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๑.๖ วิเคราะหผลและปรับปรุงพัฒนางาน



ดา้นท่ี ๑ การบริหารและการจดัการ
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การวิเคราะหผ์ลและปรบัปรุงพฒันางาน

4

งานท่ีจะตองดําเนินการ ปญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

2561 2562

1. การประชุม ไมมีปญหา ไมมีปญหา -

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน -คณะกรรมการดําเนินงาน มีรายช่ือและ

ปฏิบัติงานในหลายดาน รับผิดชอบงาน

หลายหนาที่

ไมมีปญหา -ตรวจสอบการจัดต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินงานตามศักยภาพ และ

ความสามารถไมใหมีการซํ้าซอน

3. การวางแผนการดําเนินงาน/ดําเนินงาน

ตามแผน/วิเคราะหสรุป

-ความลาชาในการดําเนินงาน 

ติดตามงานแลวไมไดรับความ

รวมมือในการใหขอมูลในแตละ

ดาน

-ใหกําลังใจและขอความรวมมือจากทุก

ทานในการสงงานตามกําหนดและมกีาร

กํากับติดตามงาน อยางตอเน่ืองจาก

หัวหนางาน   และผูบริหาร

4. การพัฒนาบุคลากร ไมมีปญหา ไมมีปญหา -

5. จัดทํารายงานงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนสงให อพ.สธ.

-ไมมีที่เก็บรวบรวมเอกสาร               

ไวเปนสวนกลาง จึงไมสามารถ                

นําขอมูลมาใชไดทันที

ไมมีปญหา

-โรงเรียนอนุมัติหองงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวม

เอกสาร และอุปกรณที่เก่ียวของ  หอง

กาญจนาภิเษก 4
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ดา้นท่ี ๑ การบริหารและการจดัการ

ปการศึกษา 2561
ปญหา

การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

คณะกรรมการดําเนินงาน มีรายช่ือ

ปฏิบัติงานในหลายดาน รับผิดชอบ

งานหลายหนาที ่ทาํใหเกิดความลาชา

ในการปฏิบัติงาน

การวางแผนและปรับปรุง

พัฒนางาน
ตรวจสอบการจัดต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินงานใหม แตงต้ัง

คณะกรรมการตามศักยภาพ และ

ความสามารถไมใหมีการซํ้าซอน

ปรบัปรุงพฒันางานจนสาํเร็จและไม่มีปัญหาในปี ๒๕๖๒

การวิเคราะหผ์ลและปรบัปรุงพฒันางาน
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ดา้นท่ี ๑ การบริหารและการจดัการ

ปการศึกษา 2561
ปญหา

จัดทํารายงานงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนสงให อพ.สธ.

ไมมีที่เก็บรวบรวมเอกสาร               

ไวเปนสวนกลาง จึงไมสามารถ                

นําขอมูลมาใชไดทันที

การวางแผนและปรับปรุง

พัฒนางาน
โรงเรียนอนุมัติใหใชหองกาญจนา

ภิเษก 4 เพื่อเปนที่เก็บรวบรวม

เอกสาร และอุปกรณที่เก่ียวของ

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ปรบัปรุงพฒันางานจนสาํเร็จและไม่มีปัญหาในปี ๒๕๖๒

การวิเคราะหผ์ลและปรบัปรุงพฒันางาน
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ปการศึกษา 2562
ปญหา

การดําเนินงานตามแผน
ความลาชาในการดําเนินงาน ติดตาม

งานแลวไมไดรับความรวมมือในการให

ขอมูลในแตละดาน

การวางแผนและปรับปรุง

พัฒนางาน
ฝายบริหารใหกําลังใจและขอความ

รวมมือจากทุกทาน   ในการสงงาน

ตามกําหนดและมีการกํากับติดตาม

งาน อยางตอเน่ืองจากหัวหนางาน   

และผูบริหาร

การวิเคราะหผ์ลและปรบัปรุงพฒันางาน

ดา้นท่ี ๑ การบริหารและการจดัการ



ดานที่ ๒ การดําเนินงาน ๕ องคประกอบ
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การวิเคราะหผ์ลและปรบัปรุงพฒันางาน
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งานท่ีจะตองดําเนินการ รายละเอียด (งานยอย) ปญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

2561 2562

องคประกอบท่ี 1

การจัดปายช่ือพรรณไม

1.กําหนดพื้นที่ศึกษา ไมมีปญหา ไมมีปญหา -

2.สํารวจพรรณไมในพื้นที่ศึกษา ไมมีปญหา ไมมีปญหา -

3.ทําและติดปายรหัสประจําตน ไมมีปญหา ไมมีปญหา -

4.ต้ังช่ือหรือสอบถามช่ือและศึกษา

ขอมูลพื้นบาน                                

(ก.7 – 003 หนา 1 )

ไมครบถวนสมบูรณ

เน่ืองจากไมทราบช่ือ

ของพืชบางชนิด

ไมมีปญหา

ขอความอนุเคราะหปราชญชาวบานและภูมปิญญา

ทองถ่ินมาใหความรูแกนักเรียนและครู

5.ทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม

ไมมีปญหา ไมมีปญหา -

6.ศึกษาและบันทึกลักษณะทาง

พฤกษศาสตร                                     

(ก.7– 003 หนา 2-7 )

1.การเขียนบันทึก

(ก.7-003) ของนักเรียน

ยังไมถูกตอง

2.นักเรียนกําหนดมาตรา

ของตนไมสวนผิดพลาด

1. การลงพื้นที่พรอมกันทั้ง

โรงเรียนไมสามารถทําได

1. จัดต้ังชุมนุมสวนพฤกษศาสตรอบรมใหความรู

แกนักเรียนแกนนําเพื่อเปนที่ปรึกษา

2. จัดต้ังคณะกรรมการตรวจใบงาน เลม ก.7-003

3. ทําตารางแบงกลุมยอยเพื่อลงพื้นที่ นัดนักเรียน

มาลงพื้นที่ในชวงวันหยุด 



การวิเคราะหผ์ลและปรบัปรุงพฒันางาน

งานท่ีจะตอง

ดําเนินการ

รายละเอียด (งานยอย) ปญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

2561 2562

องคประกอบท่ี 1

การจัดปายช่ือ

พรรณไม

7. บันทึกภาพหรือวาดภาพทาง

พฤกษศาสตร

ไมมีการต้ังช่ือภาพถายแตละ

สวนของแตละชนิด เชน 

ลักษณะวัย/ลําตน/ใบ/ผล/

เมล็ด

ไมมีปญหา

-ใหนักเรียนศึกษาขอมูลจากเอกสารอางอิงใหครบถวน

-ใหนักเรียนต้ังช่ือภาพถายแตละสวนของแตละชนิดโดย

ครูตอบใหคําแนะนํา

-ใหนักเรียนถายภาพพรรณไมใหครบถวน และชัดเจน

8. ทําตัวอยางพรรณไม

(แหง/ดอง/เฉพาะสวน)

ทําตัวอยางพรรณไมแหง     

ไมครบทุกช้ิน เชน ขาดดอก

และผล

การเก็บพรรณไมแหงมีเช้ือ

รา ทําใหเกิดความเสียหาย 

ไมคงสภาพเดิม

1.มอบหมายใหนักเรียนแกนนําตรวจสอบการจัดทํา

พรรณไมแหงใหครบทุกชนิด

2. จัดพื้นที่จัดเก็บเปนสัดสวน ศึกษาวิธีการจัดเก็บพรรณ

ไมไมใหข้ึนรา

9. เปรียบเทียบขอมลูที่สรุป

(ก.7 – 003 หนา 8)

ขอมูลที่สืบคนจากเอกสารแลว

บันทึกใน ก.7 – 003 

หนา 9-10

ไมมีปญหา ไมมีปญหา -

10. จัดระบบขอมูลทะเบียน

พรรณไม (ก.7 – 005 ) ไมมีปญหา ไมมีปญหา -
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การวิเคราะหผ์ลและปรบัปรุงพฒันางาน

11

งานท่ีจะตอง

ดําเนินการ

รายละเอียด (งานยอย) ปญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

2561 2562

องคประกอบท่ี 1

การจัดทําปายช่ือ

พรรณไม

11. ทํารางปายช่ือพรรณไม

สมบูรณ ไมมีปญหา ไมมีปญหา -

12. ตรวจสอบความถูกตอง

ทางวิชาการดานพฤกษศาสตร ไมมีปญหา ไมมีปญหา -

13. ทําปายช่ือพรรณไม

สมบูรณ ไมมีปญหา ไมมีปญหา -
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วันท่ี ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑ วิทยากรทองถ่ินใหความรูกับนักเรียน

เรื่องช่ือพรรณไมในโรงเรียนตากพิทยาคม

องคประกอบที่ ๑

การจัดปายชื่อพรรณไม

ปการศึกษา 2561
ปญหา

ตั้งช่ือหรือสอบถามช่ือและศึกษา

ขอมูลพื้นบาน(ก.7 – 003 หนา 1 )

1. การศึกษาขอมูลพื้นบานไม

ครบถวนสมบูรณเน่ืองจากไมทราบช่ือ

ของพืชบางชนิดและขอมูลพื้นบานของ

พืช

การวางแผนและ

ปรับปรุงพัฒนางาน
ขอความอนุเคราะหปราชญ

ชาวบานและภูมิปญญา

ทองถ่ินมาใหความรูแก

นักเรียนและครู

ปรบัปรุงพฒันางานจนสาํเร็จและไม่มีปัญหาในปี ๒๕๖๒
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องคประกอบที่ ๑

การจัดปายชื่อพรรณไม

ปการศึกษา 2561
ปญหา

ศึกษาและบันทึกลักษณะทาง

พฤกษศาสตร (ก.7– 003 หนา 2-7 )

2. การเขียนบันทกึในเลม

(ก.๗-๐๐๓) ของนักเรียน ยังไมถูกตอง

นักเรียนกําหนดมาตราของตนไมสวน

ผิดพลาด

การวางแผนและ

ปรับปรุงพัฒนางาน
- จัดต้ังชุมนุมสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนและ

อบรมใหความรูแกนักเรียน

แกนนําเพื่อเปนที่ปรึกษา

- จัดต้ังคณะกรรมการตรวจใบ

งาน เลม ก.๗-๐๐๓

26 กรกฎาคม  2563 นักเรียนแกนนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนตรวจใบงานในเลม ก.7-003

ปรบัปรุงพฒันางานจนสาํเร็จและไม่มีปัญหาในปี ๒๕๖๒
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องคประกอบที่ ๑

การจัดปายชื่อพรรณไม

ปการศึกษา 2561
ปญหา

บันทึกภาพหรือวาดภาพทาง

พฤกษศาสตร

3. การต้ังช่ือภาพถายแตละสวน

ของพืชแตละชนิดไมครบถวน

การวางแผนและ

ปรับปรุงพัฒนางาน
-ใหนักเรียนต้ังช่ือภาพถายแต

ละสวนของแตละชนิดโดยครู

คอยใหคําแนะนํา

-ใหนักเรียนถายภาพพรรณไม

ใหครบถวน และชัดเจน

7 มิถุนายน  2561 นักเรียน

ทํากิจกรรมการถายภาพ

พรรณไมในพ้ืนท่ีศึกษา

ปรบัปรุงพฒันางานจนสาํเร็จและไม่มีปัญหาในปี ๒๕๖๒
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องคประกอบที่ ๑

การจัดปายชื่อพรรณไม

ปการศึกษา 2561
ปญหา

ทําตัวอยางพรรณไม

(แหง/ดอง/เฉพาะสวน)

4. การทําตัวอยางพรรณไมแหงไม

ครบทุกช้ิน เชน ขาดดอกและผล

การวางแผนและ

ปรับปรุงพัฒนางาน
-มอบหมายใหนักเรียนแกนนํา

ตรวจสอบการจัดทาํพรรณไม

แหงใหครบทุกชนิด

15 มิถุนายน  2563 นักเรียนจัดทําตัวอยางพรรณไมเพิ่ม

เพื่อใหครบทุกสวนทุกชนิด

ปรบัปรุงพฒันางานจนสาํเร็จและไม่มีปัญหาในปี ๒๕๖๒
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องคประกอบที่ ๑

การจัดปายชื่อพรรณไม

ปการศกึษา 2562
ปญหา

ศึกษาและบันทึกลักษณะทาง

พฤกษศาสตร    (ก.7– 003 หนา 2-7 )

1. การศึกษาและบันทึกลักษณะทาง

พฤกษศาสตร  นักเรียนไมสามารถลงพืน้ที่

ศึกษาพรอมกัน

การวางแผนและ

ปรับปรุงพัฒนางาน
1. ทําตารางแบงกลุมยอย

เพื่อลงพื้นที่                   

2. นัดนักเรียนมาลงพื้นที่

ในชวงวันหยุด 

12 กรกฎาคม  2562

นักเรียนชั้น ม.6/3

ศึกษาพืชในพ้ืนท่ีศึกษา

19 กรกฎาคม  2562

นักเรียนชั้น ม.6/4

ศึกษาพืชในพ้ืนท่ีศึกษา

6 ตุลาคม 2562นักเรียน แกน

นําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ศึกษาพืชในพ้ืนท่ีศึกษา

ปรบัปรุงพฒันางานจนสาํเร็จและไม่มีปัญหาในปี ๒๕๖๒
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องคประกอบที่ ๑

การจัดปายชื่อพรรณไม

ปการศึกษา 2562
ปญหา

ทําตัวอยางพรรณไม

(แหง/ดอง/เฉพาะสวน)

2. พรรณไมแหงที่เก็บไวมีเช้ือรา 

ทําใหการเก็บรักษาเสียหาย ไม

สามารถทาํใหคงสภาพเดิมได

การวางแผนและ

ปรับปรุงพัฒนางาน
จัดพื้นที่จัดเก็บเปนสัดสวน                       

ศึกษาวิธีการจัดเก็บพรรณไม

ไมใหข้ึนรา



การวิเคราะหผ์ลและปรบัปรุงพฒันางาน
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งานท่ีจะตองดําเนินการ รายละเอียด (งานยอย) ปญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

2561 2562

องคประกอบท่ี 2

การรวบรวมพรรณไม

เขาปลูกในโรงเรียน

1.ศึกษาขอมูลจากผังพรรณไมเดิม

และศึกษาธรรมชาติของพรรณไม
ไมมีปญหา ไมมีปญหา

-

2.สํารวจศึกษาวิเคราะหสภาพพื้นที่ การดําเนินงานในเชิงปริมาณ

สามารถปฏิบัติไดครบถวน 

แตในเชิงคุณภาพยังไมสมบูรณ

ไมมีปญหา

ดําเนินการจัดหาสื่อ อุปกรณที่ใชในการสํารวจ 

ศึกษา วิเคราะหสภาพพื้นที่ใหครบถวน ทันสมัย 

และมีคุณภาพ

3.พิจารณาคุณและสุนทรียภาพของ

พรรณไม
ไมมีปญหา ไมมีปญหา

-

4.กําหนดการใชประโยชนในพื้นที่ ไมมีปญหา ไมมีปญหา -

5.กําหนดชนิดพรรณไมจะปลูก ไมมีปญหา ไมมีปญหา -

6.ทําผังภูมิทัศน การจัดทําผังภูมิทัศนไมสมบูรณ
ไมมีปญหา

สงครูแกนนําเขารับการอบรมเรื่องการทําผังภูมิ

ทัศนและนํามาขยายผลใหแกครูและนักเรียน
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งานท่ีจะตองดําเนินการ รายละเอียด (งานยอย) ปญหา การวางแผนและปรับปรุง

พัฒนางาน2561 2562

องคประกอบท่ี 2

การรวบรวมพรรณไม

เขาปลูกในโรงเรียน

7.จัดหาพรรณไมวัสดุปลูก ไมสามารถหาพรรณไมที่

ตองการเขาปลูกในโรงเรียนได

ไมสามารถหาพรรณไม

ที่ตองการเขาปลูกใน

โรงเรียนได

ขอความอนุเคราะหจากชุมชน 

และหนวยงานในการหาพรรณ

ไมเขาปลูกที่โรงเรียนตองการ

8.การปลูกและดูแลรักษา ไมมีปญหา ไมมีปญหา -

9.ศึกษาคุณของพืชพรรณที่ปลูก

ออกแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง ไมมีปญหา ไมมีปญหา
-
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องคประกอบท่ี ๒

การรวบรวมพรรณไม

เขาปลูกในโรงเรียน

ปการศึกษา 2561
ปญหา

1. สํารวจศึกษาวิเคราะหสภาพ

พื้นท่ี การดําเนินงานในเชิงปริมาณ

สามารถปฏิบัติไดครบถวน

แตในเชิงคุณภาพยังไมสมบูรณ

การวางแผนและ

ปรับปรุงพัฒนางาน
ดําเนินการจัดหาสื่อ อุปกรณที่

ใชในการสํารวจ ศึกษา 

วิเคราะหสภาพพื้นที่                  

ใหครบถวน ทันสมัย และมี

คุณภาพ

ปรบัปรุงพฒันางานจนสาํเร็จและไม่มีปัญหาในปี ๒๕๖๒
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การวิเคราะหผ์ลและปรบัปรุงพฒันางาน

องคประกอบท่ี ๒

การรวบรวมพรรณไม

เขาปลูกในโรงเรียน

ปการศึกษา 2561
ปญหา

2. การจัดทําผังภูมิทัศนไมสมบูรณ 

ครูไมเขาใจเรื่องการจัดทําผังภูมิทัศน

การวางแผนและ

ปรับปรุงพัฒนางาน
สงครูแกนนําเขารับการอบรม

เรื่องการทําผังภูมิทัศนและ

นํามาขยายผลใหแกครูและ

นักเรียน ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖1 ครูอบรมการทําผังภูมิทัศนท่ีโรงเรียนผดุงปญญา

ปรบัปรุงพฒันางานจนสาํเร็จและไม่มีปัญหาในปี ๒๕๖๒
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การวิเคราะหผ์ลและปรบัปรุงพฒันางาน

องคประกอบท่ี ๒

การรวบรวมพรรณไม

เขาปลูกในโรงเรียน

ปการศึกษา 2561-2562

ปญหา
จัดหาพรรณไมวัสดุปลูก

โรงเรียนไมสามารถหาพรรณไมที่

ตองการเขาปลูกในโรงเรียนได

การวางแผนและ

ปรับปรุงพัฒนางาน
ขอความอนุเคราะหจาก

ผูปกครอง ชุมชน และ

หนวยงานบรจิาคพรรณไมเขา

ปลูกที่โรงเรียนตองการ
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งานท่ีจะตองดําเนินการ รายละเอียด (งานยอย) ปญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนา

งาน2561 2562

องคประกอบท่ี 3

การศึกษาขอมูลดานตางๆ

3.1 การศึกษาพรรณไมในสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.7-003)                      

ครบตามทะเบียนพรรณไม 

1) การมีสวนรวมของผูศึกษา

2) การศึกษาขอมูลพ้ืนบาน

3) การศึกษาขอมูลพรรณไม

4) การสรุปลักษณะและขอมูลพรรณไม

5) การสืบคนขอมูลพฤกษศาสตร

6) การบันทึกขอมูลเพ่ิมเติม

7) การตรวจสอบผลงานเปนระยะ

8) ความเปนระเบียบ ความตั้งใจ

- นักเรียนใสขอมูลไมครบถวน

สมบูรณ ไมกรอกขอมูลครบ                

ทุกชอง และเขียนตัวหนังสือผิด

- ขาดการบันทึกเอกสารอางอิง

ในบรรณานุกรม

-ผูเรียนขาดทักษะในการ                   

วาดภาพ บันทึกขอมูล                    

ทําใหขอมูลไมสมบูรณ

- มอบหมายใหครูผูสอนตรวจสอบความ

ถูกตองของใบงาน

- มอบหมายใหครูผูสอบตรวจสอบบันทึก

เอกสารอางอิงลงในบรรณานุกรม   ให

ครบถวน

- มอบหมายใหครูศิลปะแนะนําเทคนิคการ

วาดภาพ 

- มอบหมายใหนักเรียนแกนนํา ตรวจสอบ

การบันทึกขอมูลในใบงานใหสมบูรณ ถาไม

สมบูรณใหนํากลับไปเพ่ิมเติม

3.2 การศึกษาพรรณไมท่ีสนใจ(พืชศึกษา) 

1) การศึกษาลักษณะภายนอกภายในของ

พืชแตละสวนโดยละเอียด

2) การกําหนดเรื่องท่ีจะเรียนรูในแตละ

สวนของพืช

3)การเรียนรูแตละเรื่องแตละสวนของ

องคประกอบยอย

4)การขอมูลมาเปรียบเทียบความตางใน

แตละเรื่องในชนิดเดียวกัน

ไมมีปญหา ไมมีปญหา -
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องคประกอบท่ี ๓

การศึกษาขอมูลดานตาง ๆ

ปการศึกษา 2561
ปญหา

การศึกษาพรรณไมในสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.7-003)

ครบตามทะเบียนพรรณไม 

1. การศึกษาพรรณไมในสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.๗-๐๐๓)

- นักเรียนใสขอมูลไมครบถวน

สมบูรณ ไมกรอกขอมูลครบทุกชอง 

และเขียนตัวหนังสือผิด

- ขาดการบันทึกเอกสารอางอิงใน

บรรณานุกรม

การวางแผนและ

ปรับปรุงพัฒนางาน
- มอบหมายใหครูผูสอน

ตรวจสอบความถูกตองของ

ใบงาน  ตรวจสอบบันทึก

เอกสารอางอิงลงใน

บรรณานุกรมใหครบถวน

ปรบัปรุงพฒันางานจนสาํเร็จและไม่มีปัญหาในปี ๒๕๖๒
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การวิเคราะหผ์ลและปรบัปรุงพฒันางาน

องคประกอบท่ี ๓

การศึกษาขอมูลดานตาง ๆ

ปการศึกษา 2562
ปญหา

การศึกษาพรรณไมในสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.7-003)

ครบตามทะเบียนพรรณไม 

ผูเรียนขาดทักษะในการวาดภาพ 

บันทึกขอมูล ทําใหขอมูลไมสมบูรณ

การวางแผนและ

ปรับปรุงพัฒนางาน
- มอบหมายใหครูศิลปะ

แนะนําเทคนิคการวาดภาพ 

- มอบหมายใหนักเรียนแกน

นํา ตรวจสอบการบันทึก

ขอมูลใน   ใบงานใหสมบูรณ 

ถาไมสมบูรณใหนํากลับไป

เพิ่มเติม

19 กรกฎาคม  2562

นักเรียนแกนนําตรวจสอบการบันทึกขอมูลในเลม ก.7-003

1 กรกฎาคม 2562

ครูศิลปะแนะนําเทคนิคการวาดภาพใหนักเรียนในคาบสอน
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งานท่ีจะตองดําเนินการ รายละเอียด (งานยอย) ปญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

2561 2562

องคประกอบท่ี 4

การรายงานผลการเรียนรู

1.การรวบรวมผลการจัดการเรียนรู

ไมมีปญหา ไมมีปญหา -

2.คัดแยกสาระสําคัญและจัดใหเปน

หมวดหมู
ไมมีปญหา ไมมีปญหา

-

3.สรุปและเรียบเรียง ไมมีปญหา ไมมีปญหา -

4.เรียนรูรูปแบบการเขียนรายงาน

4.1 แบบวิชาการ

4.2 แบบบูรณาการ

ไมมีปญหา ไมมีปญหา

-

5.กําหนดรูปแบบการเขียนรายงาน
ไมมีปญหา ไมมีปญหา

-
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งานท่ีจะตองดําเนินการ รายละเอียด (งานยอย) ปญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

2561 2562

องคประกอบท่ี 4

การรายงานผลการเรียนรู

6.เรียนรูวิธีการรายงานผล

6.1 เอกสารเชนหนังสือแผนพับ

6.2 บรรยายเชนการเลานิทาน

อภิปรายสัมมนาสุนทรพจน

6.3 ศิลปะเชนการแสดงศิลปะ

พื้นบานละครรองเพลงภาพวาดทาง

พฤกษศาสตร

6.4 นิทรรศการ

ไมมีปญหา

-การจัดทําช้ินงาน เชน 

งานศิลปะ นิทรรศการ 

ตองใชเวลานาน

-ประสานงานกับกลุมสาระที่รับผิดชอบ

อยางสม่ําเสมอ

7. กําหนดวิธีการรายงานผล - ไดรับขอมูลไมครบทุก

สวนในการนํามาจัดทํา

แฟมและ   งานนําเสนอ

- ไดรับขอมูลไมครบทุก

สวนในการนํามาจัดทํา

แฟมและ   งานนําเสนอ

-ติดตาม ประสานงานผานหัวหนางานที่

รับผิดชอบแตละดาน ใหมีการนิเทศ

ติดตามขอมูลของดานที่ตนเองรับผิดชอบ
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องคประกอบท่ี ๔

การรายงานผลการเรียนรู

ปการศึกษา 2561 -2562

ปญหา
กําหนดวิธีการรายงานผล

1. โรงเรียนไมสามารถรายงานผลได

เพราะไดรับขอมูลไมครบทุกสวนใน

การนํามาจัดทําแฟมและงานนําเสนอ

การวางแผนและ

ปรับปรุงพัฒนางาน
ฝายบริหารติดตาม 

ประสานงานผานหัวหนางานที่

รับผิดชอบแตละดาน ใหมีการ

สงงานตามกําหนด

27 พฤศจกิายน  2561

ประชุมติดตามงานหัวหนา

งานแตละดานเพ่ือรวบรวม

ขอมูลมาใชในการรายงานผล 

5 พฤศจิกายน  2562

ประชุมติดตามงานหัวหนา

งานแตละดานเพ่ือรวบรวม

ขอมูลมาใชในการรายงานผล 
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องคประกอบท่ี ๔

การรายงานผลการเรียนรู

ปการศึกษา 2562

ปญหา
กําหนดวิธีการรายงานผล

2. การจัดทําช้ินงาน เชน งานศิลปะ 

นิทรรศการ ตองใชเวลานาน

การวางแผนและ

ปรับปรุงพัฒนางาน
ฝายบริหารประสานงานกับ

กลุมสาระที่รับผิดชอบติดตาม

การจัดทําช้ินงาน ใหนักเรียน

สงตามเวลาที่กําหนด

6  สิงหาคม 2562

ฝายบริหารงานวิชาการติดตาม

การทําชิ้นงานของกลุมสาระการ

เรียนรูศิลปศึกษา และติดตาม

การจัดนิทรรศการของแตละ

กลุมสาระการเรียนรูท่ีบูรณาการ

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
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งานท่ีจะตองดําเนินการ รายละเอียด (งานยอย) ปญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

2561 2562

องคประกอบท่ี 5

การนําไปใชประโยชน

ทางการศึกษา

1.การนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน                 

บูรณาการสูการเรียนการสอน

1.1 การจัดทําหลักสูตรและ                     

การเขียนแผนการสอนใหสอดคลอง

กับหลักสูตรแกนกลาง

1.2 การจัดเก็บผลการเรยีนรู

-ครูนิเทศไมตรวจ    

ความถูกตองของ

แผนการจัดการเรียนรู

อยางแทจริง ทําให                  

ตองสงแผนคืนเพื่อแกไข 

สงผลใหสงแผนไดลาชา

-ครูไมสามารถจัดทําแผน

บูรณาการงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนกับ

รายวิชาที่ตนสอนได

เน่ืองจากมีแผนการ

จัดการเรียนรู 3 สาระที่

ตองทําเพิ่มเติม

-การเก็บใบงาน ผลงาน

นักเรียนไดชา 

เพราะใบงานมีจํานวน

มากตามลําดับการเรียนรู

- ฝายบริหารกํากับติดตามการนิเทศการ

ตรวจแผนอยางตอเน่ือง 

-จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผน

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

โดยเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญมาใหความรู

-ครูผูสอนบูรณาการใบงานในระดับช้ัน

ของแตละกลุมสาระการเรียนรูรวมกัน
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งานท่ีจะตองดําเนินการ รายละเอียด (งานยอย) ปญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

2561 2562

องคประกอบท่ี 5

การนําไปใชประโยชน

ทางการศึกษา

2.การเผยแพรองคความรู

2.1 การบรรยาย

2.1.1 การสนทนา

2.1.2 การเสาวนา

2.1.3 สัมมนา/อภิปราย

2.2 การจัดแสดง

2.2.1 จัดแสดงนิทรรศการ

2.2.2 นิทรรศการประกอบบรรยายสรุป

2.2.3 จัดนิทรรศการเฉพาะเร่ือง/ประเภท

-นักเรียนเผยแพรองคความรู 

การบรรยาย เชน การสนทนา 

เสวนา สัมมนา     ไมครบทุก

ระดับชั้น

-การเผยแพรองคความรูมีเพียง

เฉพาะในโรงเรียนเทานั้น                       

ยังไมมีการเผยแพรไปสู

ภายนอก

- - ประชุมครู ชี้แจงเร่ืองประเภทของการ

เผยแพรองคความรู 

-สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนสอดแทรก

ในเร่ืองการพูดในโอกาสตางๆ ในหนวยการ

เรียนรู   ใหครบทุกระดับชั้น 

-ครูจัดสรรเวลาและสถานท่ีใหนักเรียนมี

โอกาสได บรรยายในท่ีประชุมใหครบถวน

-จัดใหมีการเผยแพรองคความรูไปสูภายนอก

เมื่อมีโอกาสตามงานนิทรรศการตางๆ

3. การจัดสรางแหลงเรียนรู

3.1 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ

3.2 การจัดแสดงพิพิธภัณฑเฉพาะเร่ือง

3.3 การจัดแสดงพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

(หมายเหตุ : จัดสรางแหลงเรียนรูตามศักยภาพ)

4. การใชการดูแลรักษาและพัฒนาแหลงเรียนรู

- - -
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องคประกอบท่ี ๕

การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา

ปการศึกษา 2561

ปญหา
การนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน                 

บูรณาการสูการเรียนการสอน

1. ครูนิเทศไมตรวจความถูกตองของ

แผนการจัดการเรียนรูอยางแทจริง ทําให

ตองสงแผนคืนเพื่อแกไข สงผลใหสงแผน

ไดลาชา

การวางแผนและปรับปรุง

พัฒนางาน
ฝายบริหารกํากับติดตามการนิเทศ

การตรวจแผนอยางตอเนื่อง 

3 กรกฎาคม 2561 บริหารกํากับติดตามการนิเทศแผนฯใหนิเทศอยางสมบูรณ

31 กรกฎาคม 2561 บริหารกํากับติดตามการนิเทศแผนฯใหนิเทศอยางสมบูรณ

ปรบัปรุงพฒันางานจนสาํเร็จและไม่มีปัญหาในปี ๒๕๖๒
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การวิเคราะหผ์ลและปรบัปรุงพฒันางาน

องคประกอบท่ี ๕

การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา

ปการศึกษา 2561

ปญหา
การเผยแพรองคความรู

นักเรียนเผยแพร  องคความรู การบรรยาย  

เชน การสนทนา เสวนา สัมมนา ไมครบทุก

ระดับช้ัน

-การเผยแพรองคความรูมีเพียงเฉพาะใน

โรงเรียนเทาน้ัน  ยังไมมีการเผยแพรไปสู

ภายนอก

การวางแผนและปรับปรุง

พัฒนางาน
- ประชุมครู ชี้แจงเร่ืองประเภทของ

การเผยแพรองคความรู 

-สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอน

สอดแทรกในเร่ืองการพูดในโอกาส

ตางๆ ในหนวยการเรียนรู   ใหครบ

ทุกระดับชั้น 

-ครูจัดสรรเวลาและสถานท่ีให

นักเรียนมีโอกาสได บรรยายในท่ี

ประชุมใหครบถวน

-จัดใหมีการเผยแพรองคความรูไปสู

ภายนอกเมื่อมีโอกาสตามงาน

นิทรรศการตางๆ

14  สิงหาคม  2561 ประชุมครู ช้ีแจง

เรื่องประเภทของการเผยแพรองคความรู 
นักเรียนทําหนังสือเลมเล็ก ๑๘ มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕๖๒

24 ธันวาคม 2561 นักเรียนเขารวมกิจกรรมการจัด

นิทรรศการเปดโลกวิชาการงานสวนพฤกษศาสตรภายใน

โรงเรียน 

24 -28 ธันวาคม 2561 นักเรียนเขารวมจัดนิทรรสการ

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมรําชูปถัมภ



การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนบูรณา
การงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

โดยเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญมาใหความรู
๒๑ – ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๖2

34

องคประกอบที่ ๑

การจัดปายชื่อพรรณไม

ปการศึกษา 2562
ปญหา

1. ครูไมสามารถจัดทําแผนบูรณา

การงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนกับรายวิชาที่ตนสอนได

เน่ืองจากมีแผนการจัดการเรียนรู 

3 สาระที่ตองทําเพิ่มเติม

การวางแผนและ

ปรับปรุงพัฒนางาน
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เขียนแผนบูรณาการงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน  โดย

เชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญมาให

ความรู



35
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องคประกอบท่ี ๕

การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา

ปการศึกษา 2562

ปญหา
การจัดเก็บผลการเรียนรู

1. การเก็บใบงาน ผลงานนักเรียนไดชา 

เพราะใบงานมีจํานวนมากตามลําดับ

การเรียนรู

การวางแผนและปรับปรุง

พัฒนางาน
ครูผูสอนในระดับชั้นบูรณาการใบ

งานของแตละกลุมสาระการเรียนรู

รวมกัน

6 กรกฎาคม 2562 ครูจัดการเรียนการสอนบูรณาการสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4



36

พืชศึกษา ตอยติ่งไทย
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งานท่ีจะตองดําเนินการ รายละเอียด (งานยอย) ปญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

2561 2562

พืชศึกษา

(ตอยติ่งไทย)

1.ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร    

ดานรูปลักษณ ราก ลําตน ใบ ดอก 

ผล และเมลด็

ไมสามารถศึกษาตอยต่ิง

ไทยครอบคลุมทุก

ประเด็น

ไมมีปญหา

กําหนดแผนการศึกษาใหครอบคลุมทุก

ประเด็น และเหมาะกับวงจรตองต่ิงไทย

2. ศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยา
ไมมีปญหา ไมมีปญหา

-

3. ศึกษาการขยายพันธุ การดูแล

รักษา การเจริญเติบโต ไมมีปญหา ไมมีปญหา

-

4. ศึกษาการนําไปใชประโยชน
ไมมีปญหา ไมมีปญหา

-
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ปการศึกษา 2561

ปญหา
ไมสามารถศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร    

ดานรูปลักษณ ราก ลําตน ใบ ดอก ผล 

และเมล็ด ครบทุกสวน ในครั้งเดียวกัน

การวางแผนและปรับปรุง

พัฒนางาน
กําหนดแผนการศึกษาใหครอบคลุม

ทุกประเด็น และเหมาะกับวงจร

ตอยต่ิงไทย

ปรบัปรุงพฒันางานจนสาํเร็จและไม่มีปัญหาในปี ๒๕๖๒



สาระที่ ๑ ธรรมชาติแหงชีวิต

39
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งานท่ีจะตองดําเนินการ รายละเอียด (งานยอย) ปญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

2561 2562

สาระการเรียนรู

ธรรมชาติแหงชีวิต

1.สัมผัสเรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพ

1.1 ศึกษาดานรูปลักษณ ไดขอมูลการเปล่ียนแปลง

และความแตกตางดานรูปลักษณ

1.2 ศึกษาดานคุณสมบัติ ไดขอมูลการเปล่ียนแปลง

และความแตกตางดานคุณสมบัติ

1.3 ศึกษาดานพฤติกรรม ไดขอมูลการเปล่ียนแปลง

และความแตกตางดานพฤติกรรม

-ศึกษาวงจรของพืชในพื้นท่ีศึกษา

มีระยะการเจริญเติบโตไมครบทุก

ระยะ

-ขาดฐานขอมูลทางพฤกษศาสตร

ท่ีใชอางอิงหรือใหนักเรียนสืบคน

ไมมีปญหา

- ทําการเพาะพืชท่ีจะศึกษาทุกระยะ

-ใหนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมใหครบทุกระยะเพิ่ม

ระยะเวลาศึกษาในชวงปดภาคเรียน เพื่อจะได

ศึกษาพืชศึกษาครบทุกสวน

- ครูและนักเรียนศึกษาและสืบคนขอมูล

เพิ่มเติม เพื่อใชเปนขอมูลสวนกลางใน

การศึกษาคนควา สอบถามความรูจากผูรู

โดยตรง เชน อาจารยมหาวิทยาลัยผูมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดาน ปราชญชาวบาน

2. เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงและความแตกตาง

2.1 รูปลักษณกับรูปกายตน

2.2 คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน

2.3 พฤติกรรมกับจิตอารมณและพฤติกรรมของตน

ไมมีปญหา ไมมีปญหา

-

3. สรุปองคความรูท่ีไดจากการศึกษาธรรมชาติแหงชีวิต
ไมมีปญหา ไมมีปญหา

-

4. สรุปแนวทางเพื่อนําไปสูการประยุกตใชในการดําเนิน

ชีวิต ไมมีปญหา ไมมีปญหา

-
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ปการศึกษา 2561

ปญหา
สัมผัสเรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพ

-ศึกษาวงจรของพืชในพื้นที่ศึกษามีระยะ

การเจริญเติบโตไมครบทุกระยะ

-ขาดฐานขอมูลทางพฤกษศาสตรที่ใช

อางอิงหรือใหนักเรียนสืบคน

การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน
- ทําการเพาะพืชท่ีจะศึกษาทุกระยะ

-ใหนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมใหครบทุกระยะ

- เพิ่มระยะเวลาศึกษาในชวงปดภาคเรียน เพื่อจะ

ไดศึกษาพืชศึกษาครบทุกสวน

- ครูและนักเรียนศึกษาและสืบคนขอมูล

เพิ่มเติม เพื่อใชเปนขอมูลสวนกลางในการศึกษา

คนควา

-สอบถามความรูจากผูรูโดยตรง เชน อาจารย

มหาวิทยาลัยผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

ปราชญชาวบาน

ปรบัปรุงพฒันางานจนสาํเร็จและไม่มีปัญหาในปี ๒๕๖๒

สาระท่ี 1 ธรรมชาติแหงชีวิต



สาระที่ 2 สรรพส่ิงลวนพันเกี่ยว

42
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งานที่จะตอง

ดําเนินการ

รายละเอียด (งานยอย) ปญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

2561 2562

สาระการเรียนรู

สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว

1.รวบรวมองคความรูท่ีไดจากการเรียนรูธรรมชาติแหงชีวิต
ไมมีปญหา ไมมีปญหา -

2. เรียนรูธรรมชาติของปจจัยชีวภาพอื่นท่ีเขามาเกี่ยวของกับ

ปจจัยหลัก

2.1 เรียนรูดานรูปลักษณ คุณสมบัติ พฤติกรรม

2.2 สรุปผลการเรียนรู

ไมมีปญหา ไมมีปญหา -

3. เรียนรูของปจจัยกายภาพ

(ดิน น้ํา แสงและอากาศ)

3.1 เรียนรูดานรูปลักษณ คุณสมบัติ

3.2 สรุปผลการเรียนรู

ไมมีปญหา ไมมีปญหา

-

4. เรียนรูธรรมชาติของปจจัยอื่นๆ (ปจจัยประกอบ เชน วัสดุ 

อุปกรณ อาคารสถานท่ี)
ไมมีปญหา ไมมีปญหา

-

5. เรียนรูธรรมชาติความสัมพันธเกี่ยวกับระหวางปจจัย

5.1 เรียนรู วิเคราะหใหเห็นความสัมพันธและสัมพันธภาพ

5.2 สรุปผลการเรียนรูดุลยภาพของความพันเกี่ยว

ไมมีปญหา ไมมีปญหา

-

6. สรุปผลการเรียนรูดุลยภาพของความพันเกี่ยว
ไมมีปญหา ไมมีปญหา

-



สาระท่ี ๓ ประโยชนแ์ทแ้ก่มหาชน
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งานที่จะตองดําเนินการ รายละเอียด (งานยอย) ปญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

2561 2562

สาระการเรียนรู

ประโยชนแทแกมหาชน

1.เรียนรูการวิเคราะหศักยภาพของปจจัย

1.1 พิจารณาศักยภาพดานรูปลักษณ

1.2 วิเคราะหศักยภาพดานคุณสมบัติ

1.3 จินตนาการศักยภาพดานพฤติกรรม

ไมมีปญหา ไมมีปญหา
-

2. เรียนรูจินตนาการเห็นคุณของศักยภาพของ                           

ปจจัยศึกษา

2.1 จินตนาการจากการวิเคราะหศักยภาพ

2.2 เรียนรูสรุปคุณของศักยภาพ ท่ีไดจากจินตนาการ

ไมมีปญหา ไมมีปญหา
-

3. สรรคสรางวิธีการ

3.1 พิจารณาคุณท่ีเกิดจากจินตนาการ

3.2 สรางแนวคิด แนวทาง วิธีการ

-เชื่อมโยงกับเนื้อหาไดยาก

-ไมมีปญหา

-มอบหมายครูแกนนําแนะนําการจัดทําแผน

บูรณาการเชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชาท่ีสอน

4. สรุปผลการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน -ผลการศึกษาใชในวงแคบหรือ

เฉพาะกลุม ไมมีปญหา

-สืบคนขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชนของ

ตอยติ่งโดยใชวิธีท่ีหลากหลาย เชนสอบถาม

จากปราชญชาวบาน สัมภาษณจากผูรู สืบคน

จาก Internet

- เผยแพรผลงานเพื่อเปนแนวทางในการตอ

ยอดนวัตกรรม/ผลการเรียนรู
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การวิเคราะหผ์ลและปรบัปรุงพฒันางาน

ปการศึกษา 2561

ปญหา
สรรคสรางวิธีการ

การเช่ือมโยงพืชศึกษากับเน้ือหาวิชาที่สอน

ไดยาก

สรุปผลการเรียนรูประโยชนแทแกมหาชน

. ผลการศึกษาใชในวงแคบหรือเฉพาะกลุม

การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน
1. มอบหมายครูแกนนําแนะนําการจัดทําแผนบูรณาการเช่ือมโยงกับเน้ือหาวิชาที่สอน

2. สืบคนขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับประโยชนของตอยต่ิงโดยใชวิธีที่หลากหลาย เชนสอบถาม

จากปราชญชาวบาน สัมภาษณจากผูรู สืบคนจาก Internet   เผยแพรผลงานเพื่อเปน

แนวทางในการตอยอดนวัตกรรม/ผลการเรียนรู

ปรบัปรุงพฒันางานจนสาํเร็จและไม่มีปัญหาในปี ๒๕๖๒

สาระท่ี 3 ประโยชนแทแกมหาชน
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การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน
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50

งานที่จะตอง

ดําเนินการ

รายละเอียด (งานยอย) ปญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

2561 2562

การสํารวจและจัดทาํ

ฐานทรัพยากรทองถิ่น
1.การเก็บขอมูลพื้นฐานในทองถิ่น -ความไมสมบูรณของขอมูลจาก

หนวยงานรัฐในทองถิ่น ไมมีปญหา

-ประสานงานลวงหนาผานผูรับผิดชอบโดยตรง

2. การเก็บขอมูลการประกอบอาชีพในทองถิ่น ไมมีปญหา ไมมีปญหา -

3. การเก็บขอมูลดานกายภาพในทองถิ่น ไมมีปญหา ไมมีปญหา -

4. การเก็บขอมูลประวัติหมูบาน วิถี ชุมชน ไมมีปญหา ไมมีปญหา -

5. การเก็บขอมูลการใชประโยชนของพืชในทองถิ่น ทะเบียน

พรรณไมในชุมชน

การเก็บขอมูลการใชประโยชนของ

พืชในทองถิ่น ทะเบียนพรรณไมใน

ชุมชนไมสมบูรณ เนื่องจากเปนชุมชน

เมือง

ไมมีปญหา

-ติดตอเกษตรอําเภอเพ่ือขอขอมูลการลงทะเบียน                     

ปลูกพืช

6.การเก็บขอมูลการใชประโยชนสัตวในทองถิ่น ทะเบียน

พันธุสัตวในชุมชน

การเก็บขอมูลการใชประโยชนสัตวใน

ทองถิ่น ทะเบียนพันธุสัตวในชุมชนไม

สมบูรณ เนื่องจากเปนชุมชนเมือง

ไมมีปญหา

-ติดตอเกษตรอําเภอเพื่อขอขอมูลการลงทะเบียนสัตว

เล้ียง
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งานที่จะตอง

ดําเนินการ

รายละเอียด (งานยอย) ปญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

2561 2562

การสํารวจและจัดทาํ

ฐานทรัพยากรทองถิ่น
7.การสํารวจเก็บขอมูลการใชประโยชนชีวภาพอื่น ๆ

ทะเบียนชีวภาพอื่น ๆในชุมชน

-ไมคอยพบชีวภาพอื่น ๆ ท่ีไมใชพืช

และสัตว  เชน เห็ด เนื่องจากออก

ตามฤดูกาล

ไมมีปญหา

-กําหนดชวงเวลาเก็บขอมูลใหสอดคลองกับ

สภาพทองถิ่นโดยอางอิงขอมูลจากคนในพื้นท่ี

8. การเก็บรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น -จํานวนวิทยากรผูใหความรู             

แกนักเรียนไมเพียงพอ

ไมมีปญหา -ศึกษาจากแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือหรืองานวิจัย

ตางๆ

9. การรวบรวมขอมูลแหลงทรัพยากรธรรมชาติและ

โบราณคดี

ไมมีปญหา ไมมีปญหา

10. การจัดทํารายงานผลการสํารวจและจัดทําฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น ไมมีปญหา ไมมีปญหา
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การวิเคราะหผ์ลและปรบัปรุงพฒันางาน

ปการศึกษา 2561

ปญหา
การเก็บขอมูลพื้นฐานในทองถ่ิน

1. การเก็บขอมูลพื้นฐานในทองถ่ินไม

สมบูรณ

2. การเก็บขอมูลการใชประโยชนของพืช

ในทองถ่ิน ทะเบียนพรรณไมในชุมชนไม

สมบูรณ เน่ืองจากเปนชุมชนเมอืง

3. การเก็บขอมูลการใชประโยชนสัตวใน

ทองถ่ิน ทะเบียนพันธุสัตวในชุมชนไม

สมบูรณ เน่ืองจากเปนชุมชนเมือง

การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน
1. ประสานงานกับหนวยงานทองถ่ินโดยตรง

ลวงหนาผานผูรับผิดชอบ

2. ติดตอเกษตรอําเภอเพื่อขอขอมูลการ

ลงทะเบียนปลูกพืช

3. ติดตอเกษตรอําเภอเพื่อขอขอมูลการ

ลงทะเบียนสัตวเลีย้ง

การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน

ปรบัปรุงพฒันางานจนสาํเร็จและไม่มีปัญหาในปี ๒๕๖๒
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การวิเคราะหผ์ลและปรบัปรุงพฒันางาน

ปการศึกษา 2561

ปญหา(ตอ)
การสํารวจเก็บขอมูลการใชประโยชน

ชีวภาพอื่น ๆทะเบียนชีวภาพอื่น ๆใน

ชุมชน

1. การสํารวจเก็บขอมูลการใชประโยชน

ชีวภาพอื่นๆ ทะเบียนชีวภาพอื่นๆในชุมชน 

ไมสมบูรณ เชน เห็ด ออกตามฤดูกาล

การเก็บรวบรวมภูมิปญญาทองถ่ิน

2. จํานวนวิทยากรผูใหความรูแกนักเรียน

ไมเพียงพอ

การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน
1. กําหนดชวงเวลาเก็บขอมูลใหสอดคลองกับ

สภาพทองถ่ินโดยอางอิงขอมูลจากคนในพื้นที่

2. แบงนักเรียนเปนกลุมเขาศกึษาเปน

ชวงเวลา

การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน

ปรบัปรุงพฒันางานจนสาํเร็จและไม่มีปัญหาในปี ๒๕๖๒
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ดานท่ี ๓ ผลการดําเนินงาน 
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การวิเคราะหผ์ลและปรบัปรุงพฒันางาน

งานที่จะตองดําเนินการ รายละเอียด (งานยอย) ปญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

2561 2562

ดานท่ี 3

ผลการดําเนินงาน
๑. การรวบรวมผลงานการดําเนินงาน การรวบรวมทําไดชา

เนื่องจากงานแตละงาน

เสร็จไมทันตามกําหนด

การรวบรวมทําไดชา

เนื่องจากงานแตละงาน

เสร็จไมทันตามกําหนด

-มอบหมายใหหัวหนางานนิเทศติดตาม

การสงงานใหตรงตามกําหนด

๒. การประเมินผลการดําเนินงาน ๓ ดาน ไมมีปญหา ไมมีปญหา -
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การวิเคราะหผ์ลและปรบัปรุงพฒันางาน

ปการศึกษา 2561-2562

ปญหา
การรวบรวมผลงานการดําเนินงาน

การรวบรวมผลการดําเนินงานทําไดชา ไม

ตรงตามเวลาที่กําหนด

การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน
1. มอบหมายใหหัวหนางานนิเทศติดตามการ

สงงานใหตรงตามกําหนด

2. ฝายบริหารใหกําลังใจ และติดตามการสง

งานอยางตอเน่ือง

ดานท่ี ๓ ผลการดําเนินงาน



57

ดานที่ ๔ ความถูกตองทางวิชาการดานพฤกษศาสตร
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การวิเคราะหผ์ลและปรบัปรุงพฒันางาน

งานที่จะตองดําเนินการ รายละเอียด (งานยอย) ปญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน

2561 2562

ดานท่ี 4

ความถูกตองทางวิชาการ

ดานพฤกษศาสตร

1. การเก็บรวบรวมผลการดําเนินงาน ความ

ถูกตองทางวิชาการ ไมมีปญหา ไมมีปญหา -

๒. การซอมแซมและปรับปรุงผลงาน ไมมีปญหา ไมมีปญหา -

ไม่มีปัญหาทั้งในปี 2561 - ๒๕๖๒



59


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	�ด้านที่ ๑ การบริหารและการจัดการ
	การวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	�ด้านที่ ๒ การดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบ
	การวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน
	การวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน
	การวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	การวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน
	การวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	การวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	การวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน
	การวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	การวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน
	การวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน �โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้�๒๑ – ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๖2
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	การวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน
	Slide Number 38
	�สาระที่ ๑ ธรรมชาติแห่งชีวิต
	การวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน
	Slide Number 41
	�สาระที่ 2 สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
	การวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน
	�สาระที่ ๓ ประโยชน์แท้แก่มหาชน
	การวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	การวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน
	การวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59

