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กิตติกรรมประกาศ 
  

ขอบคุณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ให้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ การรายงานผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียนฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี โดยมี นางเพ็ญศรี พืชพันธ์ นางประสพศรี เตมียบุตร  นายจรัญ  ไล้ทองค า 
นางรัชนีนรินทร์  คลังเงินวรากร  นางสาวประนอม รัตนชัย และนางพันทิพา สิงหัษฐิต ที่ปรึกษาประสานงาน 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเขตภาคเหนือตอนล่าง และนายเฉลิมพล ขยันกิจ เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ที่ให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจสอบความถูกต้องด้านวิชาการจน
ครบถ้วนสมบูรณ ์
 ขอขอบพระคุณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความ
ช่วยเหลือ แนะน า เป็นที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนตากพิทยาคมคณะครู 
นักเรียน นักการภารโรง และบุคลากรทุกท่านของโรงเรียนตากพิทยาคม ที่ช่วยกันด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 ขอขอบคุณผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้ข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จนส าเร็จตามเป้าหมาย 
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ค าน า 
 

 โรงเรียนตากพิทยาคม  ได้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และ
ร่วมสนองพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชด าริบางประการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชว่า “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควรใช้
วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณ
ต่อไป การใช้วิธีการสอน การอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดอันตรายแก่ตนเองท าให้
เด็กเกิดความเครียดซึ่งเป็นผลเสียต่อประเทศในระยะยาว” โดยได้ด าเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกให้เยาวชน ครู ตลอดจนบุคลากรทุกคนรักและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชด าริ
ของพระองค์ท่าน ด้วยการด าเนินงานทั้ง ๕ องค์ประกอบ พืชศึกษา และ 3 สาระการเรียนรู้จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
 การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนส่งผลต่อความสามารถในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของ
นักเรียน พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมได้อีกทางหนึ่งด้วย  
 โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางแก่
ผู้สนใจที่จะด าเนินการดังกล่าวต่อไปได้เป็นอย่างดี 
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สารบัญ 
 

เรื่อง                    หน้า 
กิตติกรรมประกาศ           ก 
ค าน า             ข 
สารบัญ               ค 
บทน า             ๑ 
ด้านที่ ๑ การบริหารและการจัดการ         ๖ 

๑.๑ โรงเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    ๗ 
 ๑) รายงานการประชุม          ๘ 
  - วาระการประชุมเรื่องเก่ียวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๙ 
  - รายชื่อ ลายมือชื่อ คณะกรรมการสถานศึกษา และ หรือคณะกรรมการสถานศึกษา  ๕4 

  ขั้นพ้ืนฐาน และหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง 
  กับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

 ๒) หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม                73 
  - บันทกึการประชุม ปีการศึกษา ๒๕๖๑               74 
  - ภาพถ่ายการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน            ๑20 

   ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน       ๑๓2 

 ๑) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๑๓3 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๑                   
2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๔ ด้าน 136 

     ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ๕ องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน        ๑42 
     ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 4) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานพืชศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน         163 
     ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 5) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน ๓ สาระการเรียนรู้           ๑๖9 

    งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
6) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฐานทรัพยากรท้องถิ่น 184 

๑.๓ วางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู้      193 
 ๑) แผนการด าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน        193 
     ร่วมกับแผนงานประจ าปีของโรงเรียน  
 - ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางกับงานสวนพฤกษศาสตร์         202
 โรงเรียน  

- ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง 275
กับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) 
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สารบัญ (ต่อ)  

     
เรื่อง                   หน้า 

- ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง 290
กับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พืชศึกษา (๓ สาระ)   

- ผังมโนทัศน์ ๕ องค์ประกอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๑        321 
- ผังมโนทัศน์พืชศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  330 
- ผังมโนทัศน์ 3 สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  332 
- ผังมโนทัศน์บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 336 
(บูรณาการฐานทรัพยากร) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
- โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 338 
- ตารางแสดงรายละเอียดงาน ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 352 

  และระยะเวลาในการด าเนินงาน 
๒) การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 374 
๓) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเขียนแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 381
แสดงให้เห็นวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจนในทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  

- ผังมโนทัศน์แสดงการวางแผนในการจัดท าแผนการเรียนรู้บูรณาการ 382 
  งานสวนพฤกษศาสตร์  โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ 
- ผังมโนทัศน์แสดงการวางแผนในการจัดท าแผนการเรียนรู้บูรณาการ 392 
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พืชศึกษา 
- ตารางสรุปจ านวนแผนการจัดการเรียนรู้ 399 

๑.๔ ด าเนินงานตามแผน 401 
 ๑) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 402 
 ๒) หนังสือเชิญประชุม 418 
 ๓) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม 422 

๑.๕ สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 426 
 ๑) ผลการด าเนินงาน ๕ องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 427 
 ๒) ผลการด าเนินงานพืชศึกษา 438 
 3) ผลการด าเนินงาน 3 สาระการเรียนรู้ 441 
 ๔) การจัดท าความถูกต้องทางวิชาการ 449 

๑.๖ วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน 466 
 ๑) ตารางวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 468 

    ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
๒) ตารางวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  470 
    ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ 



จ 
 
 

สารบัญ (ต่อ)  
     

เรื่อง                   หน้า 
๓) ตารางวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 480
ด้านที่ 2 การด าเนินงาน พืชศึกษา 
4) ตารางวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 481 
๓ สาระการเรียนรู (ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว และประโยชนแท้แก่มหาชน) 
๕) ตารางวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 487
การส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
๖) ตารางวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  489 
ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน 

๑.๗ รายงานการด าเนินงานให้ อพ.สธ. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 491 
1) หลักฐานประกอบ 492 

- ทะเบียนพรรณไม้ 493 
- ตัวอย่าง ก.๗ – ๐๐๓  503 
- ตัวอย่างพรรณไม้ (พรรณไม้แห้ง) 515 
- ตัวอย่างพรรณไม้ (พรรณไม้ดอง) 517 
- ตัวอย่างพรรณไม้ (พรรณไม้เฉพาะส่วน) 519 
- ตัวอย่างใบงาน 522 
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สารบัญภาพ 
 

  หน้า 

๑. ภาพถ่ายรายชื่อ ลายมือชื่อ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 56 
    มัธยมศึกษา เขต 38  ครั้งที่ ๔/2561 
๒. ภาพถ่ายรายชื่อ ลายมือชื่อ เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม    ๕8 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๓. ภาพถ่ายรายชื่อ ลายมือชื่อ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา    ๖0 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 38  ครั้งที่ ๖ / 2561 
4. ภาพถ่ายรายชื่อ ลายมือชื่อการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   ๖6 
    ครั้งที่ ๘/๒๔๖๑ 
5. ภาพถ่ายรายชื่อ ลายมือชื่อการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ๖7 
    ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
6. ภาพถ่ายรายชื่อ ลายมือชื่อการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์    ๖8 
      โรงเรียนตากพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
7. ภาพถ่ายรายชื่อ ลายมือชื่อการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์    69 
      โรงเรียนตากพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
8. ภาพถ่ายรายชื่อ ลายมือชื่อการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์    ๗0 
      โรงเรียนตากพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
9. ภาพถ่ายรายชื่อ ลายมือชื่อการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์    ๗1 
      โรงเรียนตากพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
๑0. ภาพถ่ายรายชื่อ ลายมือชื่อการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์    ๗2 
      โรงเรียนตากพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
๑1. ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนตากพิทยาคม  ๑๒1 
      ครั้งที่ 4/2561 
๑2. ภาพถ่ายการประชุมการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 / 2561  ๑๒๒ 
13. ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตากพิทยาคม  ๑๒๓ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ครั้งที่ 6/2561 
14. ภาพถ่ายการประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ๑๒๔ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ครั้งที่ 6/2561 
15. ภาพถ่ายการประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ๑๒๕ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ครั้งที่ 6/2561 
16. ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ๑๒๖ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ครั้งที่ 1/2561 
17. ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ๑๒๗ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ครั้งที่ 1/2561 
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18. ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ๑๒๘ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ครั้งที่ 1/2561 
19. ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ๑๒๙ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ครั้งที่ 1/2561 
๒0. ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ๑๓๐ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ครั้งที่ 1/2561 
๒1. ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ๑๓1 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ครั้งที่ 1/2561 
๒2. ภาพถ่ายค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๔ ด้าน  ๑๓4 
๒3. ภาพถ่ายค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน ๕ องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ๑43 
๒4. ภาพถ่ายค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานพืชศึกษา  ๑64 
25. ภาพถ่ายค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน ๓ สาระการเรียนรู้  ๑70 
26. ภาพถ่ายค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  185 
27. ภาพถ่ายปกแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ๑96 
28. ภาพถ่ายหนังสือเชิญประชุม ภาคเรียนที่ ๑  420 
29. ภาพถ่ายหนังสือเชิญประชุม ภาคเรียนที่ ๒  ๔21 
๓0. ภาพถ่ายหนังสือขอขอบคุณการเข้าร่วมประชุม ภาคเรียนที่ ๑  ๔24 
๓1. ภาพถ่ายหนังสือขอขอบคุณการเข้าร่วมประชุม ภาคเรียนที่ ๒  ๔25 
๓2. ภาพถ่ายรูปเล่มแสดงทะเบียนพรรณไม้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ๔94 
๓3. ภาพถ่ายตัวอย่างเอกสาร ก.๗-๐๐๓  504 
๓4. ภาพถ่ายตัวอย่างพรรณไม้แห้ง  516 
๓5. ภาพถ่ายตัวอย่างพรรณไม้ดอง  518 
36. ภาพถ่ายตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน  520 
37. ภาพถ่ายตัวอย่างใบงาน  ๕23 
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สารบัญตาราง 
 

            หน้า 
1. ตารางสรุปจ านวนครั้งในการประชุมในแต่ละปีของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปีการศึกษา 2561  10 
2. ตารางสรุปจ านวนครั้งในการประชุม ปีการศึกษา 2561  ๕5 
3. ตารางแสดงรายการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑97 
    และเงินรายได้สถานศึกษา ในการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
4. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 203 

5 องค์ประกอบ  ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒561 
5. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 276

บูรณาการพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย)  ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๖. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 290

พืชศึกษา (๓ สาระ) 
๗. ตารางแผนการด าเนินงานด้านการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๓53 
๘. ตารางปฏิทินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ 375 
๙. ตารางสรุปจ านวนแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 400 
10. ตารางการสรุปรายรับ รายจ่ายในการด าเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 403 
๑1. ตารางสรุปจ านวนหนังสอืเชิญประชุมในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 419 
๑2. ตารางสรุปจ านวนหนังสอืขอบคุณผู้ร่วมประชุมในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 423 
๑3. ตารางสรุปและประเมินผลการด าเนินงานด้านการบริหาร 429 
      และการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๑4. ตารางสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ 430 
๑5. ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพของการปฏิบัติงาน 5 องค์ประกอบ 437 
๑6. ตารางสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน พืชศึกษา   439 
๑7. ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพของการด าเนินงาน  พืชศึกษา 440 
๑8. ตารางสรุปและประเมินผลการด าเนินงานพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย)   442 
19. ตารางสรุปและประเมินผลการด าเนินงานสาระธรรมชาติแห่งชีวิต ประจ าปี 2561 443 
20. ตารางสรุปและประเมินผลการด าเนินงานสาระสรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว ประจ าปี 2561 444 
๒1. ตารางสรุปและประเมินผลการด าเนินงานสาระประโยชน์แท้แก่มหาชน  ประจ าปี 2561 445 
๒2. ตารางสรุปและประเมินผลแผนงานด้านที่ 3 ประจ าปี 2561 446 
๒3. ตารางสรุปและประเมินผลแผนงานด้านที่ 4 447 
๒4. ตารางสรุปและประเมินผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ประจ าปี 2561 448 
๒5. ตารางสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน ด้านที่ ๔ การจัดท าความถูกต้องทางวิชาการ 450 
๒6. ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพของการด าเนินงาน ด้านที่ ๔  452 
      การจัดท าความถูกต้องทางวิชาการ 
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๒7. ตารางแสดงแบบประเมินผลการด าเนินงาน โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 453   

ด้านที่ ๒ (๕ องค์ประกอบ) และพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) 
๒8. ตารางแสดงแบบประเมินผลการด าเนินงาน โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 454

ด้านที่ ๑ การบริหารและการจัดการ และด้านที่ ๓ ผลการด าเนินงาน 
๒9. ตารางสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน ด้านที่ ๓ ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 457

การประเมินเชิงปริมาณ ด้านที่ ๓ ผลการด าเนินงาน 
30. ตารางสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน ด้านที่ 2 การด าเนินการ 458 
๓1. ตารางสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน ความถูกต้องทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 461

การประเมินเชิงปริมาณ ด้านที่ ๔ ความถูกต้องทางวิชาการ 
๓2. ตารางสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน ๕ องค์ประกอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 463 
๓3. ตารางสรุปและประเมินการด าเนินงานพืชศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 464 
๓4. ตารางสรุปและประเมินผลการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 465 
๓5. ตารางวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  468 
      ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
๓6. ตารางวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  470 
      ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ 
๓7. ตารางวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พืชศึกษา 480 
๓8. ตารางวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๓ สาระการเรียนรู้ 481 
๓9. ตารางวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  487 
      การส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
40. ตารางวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  489 
      ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
๔1. ตารางแสดงทะเบียนพรรณไม้ 495 
   
 
 

 


