด

ภาพถาย 122 ภาพ

ภาพวาด 1590 ภาพ

ทะเบียน 1 เลม 24 ชนิด

ภาพถาย 122 ภาพ

ภาพวาด 1590 ภาพ

100 92.5

3. กํากับ ติดตามและสรุปผลการ

ดําเนินงาน แจงใหคณะครูทราบเพื่อหา

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแกไข

290 ปาย 24 ชนิด 290 ปาย 24 ชนิด 100 92.5

ตารางสรปุและประเมินผลการดาํเนินงาน ดานที่ ๔ การจัดทําความถูกตองทางวิชาการ  ปการศกึษา ๒๕๖๑
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ดานที่ ๔ การจัดทําความถูกตองทางวิชาการ

ตารางสรปุและประเมินผลการดาํเนินงาน ดานที่ ๔ การจัดทําความถูกตองทางวิชาการ  ปการศกึษา ๒๕๖๒
งานที่ตองดําเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กําหนด ปริมาณงานที่ทําได ประเมินผลการดําเนินงาน %

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

ดานที่ ๔ การจัดทํา

ความถูกตองทางวิชาการ

1. คณะกรรมการดําเนินงานดาน ๔ 

ประสานงานกับผูท่ีเกี่ยวของเพื่อรวบรวม

ขอมูลมาจัดทําความถูกตองทางวิชาการ

พรรณไมแหง 19 ชนิด

43 ตัวอยาง

พรรณไมดอง 7 ชนิด

7 ตัวอยาง

เฉพาะสวน  5 ชนิด

5 ตัวอยาง

พรรณไมแหง 19 ชนิด

43 ตัวอยาง

พรรณไมดอง 7 ชนิด

7 ตัวอยาง

เฉพาะสวน 5 ชนิด

5 ตัวอยาง

100 90

2. จัดทําเอกสารดานท่ี ๔ ความถูกตอง

ทางวิชาการ พรอมท้ังนําสงใหเรียบรอย

ทะเบียน 1 เลม 24 ชนิด

ภาพถาย 121 ภาพ

ภาพวาด 1590 ภาพ

ทะเบียน 1 เลม 24 ชนิด

ภาพถาย 121 ภาพ

ภาพวาด 1590 ภาพ

100 92.5

3. กํากับ ติดตามและสรุปผลการ

ดําเนินงาน แจงใหคณะครูทราบเพื่อหา

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแกไข

375 ปาย 24 ชนิด 375 ปาย 24 ชนิด 100 92.5
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รายละเอียดงาน (งานยอย) ปริมาณงานท่ีกําหนด ปริมาณงานท่ีทําได

ผลการดําเนินงาน (%)

ปริมาณ

สมบูรณ

คุณภาพ

สมบูรณ

ความถูกตองทางวิชาการ

1. ตัวอยางพรรณไมแหงและการศึกษา

พรรณไม

พรรณไมแหง  11   ชนิด  26   ตัวอยาง 

พรรณไมดอง   6   ชนิด   6    ตัวอยาง

พรรณไมเฉพาะสวน 7  ชนิด 5  ตัวอยาง  

พรรณไมแหง  11   ชนิด  26   ตัวอยาง 

พรรณไมดอง   6   ชนิด   6    ตัวอยาง

พรรณไมเฉพาะสวน 7  ชนิด 5  ตัวอยาง  

100 81.29

2. ทะเบียนพรรณไมและภาพถาย

พรรณไม

ทะเบียน 1 เลม 24 ชนิด ภาพถาย

107 ภาพ ภาพวาด 950 ภาพ

ทะเบียน 1 เลม 24 ชนิด ภาพถาย

107    ภาพ   ภาพวาด   950   ภาพ

100 83.40

3. ปายช่ือพรรณไมสมบูรณ 190 ปาย 24 ชนิด 190    ปาย   24    ชนิด 100 89.58

ดานที่ ๔ การจัดทําความถูกตองทางวิชาการ

ความถูกตองทางวิชาการ
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รายละเอียดงาน (งานยอย) ปริมาณงานท่ีกําหนด ปริมาณงานท่ีทําได

ผลการดําเนินงาน (%)

ปริมาณ

สมบูรณ

คุณภาพ

สมบูรณ

ความถูกตองทางวิชาการ

1. ตัวอยางพรรณไมแหงและการศึกษา

พรรณไม

พรรณไมแหง  9   ชนิด  18   ตัวอยาง 

พรรณไมดอง   7   ชนิด   7    ตัวอยาง

พรรณไมเฉพาะสวน 5  ชนิด 5  ตัวอยาง  

พรรณไมแหง  9   ชนิด  18   ตัวอยาง 

พรรณไมดอง   7   ชนิด   7    ตัวอยาง

พรรณไมเฉพาะสวน 5  ชนิด 5  ตัวอยาง  

100 81.29

2. ทะเบียนพรรณไมและภาพถายพรรณ

ไม

ทะเบียน 1 เลม 24 ชนิด ภาพถาย

99 ภาพ ภาพวาด 950 ภาพ

ทะเบียน 1 เลม 24 ชนิด ภาพถาย

99    ภาพ   ภาพวาด   950   ภาพ

100 83.40

3. ปายช่ือพรรณไมสมบูรณ 190 ปาย 24 ชนิด 190    ปาย   24    ชนิด 100 89.58

ดานที่ ๔ การจัดทําความถูกตองทางวิชาการ

ความถูกตองทางวิชาการ
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รายละเอียดงาน (งานยอย) ปริมาณงานท่ีกําหนด ปริมาณงานท่ีทําได

ผลการดําเนินงาน (%)

ปริมาณ

สมบูรณ

คุณภาพ

สมบูรณ

รวบรวมขอมูลฐานทรัพยากรทองถิ่น

1. จัดเตรียมเอกสารและวัสดุใน

การเก็บขอมูลฐานทรัพยากร

ทองถิ่น

- แผนการจัดการเรียนรู

- ชิ้นงานและผลงานนักเรียน 9 ใบงาน

จํานวน  180  ชิ้น

- จัดทําแผนการดําเนินงานฯ  1  แผน

- สรางแบบสัมภาษณ   9    ใบงาน

- แผนการจัดการเรียนรู

- ชิ้นงานและผลงานนักเรียน 9  ใบงาน

จํานวน  180    ชิ้น

- จัดทําแผนการดําเนินงานฯ  1   แผน

- สรางแบบสัมภาษณ   9    ใบงาน

100 100

2. ประชุมผูนําชุมชน ภูมิปญญา

ทองถิ่น และคณะกรรมการ

ดําเนินงาน

ประชุมวางแผน 3 ครั้ง ประชุมวางแผน   3    ครั้ง 100 100

3. ลงพ้ืนท่ีออกเก็บขอมูล ลงพ้ืนท่ีชุมชน 1 ชุมชน

เก็บขอมูลครบ 9 ใบงาน

ลงพ้ืนท่ีชุมชน 1 ชุมชน

เก็บขอมูลครบ  9   ใบงาน

100 100

4. เอกสารรายงานฐานทรัพยากร

ทองถิ่น

เลมรายงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน

จํานวน 3 เลม

เลมรายงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน

จํานวน 3  เลม

100 100

ดานที่ ๔ ขอมูลฐานทรัพยากรทองถ่ิน

รวบรวมขอมูลฐานทรัพยากรทองถ่ิน
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รายละเอียดงาน (งานยอย) ปริมาณงานท่ีกําหนด ปริมาณงานท่ีทําได

ผลการดําเนินงาน (%)

ปริมาณ คุณภาพ

สมบูรณ สมบูรณ

รวบรวมขอมูลฐานทรัพยากรทองถิ่น

1. จัดเตรียมเอกสารและวัสดุใน

การเก็บขอมูลฐานทรัพยากร

ทองถิ่น

- แผนการจัดการเรียนรู

- ชิ้นงานและผลงานนักเรียน 9 ใบงาน

จํานวน  180  ชิ้น

- จัดทําแผนการดําเนินงานฯ  1  แผน

- สรางแบบสัมภาษณ   9    ใบงาน

- แผนการจัดการเรียนรู

- ชิ้นงานและผลงานนักเรียน 9  ใบงาน

จํานวน  180  ชิ้น

- จัดทําแผนการดําเนินงานฯ   1  แผน

- สรางแบบสัมภาษณ   9    ใบงาน

100 100

2. ประชุมผูนําชุมชน ภูมิปญญา

ทองถิ่น และคณะกรรมการ

ดําเนนิงาน

ประชุมวางแผน 3 ครั้ง ประชุมวางแผน   3    ครั้ง 100 100

3. ลงพ้ืนท่ีออกเก็บขอมูล ลงพ้ืนท่ีชุมชน 1 ชุมชน

เก็บขอมูลครบ 9 ใบงาน

ลงพ้ืนท่ีชุมชน 1 ชุมชน

เก็บขอมูลครบ  9   ใบงาน

100 100

4. เอกสารรายงานฐานทรัพยากร

ทองถิ่น

เลมรายงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน

จํานวน 3 เลม

เลมรายงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน

จํานวน 3  เลม

100 100

รวบรวมขอมูลฐานทรัพยากรทองถ่ิน

ดานที่ ๔ ขอมูลฐานทรัพยากรทองถ่ิน
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ น้ําหนักคะแนน

(๒๐)4 3 2 1

ปริมาณงาน มีปริมาณงานมากกวา

หรือเทากับจํานวนท่ี

กําหนดไวในแผนงาน

มีปริมาณงานนอยกวา

จํานวนท่ีกําหนดไวใน

แผนงาน ไมเกิน 5

มีปริมาณงานนอยกวา

จํานวนท่ีกําหนดไวใน

แผนงาน ไมเกิน 10

มีปริมาณงานนอยกวา

จํานวนท่ีกําหนดไวใน

แผนงาน เกิน 10

8

ความสําเร็จของงาน บรรลุตามเปาหมายท่ี

กําหนดทุกรายการ

บรรลุตามเปาหมายท่ี

กําหนดเปนสวนใหญ

บรรลุตามเปาหมายท่ี

กําหนดเปนบางรายการ

ไมบรรลุตามเปาหมายท่ี

กําหนด

6

ความเหมาะสมของ

งบประมาณ

ใชงบประมาณอยาง

เหมาะสมทุกรายการ

ใชงบประมาณอยาง

เหมาะสมเปนสวนใหญ

ใชงบประมาณอยาง

เหมาะสมบางรายการ

ใชงบประมาณไม

เหมาะสม

6

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ เทียบรอยละ

19 – 20

17 – 18

14 – 16

ต่ํากวา 14

ดีมาก = 4

ดี = 3

พอใช = 2

ปรับปรุง = 1

90 – 100

80 – 89

70 – 79

ต่ํากวา 70

เกณฑการใหคะแนน
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รอยละ ระดับคณุภาพ

90 – 100

80 – 89

70 – 79

ตํ่ากวา 70

ดีมาก

ดี

พอใช

ปรับปรุง
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วิธีการคิดรอยละ  เชิงปริมาณ

รอยละเชิงปริมาณ  =   
จํานวนงานที่ทําได

จํานวนงานที่กําหนด
× ๑๐๐
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71

ตัวอยาง วธีิการคิดรอยละ  เชิงปริมาณ



วิธีการคิด เชิงคุณภาพ

ประเด็นการประเมิน : (๑)  ความถูกตองชัดเจน  

(๒)  ความสําเร็จของงาน  

(๓)  ความเหมาะสมของงบประมาณ 

รอยละเชิงคุณภาพ  =   
คะแนนท่ีทําได

คะแนนท่ีกําหนด
× ๑๐๐

- ความถูกตองชัดเจน ผลงานมีความถูกตอง ชัดเจน ทุกรายหรือไมอยางไร

- ความสําเร็จของงาน บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดทุกรายการ หรือไม

- ความเหมาะสมของงบประมาณ ใชงบประมาณอยางเหมาะสมทุกรายการหรือไม
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ตัวอยาง วธีิการคิดรอยละ  เชิงคุณภาพ
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