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๒ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ขอบคุณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ให้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ การรายงานผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียนฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยมี นางเพ็ญศรี พืชพันธ์ นายจรัญ  ไล้ทองคำ นางรัชนีนรินทร์  คลัง
เงินวรากร  นางสาวประนอม รัตนชัย และนางพันทิพา สิงหัษฐิต ที ่ปรึกษาประสานงาน งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนเขตภาคเหนือตอนล่าง และนายชนันต์ติณณ์ เทียนทวง เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้านวิชาการ
จนครบถ้วนสมบูรณ ์
 ขอขอบพระคุณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการทุกท่านที่ให้
ความช่วยเหลือ แนะนำ เป็นที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโ รงเรียนตากพิทยาคม
คณะครู นักเรียน นักการภารโรง และบุคลากรทุกท่านของโรงเรียนตากพิทยาคม ที่ช่วยกันดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 ขอขอบคุณผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้
ข้อมูลด้านต่างๆ ในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จนสำเร็จตามเป้าหมาย 
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๓ 
 

คำนำ 
 

 โรงเรียนตากพิทยาคม  ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
และร่วมสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริบาง
ประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชว่า “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ
นั้นควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและ
อนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอน การอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิด
อันตรายแก่ตนเองทำให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งเป็นผลเสียต่อประเทศในระยะยาว” โดยได้ดำเนินงานงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพ่ือเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ครู ตลอดจนบุคลากรทุกคนรักและอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริของพระองค์ท่าน ด้วยการดำเนินงานทั้ง ๕ องค์ประกอบ พืชศึกษา และ 3 
สาระการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกระดับชั้น 
 การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนส่งผลต่อความสามารถในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของ
นักเรียน พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมได้อีกทางหนึ่งด้วย  
 โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางแก่
ผู้สนใจที่จะดำเนินการดังกล่าวต่อไปได้เป็นอย่างดี 
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๔ 
 

สารบัญ 
                        หน้า 

กิตติกรรมประกาศ          ก 
คำนำ            ข 
สารบัญ                     ค 
บทนำ                     ๑ 
๑.๑ โรงเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน             ๗ 

๑) รายงานการประชุม                  9 
 - วาระการประชุมเรื่องเก่ียวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒           ๙ 
 - รายชื่อ ลายมือชื่อ คณะกรรมการสถานศึกษา และ หรือคณะกรรมการสถานศึกษา         35 
             ขั้นพ้ืนฐาน และหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง 

กับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
๒) หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม        

 - บันทึกการประชุม ปีการศึกษา ๒๕๖๒              48 
 - ภาพถ่ายการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒         82 
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน           88 

๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๔ ด้าน          89 
 ปีการศึกษา ๒๕๖2 

๒) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน         97 
          ปีการศึกษา ๒๕๖2 

๓) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานพืชศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน      117 
 ปีการศึกษา ๒๕๖2 

4) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน 3 สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562      123 
๑.๓ วางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู้           124 

๑) แผนการดำเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน      126 
          ร่วมกับแผนงานประจำปีของโรงเรียน  
          - ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน      ๑33 

- ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน        205 
   พืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย)  
 - ผังมโนทัศน์ ๕ องค์ประกอบ ปีการศึกษา ๒๕๖2                   219 
 - ผังมโนทัศน์พืชศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2                     221 
 - ผังมโนทัศน ์3 สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖2                   223 

- ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางบูรณาการ 3 สาระการเรียนรู้            224 
   กับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                
 - โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                    275 
 - ตารางแสดงรายละเอียดงาน ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณและระยะเวลา          291 
             ในการดำเนินงาน 



๕ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
            

                                หน้า 

๒) การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน            315 
      ๓) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเขียนแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                324 
 แสดงให้เห็นวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจนในทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  
 - ผังมโนทัศน์แสดงการวางแผนในการจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการ                 325 
            งานสวนพฤกษศาสตร์  โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ 
 - ผังมโนทัศน์แสดงการวางแผนในการจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการ                 335 
            งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พืชศึกษา 
 - ผังมโนทัศน์แสดงการวางแผนในการจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการ                 344 
            งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3 สาระการเรียนรู้ 
 - ตารางสรุปจำนวนแผนการจัดการเรียนรู้                    348 
๑.๔ ดำเนินงานตามแผน              376 
      ๑) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                 377 
      ๒) หนังสือเชิญประชุม                                394 
      ๓) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม            397 
๑.๕ สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน                               400 
      ๑) ผลการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                  401 
      ๒) ผลการดำเนินงานพืชศึกษา                               415 
      3) ผลการดำเนินงาน 3 สาระการเรียนรู้                     420 
      ๔) การติดตามผลการดำเนินงาน                      424 
      ๕) การจัดทำความถูกต้องทางวิชาการ                      430 
      ๖) เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน                     401 
๑.๖ วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน                      472     
๑) วิเคราะห์ปัญหา และหาข้อสรุป วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป      473 
๑.๗ รายงานผลการดำเนินงานให้ อพ.สธ. ปีการศึกษา ๒๕๖๒                            492 
ภาคผนวก 
 ทะเบียนพรรณไม ้                                496 

ตัวอย่าง ก.๗ – ๐๐๓ หน้าปก – หน้าที่ ๑๐ พืชศึกษา                   505 
ตัวอย่างพรรณไม้ (พรรณไม้แห้ง/พรรณไม้ดอง)                    517 
ตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน                      529 

 ตัวอย่างใบงาน                                 535 
 

 
 



๖ 
 

 

สารบัญภาพ 
            
                 หน้า 

๑. ภาพถ่ายรายชื่อ ลายมือชื่อ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       ๒๗ 
    มัธยมศึกษา เขต 38 ครั้งที่ 1 / 256๒ 
๒. ภาพถ่ายรายชื่อ ลายมือชื่อ คณะกรรมการภาคีเครือข่าย ๔ ฝ่าย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        ๒๘ 
    มัธยมศึกษา เขต 38 ครั้งที่ 2 / 256๒ 
๓. ภาพถ่ายรายชื่อ ลายมือชื่อ คณะกรรมการภาคีเครือข่ายโรงเรียนตากพิทยาคม         ๒๙ 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 38 ครั้งที่ 2 / 256๒ 
๔. ภาพถ่ายรายชื่อ ลายมือชื่อ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา          3๐ 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ครั้งที่ 6 / 256๒ 
๕. ภาพถ่ายรายชื่อ ลายมือชื่อการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน        ๓๖ 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
๖. ภาพถ่ายรายชื่อ ลายมือชื่อการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน        ๓๗ 
    โรงเรียนตากพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๘  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
๗. ภาพถ่ายรายชื่อ ลายมือชื่อการประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนตากพิทยาคม      ๓๘ 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๘ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
๘. ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนตากพิทยาคม        ๕๘ 
    ครั้งที่ 1 / 256๒ 
๙. ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่าย ๔ ฝ่าย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       ๕๙ 
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บทนำ 

ความสำคัญและที่มา 
 

 ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช  ความว่า “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็ก
เห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที ่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่ อไป การใช้
วิธีการการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง 
จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียเกิดแก่ประเทศในระยะยาว” ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๓๖ ณ อาคารที่ประทับในสำนักชลประทาน เขต ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่มาของการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 โรงเรียนตากพิทยาคม ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริจัดตั้ง “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับ
พืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ และความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชต่อไป 
 สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพรรณพืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับ
สภาพถิน่อาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ และการรักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่าง
พรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอ่ืนๆ พรรณพืชที่ทำการรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูล 
และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งใช้ใน
การศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อเนื่องในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ 
 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นการอิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมีการรวบรวม
พรรณไม้ที่มีชีวิตมีแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ที่มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่าง
พรรณไม้ พรรณไม้ดอง มีการรวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกในโรงเรียน และมีการบันทึก รายงาน
ข้อมูลที่สืบค้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มีมุมสำหรับศึกษา ค้นคว้า มีการนำไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียน
การสอนวิชาต่างๆ โดยดำเนินการสอดคล้องกับท้องถิ่น เป็นไปด้วยความสมัครใจ และความพร้อมของ
โรงเรียน 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริและพระราชทานแนว
ทางการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชวโรกาสต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
 วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ณ อาคารที่ประทับ ในสำนักงานชลประทาน เขต ๑ ถนนทุ่งโฮเต็ล 
จังหวัดเชียงใหม่ ทรงมีพระราชปรารภถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทางจังหวัดนนทบุรี ทรงเห็นมี พรรณ
ไม้เก่าๆ อยู่มาก เช่น ทุเรียนบางพันธุ์อาจยังคงมีลักษณะดีอยู่แต่สวนเหล่านี้จะเปลี่ยนสภาพไปจึงทรงห่วงว่า
พรรณไม้เหล่านั้นจะหมดไป สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานแนว
ทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไว้ว่า “ควรอนุรักษ์พันธุ์ที่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจไว้ด้วย และทรงมีพระราชดำริให้
ทำศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช โดยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงลักษณะของพืชออกมาเป็นภาพสี
ได้ เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงค้นคว้า” 
 นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้หาวิธีดำเนินการให้มีข้อมูลที่
จะได้รู้ว่าใครทำอะไร เกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหน่วยงานต่างๆ ให้สื่อถึงกันในระบบเดียวกันได้ และทรงให้
หาวิธีการที่จะทำให้เด็กสนใจในพืชพรรณต่างๆ และเกิดความสงสัยตั้งคำถามตนเองเกี่ยวกับพืชพรรณที่ตน



๑๐ 
 

สนใจนั้น ซึ่งจะนำไปสู่การศึกษาทดลองค้นคว้าวิจัยอย่างง่ายๆ โรงเรียนที่ไม่มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
นัก ก็สามารถดำเนินการได้ หากอาจารย์ในโรงเรียนต่างๆ ทำได้ดังนี้ ก็จะช่วยให้เด็กเป็นคนฉลาด ให้ไว้ ณ 
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
 เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชทานพระราโชวาทให้คณะกรรมการอำนวยการ 
คณะกรรมการบริหาร ผู้ร่วมสนองพระราชดำริ และผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ที่ เฝ้าทูลละอองพระบาทให้การ
ประชุมประจำปีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มีรับสั่งชัดเจนเกี่ยวกับเรื ่อง
ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ความว่า “สำหรับเรื่องของโรงเรียนนั้น ก็ได้มีประสบการณ์ในการที่ไป
เยี่ยมโรงเรียนในภาคต่างๆ มาหลายแห่ง ก็เห็นว่าเรื่องที่จะสอนให้นักเรียนหรือให้เด็กมีความรู้ และมีความ
รักในทรัพยากร คือ ความรักชาติรักแผ่นดินนี้ ก็คือรักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเขา การที่จะให้เขารักษา
ประเทศชาติหรือสมบัติของเขานั้น ทำได้โดยก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ถ้าใครไม่รู ้จักกันเราก็ไม่มี
ความสัมพันธ์ ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้เขารู้จักว่าสิ่งนั้นคืออะไร หรือว่าทำงานก็จะรู้สึกชื่นชม 
และรักหวงแหนในสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และจะทำให้เกิดประโยชน์ได้ เคยได้แนะนำโรงเรียนต่างๆ ที่ได้ ไป
เยี่ยม ไม่เฉพาะแต่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ โรงเรียนทั่วๆไปด้วยว่า นอกจากเรื่องของพืชพรรณแล้ว สิ่ง
ที่มีในธรรมชาติ สิ่งที่หาได้ง่ายๆ นั้นก็อาจจะเป็นอุปกรณ์การสอนในวิชาต่างๆ ได้หลายอย่า งแม้แต่วิชา
ศิลปะก็ให้มาวาดรูปต้นไม้ ก็ไม่ต้องหาของอื่นให้เป็นตัวแบบ หรือในเรื่องภาษาไทยการเรียงความก็อาจจะ
ทำให้เรื่องของการเขียนรายงาน ทำให้หัดเขียนหนังสือ หรืออาจแต่งคำประพันธ์ในเรื่องของพืชเหล่านี้ หรือ
เป็นตัวอย่างงานศึกษา งานวิทยาศาสตร์ และวิชาอื่นๆ นอกจากนั้นในวิชาพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่ง
อาจจะช่วยได้ ในที่นี้ยังไม่เคยกล่าว คือ เรื่องของวิชาการท้องถิ่น ซึ่งก็เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
อยู่แล้ว ที่ว่าจะให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ท้องถิ่นนอกจากความรู้ที่เป็นมาตรฐานจากส่วนกลางมาแล้ว 
แม้แต่ตำราก็มีการส่งเสริมให้ครูอาจารย์ ในท้องถิ่นนั้นได้รวบรวมความรู้หรือได้แต่งตั้งข้ึนในระยะนี้ ซึ่งเท่าท่ี
ได้เห็นมาก็มีการศึกษาวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม อาชีพท้องถิ่นมาบ้าง แต่ในด้านของธรรมชาตินั้นยัง
มีค่อนข้างน้อย เท่าท่ีไปแนะนำมาในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรนั้นได้เสนอว่า ไม่ใช่เป็นเฉพาะที่ว่าจะให้
เด็กนักเรียนปลูกป่าหรือว่าให้อนุรักษ์ดินปลูกหญ้าแฝกอย่างเดียว ก็พยายามจะให้ออกไปดูข้างๆ โรงเรียน
ว่าที่นั่นมีอะไรอยู่ และต้นไม้นั้นชื่ออะไร เป็นอะไร และพอดีมีประสบการณ์จากการที่ได้เคยออกไปส่งเสริม
ในเรื่องของโภชนาการงานในระยะแรกๆ  ที่เริ่มทำงานเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ ในช่วงนั้นออกไปทำงานก็ทำงาน
อย่างค่อนข้างจะเบี้ยน้อยหอยน้อย คือ เงินไม่ค่อยมีต้องออกเอง ก็ไม่มีเงินที่จะส่งเสริมเรื่อง เมล็ดพันธุ์ผัก
หรืออุปกรณ์ที่ใช้มากนักได้ครบทุกแห่งที่ไป ก็ให้ใช้พืชผักในท้องถิ่นที่พอจะมีอยู่ ผักพื้นบ้าน หรือของที่เขา
กินอยู่แล้วเสริมเข้าไปในมื้ออาหารนั้นด้วย เรื่องนี้ก็เป็น เรื่องที่น่าศึกษา เพราะได้พบว่ามีพืชพรรณหลาย
อย่างซึ่งก็ยังไม่เป็นที่รู้จักกันในส่วนกลาง ในท้องถิ่นนั้นเขาก็รู้ และมีชื่อพื้นเมือง แต่ว่าพอเอาเข้าจริงแม้แต้
ชื่อวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่แน่ใจว่าชื่ออะไร ก็นำมาศึกษา และเวลานี้ก็ได้มีการศึกษาอย่างกว้างขวาง คือ ได้
ศึกษาว่าคุณค่าทางอาหารของผักพื้นเมืองเหล่านั้นมีอะไรบ้าง และได้มีการวิเคราะห์พิษภัยของพืชเหล่านั้น
ไว้ด้วย เดิมเท่าที่คิดก็ยอมรับว่าไม่ได้คิดเรื่องพิษภัย เพราะเห็นว่าคนรับประทานกันอยู่เป็นประจำยังมีอายุ
ยืนอยู่ แต่เห็นว่าจากการวิจัยของนักวิชาการ ก็ได้ทราบว่าพืชพื้นบ้านบางอย่างที่รับประทานกันอยู่ซึ่งมีพิษ
บ้าง ทำให้เป็นข้อคิดที่ว่า ถ้าบริโภคกันในส่วนที่เป็นท้องถิ่นก็อาจจะไม่เป็นพิษภัยมาก เพราะว่าในวันนั้น
เก็บผักชนิดนี้ได้ก็นำมาบริโภค อีกวันก็เก็บได้อีกอย่าง ก็นำมาบริโภค แต่ถ้าสมมติว่าเป็นการส่งเสริมเป็น
โครงการขึน้มาแล้วก็จะมีการขยายพันธุ์เป็นจำนวนมาก และรับประทานอย่างนี้ซ้ำๆ ซากๆ ซึ่งจะมีอันตราย
ต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่งก็อาจจะเป็นไปได้” 
  



๑๑ 
 

จากพระราชดำริ และพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่อง
ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น ทางโรงเรียนตากพิทยาคม จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือ และมีความเห็นตรงกัน
ว่า จะร่วมกันสนองพระราชดำริฯ ดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงได้สมัครเป็นสมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เมื่อวันที่ ๒๐ 
มกราคม ๒๕57  ลำดับเลขท่ีสมาชิก ๗-63000-๐๐4 
 
ข้อมูลสถานศึกษา 

๑. ที่ตั้ง 
 ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนตากพิทยาคม   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 
ตั้งอยู่เลขที่    12    ถนนพหลโยธิน     ตำบลระแหง     อำเภอเมือง    จังหวัดตาก    63000     
โทรศัพท์   055 - 511134               โทรสาร     055 – 540248    
E-mail :  mytakpit@hotmail.com   Website :  http://www.tps.ac.th  

๒. ประวัติความเป็นมา 
 โรงเรียนตากพิทยาคม สร้างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2443  เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกของ
จังหวัดตาก ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดสีตลาราม” บริเวณที่ก่อตั้งครั้งแรกอยู่ภายในวัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก) 
ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา เมื่อวันที่ 1  พฤศจิกายน 2443 
จำนวน 6 ห้องเรียน จนถึงปี พ.ศ. 2471  ต่อจากนั้นย้ายไปเปิดทำการสอน ณ บริเวณค่ายทหารพรานที่ 
6  หรือบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในปัจจุบัน  และได้ย้ายอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2483 มา
ตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน  ซึ่งเดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่  เรียกว่า“วัดสระเกศ”  โดยการสนับสนุนของนายหมัง  
สายชุ่มอินทร์  สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากใน  สมัยนั้น  โดยช่วยประสานงานขอที่ดินของ
สาธารณะประโยชน์และขอบริจาคจากเอกชนพร้อมทั้งขอใช้ที่ดินธรณีสงฆ์วัดสระเกศอีกส่วนหนึ่งโดยขอเช่า
ที่ดินจากกรมการศาสนา โรงเรียนตากพิทยาคม  มีพ้ืนที่และเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดถนนท่าเรือ 
 ทิศใต้  ติดถนนเทศบาล  6 
 ทิศตะวันออก ติดถนนเทศบาล  7 
 ทิศตะวันตก ติดวัดเวฬุวัน ( ไผ่ล้อม ) 
โรงเรียนตากพิทยาคม มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 78  ไร่  3  งาน  73 ตารางวา  แบ่งออกเป็น  2  บริเวณ ได้แก่ 

1.  บริเวณที่ตั้งโรงเรียนตากพิทยาคม  64  ไร่  2  งาน 
2.  บริเวณท่ีตั้งบ้านพักข้าราชการครู (นิคมครู)  พื้นที่  14  ไร่  1  งาน  73  ตารางวา 
ปัจจุบันโรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  สังกัดสำนักงานเขต

พ ื ้นท ี ่การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา เขต ๓8 ส ั งก ัดสำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕51 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
  
 
 

http://www.tps.ac.th/


๑๒ 
 

๓. ข้อมูลบุคลากร 
 ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา นายภูธนภัส   พุ่มไม้ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม 
รองผู้อำนวยการ จำนวน 3 คน ได้แก่ นางภัทราภรณ์  เนื้อไม้  นายเสรี พรหมแก้ว  นายอภิศักดิ์  เทียม
ฉันท์   ข้าราชการครู จำนวน 132 คน พนักงานราชการ จำนวน 3 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 คน      ครู
ช่วยราชการ 1 คน ครูชาวต่างชาติ จำนวน 7 คน  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 23 คน ลูกจ้างชั่วคราว 18  คน 

๔. ข้อมูลนักเรียน 
 ปีการศึกษา ๒๕62 มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 2,627 คน 
การบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 โรงเรียนตากพิทยาคม  มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีการ
ประชุมวางแผนร่วมกับคณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่คณะกรรมการโรงเรียน คณะครู 
และนักเรียนทุกคน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของการ
ดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีการวางแผนการบริหารและการจัดการตั้งแต่จัดทำโครงการ 
ปฏิทินปฏิบัติการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและ
มอบหมายงาน จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อนำไปสู่การจัดการ
เรียนการสอนโดยบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกระดับชั้นเรียน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความรัก 
หวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์พรรณไม้อย่างยั่งยืนต่อไป  
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รายงานผลการดำเนินงาน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕62 
 



๑๔ 
 

ด้านที่ ๑  การบริหารและการจัดการ 
 
๑.๑ โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๑.๓ วางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู้ 
๑.๔ ดำเนินงานตามแผน 
๑.๕ สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 
๑.๖ วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน 
๑.๗ รายงานผลการดำเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบ อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้งโดย

แสดงหลักฐานตั้งแต่ข้อ ๑.๑-๑.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมใน 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๑) รายงานการประชุม 
๒) หลักฐานท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วม 

 



๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

- วาระการประชุมเรื่องเกี่ยวกับ 
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
- คณะผูป้กครอง  
- คณะผู้บริหารและครู  
- คณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
 
 
 
 

 
 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 

 
1) รายงานการประชุม 

 



๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 - วาระการประชมุเร่ืองเกี่ยวกับ 
     งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 

 
1) รายงานการประชุม 

 



๑๘ 
 

ตารางสรุปจำนวนครั้งในการประชุมในแต่ละปีของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ปีการศึกษา ๒๕๖2 

 
ลำดับ การประชุม จำนวนครั้ง 

1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๓ 
2 ประชุมคณะผู้ปกครอง  ๒ 
3 ประชุมคณะผู้บริหารและครู ๑๗ 
4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๑๒๐ 
 รวม ๑๔๒ 

 
โรงเรียนตากพิทยาคม ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ ในปีการศึกษา ๒๕๖2 โรงเรียน
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน บุคลากร และคณะบุคคลต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมวางแผนการบริหารและ
จัดการจากคณะกรรมการ จำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 
ครั้ง ประชุมคณะผู้ปกครอง ๒ ครั้ง ประชุมคณะผู้บริหารและครู 1๗ ครั้ง ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๑๒๐ ครั้ง รวมจำนวนครั้งในการประชุมในแต่ละปี ของกรรมการชุดต่าง ๆ 
ทั้งสิ้น 1๔๒ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๙ 
 

วาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตากพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ครั้งที่  2 / 2562 
วันศุกร์ ที่ 29  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00น.  

ณ ห้องสมุดโรงเรียนตากพิทยาคม 
******************************************************************* 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษา 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………..………….……………………….. 
..........……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม   
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ............................................................................... 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………..………….………………………. 
..........…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม   
 3.1 การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีงบประมาณ 2562ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2562  (เอกสารหน้า  7 ) 
  1) การซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบที่ สพฐ. 
กำหนดและระเบียบการเงิน-พัสดุ(เอกสารหน้า  12 ) 
  2) การมอบเงินค่าชุดเครื่องแบบนักเรียน รองเท้า ม.ต้น คนละ 450 บาท/ปีการศึกษา ม.
ปลาย คนละ 500 บาท/ปีการศึกษา โรงเรียนจะจัดมอบให้นักเรียนเป็นเงินสดในสุดสัปดาห์แรกของการ
เปิดภาคเรียน 
  3) ค่าอุปกรณ์การเรียนได้แก่สมุด ปากกา ม.ต้นคนละ 210 บาท/ภาคเรียน ม.ปลาย คนละ 
230 บาท/ภาคเรียน โรงเรียนจะได้มอบให้นักเรียนในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562  
  4) การบริหารงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ม.ต้น คนละ 450 บาท/ภาคเรียน ม.ปลาย คนละ 
475 บาท/ภาคเรียน) โรงเรียนได้จัดกิจกรรม/โครงการรายละเอียดดังแนบให้กรรมการรับทราบที่ประชุม 
ครั้งที่ 4/2561 แล้ว 
 3.2 ตามที่โรงเรียนขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตากพิทยาคม 
เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปี 2562 คณะกรรมการ สพม.38 พิจารณาเห็นชอบให้โรงเรียน
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาทุกรายการที่เสนอ (เอกสารหน้า 31 ) 
 3.3 การซื้อคอมพวิเตอร์ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามทระเบียบ(เอกสารหน้า 35 ) 
 3.4 โรงเรียนแจ้งการรับนักเรียน ประจำปี 2562(เอกสารหน้า  41 ) 
 3.5 โรงเรียนแจ้งผลการสอบ O-NET ม.3   (เอกสารหน้า  44 ) 
 3.6 ขอความเห็นชอบเรื่องการรับครูย้ายมาโรงเรียนตากพิทยาคม (เอกสารหน้า  46 ) 
 3.7 โครงการก่อสร้างขยายถนนโรงเรียนตากพิทยาคม 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………..………….………………………. 
..........…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๒๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา  
 4.1 ประกาศโรงเรียนตากพิทยาคมเรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562(เอกสารหน้า  69 ) 
 4.2 ประกาศโรงเรียนตากพิทยาคมเรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562(
เอกสารหน้า 71) 
 4.3 การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 
 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………..………….……………………….. 
..........…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..........…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..........…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 ชมรมครูเก่าโรงเรียนตากพิทยาคม จัดงานรดน้ำดำหัว วันที่ 9 เมษายน 2562 อาคาร
หอประชุมอาคาร 115 ปี โดยครูเก่ามี จำนวน 140 ท่าน และครูอาวุโสที่มีอายุมากกว่า 86 ปี จำนวน 
20 ท่าน 
 5.2 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตากพิทยาคม จัดงานรดน้ำดำหัว วันที่ 14 เมษายน 2562  เวลา 
14.00 น. โดยจะมีโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินงานหลัก และทำหนังสือเชิญครูเก่า 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………..………….……………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

วาระการประชุมการประชุมผู้ปกครอง 
ครั้งที่   1  / 2562 

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562   เวลา  08.00 น.    
ณ  ห้องประชุมกาญจนาภิเษก1  โรงเรียนตากพิทยาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 1. ท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมประชุม เพ่ือรับทราบฟัง
ผลคะแนนของนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
 2. กิจกรรม To Be Number One  
 3. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์และการเพ่ิมศักยภาพของนักเรียน 
 5. การจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา  
 6. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการท้ังระบบ 
 7. ระเบียบการแต่งกายและทรงผมของนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม 
 8. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 1/2562 
 9. ผู้ปกครองสามารถให้ข้อเสนอแนะ หรือแนะนำแนวทางการพัฒนาโรงเรียน 
มติที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 -ไม่มี- 
มติที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
 -ไม่มี- 
 
มติที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 1. การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ประจำปี
การศึกษา 2562 
 2. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มติที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืน ๆ 

1. การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายของปี 2562  
มติที่ประชุม 

 

 



๒๒ 
 

วาระการประชุมการประชุมผู้ปกครอง 
ครั้งที่   2  / 2562 

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562   เวลา  08.00 น.    
ณ  ห้องประชุมกาญจนาภิเษก1  โรงเรียนตากพิทยาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 1. ท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมประชุม การประกาศ
ความดีงามของนักเรียนและโรงเรียนในรอบภาคเรียนที่ 1/2562 
 2. การปรับวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนตากพิทยาคม 
 3. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์และการเพ่ิมศักยภาพของนักเรียน 
 5. การเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้น ม.6   
 6. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการท้ังระบบ 
 7. ระเบียบการแต่งกายและทรงผมของนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม 
 8. การยกเลิกใช้ระบบเช็คชื่อ 21ess 
 9. กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 
 10. การจัดวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและงานเปิดโลกวิชาการ(29 พ.ย.2562) 
มติที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 -ไม่มี- 
มติที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
 1. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
มติที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 1. การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ประจำปี
การศึกษา 2562 
 2. การขยายชั้นเรียน ม.ต้น ในปีการศึกษา 2563 
 3.การจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล (30 พฤศจิกายน 2562) 
มติที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืน ๆ 

1. งบประมาณค่าใช้จ่ายของปี 2562  
2.  การจัดสรรค่าอุปกรณ์การเรียนที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้โรงเรียน 
3.  การใส่เสื้อคลุมของนักเรียน 

มติที่ประชุม 



๒๓ 
 

การประชุมผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๘ 

ครั้งที่ 6 / 2562  
วันอังคารที่  ๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 1 โรงเรียนตากพิทยาคม 
.......................................... 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ดร.ภูธนภัส  พุ่มไม้   ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม อัญเชิญ พระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  เพ่ือเป็นข้อคิดในการทำงาน ดังนี้ 
“ความคิดนั้นสำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและการกระทำทั้งปวง กล่าวคือ ถ้า

คนเราคิดดี คิดถูกต้อง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คำพูดและการกระทำก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญ แต่ถ้า
คิดไม่ดีไม่ถูกต้องคำพูด และการกระทำก็อาจก่อความเสียหาย ทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ ด้วยเหตุนี้ 
ก่อนที่บุคคลจะพูดจะทำสิ่งใด จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่า กิจที่จะทำ คำที่จะพูด ผิดหรือถูก เป็น
คุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหาย เป็นสิ่งที่ควรพูด ควรกระทำ หรือควรงดเว้น เมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ ก็
จะสามารถยับยัง้คำพูดที่สมควรหยุดยั้ง การกระทำที่ไม่ถูกต้อง พูดและทำแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเป็นคุณ เป็น
ประโยชน์ และเป็นความเจริญ” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 กรกฎาคม 2540  

1.2 ขอแสดงความยินดีกับครทูี่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม 
๑.3 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ขอบคุณคุณครูที่ได้ดำเนินกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงไป

ด้วยดีดังนี้ 
- วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนตากพิทยาคม นำโดยดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการ

โรงเรียนตากพิทยาคม และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมงานรัฐพิธีและวางพวงมาลา วันสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 เพ่ือเทิดพระเกียรติรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทย ทั้งนี้สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรง
เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และพระองค์ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญ
ตลอดรัชกาลของพระองค์ ทั้งด้านการทหาร วรรณคดี และการทูต โดยมีนายเจริญฤทธิ์ 
สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ณ อาคารกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

- วันที่ 13  กรกฎาคม 2562       ท่านผู้อำนวยการ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้     ได้มอบหมายให้
ท่าน     รองผู้อำนวยการภัทรภรณ์ เนื้อไม้  เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาสมรรถนะและ
ค้นพบตนเองของนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 และมัธยมศึกษาปีที ่ 4 ห้องเร ียน
สังคมศาสตร์และเทคโนโลยี (Social Science and Technology :SST) ในกิจกรรม "ปลุก
พลังฝัน"  ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 1     เวลา 08.00 น. - 16.30 น. โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านพันเอกศนิโรจน์ ธรรมยศ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการจัดค่ายครั้งนี้ 
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- วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม นำคณะ
ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีห่มผ้าพระเจดีย์วัดสระเกศ ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ สร้างขึ้นตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ เจดีย์วัด
สระเกศ โรงเรียนตากพิทยาคม 

- วันที่ 19 กรกฎาคม 2662 ท่านผู้อำนวยการ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ได้มอบหมายให้ครูดวง
เดือน ละมูล คุณครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนวเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาครูต้นแบบ ด้านการวางแผนและพัฒนากำลังคน สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 
หลักสูตร เทคนิคการให้คำปรึกษาโดยใช้กระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

- วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลตรี ณรัช สิงห์ปภาภร ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ 
เข้าพบปะพูดคุยกับนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.) ศูนย์ฝึกค่ายวชิรปราการ ชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๓ 
ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อมอบนโยบายให้ก้บนักศึกษาวิชาทหารรวมถึงได้มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหาร , ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและผู้ช่วยผู้
กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังนโยบาย/สั่งการ ของผู้บัญชาการ
ทหารบก ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนตากพิทยาคม 

- วันที ่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.ภูธนภัส พุ ่มไม้ ผู ้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม                          
รองผู ้อำนวยการภัทราภรณ์ เนื ้อไม้  ครูมณฑิรา มาจันทร์  ครูปัทมา ภู ่สวาสดิ ์ เป็น
คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ScQA) ณ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม และโรงเรียนบ้านด่านลานหอย
วิทยา 

- วันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ท่านวรินทร์ ชำนาญผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสัมนาและปฏิบัติการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และผลการทดสอบ O-Net โดยท่านผู้อำนวยการดร.ภูธน
ภัส พุ่มไม้ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบของ
โรงเรียนเครือข่าย เข้าร่วมอบรมจำนวน ๘๕ คน เพื่อให้ครูต้นทางและครูเครือข่ายวาง
แผนการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนโดยใช้ O-Net เป็นฐาน พัฒนานักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ระบบของโรงเรียน
ต้นทางและปลายทาง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนได้ดีขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๑๕ ปี โรงเรียนตากพิทยาคม 

- วันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนตากพิทยาคมจัด
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลงานศิลป์โดยใช้โปรแกรม The Geometer's 
Sketchpad (GSP) โดย ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม เป็นประธาน
กล่าวเปิดงานและให้โอวาท ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/
๔,๒/๕,๒/๖,และ๒/๗ นักเรียนโครงการ EIS จำนวน ๑๕๘ คน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ณ ห้องคอมพิวเตอร์และอาคาร ๑๑๑ ปี 

- วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  จัดค่ายอบรมเชิง
ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ โดยใช้กิจกรรม Active Learning 
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สำหรับนักเรียนโครงการ SSTชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๘-๕/๑๑ และวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนโครงการ EIS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕-๔/๗ โดยดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ 
ผู ้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคมเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท ในการจัด
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เล เกีย เขียวดี และคณะนักศึกษา 
จากโปรแกรมสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาเป็นวิทยากร
อบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ๑ โรงเรียนตากพิทยาคม 

- วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู นำตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล พระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณบ้านพักนิคมครู โรงเรียนตากพิทยาคม 

- วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม นำคณะ
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ
อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว” ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา เพื่อแสดงความ
กตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นราชสักการะแด่ “พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบรูณ
อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” และใน
การนี้มีนักเรียนร่วมแสดงถวายพระพร ชื่อชุดการแสดง "ระบำเทพบันเทิง" ณ อาคาร ๑๑๑ 
ปี โรงเรียนตากพิทยาคม 

- วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม พร้อม
ด้วยตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยนาย
เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธี นำข้าราชการระดับสูงและ
ภริยา ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

- วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากในฐานะ
ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตาก เป็นประธานประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำ
ปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จ    พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตากได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณตนและ
สวนสนาม โดยมีกองลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดเข้าร่วมจำนวน ๙๔๓ คน และบุคลากร
ทางการลูกเสือ หัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๕๖ คน รวม ๙๙๙ คน 

- วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม นำ
ตัวแทนคณะครูและคณะสภานักเรียน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ 
พรรษา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทองพุ่ม
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เงิน แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวนำถวาย
พระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วนำผู้ร่วมพิธีขับร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ณ ลานหน้าศาลากลาง จังหวัดตาก 

- วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 หน่วยอนุรักษ์หน่วยอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรม “เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม” โดยคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยอนุรักษ์ฯ ได้ทำการออกสำรวจสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม ภายในเขตอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้แก่ วัดพระพุทธบาท
ดอยโล้น วัดพระบรมธาตุบ้านตาก เจดีย์ยุทธหัตถี วัดพระธาตุน้อย โบราณสถานเนินโองโมง
ธรรมศุทธิ วนอุทยานแก่งห้วยตาก และอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย เพ่ือให้หน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม ตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมระดับจังหวัด 

- วันที ่ 26-28 กรกฎาคม 2562 โครงการห้องเรียน EIS นำโดยกลุ ่มสาระการเรียนรู้
ว ิทยาศาสตร์ โรงเรียนตากพิทยาคม ได้นำนักเรียนห้องเรียน EIS ม.3/4-7 เข้าค่าย 
“นักวิจัยน้อยตามรอยซากดึกดำบรรพ์” ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา กิจกรรมประกอบด้วยการสกัดฟอสซิลในห้องปฏิบัติการทางธรณีวิทยา
ไทย-ญี่ปุ ่น เป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทย การเตรียมสไลด์หินบาง ทดลองการเกิด
ฟอสซิล เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ช้างดึกดำบรรพ์ และไม้กลายเป็นหิน 

- วันที่ 30 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนตากพิทยาคมแถลงข่าว ขอเชิญร่วมสัมผัสกลิ่นอาย
วัฒนธรรมล้านนา "กีรติไกรวัฒนธรรมล้านนา" ในวันพฤหับดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ชมละคร
ร้องสลับพูด เรื่องสาวเครือฟ้า ชิมอาหารพื้นเมืองล้านนา ชวนทำบุญไม้ค้ำสะหลีเสริมสิริ
มงคล เชิญศึกษาวัฒนธรรมล้านนา แวะถ่ายภาพที่ระลึกบรรยากาศล้านนา และเชิญรับชม
ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวโดย เครือข่ายวิทยุ อสมท ภาคเหนือตอนล่าง 

- วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู ้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ได้
มอบหมายให้ครูมงคล มากจีน หัวหน้างานสภานักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ได้ดำเนินการ
นำตัวแทนสภานักเรียน จำนวน 4 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวทางประชาธิปไตยในโรงเรียน และเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข พัฒนาทักษะภาวะผู้นำและส่งเสริมแนวทางการมีส่วนร่วมของสภานักเรียนและ
ทักษะกระบวนการเลือกตั้ง ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

- วันที่ ๓- ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม เป็น
ประธานเปิดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค่าย"ทักษะแห่งการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ" ให้กับนักเรียน ม.๕/๕ - ๕/๗ ณ ห้อง
ประชุม อาคาร ๑๑๕ ปี โรงเรียนตากพิทยาคม โดยมี ดร. จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม หัวหน้า
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ ให้เกียรติมาเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน 

-  
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มติที่ประชุม
.............................................................................. .......................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 
มติที่ประชุม
................................................................................................................................................ ........................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม (ครั้งที่ 5/2562) –ไม่มี- 
     
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 
๔.1  เรื่องแจ้งเพื่อรับทราบและพิจารณากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

4.1.1 วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ การจัดกิจกรรมบูรณาการ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
    - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พิธีเปิด ณ อาคาร ๑๑๑ ปี  
    - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกิจกรรม “กีรติไกรวัฒนธรรมล้านนา” ชมละครร้องสลับพูด  
เรื่องสาวเครือฟ้า ชิมอาหารพื้นเมืองล้านนา ชวนทำบุญไม้ค้ำสะหลีเสริมสิริมงคล  
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    กิจกรรมอาเซียน 

มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4.1.2 การทำ MOU ระหว่างโรงเรียนตากพิทยาคม และมหาวิทยาลัยจากประเทศฟิลิปปินส์  ใน
การส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน ๔ คน มาฝึกประสบการณ์ท่ีโรงเรียนตากพิทยาคม 
ประกอบด้วย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ คน  วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ คน และ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน ๑ คน   
มติที่ประชุม
..................................................................................... ................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4.1.3 การฝึกซ้อมนักเร ียนเพื ่อเตรียมเข้าร ่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในงาน EP/MEP 
Openhouse ๒๐๑๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันประมาณ ๖๐ คน การแข่งขันประกอบด้วย โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานวิทยาศาสตร์ 
โครงงานคอมพิวเตอร์ และการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษด้านต่าง ๆ   
มติที่ประชุม
................................................................................................................................................ ........................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4.1.4 กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ 9 – 13 กันยายน 2562 
มติที่ประชุม
....................................................................................................... ................................................ 
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 4.1.5 ติดตามการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ ได้แก่แผนบูรณา
การพืชศึกษา  แผนบูรณาการ 5 องค์ประกอบ  แผนบูรณาการ 3 สาระ 
มติที่ประชุม
......................................................... ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๔.2  เรื่องแจ้งเพื่อรับทราบและพิจารณากลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
 4.2.1 วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ พิธีมอบอุปกรณ์เครื่องดนตรีเต็มวงใหญ่ให้กับโรงเรียนตากพิทยา
คม ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตากโดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) ประธานมูลนิธิหลวงพ่อพูล วัดไผ่
ล้อม จ.นครปฐม จากโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดนตรีสร้างความสุขต้านยาเสพติดรณรงค์
รักษาศีล ๕  และการแสดงดนตรี จากวง Good Luck  ROCK คุณธรรม   
มติที่ประชุม
......................................................................................................... ............................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4.2.2 วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ การจัดกิจกรรมบูรณาการ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าแถวเคารพธงชาติ ดังนี้ 
  - ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  เข้าแถวบริเวณถนนทางเข้า 
  - ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓  และชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๖  เข้าแถวบริเวณสนาม
บาสเกตบอล 
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เข้าแถวในอาคาร ๑๑๑ ปี 
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  เข้าแถวบริเวณสนามตะกร้อ 
มติที่ประชุม
........................................................ ........................................................................................ ..................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4.2.3  การกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบ Scan tool โดยครูที่ปรึกษานักเรียนในแต่ละห้อง 
มติที่ประชุม
.......................................................................................................... .............................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.3  เรื่องแจ้งเพื่อรับทราบและพิจารณากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 ๔.๓.1. การปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนบริเวณอาคาร ๒ โดยจะย้ายม้านั่งหินอ่อนบริเวณหน้า
อาคาร ๒ ไปตั้งไว้บริเวณหน้าห้องโสตทัศนศึกษา 
มติที่ประชุม
..................................................................................... ................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ๔.๓.2. การดำเนินการฉีดพ่นควันกำจัดยุง ในวันที่ ๙ และ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ หลังเลิกเรียน 
มติที่ประชุม
....................................................................................................... ................................................ 
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 ๔.๓.3. การดำเนินการเตรียมวางแผนและสร้างสถานที่รับประทานอาหารสำหรับคณะครู บุคลากร 
และเวทีแสดงความสามารถของนักเรียนในตอนพักกลางวัน ณ โรงอาหาร 
มติที่ประชุม
................................................................................................................................................ ........................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.4  เรื่องแจ้งเพื่อรับทราบและพิจารณากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

๔.4.๑  การจัดงานกอล์ฟการกุศล  เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างถนนในโรงเรียน และปรับปรุง
อาคารห้องเรียนคุณภาพให้ครบ ๑๐๐% 
มติที่ประชุม
....................................................................... .................................................................... ............................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4.4.2 การติดตามนักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษา 
มติที่ประชุม
................................................................................................................................................ ......................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ๔.4.3  การรณรงค์ช่วยกันประหยัดน้ำ และประหยัดไฟ โดยขอความร่วมมือจากคุณครูทุกท่าน
สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน ร่วมทั้งการใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัด 
ปิดน้ำ ปิดไฟ ปิดพัดลม และปิดเครื่องปรับอากาศก่อนออกจากห้องทุกครั้ง 
มติที่ประชุม
................................................................................................................................................ ........................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
มติที่ประชุม
................................................................................................................................................ ........................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

ระเบียบวาระการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. 
.......................................... 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1. การคัดเลือกครูต้นแบบในการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
2562 ครูท่านใดสนใจติดต่อที่งานแนะแนว 
 2. การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 
 3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกคนเข้ารับการอบรมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน ในวันที่ 
24 พฤษภาคม 2562  
 4. ประชาสัมพันธ์การสอบ TOEIC  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 
 5. การจัดติว O-Net ของฝ่ายวิชาการ โดยวิทยากรภายในและภายนอก ในภาคเรียนที่ 2             
ปีการศึกษา 2562 
 6. เริ่มการออกอากาศของ DLTV 
มติที่ประชุม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 -  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 1. การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวันที่ 21 
พฤษภาคม 2562 
มติที่ประชุม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 2. การปรับปรุงห้องเรียน การบันทึกขอโต๊ะ เก้าอ้ี การขอล้างเครื่องปรับอากาศ 
มติที่ประชุม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบและปฏิบัติ/พิจารณา 
 1. การวางโครงสร้างบริหารงานของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
มติที่ประชุม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้       
ตามคำสั่งที่ 440/2562 
 



๓๑ 
 

มติที่ประชุม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืนๆ  
 1. การจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนตากพิทยาคมจะจัดในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 
ซึ่งจะจัดพร้อมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
มติที่ประชุม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. การแจ้งซ่อมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ให้ดำเนินการส่งที่ฝ่าย
วิชาการเพ่ือเป็นเครือข่ายกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
มติที่ประชุม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ครูนิษฐาขอความร่วมมือครูผู้สอนร่วมกับครูต่างชาติประเมินการสอนทุกเดือน 
มติที่ประชุม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ครูสุพินได้เข้าอบรม STEM โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องดูหลักการ ตัวชี้วัด 
กิจกรรมที่จะจัดเข้าไปไม่จำเป็นต้องใช้ครบทุกสาระก็ได้ อาจจะใช้เพียง 2 สาระ แต่กระบวนการในการ
สอนต้องครบทุกข้ันตอน 
มติที่ประชุม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. การเป็นวิทยากรค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 
2562 – 23 มิถุนายน 2562 โดยทีมงานห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนตากพิทยาคม เป็นการจัดกิจกรรมให้
ผู้บริหารแต่ละเขตพ้ืนที่ แบ่งเป็น 3 กิจกรรม โดยในแต่ละเขตพ้ืนที่จะมีศึกษานิเทศก์คอยให้คำชี้แนะและ
เติมเตม็ในส่วนที่ขาด นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลจาก กฟผ. มาร่วมจัดกิจกรรมในฐาน
อ่ืนๆ อีกด้วย 
มติที่ประชุม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 6. ครูณิชนันท์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
 6.1 การเรียนภาษาอังกฤษของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะเริ่มเรียนในวันที่ 23 
พฤษภาคม 2562 ที่ห้อง 3206  
 6.2 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะได้ครูแลกเปลี่ยนมาช่วยสอนในช่วงเดือนมิถุนายน 
 6.3 การส่งแผนการสอนของครูต่างชาติ ต้องส่งให้ครูผู้สอนร่วมก่อนสอน 1 สัปดาห์ 



๓๒ 
 

 6.4 การสอนของ Teacher Alfredo อยู่ในช่วงทดลองงาน 3 เดือน ขอให้ครูผู้สอนร่วมประเมิน
ตามจริงเพ่ือประโยชน์ของนักเรียน 
มติที่ประชุม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 7. การเรียนเสริม สอวน. ปีการศึกษา 2562 จะเริ่มเรียนในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ขอให้แต่ละ
สาขาวิชาส่งเรื่องที่จะสอนและครูผู้สอนที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มติที่ประชุม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 8. แบบฟอร์ม PLC ของทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แตกต่างจากของโรงเรียน ในปี
การศึกษา 2562 จะปรับเป็นแบบฟอร์มของโรงเรียน 
มติที่ประชุม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9. ทางโรงเรียนตากพิทยาคมได้เข้าร่วมประกวดโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ
สู่ชุมชน นำโดยผู้อำนวยการ ภูธนภัส พุ่มไม้ ในการประหยัดและลดใช้พลังงานภายในโรงเรียน นอกจากนี้
ยังมีการจัดประกวดบิลค่าไฟกับบ้านนักเรียนที่ลดการใช้ไฟฟ้าได้ 3% 
มติที่ประชุม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๓ 
 

ระเบียบวาระการประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๘ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดี  ท่ี  ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๓๐ น.   

ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  โรงเรียนตากพิทยาคม 
.......................................... 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น.   
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.โรงเรียนตากพิทยาคมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู  
 ๒.เชิญชวนคณะครู ร่วมทำบุญ ตักบาตร ในทุกวันพระ 
 ๓.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พิจารณาจัดทำหลักสูตรตลอดแนว ม.ต้น และ ม.ปลายร่วมกัน 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
 

      ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อเสนอเพื่อทราบ 
...................…………………………….....................................................................…………………........................... 
...................…………………………….....................................................................…………………........................... 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา  
...................…………………………….....................................................................…………………........................... 
...................…………………………….....................................................................…………………........................... 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
...................…………………………….....................................................................…………………........................... 
...................…………………………….....................................................................…………………........................... 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

        ๔.การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เกี่ยวช้องกับการเขียนแผนงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนกับแผนงานประจำปีขแงโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  



๓๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายชื่อ ลายมือ การประชุม 
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
- คณะผู้ปกครอง  
- คณะผู้บริหารและคร ู 
- คณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 

 
1) รายงานการประชุม 

 



๓๕ 
 

ตารางสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 
 

ลำดับ การประชุม จำนวนครั้ง 
1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๓ 
2 ประชุมคณะผู้ปกครอง  ๒ 
3 ประชุมคณะผู้บริหารและครู ๑๗ 
4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๑๒๐ 
 รวม 1๔๒ 

 
โรงเรียนตากพิทยาคม ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ ในปีการศึกษา ๒๕๖2 โรงเรียน
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน บุคลากร และคณะบุคคลต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมวางแผนการบริหารและ
จัดการจากคณะกรรมการ จำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 
ครั้ง ประชุมคณะผู้ปกครอง ๒ ครั้ง ประชุมคณะผู้บริหารและครู 1๗ ครั้ง ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๑๒๐ ครั้ง รวมจำนวนครั้งในการประชุมในแต่ละปี ของกรรมการชุดต่าง ๆ 
ทั้งสิ้น 1๔๒ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

รายช่ือ ลายมือชื่อ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ครั้งที่ 1 / ๒๕๖2 
วันศุกร์ที่ 29  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00น.  

ณ ห้องสมุดโรงเรียนตากพิทยาคม 

 



๓๗ 
 

รายช่ือ ลายมือชื่อ คณะกรรมการวิชาการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
วันอังคาร ที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๒  เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนตากพิทยาคม 
…………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

รายช่ือ ลายมือชื่อ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ครั้งที่ 6 / 2562  
วันอังคารที่  ๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 1 โรงเรียนตากพิทยาคม 
………………………………. 

 
 
 
 



๓๙ 
 

รายช่ือ ลายมือชื่อ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ครั้งที่ 6 / 2562  
วันอังคารที่  ๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 1 โรงเรียนตากพิทยาคม 
………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

รายช่ือ ลายมือชื่อ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ครั้งที่ 6 / 2562  
วันอังคารที่  ๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 1 โรงเรียนตากพิทยาคม 
………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

รายช่ือ ลายมือชื่อ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ครั้งที่ 6 / 2562  
วันอังคารที่  ๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 1 โรงเรียนตากพิทยาคม 
………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

รายช่ือ ลายมือชื่อ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ครั้งที่ 6 / 2562  
วันอังคารที่  ๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 1 โรงเรียนตากพิทยาคม 
………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

รายช่ือ ลายมือชื่อ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ครั้งที่ 6 / 2562  
วันอังคารที่  ๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 1 โรงเรียนตากพิทยาคม 
………………………………. 

 
 
 
 
 



๔๔ 
 

รายช่ือ ลายมือชื่อการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนตากพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๘ 

ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. 

ณ 3106  โรงเรียนตากพิทยาคม 
..........................................  

 
 
 



๔๕ 
 

 
 
 



๔๖ 
 

รายช่ือ ลายมือชื่อการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนตากพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๘ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๓๐ น.   

ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  โรงเรียนตากพิทยาคม 
.......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    - บันทึกการประชุม 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม 

 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 



๔๘ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตากพิทยาคม 
ครั้งที่   1 / 2562 

วันศุกร์ที่ 29  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00น.  
ณ ห้องสมุดโรงเรียนตากพิทยาคม 
.................................................... 

จำนวนผู้เข้าประชุม 15 คน 
ไม่เข้าประชุม   6  คน 
เริ่มประชุมเวลา   11.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี  1เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษา 

มติที่ประชุม รับทราบและยินดี 
 

ระเบียบวาระท่ี  2เรื่องการรับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ 3/2561) 
มติที่ประชุม รับรองการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี  3เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ล้วเพื่อพิจารณา 
 3.1 การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีงบประมาณ 2562 ภาคเรียน 
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562  (เอกสารหน้า  7 ) 
  1) การซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2562 โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบที่ สพฐ. 
กำหนดและระเบียบการเงนิ-พัสดุ(เอกสารหน้า  12 ) 
  2) การมอบเงินค่าชุดเครื่องแบบนักเรียน รองเท้า ม.ต้น คนละ 450 บาท/ปีการศึกษา ม.
ปลาย            คนละ 500 บาท/ปีการศึกษา โรงเรียนจะจัดมอบให้นักเรียนเป็นเงินสดในสุดสัปดาห์แรก
ของการเปิดภาคเรียน 
  3) ค่าอุปกรณ์การเรียนได้แก่สมุด ปากกา ม.ต้นคนละ 210 บาท/ภาคเรียน ม.ปลาย คนละ 
230 บาท/ภาคเรียน โรงเรียนจะได้มอบให้นักเรียนในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562  
  4) การบริหารงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ม.ต้น คนละ 450 บาท/ภาคเรียน ม.ปลาย คนละ 
475 บาท/ภาคเรียน) โรงเรียนได้จัดกิจกรรม/โครงการรายละเอียดดังแนบให้กรรมการรับทราบที่ประชุม 
ครั้งที่ 4/2561 แล้ว 
ข้อเสนอแนะ 

- นายกำธร บุญสาเสนอให้จัดทำสื่อแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เงินบำรุง
การศึกษาในการจัดการ 

- นายชูชาติ ชื่นมงคลสกุล เสนอให้โรงเรียนดำเนินการในรายละเอียดของงบประมาณที่กรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเห็นชอบโดยหลักการได้ 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ 
 3.2 ตามที่โรงเรียนขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตากพิทยาคม 
เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปี 2562 คณะกรรมการ สพม.38 พิจารณาเห็นชอบให้โรง เรียน
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาทุกรายการที่เสนอ (เอกสารหน้า 31 ) 
 



๔๙ 
 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ 
 3.3 การซื้อคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามทระเบียบ(เอกสารหน้า 35 ) 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ 
 3.4 โรงเรียนแจ้งการรับนักเรียน ประจำปี 2562(เอกสารหน้า  41 ) 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ 
 3.5 โรงเรียนแจ้งผลการสอบ O-NET ม.3   (เอกสารหน้า  44 ) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.6 ขอความเห็นชอบเรื่องการรับครูย้ายมาโรงเรียนตากพิทยาคม (เอกสารหน้า  46 ) 
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดให้ข้าราชการครูสามารถเขียนย้ายได้
ภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปี โดยในการรับย้ายทางโรงเรียนจะพิจารณาโดยให้คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนสำรวจอัตราความต้องการของกลุ่มสาระการเรียนรู้จากขาดแคลนมากไปหาน้อย เพ่ือกำหนด
วิชาเอกในการรับย้าย ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติความรู้และความสามารถของผู้ที่ประสงค์จะย้ายมา แต่
ถ้าไม่มีตามความต้องการของโรงเรียน โรงเรียนจะเสนอขอรับครูผู้สอบบรรจุแข่งขันได้ในอัตราที่โรงเรียน
ขาดแคลนต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ 
 

 3.7 โครงการก่อสร้างขยายถนนโรงเรียนตากพิทยาคม 
  3.7.1 การระดมทุนโครงการก่อสร้างถนนทางเข้า-ออกถนนสายหน้าโรงเรียน 
       - ยอดเงินทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (ในระบบ 152,980 บาท  
         และนอกระบบ 258,438 บาท) ได้ยอดเงินจำนวน  411,418    บาท 
       - สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจัดงานคอนเสิร์ต ได้เงินจำนวน 150,000    บาท 
            รวมเป็นเงิน ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 จำนวน  561,418    บาท 
  3.7.2ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินโครงการก่อสร้างขยาย
ถนนทางเข้า-ออกประตูด้านหน้าโรงเรียนตากพิทยาคม(เอกสารหน้า  56 ) 
  ข้อเสนอ 
   - โรงเรียนควรชะลอการก่อสร้างข้างทางฝั่งป้อมยาม ให้ทำถนนแล้วเสร็จก่อน เพ่ือลด
ความลาดชันของพื้นที่ 
   - ต้นตาลคู่หน้าอาคารพลศึกษาควรคงไว้เพราะถือเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน ควรทำเป็น
เกาะกลางถนน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา  
  4.1 ประกาศโรงเรียนตากพิทยาคมเรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562(เอกสารหน้า  69 ) 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบโดยหลักการ 
         4.2 ประกาศโรงเรียนตากพิทยาคมเรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562(
เอกสารหน้า 71) 

 



๕๐ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 5.3 การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 
 
  ข้อเสนอ 
   - โรงเรียนควรมีระบบการทำงานเป็นทีมงาน ในแต่ละโครงการที่ชัดเจน 
   - ในการดำเนินงานของโรงเรียนควรเน้นหลักการของเศรษฐกิจพอพียง 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5เรื่องอ่ืนๆ 
5.1 ชมรมครูเก่าโรงเรียนตากพิทยาคม จัดงานรดน้ำดำหัว วันที่ 9 เมษายน 2562 อาคาร

หอประชุมอาคาร 115 ปี โดยครูเก่ามี จำนวน 140 ท่าน และครูอาวุโสที่มีอายุมากกว่า 86 ปี จำนวน 
20 ท่าน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 5.2 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตากพิทยาคม จัดงานรดน้ำดำหัว วันที่ 14 เมษายน 2562  เวลา 
14.00 น. โดยจะมีโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินงานหลัก และทำหนังสือเชิญครูเก่า 

  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
5.3  อาคาร 11 ปี ขออนุมัติให้จัดตั้งชื่อว่า อาคารอุดร ตันติสุทร 
ข้อเสนอ 
 - ควรคงคำว่า 111 ปีไว้ในส่วนหนึ่งของชื่ออาคาร 
 - โรงเรียนควรขออนุญาตการใช้ชื่อท่านอุดร ตันติสุนทร มาจัดตั้งชื่ออาคาร 
 - โรงเรียนควรจัดทำป้ายประวัติอาคาร เพื่อประกาศคุณูปการให้กับผู้มีอุปการคุณ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.4  การจัดทำห้องเกียรติยศ ควรใส่ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ตลอดจนอาคารแต่ละ

อาคาร เพ่ือเป็นพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ปิดประชุมเวลา.....13.50....น. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
          ผู้บันทึกการประชุม 
         (นายวรพงศ์   ทองมูล) 
 รองผู้อำนวยโรงเรียนตากพิทยาคม           
 

ลงชื่อผู้บันทึกการประชุม 
(นางสาวระธีพร  บุญเสม) 
ครโูรงเรียนตากพิทยาคม   
 

ลงชื่อ      ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
          (นายภูธนภัส  พุ่มไม้) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม 

 
 
 



๕๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมฝ่ายบริหาร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๒ 
วันจันทร์ที ่๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.  

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนตากพิทยาคม 
..................................... 

ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน   ๓๗  คน 
ไม่เข้าร่วมประชุมจำนวน            ๕  คน ขาด        ๕ คน 

ลาป่วย  - คน 
       ลากิจ  - คน  
       ขออนุญาต - คน  
       ไปราชการ - คน 

ระเบียบวาระท่ี  ๑เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ นายภูธนภัส  พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม อัญเชิญ พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เพ่ือเป็นขอ้คิดในการทำงาน ดังนี้ 

“ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ 
และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการ
ส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ในพิธ ีพระราชทานปริญญาบัตรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 

๑.๒  นายภูธนภัส  พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ร่วมมือ
กันในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

- วันที่ 23 มกราคม 2562 การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2  ผลัดที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561ณ พื้นที่การฝึกภาคสนาม นศท. ค่ายวชิรปราการ ผลการปฏิบัติเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
- วันที่ 26–27มกราคม 2562 นักเรียนห้องเรียนศิลป์–ภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาจีน ระหว่าง ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 
- วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ชมรมครูเก่าโรงเรียนตากพิทยาคมและโรงเรียนตากพิทยา

คม ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก มอบ
สิ่งของ เครื่องใช้ ตำเรียนแบบ ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง หมู่๗ ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก 
- วันที่ 30 มกราคม 2562 โรงเรียนตากพิทยาคม กลุ่มงานทะเบียน–วัดผลและประเมินผล

การเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2561 เพื่อติดตามผลการเรียนของนักเรียน 
ร่วมกันแก้ปัญหาผลการเรียนนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 
- วันที่ 29 - 31 มกราคม 2562 ครูสิบเอกมงคล ใจเย็น นำลูกเสือเข้ารับการสอบภาคปฏิบตัิ

ทักษะลูกเสือ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนลูกเสือไทยไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ 



๕๒ 
 

สหรัฐอเมริกา (สอบภาคปฏิบัติ) ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรม
เยาวชน "กฐิน กุยยกานนท์" อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
- วันที่ 31 มกราคม 2562 โรงเรียนตากพิทยาคมจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำฐาน ศูนย์

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2561 
- วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนตากพิทยาคมเป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  
มติที่ประชุม…………………………………รับทราบ................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒เรื่องการรับรองรายงานการประชุม   
มติที่ประชุม……………………………ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ 
……………………......... 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  

๓.๑ ผู้อำนวยการติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ 
  ผู้อำนวยการติดตาม การนิเทศ การจัดการเรียนการสอน การสรุปผลการดำเนินงานงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขอให้คณะกรรมการดำเนินงานได้สรุปการดำเนินงานการติดตามการจัดการ
เรียนการสอนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในภาคเรียนที่ ๒  เพ่ือรายงานให้คณะบริหาร
โรงเรียนได้รับทราบ  
มติที่ประชุม……………………………………รับทราบและปฏิบัติ...........................  
ระเบียบวาระท่ี  ๔เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา  
 

๔.1เรื่องแจ้งเพื่อรับทราบและพิจารณากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๔.1.1โรงเรียนได้กำหนดมาตรการในการคุมสอบและมาตรการในการเข้าสอบ เพ่ือให้การสอบปลาย

ภาคเรียนมีประสิทธิภาพสามารถวัดผลได้อย่างถูกต้อง โรงเรียนจึงกำหนดดังนี้ 
- แจ้งครูประจำวิชาให้ออกข้อสอบใหม่ทุกรายวิชา 
- โรงเรียนได้กำหนดมาตรการในการคุมสอบของครูและมาตรการในการเข้าสอบนักเรียน
เพ่ิมเติมจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (เอกสารตามแนบ) 
- ห้ามครูและนักเรียน นำข้อสอบออกจากห้องสอบ 
- หากมีปัญหาในข้อสอบให้ประสานส่วนกลาง หรือครูผู้ออกข้อสอบ ห้ามถ่ายข้อสอบลงในไลน์ 

มติที่ประชุม……………………………รับทราบและปฏิบัติ.............................................……............... 
4.1.2  แจ้งครูที่ยังไม่ได้กรอกคะแนน SGS ครั้งที่ 2 ให้เขียนบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลรายงานต่อ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเพ่ือดำเนินการขอเปิดระบบอีกครั้ง 
มติที่ประชุม…………………………………………………รับทราบและปฏิบัติ.................... 

4.1.3โรงเรียนได้กำหนดให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดินตรวจสอบการเรียนการสอนของครูและการ
เข้าชั้นเรียนของนักเรียนดังนี้  

- อาคาร 2   รองวรพงศ์ ทองมูล  
- อาคาร 1 และ 9  รองอภิศักดิ์ เทียมฉันท์  



๕๓ 
 

- อาคาร 10  รองภัทราภรณ์ เนื้อไม้  
- อาคาร 3-4  รองเสรี พรมแก้ว  
- บริเวณโดยรอบ  ครูวิฑูรย์ ศริพันธุ์ 

มติที่ประชุม…………………………………………………รับทราบและปฏิบัติ..................................... 
 

๔.2เรื่องแจ้งเพื่อรับทราบและพิจารณากลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
๔.2.๑  การปรับเงินเดือนขึ้น 5% ตำแหน่งครูต่างชาติ (เดือนเมษายน 2562 – มีนาคม 2563) เงิน

รายได้สถานศึกษา (โครงการค่าจ้างชาวต่างชาติ , โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนสู่ประชาคม
อาเซียน)โดยมีข้อกำหนดค่าจ้างสำหรับครูต่างชาติ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๓๐,๐๐๐ บาท ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ๔๐,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม…………………………………รับทราบและปฏิบัติ.............................................……............... 
 ๔.2.๒ปรับเงินเดือนครูอัตราจ้าง (3%, 5%)  รายได้ข้ันต่ำ 9,140 บาท รายได้สูงสุด 15,000 บาท 
ทั้งนี้พิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน 
มติทีป่ระชุม………………………รับทราบและปฏิบัติ.............................................……............... 
 4.2.3  ตารางปรับเงินเดือนใหม่ลูกจ้างชั่วคราว (3%, 5%) จ้างด้วยเงินรายได้สถานศึกษาปี 2562 
ในเดือนพฤษภาคม โดยรายได้ขั ้นต่ำ 6,500 บาท ซึ่งคนที่เงินเดือนไม่ถึง 6,500 จะได้รับการปรับ
เงนิเดือนเป็น 6,500 บาท ส่วนผู้ที่เงินเดือนเกินกว่า 6,500 จะได้รับการปรับขึ้นตามสัดส่วน ดังนี้ 

- ลูกจ้างทั่วไป   รายได้ข้ันต่ำ 6,500 บาท  รายได้สูงสุด 9,000 บาท 
- ช่าง    รายได้ข้ันต่ำ 7,000 บาท  รายได้สูงสุด 12,000 บาท 
- ลูกจ้างสำนักงาน(ปวส.) รายได้ข้ันต่ำ 7,940 บาท  รายได้สูงสุด 12,000 บาท 
- ลูกจ้างสำนักงาน(ป.ตรี) รายได้ข้ันต่ำ 7,940 บาท  รายได้สูงสุด 15,000 บาท 

มติที่ประชุม……………………………รับทราบและปฏิบัติ.............................................……............... 
 4.2.4  ประชาสัมพันธ์ให้ครูลงทะเบียนอบรมในหลักสูตรออนไลน์TEPE ภายในวันที่ ๗  กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒  ทั้งครูผู้ช่วยและครูที่จะเสนอขอวิทยฐานะ 
มติที่ประชุม…………………………รับทราบและปฏิบัติ.............................................……............... 

๔.3เรื่องแจ้งเพื่อรับทราบและพิจารณากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๔.3.๑ เงินสวัสดิการโรงเรียนที่ฝากอยู่ธนาคารกรุงไทย (ได้ปันผลปีละ 1% ต่อปี)ซึ่งทางโรงเรียนมีการ

ปันให้สมาชิก 3% ต่อปี จึงมีความต้องการย้ายไปฝากที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดตากเพ่ือให้ได้ปันผลปีละ 3% ต่อปี 
มติที่ประชุม…………………………รับทราบและปฏิบัติ.............................................……............... 
 
 ๔.3.๒สรุปการใช้อาคารวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กำหนดให้ชั้น ๑ เป็นของกลุ่มสาระฯคณิตศษ
ศาสตร์  ชั้น ๒ ห้องเคมี  ชั้น ๓  วิทยาศาสตร์  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในการประชุมครั้ง
ต่อไป 
มติที่ประชุม…………………………………รับทราบและปฏิบัติ.............................................……............... 
๔.3.3เตรียมดำเนินการออกแบบห้อง DLTVขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบให้เหมาะสมสำหรับการสอน
และการปฏิบัติการ หากมีความก้าวหน้าในการดำเนินการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
มติที่ประชุม………………………………รับทราบและปฏิบัติ.............................................……............... 



๕๔ 
 

 4.3.4  อาคารเรียนหลังเก่า หลังห้องแนะแนวปรับเป็นอาคารที่พักอาศัยชั่วคราวของนักศึกษา
ต่างประเทศท่ีมาฝึกสอนในภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๒ ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนดำเนินการปรับปรุง 
มติที่ประชุม…………………………รับทราบและปฏิบัติ.............................................……............... 

๔.4เรื่องแจ้งเพื่อรับทราบและพิจารณากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
๔.4.๑ การดำเนินการจัดซื้อหนังสือในภาคเรียนหน้า มอบหมายให้ครูที ่รับผิดชอบได้ดำเนินการ

สำรวจและทำเรื่องจัดซื้อ และให้ดำเนินการรายงานให้ท่านผู้อำนวยการได้ทราบ 
มติที่ประชุม………………………รับทราบและปฏิบัติ.............................................……............... 

๔.4.2ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนดำเนินการจัดผ้าป่าการศึกษาขึ้น ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  
เพื่อนำกองทุนผ้าป่าไปพัฒนาขยายถนนทางเข้าโรงเรียน ให้คณะครูที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดทำกองผ้าป่า
ในแต่ละห้อง ส่งยอดให้หัวหน้าระดับชั้นเพื่อแจ้งยอดให้กับผู้บริหารได้รับทราบ และมอบหมายให้คณะครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้ดำเนินการในเรื่องพิธีสงฆ์  
มติที่ประชุม…………………………………รับทราบและปฏิบัติ.............................................……............... 
 4.4.3ประสัมพันธ์ให้คณะครูที่ได้ไปราชการ หรือ ยืมเงินไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขอให้
ดำเนินการทำเรื่องล้างหนี้ให้แล้วเสร็จหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมหรือกลับจากไปราชการมา  หากล่าช้าจะ
ส่งผลกระทบกับระบบการเงินของโรงเรียน และไม่สามารถดำเนินการในโครงการอ่ืน ๆ ได้ 
มติที่ประชุม……………………………รับทราบและปฏิบัติ.............................................……............... 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

๕.๑รองเสรี พรมแก้ว เป็นตัวแทนโรงเรียนตากพิทยาคมเข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มภาคเหนือ ที่ประชุมได้มีมติให้จังหวัดตากเป็นเจ้าภาพจัดประชุมภาคี
ประจำปทีี1่7 จังหวัดภาคเหนือ ช่วงเดือนมกราคมปี 2563 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม 
มติที่ประชุม……………………………รับทราบและปฏิบัติ.............................................……............... 
 5.2 ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมที่ได้ดำเนินการในโครงการงาน
สวนพฤกษศาสตร์ จนได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศกาลผลการดำเนินการกับส่วนกลาง ซึ่งเป็น ๑ ใน ๔ โรงเรียน
ที่เข้าร่วมในการนำเสนอ 
มติที่ประชุม………………………รับทราบและปฏิบัติ.............................................……............... 
ปิดประชุม เวลา........๑๗.๑๕..................น. 
 
 

ผู้บันทึกการประชุม.................................... 
        (นางสาวขวัญฤทัย  โพธิเสน) 
 
 

      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม............................. 
         (นางอรวรรณ  จันทร์บุตร) 

 



๕๕ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
วันอังคาร ที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๒  เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนตากพิทยาคม 
..................................... 

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  ๒๖  คน 
เข้าร่วมประชุม   ๒๑  คน 
ไม่เข้าร่วมประชุม    ๕  คน (รายช่ือดังแนบ) 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
๑. กำหนดการซ้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ในวันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้อง

ประชุม ๑๑๕ ปี อาคาร ๙ โรงเรียนตากพิทยาคม โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจการ
ประเมิน ดังนี้ 
        ๑. ผศ.ดร.ชำนาญ  ปาณาวงษ์ 
        ๒. ผศ.ดร. กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ 
        ๓. ผศ.ดร. เอื้อมพร  หลินเจริญ 
อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 วัน/เวลา       กิจกรรม 
ศุกร์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
๐๘.๐๐ -0๘.๓๐ น.     คณะกรรมการสังเกตกิจกรรมการเข้าแถวและบริเวณใน
โรงเรียน 
๐๘.๔๐-๐๙.๓๐ น.     นักเรียนกล่าวต้อนรับ ๔ ภาษาผู้อำนวยการแสดงวิสัยทัศน์ 
    หลักการบริหาร 
๐๙.๐-๑๐.๐๐ น.     คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ 
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.    คณะกรรมการ คนที่ ๑ สัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
    มาตรฐานที่ ๑ ประเด็นที่ ๑-๑๐ 
    คณะกรรมการ คนที่ ๒ สัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
    มาตรฐานที่ ๒ ประเด็นที่ ๑๑-๑๖ 
    คณะกรรมการ คนที่ ๓สัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
    มาตรฐานที่ ๓ ประเด็นที่ ๑๗-๒๑ 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.    คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน (ต่อ) 
๑๕.๓๐ น-๑๖.๓๐ น.    คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน 
หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

มติที่ประชุม………………………………………………รับทราบ………………………………………………………..    
 
 
 



๕๖ 
 

๒. การวางแผนงานสวนพฤกษศาสตร์เพื่อรับเกียรติบัตร ขั้น  ก ๑ 
 - สืบเนื่องจากการนำคุณครูและนักเรียนแกนนำแต่ละกลุ่มสาระฯเข้าอบรมเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ๓ สาระ (ธรรมชาติแห่งชีวิต  สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  ประโยชน์แท้แก่
มหาชน) ไปในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๑๖ -๑๗ พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น ขั้นตอนต่อไปของการดำเนินงานคือ 
ให้คุณณครูทุกกลุ่มสาระฯได้เริ่มดำเนินการเขียนแผนบูรณาการ ๓ สาระ โดยจะขอติดตามแผนการจัดการ
เรียนรู้รวมถึงชิ้นงาน ในเดือนมกราคม ๒๕๖๓  เนื่องจากการยื่นเอกสารเพื่อขอเกียรติบัตรขั้น ก ๑ นั้น ต้อง
ยื่นในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้จะขอความร่วมมือคุณครูทุกกลุ่มสาระฯได้จัดทำ แผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการ ๕ องค์ประกอบ    แผนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษา “ต้อยติ่งไทย” และ แผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการ ๓ สาระฯ ย้อนหลังตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ -๒๕๖๒ (ปัจจุบัน) โดยทางทีมงาน
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนจะเป็นคนออกแบบปกแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ ละภาคเรียนให้คุณครู
สามารถดาวน์โหลดในเว็บไซต์โรงเรียน (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ งหนึ่ง) นอกจากนี้ทางแต่ละกลุ่มสาระฯต้อง
ส่งใบงานฐานทรัพยากรที่มอบหมายให้ในการประชุมวิชาการครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ นำส่ งด้วยโดยที่ประชุมลง
ความเห็นว่า หากจะลงสำรวจข้อมูลแต่ละชุมชนให้ประสานงานหัวหน้าชุมชนและมอบหมายให้ตัวแทนแต่
ละใบงานลงสำรวจหรือเก็บข้อมูลพร้อมกันเพ่ือความรวดเร็ว  ซึ่งที่ประชุมขอทบทวนใบงานที่ละกลุ่มสาระฯ
รับผิดชอบดังนี้ 
 - ใบงานที่ ๑ การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น (กลุ่มสาระฯสังคมฯ) 
 - ใบงานที่ ๒ การเก็บข้อมูลการประกอบอาชะในท้องถิ่น (กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ) 
 - ใบงานที่ ๓ การเก็บข้อมูลทางกายภาพในท้องถิ่น (กลุ่มสาระฯสังคมฯ) 
 - ใบงานท ี ่  ๔ การเก ็บข ้อม ูลประว ัต ิหม ู ่บ ้ าน ช ุมชน ว ิถ ีช ุมชน (กล ุ ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ) 
  - ใบงานที่ ๕ การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น (กลุ่มสาระฯวิทย์แล ะ
เกษตร) 
 - ใบงานที่ ๖ การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น (กลุ่มสาระฯสุขพลศึกษา) 
                 - ใบงานที่ ๗ การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอ่ืนๆ (กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ) 
 - ใบงานที่ ๘ การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น (กลุ่มสาระฯภาษาไทย) 
                     - ใบงานที่ ๙ การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น (กลุ่มสาระฯคณิตฯ) 
 
มติที่ประชุม…………………………………………รับทราบ………………………………………………………………….. 

 
๓. การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา  

 -เนื ่องจากวันที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที ่ผ่านมานั ้น พบว่า
หลักสูตรของโรงเรียนตากพิทยาคมมีจำนวนวิชาที่มากเกินไปจึงอยากจะขอปรับลดในบางรายวิชา
ที่พิจารณาว่าไม่สอดคล้องกับการเรียนต่อของนักเรียน และทางผู้ปกครองได้เสนอแนะแนวทางใน
การประเมินผลว่า อยากให้โรงเรียนให้นักเรียน ติด 0 , ร,มส มากเกินไป 
 - ติดตามการส่งหลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระฯในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องจากต้อง
รับการประเมินภายนอกรอบสี่ จึงขอความร่วมมือกลุ ่มสาระฯใดที่ยังไม่ส่งขอความกรุณาได้
ดำเนินการด้วย 

 



๕๗ 
 

 - หลักสูตรท้องถิ่น (ตากศึกษา) ทางที่ประชุมขอมอบให้ครูกาญจนา  ด้วงนาเป็น
ผู้รับผิดชอบ 
 - ในวัน อังคาร ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จะใช้ตารางเวลาเรียนกรณีพิเศษ (คาบ
เร่งรัด จาก ๕๐ นาที เป็น ๔๕ นาที) เนื่องจากทางงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจะ
ขอประชุมชี้แจงในการเขียนสรุปโครงการ รวมถึงเขียนสรุปโครงการให้อยู่ในรูปแบบของ Taks 
Model  

มติที่ประชุม…………………………………………………รับทราบ……………………………………………………….. 
 
๔. อ่ืนๆ - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม ........การประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒  เมื่อวันอังคารที่  ๑๒  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(เอกสารดังแนบ) 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กลุ่มงาน 
๓.๑ กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

ครูมณฑิรา  มาจันทร์   
 ๑. สรุปการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  
 จำนวนครูทั้งหมด ๑๓๗ คน 
 - มีครูส่งทำแผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน ๗๔ คน ร้อยละ ๕๔.๐๑ 
 - ไม่ได้ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ตามกำหนด จำนวน ๖๓ คน ร้อยละ ๔๕.๙๙ 

ที ่ กลุ่มสาระฯ จำนวน 
ครู 

ข้อมูลการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ หมายเหตุ 
ส่ง ร้อยละ ขาดส่ง ร้อยละ *ลาศึกษาต่อ ๑ คน 

๑ วิทยาศาสตร์ ๓๑ ๒๑ ๑๕.๓๓ ๑๐ ๗.๓๐  
๒ คณิตศาสตร์  ๒๑ ๑๖ ๑๑.๖๘ ๕ ๓.๖๕  
๓ ภาษาต่างประเทศ ๒๓ ๑๖ ๑๑.๖๘ ๗ ๕.๑๑  
๔ สังคมศึกษา ๑๔ ๘ ๖.๕๗ ๕ ๓.๖๕  
๕ ภาษาไทย ๑๓ ๓ ๒.๑๙ ๑๐ ๗.๓๐  
๖ การงานอาชีพฯและเทคโนโลยี ๑๖ ๔ ๒.๙๒ ๑๒ ๘.๗๖  
๗ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๒ ๑.๔๖ ๔ ๒.๙๒  
๘ ศิลปะ ๘ ๑ ๐.๗๓ ๗ ๕.๑๑  
๙ แนะแนว ๕ ๒ ๑.๔๖ ๓ ๒.๑๙  

รวม ๑๓๗ ๗๔ ๖๓  
ร้อยละ ๑๐๐ ๕๔.๐๑ ๔๕.๙๙  

  
 ๒. ขอให้ทุกกลุ่มสาระฯ เริ่มทำกระบวนการ PLC ได้แล้ว ขณะนี้โรงเรียนเปิดเทอมมาได้ ๑ เดือน
แล้ว หากกลุ่มสาระฯ ใดมีการประชุมกลุ่มสาระฯ ให้ทำ PLC ไปด้วย 
 ๓. ขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระฯ ติดตามครูนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ และ
รวบรวมส่งที่วิชาการด้วย 



๕๘ 
 

 ๔. งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คัดเลือกแผนการจัดการ
เรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ของครูในกลุ่มสาระฯ จำนวน ๒ คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๑ 
คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑ คน ส่งมาที่งานวิชาการเพ่ือเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบ
สี่ 
๓.๒ กลุ่มงานทะเบียน-วัดผล 

ครูประไพ  แดงไฝ  
 ๑. การจัดสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ จัดสอบวันที่ ๑๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  
     - ข้อสอบสามารถส่งอนุมัติได้เลย ไม่ต้องลงวันที่  
     - ครูที่สอนรายวิชา รหัสวชิาเดียวกัน ต้องร่วมกันออกข้อสอบ ใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน หาก
ครูผู้สอนในรายวิชา รหัสวิชาเดียวกัน ออกข้อสอบไม่เหมือนกันต้องทำบันทึกข้อความขออนุญาตทาง
โรงเรียนเอง 
 ๒. ขอความร่วมมือทุกกลุ่มสาระฯ ส่งเครื่องมือการวัดประเมินผล อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป  
๓.๓ งานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ครูทองแข   อุ่นเรือน  
 ๑. ได้แจกตารางการใช้ห้องให้กับหัวหน้าอาคารทุกอาคารแล้ว ขอให้นำไปให้ครูประจำห้องนำไป
ติดหน้าห้องให้เรียบร้อย 
 ๒. การเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ จะมีการสร้างแบบประเมินออนไลน์ประเมินครูผู้สอน 
เป็นภาพรวมของรายวิชา ของระดับชั้น เช่น วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 ๓. ขอให้ครูประจำห้อง ขอให้นักเรียนที่ประจำชั้นมาช่วยจัดป้ายนิเทศภายในห้องเรียนให้เป็น
หอ้งเรียนบรรยากาศเชิงบวก 
๓.๔ งานนิเทศพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

ดร.ปัทมา  ภู่สวาสดิ์ – ไม่มี 
๓.๕ งานห้องเรียนพิเศษ 

- ห้องเรียนพิเศษ SME, ESMTE, Pre-Engineering  
ครูสมรภูมิ  อ่อนอุ่น  

  ๑. วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ งดการเรียนพิเศษของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ เนื่องจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เดินทางไปเข้าค่าย STEM ที่โคราช จังหวัด
นครราชสีมา 
  ๒. ขอให้นวัตกรรมต่างๆของห้องเรียนพิเศษ วางแผนร่วมกันกับงานแนะแนว ออกแนะ
แนวการศึกษาต่อโรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การออกไปแนะแนวโรงเรียนต่างๆ ๑ รอบ
จะต้องสามารถแนะแนวการศึกษาได้ทุกนวัตกรรม  
  ๓. ขอให้เจ้าหน้าที่ทำโบชัวร์การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

- ห้องเรียนพิเศษ MEP  
ครูจุฑารัตน์  เอ่ียมสะอาด – ไม่มี 

- ห้องเรียนอาเซียน (ASEAN) 
ครูสุวิมล   ฟักทองอยู่ – ไม่มี 

- ห้องเรียน EIS  
ครูณิชนันท์   คำนวนสินธุ์ – ไม่มี 



๕๙ 
 

- ห้องเรียน SST  
ครูกฤษณา  อุดมโภชน์ – ไม่มี 

๓.๖ งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ครูปริศนา   วิโนสุยะ  

 วันนี้ได้จัดติว GAT เชื่องโยง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพ่ือเตรียมพร้อมในการ 
สอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยทางโณงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก นายณัฐชนก  รูป
ประดิษฐ์ (ครูเกี๊ยว) บัณฑิตจากคณะศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกียรติ
นิยมอันดับ ๒ ตัวแทนจากสถาบันกวดวิชา Strong Acadamy ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ๑ นักเรียนให้
ความสนใจดีมาก  
๓.๗ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ครูรุ่งเดือน   ศิริมิลินทร์  
 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ครูรุ่งเดือน ศิริมิลินทร์ และครูมณฑิรา มาจันทร์ ได้ไปประชุมกับ
ทางจังหวัดเกี่ยวกับงานตากสินราชานุสรณ์ จากท่ีประชุมแจ้งเกี่ยวกับขอบข่ายงานแบกว้างๆ จะมีกิจกรรม
อะไรในงานบ้าง หน่วยงานไหนรับผิดชอบส่วนไหน ยังไม่ได้ลงลึกรูปแบบขบวน หากได้รายละเอียดที่ชัดเจน
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
มติที่ประชุม………………………………………………………
รับทราบ…………………………………………………………… 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓.๘ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  
 จัดอบรมให้กับนักเรียนแกนนำจำนวน ๓๐ คน นักเรียนให้ความร่วมมือดีมาก นำไปขยายผลต่อได้  
๓.๙ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ – ไม่มี 
๓.๑๐ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย – ไม่มี 
๓.๑๑ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ – ไม่มี 
๓.๑๒ กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา 
 วิชาเพ่ิมเติมดนตรีไทย ของครูอุทัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๑ ไม่ค่อยเข้าเรียน และวิชา
เลือกเสรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ห้องเรียน SST นักเรียนก็หนีเรียน ไม่ข้ึนเรียนจำนวนมาก 
๓.๑๓ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 
 รองภัทราภรณ์ เนื้อไม้ แจ้งกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ (งานคอมพิวเตอร์) ต้องนำโปรเจคเตอร์ไป
ฉายในงานกอล์ฟ ต้องหาคนติดตั้ง ควบคุม ดูแลด้วย 
๓.๑๔ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 ๑. ตอนนี้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงย้ายจากห้องกาญจนาภิเษกไปอยู่ที่อาคารตากสิน 
๓.๑๕ กลุ่มสาระฯ สุขพละศึกษา – ไม่มี 
๓.๑๖ แนะแนว – ไม่มี 
มติที่ประชุม………………………………………………………………
รับทราบ…………………………………………………… 
 
 
 



๖๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 - ไม่มี 
มติที่ประชุม………………………………………………………………
รับทราบ…………………………………………………… 
 
 

 
ลงชื่อ............................................... ผู้บันทึกการ
ประชุม 

   (นางนิตติยา กันหา) 
                    ครูโรงเรียนตากพิทยาคม 

 
ลงชื่อ............................................... ผู้บันทึกการ
ประชุม 

                   (นางสาวภัสราภรณ์ วงศ์ใหญ่) 
                     ครูโรงเรียนตากพิทยาคม 

                                                               
 ลงชื่อ................................................. ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                                                   (นางภัทราภรณ์   เนื้อไม้) 
       รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

                                                    โรงเรียนตากพิทยาคม 
 
เสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ..…๑๙……/ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
.............................................................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................ ................................................. 
 

                                                  ลงชื่อ .............................................. 
                                                     (นายภูธนภัส  พุ่มไม้) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม 
 
 
 
 

                 ปิดประชุม เวลา   ๑๖.๔๐ น. 



๖๑ 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๘ 

ครั้งที่ 6 / 2562  
วันอังคารที่  ๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 1 โรงเรียนตากพิทยาคม 
.................................................................... ...... 

จำนวนผู้เข้าประชุม                 ๑๖๓   คน   
 ไม่เข้าประชุม                 4   คน 
 -ไปราชการ         ๓  คน 
 - ลาป่วย            -  คน 
 - ลากิจ          -  คน 
 - ลาคลอด            -  คน 
 - ลาศึกษาต่อ                     ๑   คน 
 - ไม่ทราบสาเหตุ                 -   คน 
เริ่มประชุมเวลา  15.3๐ น.  
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๑ ดร.ภูธนภัส  พุ่มไม้   ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม อัญเชิญ พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  เพื่อเป็นข้อคิดในการทำงาน ดังนี้ 

“ความคิดนั้นสำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและการกระทำทั้งปวง กล่าวคือ ถ้า
คนเราคิดดี คิดถูกต้อง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คำพูดและการกระทำก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญ แต่ถ้า
คิดไม่ดีไม่ถูกต้องคำพูด และการกระทำก็อาจก่อความเสียหาย ทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ ด้วยเหตุนี้ 
ก่อนที่บุคคลจะพูดจะทำสิ่งใด จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่า กิจที่จะทำ คำที่จะพูด ผิดหรือถูก เป็น
คุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหาย เป็นสิ่งที่ควรพูด ควรกระทำ หรือควรงดเว้น เมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ ก็
จะสามารถยับยั้งคำพูดที่สมควรหยุดยั้ง การกระทำที่ไม่ถูกต้อง พูดและทำแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเป็นคุณ เป็น
ประโยชน์ และเป็นความเจริญ” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 กรกฎาคม 2540  

1.2 ขอแสดงความยินดีกับครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม 
๑.3 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ขอบคุณคุณครูที่ได้ดำเนินกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงไป

ด้วยดีดังนี้ 
- วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนตากพิทยาคม นำโดยดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการ

โรงเรียนตากพิทยาคม และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมงานรัฐพิธีและวางพวงมาลา วันสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 เพ่ือเทิดพระเกียรติรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทย ทั้งนี้สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรง
เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และพระองค์ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญ
ตลอดรัชกาลของพระองค์ ทั้งด้านการทหาร วรรณคดี และการทูต โดยมีนายเจริญฤทธิ์  



๖๒ 
 

สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ณ อาคารกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

- วันที่ 13  กรกฎาคม 2562       ท่านผู้อำนวยการ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้     ได้มอบหมายให้
ท่าน     รองผู้อำนวยการภัทรภรณ์ เนื้อไม้  เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาสมรรถนะและ
ค้นพบตนเองของนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 และมัธยมศึกษาปีที ่ 4 ห้องเร ียน
สังคมศาสตร์และเทคโนโลยี (Social Science and Technology :SST) ในกิจกรรม "ปลุก
พลังฝัน"  ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 1     เวลา 08.00 น. - 16.30 น. โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านพันเอกศนิโรจน์ ธรรมยศ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการจัดค่ายครั้งนี้ 

- วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม นำคณะ
ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีห่มผ้าพระเจดีย์วัดสระเกศ ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ สร้างขึ้นตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ เจดีย์วัด
สระเกศ โรงเรียนตากพิทยาคม 

- วันที่ 19 กรกฎาคม 2662 ท่านผู้อำนวยการ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ได้มอบหมายให้ครูดวง
เดือน ละมูล คุณครูกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนแนะแนวเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาครูต้นแบบ ด้านการวางแผนและพัฒนากำลังคน สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 
หลักสูตร เทคนิคการให้คำปรึกษาโดยใช้กระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

- วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลตรี ณรัช สิงห์ปภาภร ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ 
เข้าพบปะพูดคุยกับนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.) ศูนย์ฝึกค่ายวชิรปราการ ชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๓ 
ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อมอบนโยบายให้ก้บนักศึกษาวิชาทหารรวมถึงได้ มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหาร, ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและผู้ช่วยผู้
กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังนโยบาย/สั่งการ ของผู้บัญชาการ
ทหารบก ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนตากพิทยาคม 

- วันที ่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู ้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม                          
รองผู ้อำนวยการภัทราภรณ์ เนื ้อไม้  ครูมณฑิรา มาจันทร์  ครูปัทมา ภู ่สวาสดิ ์ เป็น
คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ScQA) ณ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม และโรงเรียนบ้านด่านลานหอย
วิทยา 

- วันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ท่านวรินทร์ ชำนาญผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสัมนาและปฏิบัติการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และผลการทดสอบ O-Net โดยท่านผู้อำนวยการดร.ภูธน
ภัส พุ่มไม้ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบของ
โรงเรียนเครือข่าย เข้าร่วมอบรมจำนวน ๘๕ คน เพื่อให้ครูต้นทางและครูเครือข่ายวาง
แผนการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนโดยใช้ O-Net เป็นฐาน พัฒนานักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ระบบของโรงเรียน



๖๓ 
 

ต้นทางและปลายทาง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนได้ดีขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๑๕ ปี โรงเรียนตากพิทยาคม 

- วันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนตากพิทยาคมจัด
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลงานศิลป์โดยใช้โปรแกรม The Geometer's 
Sketchpad (GSP) โดย ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม เป็นประธาน
กล่าวเปิดงานและให้โอวาท ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/
๔,๒/๕,๒/๖,และ๒/๗ นักเรียนโครงการ EIS จำนวน ๑๕๘ คน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ณ ห้องคอมพิวเตอร์และอาคาร ๑๑๑ ปี 

- วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  จัดค่ายอบรมเชิง
ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ โดยใช้กิจกรรม Active Learning 
สำหรับนักเรียนโครงการ SSTชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๘-๕/๑๑ และวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนโครงการ EIS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕-๔/๗ โดยดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ 
ผู ้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคมเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท ในการจัด
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี และคณะนักศึกษา 
จากโปรแกรมสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาเป็นวิทยากร
อบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ๑ โรงเรียนตากพิทยาคม 

- วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู นำตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล พระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณบ้านพักนิคมครู โรงเรียนตากพิทยาคม 

- วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม นำคณะ
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ
อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ หัว” ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา เพื่อแสดงความ
กตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นราชสักการะแด่ “พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบรูณ
อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” และใน
การนี้มีนักเรียนร่วมแสดงถวายพระพร ชื่อชุดการแสดง "ระบำเทพบันเทิง" ณ อาคาร ๑๑๑ 
ปี โรงเรียนตากพิทยาคม 

- วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม พร้อม
ด้วยตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยนาย
เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธี นำข้าราชการระดับสูงและ
ภริยา ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 



๖๔ 
 

- วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากในฐานะ
ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตาก เป็นประธานประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำ
ปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จ    พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตากได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณตนและ
สวนสนาม โดยมีกองลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดเข้าร่วมจำนวน ๙๔๓ คน และบุคลากร
ทางการลูกเสือ หัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๕๖ คน รวม ๙๙๙ คน 

- วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู ้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม นำ
ตัวแทนคณะครูและคณะสภานักเรียน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุด เทียนถวาย
พระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ 
พรรษา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทองพุ่ม
เงิน แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวนำถวาย
พระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วนำผู้ร่วมพิธีขับร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ณ ลานหน้าศาลากลาง จังหวัดตาก 

- วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 หน่วยอนุรักษ์หน่วยอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรม “เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม” โดยคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยอนุรักษ์ฯ ได้ทำการออกสำรวจสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม ภายในเขตอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้แก่ วัดพระพุทธบาท
ดอยโล้น วัดพระบรมธาตุบ้านตาก เจดีย์ยุทธหัตถี วัดพระธาตุน้อย โบราณสถานเนินโองโมง
ธรรมศุทธิ วนอุทยานแก่งห้วยตาก และอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย เพ่ือให้หน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม ตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมระดับจังหวัด 

- วันที ่ 26-28 กรกฎาคม 2562 โครงการห้องเรียน EIS นำโดยกลุ ่มสาระการเรียนรู้
ว ิทยาศาสตร์ โรงเรียนตากพิทยาคม ได้นำนักเรียนห้องเรียน EIS ม.3/4-7 เข้าค่าย 
“นักวิจัยน้อยตามรอยซากดึกดำบรรพ์” ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา กิจกรรมประกอบด้วยการสกัดฟอสซิลในห้องปฏิบัติการทางธรณีวิทยา
ไทย-ญี่ปุ ่น เป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทย การเตรียมสไลด์หินบาง ทดลองการเกิด
ฟอสซิล เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ช้างดึกดำบรรพ์ และไม้กลายเป็นหิน 

- วันที่ 30 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนตากพิทยาคมแถลงข่าว ขอเชิญร่วมสัมผัสกลิ่นอาย
วัฒนธรรมล้านนา "กีรติไกรวัฒนธรรมล้านนา" ในวันพฤหับดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ชมละคร
ร้องสลับพูด เรื่องสาวเครือฟ้า ชิมอาหารพื้นเมืองล้านนา ชวนทำบุญไม้ค้ำสะหลีเสริมสิริ
มงคล เชิญศึกษาวัฒนธรรมล้านนา แวะถ่ายภาพที่ระลึกบรรยากาศล้านนา และเชิญรับชม
ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวโดย เครือข่ายวิทยุ อสมท ภาคเหนือตอนล่าง 

- วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู ้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ได้
มอบหมายให้ครูมงคล มากจีน หัวหน้างานสภานักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ได้ดำเนินการ
นำตัวแทนสภานักเรียน จำนวน 4 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวทางประชาธิปไตยในโรงเรียน และเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น



๖๕ 
 

ประมุข พัฒนาทักษะภาวะผู้นำและส่งเสริมแนวทางการมีส่วนร่วมของสภานักเรียนและ
ทักษะกระบวนการเลือกตั้ง ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

- วันที่ ๓- ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม เป็น
ประธานเปิดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค่าย"ทักษะแห่งการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ" ให้กับนักเรียน ม.๕/๕ - ๕/๗ ณ ห้อง
ประชุม อาคาร ๑๑๕ ปี โรงเรียนตากพิทยาคม โดยมี ดร. จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม หัวหน้า
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ ให้เกียรติมาเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 

มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม (ครั้งที่ 5/2562) –ไม่มี- 
     
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 
๔.1  เรื่องแจ้งเพื่อรับทราบและพิจารณากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

4.1.1 วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ การจัดกิจกรรมบูรณาการ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
    - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พิธีเปิด ณ อาคาร ๑๑๑ ปี  
    - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       กิจกรรม “กีรติไกรวัฒนธรรมล้านนา” ชมละครร้องสลับ

พูด  
เรื่องสาวเครือฟ้า ชิมอาหารพื้นเมืองล้านนา ชวนทำบุญไม้ค้ำสะหลีเสริมสิริมงคล  
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    กิจกรรมอาเซียน 

มติที่ประชุม  รับทราบและปฏิบัติ 
4.1.2 การทำ MOU ระหว่างโรงเรียนตากพิทยาคม และมหาวิทยาลัยจากประเทศฟิลิปปินส์  ใน

การส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน ๔ คน มาฝึกประสบการณ์ที ่โรงเรียนตากพิทยาคม 
ประกอบด้วย  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ คน  วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ คน และ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน ๑ คน   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.1.3 การฝึกซ้อมนักเร ียนเพื ่อเตรียมเข้าร ่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในงาน EP/MEP 

Openhouse ๒๐๑๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันประมาณ ๖๐ คน การแข่งขันประกอบด้วย โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานวิทยาศาสตร์ 
โครงงานคอมพิวเตอร์ และการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษด้านต่าง ๆ   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.1.4 กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ 9 – 13 กันยายน 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบและปฏิบัติ 



๖๖ 
 

 4.1.5 ติดตามการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ ได้แก่แผนบูรณา
การพืชศึกษา  แผนบูรณาการ 5 องค์ประกอบ  แผนบูรณาการ 3 สาระ 

มติที่ประชุม  รับทราบและปฏิบัติ 
๔.2  เรื่องแจ้งเพื่อรับทราบและพิจารณากลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
 4.2.1 วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ พิธีมอบอุปกรณ์เครื่องดนตรีเต็มวงใหญ่ให้กับโรงเรียนตากพิทยา
คม ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตากโดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) ประธานมูลนิธิหลวงพ่อพูล วัดไผ่
ล้อม จ.นครปฐม จากโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดนตรีสร้างความสุขต้านยาเสพติดรณรงค์
รักษาศีล ๕  และการแสดงดนตรี จากวง Good Luck  ROCK คุณธรรม   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.2.2 วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ การจัดกิจกรรมบูรณาการ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าแถวเคารพธงชาติ ดังนี้ 
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  เข้าแถวบริเวณถนนทางเข้า 
  - ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓  และชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๖  เข้าแถวบริเวณสนาม
บาสเกตบอล 
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เข้าแถวในอาคาร ๑๑๑ ปี 
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  เข้าแถวบริเวณสนามตะกร้อ 

มติที่ประชุม  รับทราบและปฏิบัติ 
4.2.3  การกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบ Scan tool โดยครูที่ปรึกษานักเรียนในแต่ละห้อง 

มติที่ประชุม  รับทราบและปฏิบัติ 
 
๔.3  เรื่องแจ้งเพื่อรับทราบและพิจารณากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 ๔.๓.1. การปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนบริเวณอาคาร ๒ โดยจะย้ายม้านั่งหินอ่อนบริเวณหน้า
อาคาร ๒ ไปตั้งไว้บริเวณหน้าห้องโสตทัศนศึกษา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๔.๓.2. การดำเนินการฉีดพ่นควันกำจัดยุง ในวันที่ ๙ และ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ หลังเลิกเรียน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๔.๓.3. การดำเนินการเตรียมวางแผนและสร้างสถานที่รับประทานอาหารสำหรับคณะครู บุคลากร 
และเวทีแสดงความสามารถของนักเรียนในตอนพักกลางวัน ณ โรงอาหาร 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
๔.4  เรื่องแจ้งเพื่อรับทราบและพิจารณากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

๔.4.๑  การจัดงานกอล์ฟการกุศล  เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างถนนในโรงเรียน และปรับปรุง
อาคารห้องเรียนคุณภาพให้ครบ ๑๐๐% 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.4.2 การติดตามนักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



๖๗ 
 

๔.4.3  การรณรงค์ช่วยกันประหยัดน้ำ และประหยัดไฟ โดยขอความร่วมมือจากคุณครูทุกท่าน
สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน ร่วมทั้งการใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัด 
ปิดน้ำ ปิดไฟ ปิดพัดลม และปิดเครื่องปรับอากาศก่อนออกจากห้องทุกครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
                           - 

 
 
 

 
 

.............................................ผูบ้ันทึกการประชุม        .....................................ผู้ตรวจบันทึกการ
ประชุม 
(นางสาววราภรณ์   ภาคสุโพธิ์)                                      (นายวรพงศ์    ทองมูล) 
   ครูโรงเรียนตากพิทยาคม                                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม 
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รายงานการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนตากพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๘ 

ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. 

ณ 3106  โรงเรียนตากพิทยาคม 
  .......................................... 
 จำนวนผู้เข้าประชุม  ๓๒  คน 
 ไม่เข้าประชุม    ๔  คน 
 - ไม่ทราบสาเหตุ    ๔  คน 
เริ่มประชุมเวลา 1๕.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. การคัดเลือกครูต้นแบบในการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ส่งภายในวันที่ 30 

มิถุนายน 2562 ครูท่านใดสนใจติดต่อท่ีงานแนะแนว 
2. การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 
3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทุกคนเข้ารับการอบรมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน 

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  
4. ประชาสัมพันธ์การสอบ TOEIC  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 
5. การจัดติว O-Net ของฝ่ายวิชาการ โดยวิทยากรภายในและภายนอก ในภาคเรียนที่ 2             

ปีการศึกษา 2562 
6. เริ่มการออกอากาศของ DLTV 

มติที่ประชุม  
 รับทราบ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. การจัดติว O-Net ขอครูควบคุมดูแลนักเรียนทุกรายวิชา 
 2. การออกอากาศของ DLTV อยู่ในช่วงทดลองออกอากาศ โดยครูนารีนาฎ จันทมงคล เป็นผู้สอน 
ปัญหาที่พบคือ ภาพที่ปรากฏผ่านกล้องไม่ตรงกับเสียง เดินเร็วและเดินดูเด็กทั่วให้ไม่ได้ เนื่องจากกล้องจะ
จับภาพตามไม่ทัน นักเรียนรู้สึกเกรง ไม่กล้าตอบ  
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
  - 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
1. การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
มติที่ประชุม  
 การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ดำเนินการส่ง
ครูนิเทศในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 และให้ครูนิเทศส่งฝ่ายวิชาการในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 
 

2. การปรับปรุงห้องเรียน การบันทึกขอโต๊ะ เก้าอ้ี การขอล้างเครื่องปรับอากาศ 
มติที่ประชุม  
 การปรับปรุงห้องเรียนอาคารวิทยาศาสตร์ ห้อง 3102 จะปรับปรุงให้เป็นห้องคลินิกวิทยาศาสตร์ 
เพื่อให้คำปรึกษา และชี้แนะแนวทางการศึกษาให้แก่นักเรียน ในส่วนของชั้น 2 มีการทาสี ติดตั้งอ่างล้าง
อุปกรณ์ ปลั๊กไฟ เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคมี การปรับปรุงห้องเรียนอาคารคณิตศาสตร์ ห้อง 4101-
4103 เนื่องจาก หยุดการปรับปรุงห้องไป 2 สัปดาห์ จึงทำให้มีความล่าช้าเสร็จไม่ทันเปิดเรียน ส่งผลให้
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไม่มีห้องเรียนในสัปดาห์แรก เมื่อปรับปรุงห้องเสร็จแล้วจะดำเนินการ
ติดตั้งโปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง และเครื่องปรับอากาศให้ครบทุกห้อง  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบและปฏิบัติ/พิจารณา 
1. การวางโครงสร้างบริหารงานของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

มติที่ประชุม 
 การวางโครงสร้างบริหารงานของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ตามเอกสาร ดังแนบ 

2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้       
ตามคำสั่งที่ 440/2562  

มติที่ประชุม 
 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้ ตามคำสั่ง
ที่ 440/2562 เป็นการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน ก.1 ซึ่งจะดำเนินการส่งเอกสารการ
ประเมินใน    ปีการศึกษา 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

1. การจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนตากพิทยาคมจะจัดในวันที่ 8 สิงหาคม 
2562 ซึ่งจะจัดพร้อมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 



๗๐ 
 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

2. การแจ้งซ่อมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ให้ดำเนินการส่งที่
ฝ่ายวิชาการเพ่ือเป็นเครือข่ายกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

3. ครูนิษฐาขอความร่วมมือครูผู้สอนร่วมกับครูต่างชาติประเมินการสอนทุกเดือน 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

4. ครูสุพินได้เข้าอบรม STEM โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องดูหลักการ 
ตัวชี้วัด กิจกรรมที่จะจัดเข้าไปไม่จำเป็นต้องใช้ครบทุกสาระก็ได้ อาจจะใช้เพียง 2 
สาระ แต่กระบวนการในการสอนต้องครบทุกขั้นตอน 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

5. การเป็นวิทยากรค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน ระหว่างวันที่ 2 
เมษายน 2562 – 23 มิถุนายน 2562 โดยทีมงานห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนตาก
พิทยาคม เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารแต่ละเขตพ้ืนที่ แบ่งเป็น 3 กิจกรรม โดยใน
แต่ละเขตพื้นที่จะมีศึกษานิเทศก์คอยให้คำชี้แนะและเติมเต็มในส่วนที่ขาด  นอกจากนี้
ยังมีโรงเรียนทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลจาก กฟผ. มาร่วมจัดกิจกรรมในฐานอื่นๆ อีก
ด้วย 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

6. ครูณิชนันท์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
 6.1 การเรียนภาษาอังกฤษของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะเริ่มเรียนในวันที่ 

23 พฤษภาคม 2562 ที่ห้อง 3206  
 6.2 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะได้ครูแลกเปลี่ยนมาช่วยสอนในช่วงเดือน

มิถุนายน 
 6.3 การส่งแผนการสอนของครูต่างชาติ ต้องส่งให้ครูผู้สอนร่วมก่อนสอน 1 สัปดาห์ 
 6.4 การสอนของ Teacher Alfredo อยู่ในช่วงทดลองงาน 3 เดือน ขอให้ครูผู้สอน

ร่วมประเมินตามจริงเพ่ือประโยชน์ของนักเรียน 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 



๗๑ 
 

7. การเรียนเสริม สอวน. ปีการศึกษา 2562 จะเริ่มเรียนในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 
ขอให้แต่ละสาขาวิชาส่งเรื่องที่จะสอนและครูผู้สอนที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

8. แบบฟอร์ม PLC ของทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แตกต่างจากของโรงเรียน 
ในปีการศึกษา 2562 จะปรับเป็นแบบฟอร์มของโรงเรียน 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

9. ทางโรงเรียนตากพิทยาคมได้เข้าร่วมประกวดโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ โรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน นำโดยผู้อำนวยการ ภูธนภัส พุ่มไม้ ในการประหยัดและลดใช้
พลังงานภายในโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดบิลค่าไฟกับบ้านนักเรียนที่ลด
การใช้ไฟฟ้าได้ 3%  

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
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รายงานการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนตากพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๘ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดี  ท่ี  ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๓๐ น.   

ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  โรงเรียนตากพิทยาคม 
.......................................... 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น.   
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.โรงเรียนตากพิทยาคมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู  
 ๒.เชิญชวนคณะครู ร่วมทำบุญ ตักบาตร ในทุกวันพระ 

๓.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พิจารณาจัดทำหลักสูตรตลอดแนว ม.ต้น และ ม.ปลายร่วมกัน 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
 

      ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อเสนอเพื่อทราบ 
...................…………………………….....................................................................…………………........................... 
...................…………………………….....................................................................…………………........................... 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา  
...................…………………………….....................................................................…………………........................... 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
...................…………………………….....................................................................…………………........................... 
ปิดประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.  
                                                                           
        ( นางสาวนิรมล เหลืองพิศาลพร ) 
             หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

                                                                              
          ( นางพัชรีดา  ใยระย้า ) 
             ผู้บันทึกการประชุม

        ๔.การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เกี่ยวช้องกับการเขียนแผนงานสวนพฤกษศาสตร์กับ 
แผนงานประจำปีของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนร่วมด้วยกลุ่มสาระฯทุก 
กลุ่มสาระฯได้ประชุมและวางแผนเพื่อขอรับป้ายสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เป็นโครงการอัน 
เนื่องมาจากพระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งโรงเรียนตาก 
พิทยาคมได้รับป้ายสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนและคณะผู้บริหารจะเดินทางไปรับมอบป้ายสวน 
พฤกษศาสตร์ต่อไป ทั้งนี้หัวหน้ากลุ่มสาระฯต่างประเทศขอขอบคุณคณะคุณครูทุกท่านที่ร่วมใจ 
กันทำโครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี   
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                - ภาพถ่าย 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 

 
2) หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม 
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ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตากพิทยาคม 
ครั้งที่   1 / 2562 

วันศุกร์ที่ 29  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00น.  
ณ ห้องสมุดโรงเรียนตากพิทยาคม 

 

 

 



๘๒ 
 

ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมฝ่ายวิชาการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
วันอังคาร ที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๒  เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนตากพิทยาคม 
…………………………………. 
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ภาพถ่ายการประชุมผู้บริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ครั้งที่ 6 / 2562  
วันอังคารที่  ๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 1 โรงเรียนตากพิทยาคม 
............................. 
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 ภาพถ่ายการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนตากพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๘ 

ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. 

ณ 3106 โรงเรียนตากพิทยาคม 
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ภาพถ่ายการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนตากพิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๘ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดี  ท่ี  ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๓๐ น.   

ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  โรงเรียนตากพิทยาคม 
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๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
     งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๑) คำส ั ่ งแต ่งต ั ้ ง ในแต ่ละป ี  ระบ ุหน ้าท ี ่ของ
คณะกรรมการดำเนินงานอย่างชัดเจน 

๒) คณะกรรมการการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๓) คณะกรรมการพืชศึกษา 
๔) คณะกรรมการ ๓ สาระ 
๕) คณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น 
๖) คณะกรรมการดำเนินงาน ๔ ด้าน 



๘๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 

 
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 



๘๘ 
 

 
คำสั่งโรงเรียนตากพิทยาคม 

ที ่449 /2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา  2562 

**************************************************************************** 
             ด้วยโรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้สนอง
พระราชดำริฯ เข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมายเลขสมาชิก 7-63000-004 มีกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้เยาวชน  

  เพื่อให้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ 
มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1216/2549 ลง
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปี
การศึกษา 2562 ดังนี้ 

 
1. คณะกรรมการอำนวยการ (จำนวน 6 คน) 

1. นายภูธนภัส      พุ่มไม้   ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ              
2. นางภัทราภรณ์   เนื้อไม้  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการรองประธานกรรมการ 
3. นายวรพงศ์       ทองมูล           รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ     กรรมการ 
4. นายอภิศักดิ์      เทียมฉันท์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคลากร  กรรมการ 
5. นายเสรี           พรหมแก้ว   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป    กรรมการและเลขานุการ 
6. นายสุทินธ์        คำน่าน หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก สนับสนุน วางแผนการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตลอดจนติดต่อประสานงานกับทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) และประสานขอความ
ร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  
2. คณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

1. นางภัทราภรณ์   เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. นายสุทินธ์        คำน่าน หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวนิรมล    เหลืองพิศาลพร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      กรรมการ  
4. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
5. นางพรเพ็ญ    สว่างโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
6. นางเสาวลักษณ์ บัวแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
7. นางศิริวรรณ    เสือสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
8. นางสาวยุพิน    มาคง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
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9. นายจิตติ    ทองจิตติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
10.  นายปริญ    วันธนานันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  กรรมการ 
11.  นางมณฑิรา    มาจันทร์ หัวหน้างานส่งเสริมและสนับสนุนฯ   กรรมการ 
12.  นางสาวทองแข  อุ่นเรือน  หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
13.  นางจิราภรณ์    ธรรมลังกา หัวหน้างานหลักสูตร    กรรมการ 
14.  นางสาวปริศนา  วิโนสุยะ  หัวหน้างานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ฯ   กรรมการ 
15.  นางปัทมา    ภู่สวาสดิ์  หัวหน้างานนิเทศและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กรรมการ 
16.  นางสุรีย์พร    มณีศักดิ์  หัวหน้างานพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้  กรรมการ 
17.  นางสาวศิริวรณ   จันทร์เจริญ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ   กรรมการ 
18.  นางสาวประไพ  แดงไฝ  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลฯ       กรรมการ 
19.  นางอุไรรัตน์   รัตนภักดิ์ดีกุล หัวหน้างานวัดผล     กรรมการ 
20.  นางรุ่งเดือน   ศิริมิลินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
21.  นางสาวกัญญาณัฐ   อินทร์ศวร หัวหน้างานห้องสมุด    กรรมการ 
22.  นายสมรภูมิ    อ่อนอุ่น  หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ   กรรมการ 
23.  นางอัญชลี    เกิดแสง  หัวหน้าโครงการ ESMTE (ม.ต้น)   กรรมการ 
24.  นายดนัย    ไทยม ี  หัวหน้าโครงการ ESMTE (ม.ปลาย)  กรรมการ 
25.  นายธีรวุฒิ    อภิปรัชญาฐิติกุล หัวหน้าโครงการ SME    กรรมการ 
26.  นางนิภา    แหวเมือง หัวหน้าโครงการ Pre – Engineering  กรรมการ 
27.  นางสาวจุฑารัตน์   เอ่ียมสะอาด หัวหน้าโครงการ MEP (ม.ต้น)   กรรมการ 
28.  นางสาวกาญจณี    โชติสุข หัวหน้าโครงการ MEP (ม.ปลาย)   กรรมการ 
29.  นางสาวณิชนันท์    คำนวนสินธุ์ หัวหน้าโครงการห้องเรียน EIS (ม.ต้น)  กรรมการ 
30.  นายกิตติพงศ์    สิริมูลเครือ หัวหน้าโครงการห้องเรียน EIS (ม.ปลาย)  กรรมการ 
31.  นางกฤษณา    อุดมโภชน์ หัวหน้าโครงการห้องเรียน SST   กรรมการ 
32.  นางสาวสุวิมล    ฟักทองอยู่ หัวหน้าโครงการห้องเรียน ASEAN   กรรมการ 
33.  นางสาวนิตติยา  เงินแดง  หัวหน้างานบันทึกการประชุมวิชาการกรรมการและเลขานุการ 
34.  นางสาวภัสราภรณ์   วงศ์ใหญ่ รองหัวหน้างานบันทึกการประชุมวิชาการกรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
35.  คณะครูโรงเรียนตากพิทยาคมทุกคน 

 มีหน้าที่ 1) วางแผนการบริหารการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประสานและออกแบบ
การจัดแหล่งเรียนรู้ ให้ความรู้แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน และแผนการเรียนรู้โดยเขียนแผนงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  
  2) อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาในการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ จัดทำ
หลักสูตรและการเขียนแผนการสอน บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ร่วมกับแผนประจำปีของโรงเรียน แสดงรายละเอียด
งาน  
  3) แสดงรายละเอียดงาน จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ดำเนินงานตามแผนงาน 
  4) กำกับ ดูแล ติดตาม ให้คำแนะนำท่ีคณะทำงานในแต่ละด้านให้ถูกต้อง  
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3. คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน (จำนวน 14 คน) 
1. นายภูธนภัส      พุ่มไม้   ผู้อำนวยการสถานศึกษา             ประธานกรรมการ              
2. นางภัทราภรณ์   เนื้อไม้  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ     รองประธานกรรมการ 
3. นายวรพงศ์       ทองมูล           รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ     กรรมการ 
4. นายอภิศักดิ์      เทียมฉันท์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคลากร  กรรมการ 
5. นายเสรี           พรหมแก้ว   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป      กรรมการ 
6. นางสาวนิรมล    เหลืองพิศาลพร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      กรรมการ  
7. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
8. นางพรเพ็ญ    สว่างโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
9. นางเสาวลักษณ์ บัวแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
10.  นางศิริวรรณ    เสือสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
11.  นางสาวยุพิน    มาคง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
12.  นายจิตติ    ทองจิตติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
13.  นายปริญ    วันธนานันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  กรรมการ 
14.  นายสุทินธ์        คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

          มีหน้าที่ 1) ติดตามผลการดำเนินงานและรวบรวมผลงานของครูและนักเรียน 
             2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือเสนอผลการดำเนินงานแต่ละด้านต่อโครงการ 
อพ.สธ. 
 

ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงาน
ของ โรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่โรงเรียน
สูงสุด 
              

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                               
                    สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

               
(นายภูธนภัส พุ่มไม้) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม 
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2. คณะกรรมการการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบ  
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 

 
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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 คำสั่งโรงเรียนตากพิทยาคม 

ที ่462 /2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

**************************************************************************** 
        ด้วยโรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้
สนองพระราชดำริฯ เข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมายเลขสมาชิก 7-63000-004 นั้น เพื่อให้การดำเนินงาน 
5 องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิ ภาพสูงสุดต่อทาง
ราชการ  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอำนวยการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (จำนวน 9 คน) 
 1. นายภูธนภัส  พุ่มไม ้  ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม  ประธานกรรมการ              
 2. นางภัทราภรณ์   เนื้อไม ้ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ     รองประธานกรรมการ 
 3. นายวรพงศ์       ทองมูล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ               กรรมการ 
 4. นายอภิศักดิ ์     เทียมฉันท ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคลากร กรรมการ 
 5. นางอรวรรณ      จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
 6. นางพรเพ็ญ       สว่างโชติ        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ  
 7. นางเสาวลักษณ์   บัวแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
 8. นายเสรี           พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการและเลขานุการ 
     9. นายสุทินธ์        คำน่าน หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่  อำนวยความสะดวก สนับสนุน  วางแผนการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะใน
การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตลอดจนติดต่อประสานงานกับทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) และประสานขอ
ความร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. คณะกรรมการดำเนินการด้านที่ 2 การดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (จำนวน 16 คน) 

1. นางภัทราภรณ์   เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  ประธานกรรมการ 
2. นางอรวรรณ     จันทร์บุตรหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       รองประธานกรรมการ 
3. นายเสรี  พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
4. นางสาวนิรมล   เหลืองพิศาลพร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์  กรรมการ 
5. นางพรเพ็ญ สว่างโชต ิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
6. นางศิริวรรณ     เสือสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
7. นายปริญ         วันธนานันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ      กรรมการ 
8. นางเสาวลักษณ์  บัวแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
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9. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
10. นางสาวยุพิน     มาคง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
11.  นางนางรุ่งเดือน ศิริมิลันทร์ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
12.  นางสาวประไพ  แดงไฝ  หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล   กรรมการ 
13.  นางสาวปณัฐชา แดงไฝ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
14.  นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ 
15.  นางสาวพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16.  นายดนัย   ไทยมี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่กำกับ ดูแล ติดตาม ให้คำแนะนำที่คณะทำงานในแต่ละองค์ประกอบให้ถูกต้อง 
ดำเนินงานตามแผนงานประจำปี สรุปและรวบรวมผลงานแต่ละองค์ประกอบ 
 2.1 คณะกรรมการการดำเนินงานองค์ประกอบท่ี 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ 
    1) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 1 กำหนดพื้นที่ศึกษา (จำนวน 8 คน) 

 1. นายเสรี  พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป      ประธานกรรมการ 
 2. สิบเอกมงคล    ใจเย็น  หัวหน้างานอาคารและสถานที่       รองประธานกรรมการ 
 3. นายศิริภัทร    จันทมงคล รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
 4. ว่าที่ ร.ต.อานนท์ ชลธีระเสถียร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 

  5. นางขณิตฐา   ต๋าแปง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
  6. นายอดิพงศ์   ท่วมจอกครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
  7. นายเอกพงษ์   มูลแก้วครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    กรรมการและเลขานุการ 
    8. นายวรุฒม์     เครือแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่อำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำนักเรียนในการแบ่งพ้ืนที่ทั้งหมดของ
โรงเรียนออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้มีขนาดที่เหมะสมในการเรียนรู้ 
    2) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 2 สำรวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา (จำนวน 
16 คน) 

 1. นางเสาวลักษณ์  บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประธานกรรมการ 
 2. นางกาญจนา   สาระนิตย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รองประธานกรรมการ 
 3. นางกฤษณา อุดมโภชน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 4. นางหฤษฎี     สุทธปรีดา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 5. นางสาวนุสรา  วัตละยาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 6. นายดำรงพล   กิตติรัตนวศิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
  7. นางสุภัชชา   พรหมแก้ว      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
   8. นายมงคล มากจีน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 9. นางนงนุช     จันทร์สายทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
  10. นางสาวสุวิมล   ฟักทองอยู่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
  11. นายปวิณ    เกษวงศ์รอด ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
  12. นายเทพประทาน  พ่ึงศาสตร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ

  
 13. นางสาวมัลลิกา เมืองฤทธิ์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กรรมการ 
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  14. นายเอกชัย     ผาแสนเถิน พนักงานราชการ   กรรมการ 
            15. ว่าที่ ร.ต.วิโรจน์ ศรีสุข  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
            16. นายธนพนธ์   ชุ่มวงษ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่อำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในการสำรวจพรรณไม้ เพ่ือ
ทราบชนิด จำนวนต้น และลักษณะวิสัย 
    3) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 3 ทำและติดป้ายรหัสประจำต้น (จำนวน 
16 คน) 

 1. นายปริญ วันธนานันต ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ประธานกรรมการ 
  2. นายสุรศักดิ์   เกิดพันธุ์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ รองประธานกรรมการ 
 3. นางภัทรพร    ขวัญมั่น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
  4. นางนิภา       แหวเมือง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
  5. นางสาวสายพาน ทับนิล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 

           6. นางขณิตฐา        ต๋าแปง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 7. นายวัชระ          วงษ์ด ี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ  
 8. นางสุนันทา        แสงจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
 9. สิบเอกมงคล     ใจเย็น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 10. นางสาวพุธชาติ มั่นเมือง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
  11. นายปริญญา    กองทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 12. นางสาวปิยะพร ไกลถิ่น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 13. นางสาวระธีพร บุญแสม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 14. นางสาวนริศรา เข้มนการไถ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
 13. นางหนึ่งนุช    เหล็กเพ็ชร์ พนักงานราชการ    กรรมการ    
  14. นายภูมิพัฒน์   ปานแดง พนักงานราชการ    กรรมการ    

            15. นางสาวกรรณิกา  สียะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กรรมการและเลขานุการ 
            16. นายธนพนธ์    ชุ่มวงษ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียนในการทำและติดป้ายรหัสประจำ
ต้น รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ  ในการดำเนินงาน และนำนักเรียนไปติดป้ายรหัสประจำต้น 
      4) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 4 ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อ และศึกษา
ข้อมูลพื้นบ้าน (ก.7-003 หน้า 1) (จำนวน 14 คน) 

 1. นางพรเพ็ญ    สว่างโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประธานกรรมการ 
 2. นางพรทิพย์   วงษ์ชัย  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        รองประธานกรรมการ 
 3. นางนิภาพร    ทองโพธิ์ศรี รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 

       4. นางนุจารี สุขีเมฆ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 
 5. นางภิญโญ    มาอ่อน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 

           6. นางปุณฑรา   บัวงาม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 
       7. นางสาวขวัญฤทัย  โพธิเสน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 

 8. นางสาวทัศนีย์ กองแก้ว  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
 9. นางฐิติพร   พรมวิชัย  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ   
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 10. นางสาวพิมพิไล หล้าใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
       11. นางสาวเกศสุดา มุขพรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ 
       12. นางสาวปรียาลักษณ์  พงษ์อยู่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ 
       13. นางอารี ประเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กรรมการและเลขานุการ 
         14. นางสมคิด แดงอาสา  ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      
  มีหน้าที ่อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียนในการทำการตั้งชื่อหรือสอบถาม
ชื่อ รวมทั้งศึกษาข้อมูลพ้ืนบ้าน 
    5) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 5 ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้ (จำนวน 
22 คน) 

1. นางสาวนิรมล    เหลืองพิศาลพร หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. นางนภาพร       ศรีแสงจนัทร์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวประไพ แดงไฝ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
4. นางจิราภรณ์    ธรรมลังกา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
5. นางสาวปริศนา  วิโนสุยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 

        6. นางพรทิพย์    ธรรมลังกา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ  
 7. นางจันทร์จิรา   คำน่าน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
           8. นางอุไรรัตน ์  รัตนภักดิ์ดีกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ   
 9. นางสาวปณัฐชา  แดงไฝ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ  
           10. นางพัชรีดา    ใยระย้า ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
          11. นายสมรภูม ิ อ่อนอุน่  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
           12. นางสาวกาญจนา  ด้วงนา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
          13. นางยุพิน    วงษ์เป็ง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
           14. นางสาวจารุวรรณ ปัญญาคม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
           15. นายธีรวฒุิ  อภิปรัชญาฐติิกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
 16. นางจตุพร  เกิดพันธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 

17. นางอัญชุลี      วาวแวว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
         18. นางสาวนิษฐาลิขิตสถาพร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
 19. นายดิฐษ์ยนัส ชนะชัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
 20. นายเอกพงษ์  มูลแก้ว    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 

21. นายวรุฒม์    เครือแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          22. นายอดิพงศ์  ท่วมจอก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียน ในการทำผังแสดงตำแหน่งพรรณ
ไม้ และหาพิกัดตำแหน่งพรรณไม้ที่ศึกษาทุกต้น รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ในการหาพิกัดพรรณไม้ 
 
 
 
 



๙๖ 
 

    6) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู ้ที ่ 6 ศึกษาและบันทึกลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ (ก.7-003 หน้า 2-7) (จำนวน 33 คน) 
  1. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 

2. นางอารี   ประเพชร รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
3. นางมณฑิรา   มาจันทร์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ 
4. นายนรินทร์    เงินด ี ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ     
5. นางสมคิด    แดงอาสา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ 
6. นายสุทินธ์    คำน่าน หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   กรรมการ 
7. ว่าที ่ร.ต.วิโรจน ์ ศรีสุข ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
8. นางสาวทิพยรัตน์  ส่งประเสริฐ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
9. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
10. นางสาวณิชนันท์  คำนวนสินธุ์  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    กรรมการ 
11. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
12. นางนารีนาฏ    จันทมงคล     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
13. นางอัญชลี       เกิดแสง      ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
14. นางปัทมา       ภู่สวาสดิ ์     ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
15. นางจรรยา  นิ่มขาว  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
16. นางสาวสุธาสิน ี มะโต ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
17. นายอดิพงศ์     ท่วมจอก ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
18. นายธนพนธ์     ชุ่มวงศ์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
19. นางสาวกรรณิกา  สียะ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
20. นายดนัย        ไทยมี ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
21. นางนิภาพร วิไล  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
22. นายศุภฤกษ์ วงศ์ลำดวน ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
23.นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
24.นางสาวนันทิยา   จนัทร์ถ ี ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
25. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
26.นางสาวสายทิพย์  จารุวสพัุนธ์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
27. นางสาวณัฐธิดา  ศรีพุ่ม  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
28. นายชานนท์  คำปิวทา  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
29. นางสาวเย็นจิตร์ มั่นคงพิพัฒน์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
30. นางสาวสุชานันท์  คำนวณสินธุ์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
31. นางสาวพิชญาภัค  เทิดโรจนชัย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
32. นางสาวพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    กรรมการและเลขานุการ 
33. นายกิตติพงศ ์ สิรมิูลเครือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   มีหน้าที่ อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียน ในการการศึกษาและบันทึก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ในเอกสาร ก.7-003 หน้า 2-7 รวมทั้งนำนักเรียนลงศึกษาจากพ้ืนที่จริง 



๙๗ 
 

     7) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู ้ที ่ 7 บันทึกภาพหรือวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์ (จำนวน 9 คน) 
  1. นางเสาวนีย์   ธนสัมปัตติ  หัวหน้ากลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประธานกรรมการ 

2. นายศิริภัทร    จันทมงคล   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       รองประธานกรรมการ 
          3. นายจิตติ       ทองจิตติ     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    กรรมการ 

 4. นางรุ่งเดือน   ศิริมิลินทร์    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ  
 5. นายภูวรัต     กรวชัรโรจน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
6. นายภานุวัฒน ์สัญญโภชน ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
 7. นางนารีนาฎ จันทมงคล ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวอุดมพร ปรีชามานพวงศ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวภัทรพร  วงศ์วาท ครูจ้างสอน            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   มีหน้าที ่อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียน ในการการศึกษาและบันทึกภาพ
หรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ รวมทั้งนำนักเรียนลงศึกษาจากพ้ืนที่จริง 
     8) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 8 ทำตัวอย่างพรรณไม้ (แห้ง/ ดอง/ เฉพาะ
ส่วน) (จำนวน 33 คน) 
  1. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 

 2. นายสุทินธ์     คำน่าน หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 3. นางมณฑิรา   มาจันทร์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
  4. นายนรินทร์    เงินด ี ครกูลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ     
 5. นางสมคิด    แดงอาสาครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
  6. นางอารี    ประเพชร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 7. ว่าที ่ร.ต.วิโรจน ์ ศรีสุข ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 8. นางสาวทิพยรัตน์  ส่งประเสริฐ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 9. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  10. นางสาวณิชนันท์  คำนวนสินธุ์  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ 
 11. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 12. นางนารีนาฏ   จันทมงคล      ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 13. นางอัญชลี      เกิดแสง       ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 14. นางปัทมา      ภู่สวาสดิ์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 15. นางสาวสุธาสิน ีมะโต ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  16. นายอดิพงศ์    ท่วมจอก ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  17. นายธนพนธ์    ชุ่มวงศ์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  18. นางสาวกรรณิกา  สียะ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  19. นายกิตติพงศ ์ สิริมูลเครือ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  20. นางนิภาพร วิไล  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 21. นายศุภฤกษ์ วงศ์ลำดวน ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 22.นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 23.นางสาวนันทิยา จันทร์ถี ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 



๙๘ 
 

 24. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 25.นางสาวสายทิพย์  จารุวสพัุนธ์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 26. นางสาวณัฐธิดา ศรีพุ่ม ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 27. นายชานนท์ คำปิวทา ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 28. นางสาวเย็นจิตร์ มั่นคงพิพัฒน์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  29. นางสาวสุชานันท์  คำนวณสินธุ์เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  30. นางสาวพิชญาภัค เทิดโรจนชัย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 31. นางจรรยา  นิ่มขาว ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 
 32. นางสาวพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 33.นายดนัย       ไทยมี ครูกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์       กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร 

  มีหน้าที ่อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียน ในการทำตัวอย่างพรรณไม้ (แห้ง/ 
ดอง/ เฉพาะส่วน) รวมทั้งนำนักเรียนลงศึกษาจากพื้นที่จริง และเก็บตัวอย่างพรรณไม้ต่าง ๆ ครบทะเบียน
พรรณไม้ 

9) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 9 เปรียบเทียบข้อมูล (ก.7-003 หน้า 8) 
กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร แล้วบันทึกใน ก.7-003 หน้า 9 - 10 (จำนวน 45 คน) 
 1. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 

2. นางพรเพ็ญ    สว่างโชต ิ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รอง
ประธานกรรมการ 

3. นายสุทินธ์     คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  กรรมการ
 4. นางมณฑิรา   มาจันทร์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 

5. นายนรินทร์    เงินด ี  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ     
6. นางสมคิด    แดงอาสา ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
 7. นางอารี    ประเพชร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
8. ว่าที ่ร.ต.วิโรจน ์ ศรีสุข ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
9. นางสาวทิพยรัตน์  ส่งประเสริฐ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
10. นางสาวเบญชญา  ธนาถริธรรม  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
 11. นางสาวณิชนันท์  คำนวนสินธุ์  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    กรรมการ 
12. นางนารีนาฏ    จันทมงคล    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
13. นางอัญชลี       เกิดแสง      ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
14. นางปัทมา       ภู่สวาสดิ ์ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
15. นางสาวสุธาสิน ี มะโต ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
 16. นายอดิพงศ์     ท่วมจอก ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
 17. นายธนพนธ์     ชุ่มวงศ์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
 18. นางสาวกรรณิกา  สียะ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
 19. นายกิตติพงศ ์  สิริมูลเครือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
 20. นางนิภาพร วิไล  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
21. นางจรรยา  นิ่มขาว  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
22. นางสาวพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
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23.นายดนัย       ไทยมี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     กรรมการ 
24. นายศุภฤกษ์ วงศ์ลำดวน ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
25.นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
26.นางสาวนันทิยา  จันทร์ถี ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
27. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
28.นางสาวสายทิพย์  จารุวสพัุนธ์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
29. นางสาวณัฐธิดา  ศรีพุ่ม ครกูลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
30. นายชานนท์ คำปิวทา  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
31. นางสาวเย็นจิตร์ มั่นคงพิพัฒน์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
32. นางสาวสุชานันท์  คำนวณสินธุ์เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
33. นางสาวพิชญาภัค เทิดโรจนชัย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
34. นางพรทิพย์  วงษ์ชัย  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
35. นางนิภาพร   ทองโพธิ์ศรีรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 

 36. นางนุจาร ี สุขีเมฆ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 
          37. นางสาวทัศนีย์กองแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 

38. นางภิญโญ   มาอ่อน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      กรรมการ 
           39. นางปุณฑรา  บัวงาม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 
 40. นางสาวขวัญฤทัย  โพธิเสน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 
 41. นางสาวเกศสุดา  มุขพรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
 42. นางสาวปรียาลักษณ์  พงษ์อยู่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 

43. นางฐิติพร   พรมวิชัย   ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      กรรมการและเลขานุการ 
 44. นางสาวพิมพิไล หล้าใจครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 45. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที ่อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียน ในการจัดทำเอกสารเปรียบเทียบข้อมูล 
(ก.7-003 หน้า 8) กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร แล้วบันทึกใน ก.7-003 หน้า 9 – 10 

10) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 10 จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ (ก.7-
005) (จำนวน 17 คน) 
1. นายปริญ วันธนานันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ       ประธานกรรมการ 
2. นายสุรศักดิ์   เกิดพันธุ์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ รองประธานกรรมการ 
3. นางภัทรพร    ขวัญมั่น  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
4. นางนิภา         แหวเมือง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
5. นางสาวสายพาน ทับนิล ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 

 6. นางขณิตฐา       ต๋าแปง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
7. นายวัชระ         วงษ์ด ี ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ  
8. นางสุนันทา     แสงจันทร ์ ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
9. สิบเอกมงคล      ใจเย็น ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
10. นางสาวพุธชาต ิ  มั่นเมือง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
11. นายปริญญา  กองทอง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
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12. นางสาวปิยะพร  ไกลถิ่น ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
13. นางหนึ่งนุช   เหล็กเพ็ชร ์ พนักงานราชการ     กรรมการ    
14. นายภูมิพัฒน์   ปานแดง พนักงานราชการ     กรรมการ    

 15. นางสาวกรรณิกา  สียะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 
  16.นายธนพนธ์    ชุ่มวงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 17. นางนิภาพร  วิไล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
  มีหน้าที ่อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียนในการจัดทำเอกสารระบบข้อมูล
ทะเบียนพรรณไม้ (ก.7-005) 

11) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที ่ 11 ทำร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์  
(จำนวน 24 คน) 

1. นางศิริวรรณ  เสือสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประธานกรรมการ 
2. นายชูชาติ จารึก   รองหัวหน้าครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รองประธานกรรมการ
3. นางสุรีย์พร   มณีศักดิ์ รองหัวหน้าครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    กรรมการ 
4. นายเทวินทร์  คำภาพันธ์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 

          5. นายอนุชิต   ธรามานิตย์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
      6.นางสาวอัญชนา บุญอินทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 

7. นางสาวจำเนียร น้ำสังข ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
8. นางศิริกัญญา  ใจจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
9. นางสาวจุฑารัตน์ เอ่ียมสะอาด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
10. นางรัชนี     แนววิเศษ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ    
11. นางสาวกาญจนี  โชติสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
12. นางสาวมลสิการ  ก๋าคำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
13. นางนิศา      มิ่งเมือง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
14. นางมาลัย      บุญท้าวศริิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
15. นางสาวศศิวรรณ  จันทร์เจริญครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
16. นางสาวปทุมใจอากะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
17. นางสาวภัสราภรณ์ วงศ์ใหญ่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
18. นางสาวนิติยา เงินแดง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
19. นางสาวชลธิชา พัชญวิวัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
20. นางภัทราภรณ์  สุขสุวรรณ พนักงานราชการ    กรรมการ 
21. นายพัชรวัฒน ์ หมื่นทอง ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
22. นางสาวแพรพลอย  เหลืองสิริวรรณา  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
 23. นางสาวทองแข อุ่นเรือน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการและเลขานุการ 
24. นางจรรยา     นิ่มขาว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  
  มีหน้าที ่อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียน ในการจัดทำทำร่างป้ายชื่อพรรณไม้
สมบูรณ์ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับนักเรียน 
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12) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 12 ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ
ด้านพฤกษศาสตร์ (จำนวน 13 คน) 

1. นางพรเพ็ญ    สว่างโชต ิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประธานกรรมการ 
2. นางพรทิพย์   วงษ์ชัย  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รองประธานกรรมการ 
3. นางนิภาพร    ทองโพธิ์ศรี รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 

 4. นางนุจร ี สุขีเมฆ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 
5. นางภิญโญ    มาอ่อน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 

          6. นางปุณฑรา   บัวงาม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 
 7. นางสาวขวัญฤทัย  โพธิเสน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 

8. นางฐิติพร   พรมวิชัย   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ   
 9. นางสาวเกศสุดา  มุขพรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
 10. นางสาวปรียาลักษณ์  พงษ์อยู่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
     11. นางสาวทัศนีย์ กองแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
 12. นางสาวพิมพิไล  หล้าใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการและเลขานุการ 
         13. นางนิภาพร  วิไล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร  
    มีหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์และนำส่งข้อมูลพรรณไม้ 
ให้นักพฤกษศาสตร์ตรวจสอบความถูกต้อง 3 ส่วน ดังนี้ ตัวอย่างพรรณไม้ และแบบศึกษาพรรณไม้ (ก.7 – 
003 หน้า 8) ทะเบียนพรรณไม้ และภาพถ่ายพรรณไม้ ร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ 

13) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 13 ทำป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ (จำนวน 
16 คน 

1. นายปริญ    วันธนานันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ       ประธานกรรมการ 
2. นายสุรศักดิ์   เกิดพันธุ์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ รองประธานกรรมการ 
3. นางภัทรพร    ขวัญมั่น  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
4. นางนิภา     แหวเมือง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
5. นางสาวสายพาน ทับนิล ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 

 6. นางขณิตฐา       ต๋าแปง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
7. นายวัชระ          วงษ์ด ี ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ  
8. นางสุนันทา       แสงจันทร์ ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
9. สิบเอกมงคล      ใจเย็น ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
10. นางสาวพุธชาติ มั่นเมือง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
11. นางสาวปิยะพร  ไกลถิ่น ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
12. นางสาวระธีพร บุญแสม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
13. นางสาวนริศรา เข้มนการไถครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
14. นางหนึ่งนุช   เหล็กเพ็ชร์พนักงานราชการ    กรรมการ    
15. นายภูมิพัฒน์  ปานแดง พนักงานราชการ     กรรมการ    
16. นายปริญญา    กองทอง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการและเลขานุการ 
17. นางนารีนาฏ  จันทมงคล   ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นายอดิพงศ์ ท่วมจอกครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๐๒ 
 

 มีหน้าที่ อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ในการจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้
สมบูรณ์  รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับนักเรียน   
 
 2.2 คณะกรรมการการดำเนินงานองค์ประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน  

1) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 1 ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิมและ
ศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้ (จำนวน 9 คน) 

1. นางสาวยุพิน   มาคง    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาประธานกรรมการ 
2. นางอรสา  ดำนิลรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์วัฒน์   เกตุด้วง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ   
4. นางรัตนา   พูลภักดี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
5. นายพยนต์     วนพฤกษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
6. ว่าที่ร.ต. อานนท์ ชลธีระเถียร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 

           7. นางขณิตฐา   ต๋าแปง  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ           กรรมการและเลขานุการ 
 8. นางสาวสธุาสินี   มะโต ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวประภาพรรณ จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที ่อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่นักเรียน  ในการศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้
เดิมและศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้ พรรณไม้ที่จะนำมาปลูกและจัดทำรายงานการศึกษาพรรณไม้ที่อยู่ใน
สภาพธรรมชาติ 

2) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 2 สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพพื้นที่ 
(จำนวน 17 คน) 

1. นางเสาวลักษณ์  บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประธานกรรมการ 
2. นางกาญจนา  สาระนิตย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รองประธานกรรมการ 
3. นางกฤษณา อุดมโภชน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
4. นางหฤษฎี     สุทธปรีดา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
5. นางสาวนุสรา  วัตละยาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
6. นายดำรงพล   กิตติรัตนวศิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 7. นางสุภัชชา   พรหมแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
  8. นายมงคล มากจีน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
9. นางนงนุช        จันทร์สายทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 10. นางสาวสวุิมล   ฟักทองอยู่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 11. นายปวิณ    เกษวงศ์รอด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 12. นายเทพประทาน  พ่ึงศาสตร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
13. นางสาวมัลลิกา เมืองฤทธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
 14. นายเอกชัย     ผาแสนเถิน พนักงานราชการ    กรรมการ 

 15. นางสาวทิพยรัตน์  ส่งประเสริฐ   ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์         กรรมการและเลขานุการ 
          16. นางสาวเบญชญา  ธนาถริธรรม ครูกลุม่สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

17. นายธนพนธ์    ชุ่มวงษ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๐๓ 
 

  มีหน้าที่ อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่นักเรียน  ในการศึกษาสำรวจ ศึกษา 
วิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ ดิน น้ำ อากาศ และแสง 

3) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที ่ 3 พิจารณาคุณ และสุนทรียภาพของ
พรรณไม้ (จำนวน 8 คน) 

1. นางรัตนา ทองจิตติ หัวหน้างานแนะแนว   ประธานกรรมการ 
2. นางสิรวัศยา   สาลิกานนท์ ครูแนะแนว    รองประธานกรรมการ 
3. นางอ้อมใจ        คำนวนสินธุ์ ครูแนะแนว     กรรมการ     

          4. นางดวงเดือน   ละมูล  ครูแนะแนว     กรรมการ 
5. นางดวงพร ลึแฮ  ครูแนะแนว     กรรมการ 
6. นางสาวณัฐสินีย์ ชูประสิทธิ์ ครูแนะแนว        กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวณิชนันท์   คำนวนสินธุ์    ครูกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวกรรณิกา  สียะ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียนในการศึกษา พิจารณาคุณ และ

สุนทรียภาพของพรรณไม้ โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ หู ตา จมูก ลิ้น ผิวกาย 
4) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 4 กำหนดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ (จำนวน 

24 คน)            
1. นางสาวยุพิน   มาคง    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาประธานกรรมการ 
2. นางอรสา   ดำนิล รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายพงษ์วัฒน์   เกตุด้วงรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ   
4. นางรัตนา   พูลภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
5. นายพยนต์     วนพฤกษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
6. ว่าที่ร.ต. อานนท์ ชลธีระเถียร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 

   7. นางสาวศิวพร แพทย์ขิม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ    
8. นายปริญ    วันธนานันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ        กรรมการ 
9. นายสุรศักดิ์   เกิดพันธุ์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
10. นางภัทรพร   ขวัญมั่น รองหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
11. นางนิภา    แหวเมือง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
12. นางสาวสายพาน ทับนิล ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 

 13. นางขณิตฐา    ต๋าแปง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
14. นายวัชระ      วงษ์ด ี ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ  
15. นางสุนันทา     แสงจันทร์ ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
16. สิบเอกมงคล   ใจเย็น ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
17. นางสาวพุธชาติ มั่นเมือง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
18. นางสาวปิยะพร  ไกลถิ่น ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
19. นางสาวระธีพร บุญแสม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
20. นางสาวนริศรา เข้มนการไถ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
21. นางหนึ่งนุช  เหล็กเพ็ชร ์ พนักงานราชการ     กรรมการ    
22. นายภูมิพัฒน์ ปานแดง พนักงานราชการ     กรรมการ    



๑๐๔ 
 

23. นายปริญญา   กองทอง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการและเลขานุการ 
24. นายอดิพงศ์   ท่วมจอกครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียนในการกำหนดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ให้
เหมาะสมกับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 

5) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 5 กำหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก (จำนวน 
24 คน) 

1. นางสาวยุพิน   มาคง    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาประธานกรรมการ 
2. นางอรสา     ดำนิล รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รองประธานกรรมการ  
3. นายพงษ์วัฒน์   เกตุด้วงรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ   
4. นางรัตนา   พูลภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
5. นายพยนต์     วนพฤกษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา กรรมการ 
6. ว่าที่ร.ต. อานนท์ ชลธีระเถียร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 

   7. นางสาวศิวพร แพทย์ขิม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ    
8. นายปริญ    วันธนานันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ        กรรมการ 
9. นายสุรศักดิ์   เกิดพันธุ์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
10. นางภัทรพร   ขวัญมั่น รองหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
11. นางนิภา    แหวเมือง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
12. นางสาวสายพาน ทับนิล ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 

 13. นางขณิตฐา     ต๋าแปง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
14. นายวัชระ       วงษ์ด ี ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ  
15. นางสุนันทา     แสงจันทร์ ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
16. สิบเอกมงคล   ใจเย็น ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
17. นางสาวพุธชาติ มั่นเมือง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
18. นางสาวปิยะพร  ไกลถิ่น ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
19. นางสาวระธีพร บุญแสม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
20. นางสาวนริศรา เข้มนการไถ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
21. นางหนึ่งนุช  เหล็กเพ็ชร ์ พนักงานราชการ     กรรมการ    
22. นายภูมิพัฒน์ ปานแดง พนักงานราชการ     กรรมการ    
23. นายปริญญา   กองทอง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการและเลขานุการ 
24. นายดนัย      ไทยมี ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียนในการกำหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก  
6) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 6 ทำผังภูมิทัศน์ (จำนวน 22 คน) 
1. นางสาวนิรมล   เหลืองพิศาลพร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. นางนภาพร    ศรีแสงจันทร์รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
3. นางสาวประไพ แดงไฝ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
4. นางจิราภรณ์    ธรรมลังกา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
5. นางสาวปริศนา  วิโนสุยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 

        6. นางพรทิพย์    ธรรมลังกา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ  



๑๐๕ 
 

 7. นางจันทร์จิรา   คำน่าน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
           8. นางอุไรรัตน ์  รัตนภักดิ์ดีกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ   
 9. นางสาวปณัฐชา   แดงไฝ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ  
           10. นางพัชรีดา     ใยระย้า ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
           11. นายสมรภูมิ   อ่อนอุ่น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
            12. นางสาวกาญจนา  ด้วงนา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
          13. นางยุพิน     วงษ์เป็ง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
           14. นางสาวจารุวรรณ ปัญญาคม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
           15. นายธีรวฒุิ  อภิปรัชญาฐิติกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
 16. นางจตุพร      เกิดพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 

17. นางอัญชุลี      วาวแวว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
         18. นางสาวนิษฐาลิขิตสถาพร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
 19. นายดิฐษ์ยนัสชนะชัย  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
 20. นายเอกพงษ์  มูลแก้ว   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 

21. นายวรุฒม์    เครือแก้วครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางสาวณัฐธิดาศรีพุ่ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียน  ในการจัดทำผังภูมิทัศน์ และพา

นักเรียนลงพ้ืนที่การศึกษาครบทุกพ้ืนที่ พร้อมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำผังภูมิทัศน์ 
7) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 7 จัดหาพรรณไม้ วัสดุปลูก (จำนวน 23 

คน) 
1. นางสาวยุพิน   มาคง    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาประธานกรรมการ 
2. นางอรสา     ดำนิล รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายพงษ์วัฒน์   เกตุด้วงรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ   
4. นางรัตนา   พูลภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
5. นายพยนต์     วนพฤกษ์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
6. ว่าที่ร.ต. อานนท์ชลธีระเถียร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 

   7. นางสาวศิวพร แพทย์ขิมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ    
8. นายปริญ    วันธนานันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ        กรรมการ 
9. นายสุรศักดิ์   เกิดพันธุ์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
10. นางภัทรพร   ขวัญมั่น รองหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
11. นางนิภา    แหวเมือง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
12. นางสาวสายพาน ทับนิล ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 

 13. นางขณิตฐา     ต๋าแปง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
14. นายวัชระ       วงษ์ด ี ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ  
15. นางสุนันทา      แสงจันทร์ ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
16. สิบเอกมงคล    ใจเย็น  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
17. นางสาวพุธชาต ิ  มั่นเมือง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
18. นางสาวปิยะพร  ไกลถิ่น ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 



๑๐๖ 
 

19. นางสาวระธีพร บุญแสม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
20. นางสาวนริศรา เข้มนการไถครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
21. นางหนึ่งนุช  เหล็กเพ็ชร ์ พนักงานราชการ     กรรมการ    
22. นายภูมิพัฒน์ ปานแดง พนักงานราชการ    กรรมการและเลขานุการ  
23. นายปริญญา   กองทอง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียนและจัดหาพรรณไม้ วัสดุปลูก 
8) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 8 การปลูก และดูแลรักษา  
(จำนวน 23 คน) 
1. นางสาวยุพิน   มาคง    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาประธานกรรมการ 
2. นางอรสา     ดำนิล รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายพงษ์วัฒน์   เกตุด้วงรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ   
4. นางรัตนา   พูลภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
5. นายพยนต์     วนพฤกษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
6. ว่าที่ร.ต. อานนท์ชลธีระเถียร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 

   7. นางสาวศิวพร แพทย์ขิม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ    
8. นายปริญ    วันธนานันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ       กรรมการ 
9. นายสุรศักดิ์   เกิดพันธุ์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
10. นางภัทรพร   ขวัญมั่น รองหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
11. นางนิภา    แหวเมือง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
12. นางสาวสายพาน ทับนิล ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 

 13. นางขณิตฐา     ต๋าแปง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
14. นายวัชระ       วงษ์ด ี ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ  
15. นางสุนันทา      แสงจันทร์ ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
16. สิบเอกมงคล    ใจเย็น  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
17. นางสาวพุธชาต ิ  มั่นเมือง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
18. นางสาวปิยะพร  ไกลถิ่น  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
19. นางสาวระธีพร บุญแสม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
20. นางสาวนริศรา เข้มนการไถ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
21. นางหนึ่งนุช   เหล็กเพ็ชร์ พนักงานราชการ    กรรมการ    
22. นายภูมิพัฒน์  ปานแดง  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ  
23. นายปริญญา   กองทอง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที ่อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียนและการปลูก และดูแลรักษา  รวมทั้ง
เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร เช่น ส้อม พลั่ว จอบ เสียม มีด กรรไกร 
    9) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 9 ศึกษาคุณ ประโยชน์ของพืชพรรณที่
ปลูก ออกแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง (จำนวน 6 คน) 

1. นางรัตนา ทองจิตติ หัวหน้างานแนะแนว   ประธานกรรมการ 
2. นางสิรวัศยา   สาลิกานนท์ ครูแนะแนว   รองประธานกรรมการ  
3. นางอ้อมใจ        คำนวนสินธุ์ ครูแนะแนว     กรรมการ     



๑๐๗ 
 

          4. นางดวงเดือน    ละมูล ครูแนะแนว     กรรมการ 
 5. นางดวงพร  ลึแฮ ครูแนะแนว     กรรมการ 
6. นางสาวณัฐสินีย์  ชูประสิทธิ์ ครูแนะแนว  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียน เกี่ยวกับบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

ออกแบบตารางบันทึก บันทึกความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยศึกษาคุณประโยชน์และสุนทรียภาพของพรรณไม้ 
 

 2.3 คณะกรรมการการดำเนินงานองค์ประกอบท่ี 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ  
    1) คณะอนุกรรมการดำเน ินงาน ลำดับการเร ียนร ู ้ท ี ่  1 การศึกษาพรรณไม้ในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.7-003) ครบตามทะเบียนพรรณไม้ (จำนวน 33 คน) 
  1. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 

 2. นายสุทินธ์     คำน่าน หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 3. นางมณฑิรา   มาจันทร์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
  4. นายนรินทร์    เงินด ี ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ     
 5. นางสมคิด    แดงอาสาครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
  6. นางอารี    ประเพชร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 7. ว่าที ่ร.ต.วิโรจน ์ ศรสีุข ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 8. นางสาวทิพยรัตน์  ส่งประเสริฐ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 9. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  10. นางสาวณิชนันท์  คำนวนสินธุ์  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ 
 11. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 12. นางนารีนาฏ   จันทมงคล      ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 13. นางอัญชลี      เกิดแสง       ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 14. นางปัทมา      ภู่สวาสดิ ์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 15. นางสาวสุธาสิน ีมะโต ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  16. นายอดิพงศ์    ท่วมจอก ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  17. นายธนพนธ์    ชุ่มวงศ์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  18. นางสาวกรรณิกา  สียะ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  19. นายกิตติพงศ ์ สิริมูลเครือ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  20. นางนิภาพร วิไล  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 21. นายศุภฤกษ์ วงศ์ลำดวน ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 22.นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 23.นางสาวนันทิยา จันทร์ถี ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 24. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 25.นางสาวสายทิพย์  จารุวสพัุนธ์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 26. นางสาวณัฐธิดา ศรีพุ่ม ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 27. นายชานนท์ คำปิวทา ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 28. นางสาวเย็นจิตร์ มั่นคงพิพัฒน์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  29. นางสาวสุชานันท์  คำนวณสินธุ์เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กรรมการ 



๑๐๘ 
 

  30. นางสาวพิชญาภัค เทิดโรจนชัย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 31. นางจรรยา  นิ่มขาว ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 
 32. นางสาวพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 33.นายดนัย       ไทยมี ครูกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์       กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร 

           มีหน้าที ่ความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียน ในการสำรวจพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  
 2) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 2 การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ (จำนวน 33 
คน) 
  1. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 

 2. นายสุทินธ์     คำน่าน หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 3. นางมณฑิรา   มาจันทร์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
  4. นายนรินทร์    เงินด ี ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ     
 5. นางสมคิด    แดงอาสาครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
  6. นางอารี    ประเพชร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 7. ว่าที ่ร.ต.วิโรจน ์ ศรีสุข ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 8. นางสาวทิพยรัตน์  ส่งประเสริฐ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 9. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  10. นางสาวณิชนันท์  คำนวนสินธุ์  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ 
 11. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 12. นางนารีนาฏ   จันทมงคล      ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 13. นางอัญชลี      เกิดแสง       ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 14. นางปัทมา      ภู่สวาสดิ์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 15. นางสาวสุธาสิน ีมะโต ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  16. นายอดิพงศ์    ท่วมจอก ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  17. นายธนพนธ์    ชุ่มวงศ์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  18. นางสาวกรรณิกา  สียะ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  19. นายกิตติพงศ ์ สิริมูลเครือ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  20. นางนิภาพร วิไล  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 21. นายศุภฤกษ์ วงศ์ลำดวน ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 22.นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 23.นางสาวนันทิยา จันทร์ถี ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 24. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 25.นางสาวสายทิพย์  จารุวสพัุนธ์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 26. นางสาวณัฐธิดา ศรีพุ่ม ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 27. นายชานนท์ คำปิวทา ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 28. นางสาวเย็นจิตร์ มั่นคงพิพัฒน์ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  29. นางสาวสุชานันท์  คำนวณสินธุ์เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  30. นางสาวพิชญาภัค เทิดโรจนชัย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กรรมการ 



๑๐๙ 
 

 31. นางจรรยา  นิ่มขาว ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 
 32. นางสาวพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 33.นายดนัย       ไทยมี ครูกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์       กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร 

           มีหน้าที ่อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียนในการศึกษาพรรณไม้ที ่สนใจลักษณะ
ภายนอก ภายในของพืชแต่ละส่วนโดยละเอียด       
  2.4 คณะกรรมการการดำเนินงานองค์ประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรียนรู้   
    1) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 1 รวบรวมผลการเรียนรู้ (จำนวน 10 
คน) 

1. นางพรเพ็ญ    สว่างโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประธานกรรมการ 
2. นางพรทิพย์   วงษ์ชัย  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        รองประธานกรรมการ 
3. นางนิภาพร    ทองโพธิ์ศรี รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 

 4. นางนุจารี สุขีเมฆ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 
5. นางภิญโญ    มาอ่อน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 

          6. นางปุณฑรา   บัวงาม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 
 7. นางสาวขวัญฤทัย  โพธิเสน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 

8. นางสาวพิมพิไล หล้าใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
  9. นางสาวนันทิยา  จันทร์ถี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

 10. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม  ครูกลุม่สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       มีหน้าที่ อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียนในการรวบรวมผลการเรียนรู้ที่จะนำมา
รายงานผลการเรียนรู้  
 2) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที ่ 2 คัดแยกสาระสำคัญ และจัดให้เป็น
หมวดหมู่ (จำนวน 9 คน) 

1. นางพรเพ็ญ    สว่างโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประธานกรรมการ 
2. นางพรทิพย์   วงษ์ชัย  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        รองประธานกรรมการ 
3. นางนิภาพร    ทองโพธิ์ศรี รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 

 4. นางนุจารี สุขีเมฆ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 
5. นางภิญโญ    มาอ่อน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 

          6. นางปุณฑรา   บัวงาม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 
 7. นางสาวขวัญฤทัย  โพธิเสน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 

8. นางสาวพิมพิไล หล้าใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
  9. นางสาวนันทิยา  จันทร์ถี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

 10. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม  ครูกลุม่สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       มีหน้าที่  อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียนในการวิเคราะห์ เรียบ
เรียงสาระ จัดระเบียบข้อมูลสาระแต่ละด้าน จัดลำดับสาระหรือกลุ่มสาระ   

 3) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 3 สรุปและเรียบเรียง (จำนวน 10 คน) 
1. นางพรเพ็ญ    สว่างโชติ หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประธานกรรมการ 
2. นางพรทิพย์   วงษ์ชัย  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        รองประธานกรรมการ 
3. นางนิภาพร    ทองโพธิ์ศรี รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
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 4. นางนุจารี สุขีเมฆ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 
5. นางภิญโญ    มาอ่อน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 

          6. นางปุณฑรา   บัวงาม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 
 7. นางสาวขวัญฤทัย  โพธิเสน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 

8. นางสาวพิมพิไล หล้าใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
  9. นางสาวนันทิยา  จันทร์ถี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

 10. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม  ครูกลุม่สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       มีหน้าที่  อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียนในการสรุปและเรียบเรียง
สาระการเรียนรู้       

 4) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 4 เรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงาน (จำนวน 
14 คน) 

1. นางพรเพ็ญ    สว่างโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประธานกรรมการ 
2. นางพรทิพย์   วงษ์ชัย  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        รองประธานกรรมการ 
3. นางนิภาพร    ทองโพธิ์ศรี รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 

 4. นางนุจารี สุขีเมฆ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 
5. นางภิญโญ    มาอ่อน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 

          6. นางปุณฑรา   บัวงาม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 
 7. นางสาวขวัญฤทัย  โพธิเสน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 

8. นางสาวพิมพิไล หล้าใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
  9. นางสาวนันทิยา  จันทร์ถี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

 10. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม  ครูกลุม่สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       มีหน้าที่  อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียน ให้ความรู้ในการเขียน
รายงานแบบวิชาการและแบบบูรณาการ   

 5) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู ้ที ่ 5 กำหนดรูปแบบการเขียนรายงาน 
(จำนวน 14 คน) 

1. นางพรเพ็ญ    สว่างโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประธานกรรมการ 
2. นางพรทิพย์   วงษ์ชัย  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        รองประธานกรรมการ 
3. นางนิภาพร    ทองโพธิ์ศรี รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 

 4. นางนุจารี สุขีเมฆ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 
5. นางภิญโญ    มาอ่อน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 

          6. นางปุณฑรา   บัวงาม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 
 7. นางสาวขวัญฤทัย  โพธิเสน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 

8. นางสาวพิมพิไล หล้าใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
  9. นางสาวนันทิยา  จันทร์ถี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

 10. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม  ครูกลุม่สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       มีหน้าที่ อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียนในการเขียนรายงาน และรวบรวม
ผลการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่ได้วางโครงเรื่องไว้ แล้วนำมาเรียบเรียงเพ่ือนำเสนอ
ตามรูปแบบที่กำหนด 
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 6) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 6 เรียนรู้วิธีการรายงานผล (จำนวน 14 
คน) 

1. นางพรเพ็ญ    สว่างโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประธานกรรมการ 
2. นางพรทิพย์   วงษ์ชัย  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                   รองประธานกรรมการ 
3. นางนิภาพร    ทองโพธิ์ศรี รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 

 4. นางนุจารี สุขีเมฆ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      กรรมการ 
5. นางภิญโญ    มาอ่อน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      กรรมการ 

          6. นางปุณฑรา   บัวงาม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      กรรมการ 
 7. นางสาวขวัญฤทัย  โพธิเสน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 

8. นางสาวทัศนีย์กองแก้ว  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 
9. นางฐิติพร   พรมวิชัย   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ   

 10. นางสาวเกศสุดา มุขพรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
 11. นางสาวปรียาลักษณ์  พงษ์อยู่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 

12. นางสาวพิมพิไล  หล้าใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวนันทิยา   จันทร์ถี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
14. นางสาวเบญชญา  ธนาถริธรรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       มีหน้าที่  อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียนเรื่องการเรียนรู้วิธีการรายงานผล 
เช่น จัดทำหนังสือ แผ่นพับ หรือในรูปแบบของบรรยาย ศิลปะ จัดนิทรรศการ  
 7) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 7 กำหนดวิธีการรายงานผล (จำนวน 14 
คน) 

 1. นางพรเพ็ญ    สว่างโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประธาน
กรรมการ 
2. นางพรทิพย์   วงษ์ชัย  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                   รองประธานกรรมการ 
3. นางนิภาพร    ทองโพธิ์ศรี รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 

 4. นางนุจารี สุขีเมฆ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      กรรมการ 
5. นางภิญโญ    มาอ่อน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      กรรมการ 

          6. นางปุณฑรา   บัวงาม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      กรรมการ 
 7. นางสาวขวัญฤทัย  โพธิเสน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 

8. นางสาวทัศนีย์กองแก้ว  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 
9. นางฐิติพร   พรมวิชัย   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ   

 10. นางสาวเกศสุดา มุขพรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
 11. นางสาวปรียาลักษณ์  พงษ์อยู่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 

12. นางสาวพิมพิไล  หล้าใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวนันทิยา   จันทร์ถี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
14. นางสาวเบญชญา  ธนาถริธรรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       มีหน้าที่ อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียนมีหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้
คำปรึกษานักเรียนกำหนดวิธีการรายงานผล เช่นจัดทำหนังสือ แผ่นพับ หรือในรูปแบบของ
บรรยาย ศิลปะ จัดนิทรรศการ  
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 2.5 คณะกรรมการการดำเนินงานองค์ประกอบท่ี 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
   1) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 1 การนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
บูรณาการสู่การเรียนการสอน (จำนวน 17 คน) 
 1. นางภัทราภรณ์  เนื้อไม ้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ          ประธานกรรมการ  

2. นางอรวรรณ จันทร์บุตรหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       รองประธานกรรมการ 
           3. นางสาวนิรมล เหลืองพิศาลพร   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์  กรรมการ 
           4. นางพรเพ็ญ สว่างโชต ิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
           5. นางศิริวรรณ    เสือสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
          6. นายปริญ วันธรานันต์ หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
           7. นางเสาวลักษณ์  บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  กรรมการ 
           8. นางเสาวนีย ์ ธนสัมปัตติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
           9. นางสาวยุพิน มาคง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
          10. นางนฤมล พลมั่น  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   กรรมการ 
          11. นางอัญชุลี    วาวแวว หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   กรรมการ 
          12. นายมงคล มากจีน  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   กรรมการ 
          13. นางสาวปรียาลักษณ์  พงษ์อยู่ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   กรรมการ 
          14. นายชูชาติ    จารึก  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   กรรมการ 
          15. นายเทพประทาน  พ่ึงศาสตร์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   กรรมการ 
          16. นางมณฑิรา  มาจันทร์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสนบัสนุนการจัดการเรียนรู้  กรรมการและเลขานุการ 
          17. นางปัทมา     ภู่สวาสดิ์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           มีหน้าที ่จัดทำหลักสูตรและการเขียนแผนการสอน บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 2) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 2 การเผยแพร่องค์ความรู้ (จำนวน 17 
คน) 
 1. นางภัทราภรณ์  เนื้อไม ้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ          ประธานกรรมการ  

2. นางอรวรรณ จันทร์บุตรหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       รองประธานกรรมการ 
           3. นางสาวนิรมล เหลืองพิศาลพร   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์  กรรมการ 
           4. นางพรเพ็ญ สว่างโชต ิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
           5. นางศิริวรรณ    เสือสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
          6. นายปริญ วันธรานันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
           7. นางเสาวลักษณ์  บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  กรรมการ 
           8. นางเสาวนีย ์ ธนสัมปัตติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
           9. นางสาวยุพิน มาคง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
          10. นางนฤมล พลมั่น  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   กรรมการ 
          11. นางอัญชุลี    วาวแวว หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   กรรมการ 
          12. นายมงคล มากจีน  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   กรรมการ 
          13. นางสาวปรียาลักษณ์  พงษ์อยู่ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   กรรมการ 
          14. นายชูชาติ    จารึก  หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   กรรมการ 
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          15. นายเทพประทาน  พ่ึงศาสตร์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   กรรมการ 
          16. นางมณฑิรา  มาจันทร์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสนบัสนุนการจัดการเรียนรู้  กรรมการและเลขานุการ 
          17. นางปัทมา     ภู่สวาสดิ์ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           มีหน้าที ่ อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียนในการเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งใน
รูปแบบการบรรยายและการจัดแสดงนิทรรศการ   
 3) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 3 การจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ (จำนวน 13 
คน) 
 1. นายเสรี  พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ประธานกรรมการ 

2. นางอรวรรณ จันทร์บุตรหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ          
 3. นางสาวนิรมล เหลืองพิศาลพร   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์  กรรมการ 
           4. นางพรเพ็ญ สว่างโชต ิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
           5. นางศิริวรรณ    เสือสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
          6. นายปริญ วันธรานันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
           7. นางเสาวลักษณ์  บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  กรรมการ 
           8. นางเสาวนีย ์ ธนสัมปัตต ิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
           9. นางสาวยุพิน มาคง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
          10. สิบเอกมงคล ใจเย็น  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
 11. นางสาวกัญญาณัฐ  อินทร์ศวรครูกลุ่มงานห้องสมุด        กรรมการและเลขานุการ 
 12. นางสาวนฤมล   พลมั่น ครูกลุ่มงานห้องสมุด        กรรมการและเลขานุการ 
          13. นางขณิตฐา  ต๋าแปง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ         
          14. นางสาวสุชานันท์  คำนวณสินธุ์ เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ         
          15. นางสาวพิชญาภัค เทิดโรจนชัยเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์ กรรมการแลผู้ช่วยเลขานุการ         
มีหน้าที่ ประสานและออกแบบการจัดแหล่งเรียนรู้  
 
 4) คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ลำดับการเรียนรู้ที่ 4 การใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ (จำนวน 13 คน) 
 1. นายเสรี  พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ประธานกรรมการ 

2. นางอรวรรณ จันทร์บุตรหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ          
 3. นางสาวนิรมล เหลืองพิศาลพร   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์  กรรมการ 
           4. นางพรเพ็ญ สว่างโชต ิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
           5. นางศิรวิรรณ    เสือสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
          6. นายปริญ วันธรานันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
           7. นางเสาวลักษณ์  บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  กรรมการ 
           8. นางเสาวนีย ์ ธนสัมปัตติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
           9. นางสาวยุพิน มาคง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
          10. สิบเอกมงคล ใจเย็น  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   กรรมการ 
 11. นางสาวกัญญาณัฐ  อินทร์ศวรครูกลุ่มงานห้องสมุด        กรรมการและเลขานุการ 
 12. นางสาวนฤมล   พลมั่น ครูกลุ่มงานห้องสมุด        กรรมการและเลขานุการ 
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          13. นางขณิตฐา  ต๋าแปง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ         
          14. นางสาวสุชานันท์  คำนวณสินธุ์ เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ         
          15. นางสาวพิชญาภัค เทิดโรจนชัยเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์ กรรมการแลผู้ช่วยเลขานุการ         
 มีหน้าที่   อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษานักเรียนในการ ใช้ ดูแล และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
และให้บริการแหล่งเรียนรู้  
3. คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน (จำนวน 45 คน) 
           1. นายภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน              ประธานกรรมการ  

2. นางภัทราภรณ์  เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ       รองประธานกรรมการ 
3. นายวรพงศ์       ทองมูล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ     กรรมการ 
4. นายเสรี   พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป           กรรมการ 
5. นายอภิศักดิ ์    เทียมฉันท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคลากร  กรรมการ 
6. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
7. นางสาวนิรมล  เหลืองพิศาลพร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์  กรรมการ 
8. นางพรเพ็ญ สว่างโชต ิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
9. นางศริิวรรณ    เสือสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
10. นายปริญ วันธนานันท์ หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ    กรรมการ 
11. นางเสาวลักษณ์  บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
12. นางเสาวนีย ์ธนสัมปัตติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
13. นางสาวยุพิน มาคง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 

     14. นางมณฑิรา  มาจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
     15. นายนรินทร์    เงินด ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ     
     16. นางสมคิด   แดงอาสา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
     17. นางอารี    ประเพชร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
    18. ว่าที ่ร.ต.วิโรจน์  ศรีสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
     19. นางสาวทิพยรัตน์  ส่งประเสริฐ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
    20. นางสาวเบญชญา  ธนาถริธรรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
     21. นางสาวณิชนันท์   คำนวนสินธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    กรรมการ 
     22. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
    23. นางนารีนาฏ  จันทมงคล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     24. นางอัญชลี   เกิดแสง     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     25. นางปัทมา      ภู่สวาสดิ ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     26. นางสาวสุธาสิน ี มะโต  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     27. นายอดิพงศ์     ท่วมจอก ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     28. นายธนพนธ์    ชุ่มวงศ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     29. นางสาวกรรณิกา  สียะ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     30. นายดนัย    ไทยมี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     31. นางนิภาพร  วิไล   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     32. นางสาวณัฐธิดา    ศรีพุ่ม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
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(นายภูธนภัส  พุ่มไม้) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม 

 

    33. นางสาวนันทิยา    จันทร์ถี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     34. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     35. นางสาวสายทิพย์ จารุวสพัุนธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
    36. นายศุภฤกษ์       วงค์ลำดวน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
     37. นางสาวพิมลวรรณ  น้อยท่าช้าง   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 38. นายชานนท์     คำปิวทา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 39. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     40. นางสาวสุชานันท์  คำนวณสินธุ์   เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
     41. นางสาวพิชญาภัค  เทิดโรจนชัย   เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
     42. นายสุทินธ ์ คำน่าน หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
     43. นางจรรยา    นิ่มขาว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     44. นายกิตติพงศ ์ สิริมูลเครือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   45. นางสาววราภรณ์  ภาคสโุพธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           มีหน้าที ่ 1) ติดตามผลการดำเนินงานและรวบรวมผลงานของครูและนักเรียน 
              2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเสนอผลการดำเนินงานแต่ละด้านต่อ
โครงการ อพ.สธ.ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด เพื่อให้การ
บริหารงานของโรงเรียนตากพิทยาคม เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่โรงเรียนสูงสุด 
 
          ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2562 
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๓. คณะกรรมการพืชศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 



๑๑๗ 
 

 
คำสั่งโรงเรียนตากพิทยาคม 

ที่ 463 /2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพืชศึกษา ประจำปีการศึกษา  2562 

**************************************************************************** 
             ด้วยโรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้สนอง
พระราชดำริฯ เข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมายเลขสมาชิก 7-63000-004 มีกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้เยาวชน  

  เพื่อให้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ 
มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1216/2549 ลง
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จึงแต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินงานพืชศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2562 ดังนี้ 

 
1. คณะกรรมการอำนวยการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา 2562  (จำนวน 9 คน) 
      1. นายภูธนภัส     พุ่มไม้  ผู้อำนวยการสถานศกึษา             ประธานกรรมการ              
      2. นางภัทราภรณ์  เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ    
      3. นายวรพงศ์      ทองมูล            รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ    กรรมการ 
      4. นายอภิศักดิ์     เทียมฉันท์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคลากร กรรมการ 
      5. นายเสรี          พรหมแก้ว   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป     กรรมการ 
      6. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร  หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
      7. นายดนัย         ไทยมี  ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
      8. นางสาวพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
      9. นายสุทินธ์       คำน่าน หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  อำนวยความสะดวก สนับสนุน  วางแผนการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตลอดจนติดต่อประสานงานกับทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) และประสานขอความ
ร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
2. คณะกรรมการดำเนินงาน เรื่อง ราก  (จำนวน 5 คน) 
      1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร   หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  ประธานกรรมการ 
      2. นายสุทินธ์       คำนา่น หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
      3. นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์ ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
      4. นางสาวสชุานันท์  คำนวณสินธุ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กรรมการ  



๑๑๘ 
 

      5. นายกิตติพงศ์  สิริมูลเครือ ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
     มีหน้าที่  อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนเกี่ยวกับการศึกษา รูปลักษณ์ของราก
พืชศึกษา  ได้แก่ รูปร่าง รูปทรง สี ผิว ขนาด และเนื้อของราก 
 
3. คณะกรรมการดำเนินงาน เรื่อง ลำต้น   (จำนวน 5 คน) 
      1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร  หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  ประธานกรรมการ 
      2. นายสุทินธ์       คำนา่น หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
      3. นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์ ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
      4. นางสาวสชุานันท์  คำนวณสินธุ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กรรมการ  
      5. นายดนัย            ไทยมี  ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  กรรมการและ
เลขานุการ 
 มีหน้าที่  อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนเกี่ยวกับการศึกษา รูปลักษณ์ของลำต้น
พืชศึกษา  ได้แก่ รูปร่าง รูปทรง สี ผิว ขนาด และเนื้อของลำต้น 
 
4. คณะกรรมการดำเนินงาน เรื่อง ใบ  (จำนวน 5 คน) 
      1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร  หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  ประธานกรรมการ 
      2. นายสุทินธ์       คำนา่น หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
      3. นายชานนท์     คำปิวทา  ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
      4. นางสาวสชุานันท์  คำนวณสินธุ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กรรมการ  
      5. นางสาวพิมลวรรณ  น้อยท่าช้าง ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  กรรมการและ
เลขานุการ 
 มีหน้าที่  อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนเกี่ยวกับการศึกษา รูปลักษณ์ของใบพืช
ศึกษา  ได้แก่ รูปร่าง รูปทรง สี ผิว ขนาด และเนื้อของใบ 
 
5. คณะกรรมการดำเนินงาน เรื่อง ดอก   (จำนวน 5 คน) 
      1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร  หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  ประธานกรรมการ 
      2. นายสุทนิธ์       คำนา่น หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
      3. นายชานนท์     คำปิวทา  ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
      4. นางสาวพิชญาภัค  เทิดโรจนชัย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กรรมการ  
      5. นางสาวพิมลวรรณ  น้อยท่าช้าง ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนเกี่ยวกับการศึกษา รูปลักษณ์ของดอก
พืชศึกษา  ได้แก่ รูปร่าง รูปทรง สี ผิว ขนาด และเนื้อของดอก 
 
6. คณะกรรมการดำเนินงาน เรื่อง ผล  (จำนวน 5 คน) 
      1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร  หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  ประธานกรรมการ 
      2. นายสุทินธ์       คำนา่น หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
      3. นางนิภาพร      วิไล  ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์            กรรมการ     
      4. นางสาวพิชญาภัค  เทิดโรจนชัย เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กรรมการ  



๑๑๙ 
 

      5. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนเกี่ยวกับการศึกษา รูปลักษณ์ของผลพืช
ศึกษา  ได้แก่ รูปร่าง รูปทรง สี ผิว ขนาด และเนื้อของผล 
 
7. คณะกรรมการดำเนินงาน เรื่อง เมล็ด  (จำนวน 5 คน) 
      1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร  หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  ประธานกรรมการ 
      2. นายสุทินธ์       คำนา่น หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ 
      3. นางสาวนันทิยา จันทร์ถี  ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์           กรรมการ      
      4. นางสาวพิชญาภัค  เทิดโรจนชัย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กรรมการ  
      5. นางสาวสายทิพย์  จารุวสุพันธ์ ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนเกี่ยวกับการศึกษา รูปลักษณ์ของเมล็ด
พืชศึกษา  ได้แก่ รูปร่าง รูปทรง สี ผิว ขนาด และเนื้อของเมล็ด 
 
8. คณะกรรมการดำเนินงาน เรื่อง นิเวศวิทยา (จำนวน 6 คน) 
      1. นางสมคิด   แดงอาสา  ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  ประธานกรรมการ 
      2. นางอารี    ประเพชร  ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
      3. นางสาวณิชนันท์  คำนวนสินธุ์      ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
      4. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์ ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
      5. นางสาวพิชญาภัค  เทิดโรจนชัย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กรรมการ  
      5. นางสาวกรรณิกา   สียะ  ครกูลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาลักษณะทาง
นิเวศวิทยา 
 
9. คณะกรรมการดำเนินงาน เรื่อง การขยายพันธุ์การดูแลรักษาและการเจริญเติบโต (จำนวน 7 คน) 
      1. นายปริญ             วันธนานันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ      ประธานกรรมการ 
      2. นางภัทรพร          ขวัญมั่น รองหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯรองประธานกรรมการ 
      3. นางนิภา              แหวเมือง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
      4. นายวัชระ             วงษ์ด ี ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ  
      5. นายปริญญา          กองทอง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
      6. สิบเอกมงคล          ใจเย็น ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ    กรรมการ 

7. นางขณิตฐา           ต๋าแปง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาการขยายพันธุ์ การดูแล
รักษาและการเจริญเติบโต  
 
10. คณะกรรมการดำเนินงาน เรื่อง การนำไปใช้ประโยชน์  (จำนวน 13 คน) 

1. นางพรเพ็ญ       สว่างโชต ิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประธานกรรมการ 
2. นางนิภาพร      ทองโพธิ์ศรี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
3. นางสาวพิมพิไล  หล้าใจ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ 
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4. นางหนึ่งนุช       วรบัณฑิต  ครกูลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
5. นางสาวปิยะพร  ไกลถิ่น   ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
6. นางภัทรพร       ขวัญมั่น   ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
7. นายวัชระ          วงษ์ด ี   ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ  
8. นางสาวศิวพร     แพทย์ขิม  ครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ  
9. นางเสาวนีย์    ธนสัมปัตต ิ           หัวหน้ากลุ่มกลุ่มสาระฯศิลปะ   กรรมการ  
10. นายศิริภัทร     จันทมงคล  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
11. นางสาวสายทิพย์  จารุวสุพันธ์  ครกูลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์           กรรมการ 
12. นางสาวสุธาสิน ี   มะโต   ครกูลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์           กรรมการ 
13. นายธนพนธ ์ ชุ่มวงษ์          ครกูลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์        กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่  อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนเกี่ยวกับการศึกษา การนำไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น สุนทรียภาพ ความงาม ศิลปศึกษา การวาดภาพ  
11. คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน (จำนวน 46 คน) 
           1. นายภูธนภัส  พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ    

2. นางภัทราภรณ์   เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
3. นายเสรี    พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป กรรมการ 
4. นายอภิศักดิ ์     เทียมฉันท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคลากร กรรมการ 
5. นายวรพงศ์       ทองมูล            รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
6. นางอรวรรณ   จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์    กรรมการ 
7. นางสาวนิรมล   เหลืองพิศาลพร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ กรรมการ 
8. นางพรเพ็ญ  สว่างโชต ิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
9. นางศิริวรรณ     เสือสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    กรรมการ 
10. นายปริญ  วันธนานันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ      กรรมการ 
11. นางเสาวลักษณ์   บัวแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
12. นางเสาวนีย ์ ธนสัมปัตติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
13. นางสาวยุพิน  มาคง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 

     14. นางมณฑิรา   มาจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     15. นายนรินทร์     เงินดี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ     
     16. นางสมคิด    แดงอาสา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     17. นางอารี     ประเพชร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
    18. ว่าที ่ร.ต.วิโรจน์   ศรีสุข  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     19. นางสาวทิพยรัตน์   ส่งประเสริฐ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
    20. นางสาวเบญชญา   ธนาถิรธรรม   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     21. นางสาวณิชนันท์    คำนวนสินธุ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ 
     22. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
    23. นางนารีนาฏ  จันทมงคล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     24. นางอัญชลี    เกิดแสง    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     25. นางปัทมา      ภู่สวาสดิ ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
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     26. นางสาวสุธาสิน ี มะโต  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     27. นายอดิพงศ์     ท่วมจอก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     28. นายธนพนธ์    ชุ่มวงศ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     29. นางสาวกรรณิกา   สียะ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     30. นายดนัย     ไทยมี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     31. นางนิภาพร   วิไล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     32. นางสาวณัฐธิดา     ศรีพุ่ม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
    33. นางสาวนันทิยา จันทร์ถี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     34. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     35. นางสาวสายทิพย์  จารุวสุพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
    36. นายศุภฤกษ์        วงค์ลำดวน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     37. นางสาวพิมลวรรณ   น้อยท่าช้าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 38. นายชานนท์   คำปิวทา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 39. นางสาวเย็นจิตร์   มั่นคงพิพัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
     40. นางสาวสุชานันท์   คำนวณสินธุ์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
     41. นางสาวพิชญาภัค   เทิดโรจนชัย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
     42. นายสุทินธ ์  คำน่าน หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    กรรมการและเลขานกุาร 
     43. นางจรรยา          นิ่มขาว   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     44. นายกิตติพงศ ์ สิริมูลเครือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   45. นางสาววราภรณ์ ภาคสุโพธิ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่   1) ติดตามผลการดำเนินงานและรวบรวมผลงานของครูและนักเรียน 
               2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเสนอผลการดำเนินงานแต่ละด้านต่อโครงการ 
อพ.สธ. 

 
ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงาน

ของ โรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่โรงเรียน
สูงสุด 
             ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                               
                  สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2562  
 

               
(นายภูธนภัส พุ่มไม้) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม 
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4. คณะกรรมการ 3 สาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 
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คำสั่งโรงเรียนตากพิทยาคม 

ที ่429 /2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3 สาระการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปี

การศึกษา  2562 
**************************************************************************** 

             ด้วยโรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้สนอง
พระราชดำริฯ เข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมายเลขสมาชิก 7-63000-004 เป้าหมายหลักคือปลูกจิตสำนึก
ให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คุณค่าประโยชน์ของพรรณไม้ในโรงเรียน
และในท้องถิ่น เพ่ือให้การดำเนินงานสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจึง
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๓ สาระการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมการอำนวยการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา 2562    
      1. นายภูธนภัส     พุ่มไม้   ผู้อำนวยการสถานศึกษา             ประธานกรรมการ              
      2. นางภัทราภรณ์  เนื้อไม้  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ     รองประธานกรรมการ 
      3. นายวรพงศ์      ทองมูล            รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ               กรรมการ 
      4. นายอภิศักดิ์     เทียมฉันท์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคลากร            กรรมการ 
      5. นางสาวประไพ แดงไฝ  หัวหน้างานทะเบียน              กรรมการ 
      6. นางอุไรรัตน์     รัตนภักดิ์ดีกุล หัวหน้างานวัดผล               กรรมการ 
      7. นางสาวปณัฐชา แดงไฝ  หวัหน้างานนโยบายและแผน             กรรมการ 
      8. นายเสรี          พรหมแก้ว   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป      กรรมการและเลขานุการ 
      9. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      10. นายสุทินธ์     คำน่าน หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่1. อำนวยความสะดวก สนับสนุน วางแผนการดำเนินงาน  
  2. ให้ข ้อเสนอแนะในการดำเน ินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเร ียน ตลอดจนติดต่อ
ประสานงานกับทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)  
  3. ประสานขอความร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
2. คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต จำนวน  36  คน  ประกอบด้วย 

1. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. นายสุทินธ์   คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   รองประธานกรรมการ
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3. นางอัญชลี     เกิดแสง        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
4. นางสาวสุธาสินี มะโต   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ  
5. นายธนพนธ์   ชุ่มวงศ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
6. นางสาวนันทิยา  จันทร์ถี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
7. นายดนัย       ไทยม ี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
8. นางนิภาพร  วิไล   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
9. นางสาวนิรมล  เหลืองพิศาลพร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
10.  นางจตุพร      เกิดพันธุ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
11.  นางพรทิพย์   วงษ์ชัย    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
12.  นางสาวปริศนา  วิโนสุยะ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
13.  นางนภาพร     ศรีแสงจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
14.  นางอัญชุลี      วาวแวว   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
15.  นางสาวจารุวรรณ ปัญญาคม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
16.  นายเอกพงษ์  มูลแก้ว      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
17.  นางยุพิน       วงษ์เป็ง   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
18.  นางพัชรีดา    ใยระย้า   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
19.  นางสาวปณัฐชา  แดงไฝ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
20.  นายดิฐษ์ยนัส   ชนะชัย   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
21.  นายสมรภูมิ   อ่อนอุ่น   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
22.  นายธีรวุฒิ   อภิปรัชญาฐิติกลุ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
23.  นางจิราภรณ์  ธรรมลังกา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
24.  นายเทวินทร์  คำภาพันธ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
25.  นางสาวศศิวรรณ  จันทร์เจริญ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
26.  นางสาวภัสราภรณ์  วงศ์ใหญ่  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
27.  นางสาวชลธิชา พัชญวิวัฒน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
28.  นางพรเพ็ญ   สว่างโชต ิ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
29.  นางนงนุช     จันทร์สายทอง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
30.  นางกฤษณา อุดมโภชน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
31.  นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
32.  นางนิภา  แหวเมือง  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
33.  นางสาวสายพาน ทับนิล   ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
34.  นางรัตนา   พูลภักดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
35.  นางหนึ่งนุช  เหล็กเพ็ชร์   พนักงานราชการ    กรรมการ    
36.  นางสาวพิมลวรรณ  น้อยท่าช้าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 1. รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้  
  2. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานให้นักเรียนได้ศึกษาด้านรูปลักษณ์ ด้าน
คุณสมบัติ ด้านพฤติกรรมของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย แล้วนำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมาสรุป  
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  3. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานให้นักเรียนได้ศึกษารูปลักษณ์กับกายตน 
คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน พฤติกรรมกับจิตอารมณ์และพฤติกรรมของตน 
  4. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานในการสรุปองค์ความรู้ที ่ได้จากการศึกษา
ธรรมชาติแห่งชีวิตของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย 
      1) คณะอนุกรรมการการดำเนินงานลำดับการเรียนรู้ที่ 1 สัมผัสเรียนรู้วงจรชีวิตของชีวภาพ 
(ต้อยติ่งไทย)  
 จำนวน  36  คน ประกอบด้วย 
 1. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์   คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน      รองประธานกรรมการ
 ๓. นางอัญชลี     เกิดแสง        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

4. นางสาวสุธาสิน ีมะโต   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ  
5. นายธนพนธ์   ชุ่มวงศ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
6. นางสาวนันทิยา  จันทร์ถี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

 7. นายดนัย       ไทยมี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 8. นางนิภาพร  วิไล   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 9. นางสาวนิรมล  เหลืองพิศาลพร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 10. นางจตุพร      เกิดพันธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 11. นางพรทิพย์   วงษ์ชัย   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
 12. นางสาวปริศนา  วิโนสุยะ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 13. นางนภาพร     ศรีแสงจนัทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
 14. นางอัญชุลี      วาวแวว  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 15. นางสาวจารุวรรณ ปัญญาคม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 16. นายเอกพงษ์  มูลแก้ว     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
 17. นางยุพิน       วงษ์เป็ง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 18. นางพัชรีดา    ใยระย้า  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 19. นางสาวปณัฐชา  แดงไฝ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 20. นายดิฐษ์ยนัส   ชนะชัย  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 21. นายสมรภูมิ   อ่อนอุ่น  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 22. นายธีรวฒุิ   อภิปรัชญาฐิติกุล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 23. นางจิราภรณ์  ธรรมลังกา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 24. นายเทวินทร์  คำภาพันธ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 25. นางสาวศศิวรรณ  จันทร์เจริญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 26. นางสาวภัสราภรณ์  วงศ์ใหญ่  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 27. นางสาวชลธิชา พัชญวิวฒัน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 28. นางพรเพ็ญ   สว่างโชติ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
 29. นางนงนุช     จันทร์สายทอง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
 30. นางกฤษณา อุดมโภชน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
 31. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
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 32. นางนิภา  แหวเมือง  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 33. นางสาวสายพาน ทับนิล  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 34. นางรัตนา   พูลภักดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 35. นางหนึ่งนุช  เหล็กเพ็ชร ์  พนักงานราชการ    กรรมการ    
 36. นางสาวพิมลวรรณ  น้อยท่าช้าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ
และเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงาน  
      ผลงานให้นักเรียนได้ศึกษาด้านรูปลักษณ์ ด้านคุณสมบัติ ด้านพฤติกรรมของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย แล้ว
นำข้อมูล 
      การเปลี่ยนแปลงมาสรุป 

 ๑.1) ศึกษาด้านรูปลักษณ์ ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างด้านรูปลักษณ์ (ต้อยติ่ง
ไทย) จำนวน  11  คน 
 1. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์   คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน      รองประธานกรรมการ 

๓. นางนารีนาฏ   จันทมงคล       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 4. นางสาวปริศนา  วิโนสุยะ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 5. นางสาวนิรมล  เหลืองพิศาลพร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 6. นางพรทิพย์   วงษ์ชัย    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
 7. นางอัญชุลี     วาวแวว   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 8. นางสาวจารุวรรณ ปัญญาคม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 9. นายเอกพงษ์  มูลแก้ว     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
 10. นายดิฐษ์ยนัส  ชนะชัย  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 11. นางสาวพิมลวรรณ  น้อยทา่ช้าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ
และเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงาน ผลงานให้นักเรียนได้ศึกษาด้านรูปลักษณ์ของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย แล้วนำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมา
สรุป 
 ๑.๒) ศึกษาด้านคุณสมบัติ ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างด้านคุณสมบัติ (ต้อยติ่ง
ไทย) จำนวน  6  คน 
 1. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์   คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 3. นางอัญชลี     เกิดแสง        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 4. นางนิภาพร  วิไล   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

5. นางสาวสุธาสิน ีมะโต   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ  
6. นางสาวนันทิยา  จันทร์ถี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและ
เลขานุการ 
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  มีหน้าที ่ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงาน ผลงานให้นักเรียนได้ศึกษาด้านคุณสมบัติของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย แล้วนำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมา
สรุป 
 ๑.๓) ศึกษาด้านพฤติกรรม ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างด้านพฤติกรรม (ต้อยติ่ง
ไทย)  จำนวน  3  คน 
 1. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์   คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กรรมการ  
 3. นายดนัย       ไทยมี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงาน ผลงานให้นักเรียนได้ศึกษา ด้านพฤติกรรมของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย แล้วนำข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
มาสรุป 

 ๒) คณะอนุกรรมการการดำเนินงานลำดับการเรียนรู้ที่ 2 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความ
แตกต่าง  
 จำนวน  5  คน ประกอบด้วย 
 1. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์   คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

 3. นางรัตนา   พูลภักดี   ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 4. นางนงนุช   จันทร์สายทอง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
 5. นางกฤษณา อุดมโภชน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ
และเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงาน ผลงานให้นักเรียนได้ศึกษารูปลักษณ์กับกายตน คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน พฤติกรรมกับจิต
อารมณ์และพฤติกรรมของตน 

 ๒.๑) รูปลักษณ์กับรูปกายตน  จำนวน  3  คน  ประกอบด้วย 
 1. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์   คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กรรมการ  

 3. นางรัตนา   พูลภักดี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการและ
เลขานุการ 

 มีหน้าที ่ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงาน ผลงานให้นักเรียนได้ศึกษารูปลักษณ์กับกายตน  

 
 2.2) คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน  จำนวน  3  คน  ประกอบด้วย 

 1. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์   คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน           กรรมการ 
 3. นางรัตนา   พูลภักดี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงาน ผลงานให้นักเรียนได้คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน  
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 ๒.๓) พฤติกรรมกับจิตอารมณ์และพฤติกรรมของตน  จำนวน  4  คน  ประกอบด้วย 
 1. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์   คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 3. นางนงนุช   จันทร์สายทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ           กรรมการ 
 4. นางกฤษณา อุดมโภชน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงาน ผลงานให้นักเรียนได้พฤติกรรมกับจิตอารมณ์และพฤติกรรมของตน 
      3) คณะอนุกรรมการการดำเนินงานลำดับการเรียนรู้ที่ 3 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา
ธรรมชาติแห่งชีวิต (ต้อยติ่งไทย)    
 จำนวน  6  คน  ประกอบด้วย 
 1. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์   คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รองประธานกรรมการ  
 3. นางพรเพ็ญ    สว่างโชต ิ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
 4. นางสาวพุธชาติ มั่นเมือง  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
 5. นางสาวนันทิยา  จันทร์ถี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 6. นายดนัย       ไทยมี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ
และเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงานผลงานในการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิตของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย 
      4) คณะอนุกรรมการการดำเนินงานลำดับการเรียนรู้ที่ 4 สรุปแนวทางเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้
ในการดำเนินชีวิต   จำนวน  11  คน  ประกอบด้วย 
 1. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์   คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 3. นางยุพิน       วงษ์เป็ง   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 4. นางพัชรีดา    ใยระย้า   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 5. นางสาวปณัฐชา  แดงไฝ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 6. นางพรเพ็ญ    สว่างโชต ิ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
 7. นายสมรภูมิ   อ่อนอุ่น   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 8. นายธีรวุฒ ิ  อภิปรัชญาฐิตกิุล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 9. นางจิราภรณ์    ธรรมลังกา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 10. นายดนัย       ไทยม ี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 11. นางสาวนันทิยา  จันทร์ถี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ
และเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงานผลงานในการสรุปแนวทางไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
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3. คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว จำนวน  44  คน ประกอบด้วย 
1. นายกิตติพงศ์   สิริมูลเครือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. นางอรวรรณ     จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์      รองประธานกรรมการ 
3. นายสุทินธ์     คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  กรรมการ 
4. นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
5. นางสาวสุพิน   พลนิรันดร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
6. นายชานนท์  คำปิวทา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
7. นางสาวเย็นจิตร์ มั่นคงพิพัฒน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
8. นางนารีนาฏ  จันทมงคล       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
9. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
10. นางจรรยา  นิ่มขาว   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
11. นางอัญชลี เกิดแสง   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
12. นางสาวสุธาสินี มะโต   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
13. นางนิภาพร วิไล   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
14. นายดนัย ไทยมี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
15. นายธนพนธ์ ชุ่มวงศ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
16. นางสาวนันทิยา   จันทร์ถี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
17.  นายสมรภูมิ   อ่อนอุ่น  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
18.  นายธีรวุฒิ  อภิปรัชญาฐิติกุล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
19.  นางจิราภรณ์   ธรรมลังกา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
20.  นางยุพิน วงษ์เป็ง   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
21.  นางสาวประไพ  แดงไฝ    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
22.  นางจันทร์จิรา    คำน่าน   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
23.  นางสาวนิษฐา ลิขิตสถาพร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
24.  นายวรุฒม์     เครือแก้ว  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
25.  นางสาวกาญจนา  ด้วงนา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
26.  นางอุไรรัตน์   รัตนภักดิ์ดีกุล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ  
27.  นางพัชรีดา    ใยระย้า   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ  
28.  นางสาวจำเนียร น้ำสังข์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
29.  นางสาวจุฑารัตน์ เอ่ียมสะอาด  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
30.  นางสาวทองแข  อุ่นเรือน   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
31.  นางสุรีย์พร   มณีศักดิ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
32.  นางนิตติยา กันหา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
33. นางนงนุช    จันทร์สายทอง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
34. นางสาวภัสราภรณ์  วงศ์ใหญ่  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
35. นางสาวศศิวรรณ  จันทร์เจริญ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
36.  นางสาวชลธิชา  พัชญวิวัฒน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
37.  นางพรเพ็ญ    สว่างโชติ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 



๑๓๐ 
 

38.  นายปริญญา   กองทอง   ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
39.  นางสาวสายพาน ทับนิล   ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
40.  นางสาวระธีพร บุญเสม   ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
41.  นางสาวพุธชาติ   มั่นเมือง  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
42.  นางกฤษณา อุดมโภชน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
43.  นางสาวประภาพรรณ จันทร์พรม   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
44.  นางสาวณัฐธิดา  ศรีพุ่ม   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ

และเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 1. รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้  
  2. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้รูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม 
เกี่ยวกับธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลักของพืชศึกษาต้อยติ่งไทย 
  3. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้ด้านรู้ลักษณ์ คุณสมบัติเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ ดิน น้ำ แสงและอากาศ 
  4. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยอ่ืน ๆ (ปัจจัย
ประกอบ เช่นวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่) 
  5. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และ
สัมพันธภาพ เรียนรู้วิเคราะห์ให้เห็นความผูกพัน 
  6. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้สรุปผลการเรียนรู้ดุลยภาพของ
ความพันเกี่ยว 
      ๑) คณะอนุกรรมการการดำเนินงานลำดับการเรียนรู้ที่ ๑ รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้
ธรรมชาติแห่งชีวิต (มดแดงและไส้เดือนดิน) จำนวน  ๒๗  คน ประกอบด้วย 
 ๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทินธ์   คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

๓. นางนารีนาฏ  จันทมงคล       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๔. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

๕. นางจรรยา  นิ่มขาว   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๖. นางอัญชลี เกิดแสง   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๗. นางสาวสุธาสิน ีมะโต   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๘. นางนิภาพร วิไล   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๙. นายดนัย ไทยมี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๐. นายธนพนธ ์ชุ่มวงศ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๑ นางสาวนันทิยา   จันทร์ถี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๒. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๓. นายสมรภูม ิ  อ่อนอุ่น  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๔. นายธีรวฒุิ  อภิปรัชญาฐติิกุล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๕. นางจิราภรณ์   ธรรมลังกา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๖. นางยุพิน วงษ์เป็ง   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๘. นางสาวปณัฐชา  แดงไฝ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 



๑๓๑ 
 

๑๙. นางพัชรีดา    ใยระย้า  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๒๐. นางพรเพ็ญ   สว่างโชติ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๒๑. นางกฤษณา อุดมโภชน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๒๒. นางนงนุช    จันทร์สายทอง  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๒๓. นางสาวภัสราภรณ์  วงศ์ใหญ่  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๒๔. นางสาวศศิวรรณ  จันทร์เจริญ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๒๕. นางสาวชลธิชา  พัชญววิฒัน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๒๖. นางสาวพุธชาติ   มั่นเมือง  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
๒๗. นางสาวพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ

และเลขานุการ 
  มีหน้าที่  ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ดูแล กำกับ และติดตามให้
นักเรียนศึกษาเรียนรู้นำ 
      องค์ความรู้ที่ได้จากธรรมชาติแห่งชีวิตของปัจจัยหลักมาเป็นฐานในการศึกษาธรรมชาติของปัจจัยที่เข้า
มาพันเกี่ยว  
      ๒) คณะอนุกรรมการการดำเนินงานลำดับการเรียนรู้ที่ ๒ เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่
เข้ามาเกี่ยวข้องกับ 
          ปัจจัยหลัก (มดแดงและไส้เดือนดิน)   จำนวน  ๑๐  คน ประกอบด้วย 
 ๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 

๒. นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     รองประธานกรรมการ 
๓. นางจันทร์จิรา   คำน่าน  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๔ นางอุไรรัตน์   รัตนภักดิ์ดีกุล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๕. นางสาวประไพ     แดงไฝ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๖. นางสาวนิษฐา  ลิขิตสถาพร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๗. นายวรุฒม์     เครือแก้ว  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๘. นางสาวกาญจนา  ด้วงนา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๙. นางสาวจุฑารัตน์ เอ่ียมสะอาด  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑๐. นางสาวณัฐธิดา  ศรีพุ่ม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ

และเลขานุการ 
มีหน้าที ่ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล  กำกับ และติดตามให้

นักเรียนศึกษาเรียนรู้  
      ด้านรูปลักษณ์คุณสมบัติพฤติกรรมของปัจจัยอ่ืนที่มาเกี่ยวข้องกับ “ต้อยติ่งไทย” และสรุปผลการ
เรียนรู้ 
 ๒.๑) เรียนรู้ด้าน รูปลักษณ์ คุณสมบัติพฤติกรรม (มดแดงและไส้เดือนดิน)    จำนวน  ๑๐  คน 
ประกอบด้วย 
 ๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 

๒. นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวนิรมล    เหลืองพิศาลพร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๔. นางจันทร์จิรา   คำน่าน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 



๑๓๒ 
 

๕. นางอุไรรัตน์   รัตนภักดิ์ดีกุล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๖. นางสาวประไพ     แดงไฝ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๗. นางสาวนิษฐา ลิขิตสถาพร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๘. นายวรุฒม์     เครือแก้ว  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๙. นางสาวกาญจนา  ด้วงนา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๐. นางสาวณัฐธิดา  ศรีพุ่ม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ

และเลขานุการ 
มีหน้าที ่ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล กำกับ และติดตามให้

นักเรียนศึกษาเรียนรู้การสัมผัสเรียนรู้ธรรมชาติของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก (ต้อยติ่งไทย) 
เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์คุณสมบัติและ 
      พฤตกิรรม (มดแดงและไส้เดือนดิน) ในแต่ละปัจจัยอย่างละเอียด 
 ๒.๒)  สรุปผลการเรียนรู้   จำนวน  ๖  คน   ประกอบด้วย 

๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นายกิตติพงศ์  สิริมูลเครือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     รองประธานกรรมการ 
๓. นางศิริวรรณ  เสือสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        กรรมการ 
๔. นางสาวจุฑารัตน์ เอ่ียมสะอาด  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๕. นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๖. นางสาวณัฐธิดา  ศรีพุ่ม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ

และเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ให้คำปรึกษา ในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล  กำกับ และติดตามให้
นักเรียนศึกษาเรียนรู้ 
      การสรุปผลการเรียนรู้ธรรมชาติของชีวภาพที่มาพันเกี่ยวกับปัจจัยหลักด้านรูปลักษณ์คุณสมบัติและ
พฤติกรรมของปัจจัยอ่ืน 
      ที่เข้ามาเก่ียวข้องกับ “ต้อยติ่งไทย” 
      ๓) คณะอนุกรรมการการดำเนินงานลำดับการเรียนรู้ที่ ๓ เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ (ดิน 
น้ำแสง อากาศ) จำนวน  ๙  คน ประกอบด้วย 

๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     รองประธานกรรมการ 
๓. นายชานนท์  คำปิวทา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๔. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. นางปัทมา   ภู่สวาสดิ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

 ๖. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๗. นางสาวจุฑารัตน์ เอ่ียมสะอาด  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 ๙. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ
และเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ให้คำปรึกษา ในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล  กำกับ  และติดตามให้
นักเรียนศึกษาเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์คุณสมบัติสรุปผลการเรียนรู้ของปัจจัยกายภาพด้านรูปลักษณ์คุณสมบัติ 
 



๑๓๓ 
 

๓.๑) เรียนรู้ด้าน รูปลักษณ์ คุณสมบัติจำนวน  ๙  คน  ประกอบด้วย 
๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๔. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. นางปัทมา   ภู่สวาสดิ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

 ๖. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 ๗. นางสาวจุฑารัตน์ เอ่ียมสะอาด  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 ๙. นายชานนท์  คำปิวทา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ
และเลขานุการ 

มีหน้าที่  ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล  กำกับ  และติดตามให้
นักเรียนศึกษาเรียนรู้การสัมผัสเรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยศึกษากายภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก 
(ต้อยติ่งไทย) เช่นดินน้ำอากาศและแสง 

 
๓.๒) สรุปผลการเรียนรู้   จำนวน  ๗  คน ประกอบด้วย 
๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     รองประธานกรรมการ 
๓. นางปัทมา   ภู่สวาสดิ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

 ๔. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. นางสาวจุฑารัตน์ เอ่ียมสะอาด  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๖. นายชานนท์  คำปิวทา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 

 ๗. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ
และเลขานุการ 

มีหน้าที่  ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล  กำกับ  และติดตามให้
นักเรียนศึกษาเรียนรู้สรุปผลการเรียนรู้ของปัจจัยกายภาพด้านรูปลักษณ์คุณสมบัติ 

      ๔) คณะอนุกรรมการการดำเนินงานลำดับการเรียนรู้ที่ ๔ เรียนรู้ธรรมชาติของของปัจจัยอ่ืน ๆ  
 จำนวน  ๓  คน ประกอบด้วย 

๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุทินธ์   คำน่าน   หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กรรมการ 
๓. นายชานนท์  คำปิวทา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ

และเลขานุการ 
มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา ในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ดูแล  กำกับ  และติดตามให้

นักเรียนศึกษาเรียนรู้ ปัจจัยประกอบ เช่น วัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่สัมผัสเรียนรู้ปัจจัยประกอบที่เข้ามา
เกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก (ต้อยติ่งไทย) ปัจจัยรอง (ชีวภาพอ่ืน) และปัจจัยเสริม (กายภาพ) นำมาพิจารณา
และสรุปองค์ความรู้ 

 
 



๑๓๔ 
 

      ๕) คณะอนุกรรมการการดำเนินงานลำดับการเรียนรู้ที่ ๕ เรียนรู้ธรรมชาติของความพันเกี่ยว
ระหว่างปัจจัย    
 จำนวน  ๓  คน  ประกอบด้วย 

๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุทินธ์   คำน่าน   หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กรรมการ 
๓. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ

และเลขานุการ 
มีหน้าที่  ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ดูแล กำกับ และติดตาม ให้

นักเรียนศึกษาเรียนรู้ วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องระหว่างชีวภาพกับชีวภาพ ชีวภาพกับ
กายภาพ และการศึกษาเรียนรู้วิ เคราะห์ให้เห็นความผูกพันระหว่างชีวภาพกับชีวภาพ ชีวภาพกับกายภาพ
เห็น 

5.1) เรียนรู้ วิเคราะห์ ให้เห็นความสัมพันธ์และสัมพันธภาพ 
๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุทินธ์   คำน่าน   หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กรรมการ 
๓. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ

และเลขานุการ 
มีหน้าที่  ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ดูแล กำกับ และติดตาม ให้

นักเรียนศึกษาเรียนรู้ วิเคราะห์ให้เห็นและเข้าใจความสัมพันธ์ ความเก่ียวข้องระหว่างชีวภาพกับชีวภาพ 
ชีวภาพกับกายภาพ   

 
5.2) เรียนรู้ วิเคราะห์ให้เห็นความผูกพัน 
๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุทินธ์   คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กรรมการ 
๓. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและ

เลขานุการ 
มีหน้าที่  ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ดูแล กำกับ และติดตามให้

นักเรยีนศึกษาเรียนรู้ วิเคราะห์ให้เห็นและเข้าใจความผูกพัน ระหว่างชีวภาพกับชีวภาพ ชีวภาพกับ
กายภาพเห็น 
      ๖) คณะอนุกรรมการการดำเนินงานลำดับการเรียนรู้ที่ ๖ สรุปผลการเรียนรู้ ดุลยภาพของความ
พันเกี่ยว   
 จำนวน  ๖  คน ประกอบด้วย 

๑. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุทินธ์   คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
๓. นางพรเพ็ญ  สว่างโชติ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๔. นางสาวระธีพร  บุญเสม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
๕. นางสาวกัญชลี  ตันจันทร ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
๖. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ

และเลขานุการ 



๑๓๕ 
 

มีหน้าที่  ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ดูแล กำกับ และติดตามให้
นักเรียนศกึษาเรียนรู้ ความสัมพันธ์ความผูกพันก่อเกิดดุลยภาพวัตถุทรัพยากรที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาหาก
เรามีอย่างสมบูรณ์ 
4. คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
4. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
5. นายวัชระ     วงษ์ดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
6. นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
7. นางรุ่งเดือน   ศิริมิลินทร์      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
8. นายอนุชิต   ธรามานิตย์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
9. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
10.  นางสาวสายทิพย์ จารุวสุพันธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ

และเลขานุการ  
 มีหน้าที่ 1. รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้  
  2. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้พิจารณาศักยภาพด้านรู้ลักษณ์ 
วิเคราะห์ศักยภาพด้านสมบัติ จินตนาการศักยภาพด้านพฤติกรรม 
  3. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้จินตนาการจากการวิเคราะห์
ศักยภาพ เรียนรู้สรุปคุณของศักยภาพที่ได้จากการจินตนาการ 
  4. ออกแบบใบงาน กำหนดชิ้นงาน ผลงานในการสรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่
มหาชน 
      1) คณะอนุกรรมการการดำเนินงานลำดับการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัย
ศึกษา  
 จำนวน  8  คน ประกอบด้วย 
 1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 4. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 5. นายวัชระ     วงษ์ดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 6. นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 7. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 8. นางสาวสายทิพย์ จารุวสุพันธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ
และเลขานุการ  
 มีหน้าที ่ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้พิจารณาศักยภาพด้านรู้ลักษณ์ วิเคราะห์ศักยภาพด้านสมบัติ จินตนาการ
ศักยภาพด้านพฤติกรรม 



๑๓๖ 
 

 ๑.๑) พิจารณาศักยภาพด้านรูปลักษณ์ (ต้อยติ่งไทย ไส้เดือนดิน และมดแดง)   จำนวน  8  คน 
ประกอบด้วย 
 1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 4. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ กรรมการ 
 5. นายวัชระ     วงษ์ดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 6. นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 7. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 8. นางสาวสายทิพย์ จารุวสุพันธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ
และเลขานุการ  
 มีหน้าที ่ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้พิจารณาศักยภาพด้านรู้ลักษณ์ 
 ๑.๒) วิเคราะห์ศักยภาพด้านคุณสมบัติ (ต้อยติ่งไทย ไส้เดือนดิน และมดแดง)    จำนวน  8  
คน ประกอบด้วย 
 1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 4. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 5. นายวัชระ     วงษ์ดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 6. นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 7. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 8. นางสาวสายทิพย์ จารุวสุพันธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ
และเลขานุการ  
  มีหน้าที ่ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้วิเคราะห์ศักยภาพด้านสมบัต ิ
 ๑.๓) จินตนาการศักยภาพด้านพฤติกรรม (ต้อยติ่งไทย ไส้เดือนดิน และมดแดง)     จำนวน  8  
คน ประกอบด้วย 
 1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 4. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 5. นายวัชระ     วงษ์ดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 6. นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 7. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 8. นางสาวสายทิพย์ จารุวสุพันธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ
และเลขานุการ  



๑๓๗ 
 

 มีหน้าที ่ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้จินตนาการศักยภาพด้านพฤติกรรม 
      2) คณะอนุกรรมการการดำเนินงานลำดับการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ
ของปัจจัย  
 จำนวน  8  คน ประกอบด้วย 
 1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 4. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 5. นายวัชระ     วงษ์ดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 6. นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 7. นางสาวสายทิพย์ จารุวสุพันธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ กรรมการ 

 8. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ
และเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้จินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพ เรียนรู้สรุปคุณของศักยภาพท่ีได้จากการ
จินตนาการ 
 ๒.๑) จินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพ  จำนวน  8  คน ประกอบด้วย 
 1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 4. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 5. นายวัชระ     วงษ์ดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 6. นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 7. นางสาวสายทิพย์ จารุวสุพันธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 8. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ
และเลขานุการ  

 มีหน้าที ่ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้จินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพ 

  ๒.๒) เรียนรู้สรุปคุณของศักยภาพ ท่ีได้จากจินตนาการ  จำนวน  8  คน ประกอบด้วย 
 1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 4. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 5. นายวัชระ     วงษ์ดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 6. นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 7. นางสาวสายทิพย์ จารุวสุพันธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 



๑๓๘ 
 

 8. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ
และเลขานุการ  

 มีหน้าที ่ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้สรุปคุณของศักยภาพที่ได้จากการจินตนาการ 
      3) คณะอนุกรรมการการดำเนินงานลำดับการเรียนรู้ที่ ๓ สร้างสรรค์วิธีการ  จำนวน  8  คน 
ประกอบด้วย 
 1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 4. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 5. นายวัชระ     วงษ์ดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 6. นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 7. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 8. นางสาวสายทิพย์ จารุวสุพันธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ
และเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการเรียนรู้พิจารณาคุณที่เกิดจากจินตนาการ สรรค์สร้างแนวคิด แนวทางวิธีการ 
      4) คณะอนุกรรมการการดำเนินงานลำดับการเรียนรู้ที่ 4 สรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่
มหาชน    
 จำนวน  8  คน  ประกอบด้วย 
 1. นางอรวรรณ    จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2. นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 4. นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 5. นายวัชระ     วงษ์ดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 6. นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 7. นางสาวสายทิพย์ จารุวสุพันธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 8. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ
และเลขานุการ  

 มีหน้าที ่ดูแล กำกับ ติดตาม รวบรวมและจัดทำแผนการเรียนการเรียนรู้ ออกแบบใบงาน กำหนด
ชิ้นงาน ผลงานในการสรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
 
5. คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน    

1. นายภูธนภัส พุ่มไม้  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ    
2. นางภัทราภรณ์   เนื้อไม้  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ     รองประธานกรรมการ 
3. นายวรพงศ์       ทองมูล             รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ    กรรมการ 
4. นายเสรี   พรหมแก้ว  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป    กรรมการ 
5. นายอภิศักดิ ์     เทียมฉันท์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคลากร กรรมการ 



๑๓๙ 
 

6. นางอรวรรณ   จันทร์บุตร  หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์    กรรมการ 
7. นางสาวนิรมล   เหลืองพิศาลพร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ กรรมการ 
8. นางพรเพ็ญ สว่างโชติ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
9. นางศิริวรรณ     เสือสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        กรรมการ 
10. นายปริญ วันธนานันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ            กรรมการ 
11.  นางเสาวลักษณ์  บัวแก้ว   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
12.  นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
13.  นางสาวยุพิน  มาคง   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
14.  นางสาวประไพ แดงไฝ   หัวหน้างานทะเบียน   กรรมการ 
15.  นางอุไรรัตน์     รัตนภักดิ์ดีกุล  หัวหน้างานวัดผล    กรรมการ 
16.  นางสาวปณัฐชา แดงไฝ   หัวหน้างานนโยบายและแผน  กรรมการ 
17.  นางมณฑิรา   มาจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ  
18.  นายนรินทร์     เงินดี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ     
19.  นางสมคิด    แดงอาสา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
20.  นางอารี    ประเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
21.  ว่าที ่ร.ต.วิโรจน์  ศรีสุข   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
22.  นางสาวทิพยรัตน์  ส่งประเสริฐ    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
23.  นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
24.  นางสาวณิชนันท์   คำนวนสินธุ์    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ 
25.  นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
26.  นางนารีนาฏ  จันทมงคล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
27.  นางอัญชลี   เกิดแสง     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
28.  นางปัทมา      ภู่สวาสดิ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
29.  นางสาวสุธาสินี มะโต   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
30.  นายอดิพงศ์     ท่วมจอก  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
31.  นายธนพนธ์    ชุ่มวงศ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
32.  นางสาวกรรณิกา  สียะ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
33.  นายดนัย    ไทยม ี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
34.  นางนิภาพร   วิไล   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
35.  นางสาวณัฐธิดา    ศรีพุ่ม   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
36.  นางสาวนันทิยา จันทร์ถี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
37.  นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
38.  นางสาวสายทิพย์ จารุวสุพันธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
39.  นายศุภฤกษ์       วงค์ลำดวน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
40.  นางสาวพิมลวรรณ  น้อยท่าช้าง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
41.  นายชานนท์   คำปิวทา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
42.  นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
43.  นางสาวสุชานันท์  คำนวณสินธุ์  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
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44.  นางสาวพิชญาภัค  เทิดโรจนชัย  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
45.  นายสุทินธ์ คำน่าน    หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ  
46.  นางจรรยา     นิ่มขาว    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
47.  นายกิตติพงศ ์  สิริมูลเครือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
48.  นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       มีหน้าที่ 1. ติดตามผลการดำเนินงานและรวบรวมผลงานของครูและนักเรียน 
             2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเสนอผลการดำเนินงานแต่ละด้านต่อโครงการ 
อพ.สธ. 
 
       ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานของ 
โรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่โรงเรียนสูงสุด 
              

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                               
                สั่ง ณ วันที่  10  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2562  

               
(นายภูธนภัส พุ่มไม้) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม 
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      ๕. คณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 
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คำสั่งโรงเรียนตากพิทยาคม 
ที ่455 /๒๕๖2 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
******************************************************* 

 ด้วยโรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้สนอง
พระราชดำริฯ เข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมายเลขสมาชิก 7-63000-004 มีกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้เยาวชน  
   เพื่อให้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ มี
ประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1216/2549 ลง
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปี
การศึกษา 2562 ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
 1. นายชูชาติ  ชื่นมงคลสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
 2. นางพนิดา  จันทร์วิไลนคร กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง       รองประธานกรรมการ 
 3. นางพรเพ็ญ    สว่างโชติ  กรรมการผู้แทนคร ู   กรรมการ 
 4. นายประโยชน์   อ่อนนุ่ม  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
 5. นายไชยเดช  แก้วประดิษฐ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ 
 6. นายกำธร  บุญสา  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
 7. พระสุธีธรรมภาณ   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
 8. นายฟรีอี  เละเซ็น  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
 9. นายสมเกียรติ  มั่นเมือง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 10. นายนัยวัธน์   เทียมทิพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 11. นายธวัช      ธิวงศ์คำ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
 12. พ.ต.ท.วสันต์  ปุ้ยฮะ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 13. นายสนิท  ทองมา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 14. พ.ต.อ.ชูสิทธิ์   วงษ์บุรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 15. นายภูธนภัส   พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพ่ือให้
ปฏิบัติงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. คณะกรรมการอำนวยการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย 
 1. นายภูธนภัส  พุ่มไม ้  ผู้อำนวยการสถานศึกษา            ประธานกรรมการ              
 2. นางภัทราภรณ์   เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ     รองประธานกรรมการ 
 3. นายวรพงศ์       ทองมูล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
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 4. นายอภิศักดิ ์     เทียมฉันท ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคลากร กรรมการ 
 5. นายเสรี           พรหมแก้ว   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป    กรรมการและเลขานุการ 
      6. นางอรวรรณ      จันทร์บุตร   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     7. นางพรเพ็ญ       สว่างโชติ     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   8. นางเสาวลักษณ์   บัวแก้ว       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 9. นายสุทินธ์        คำน่าน      หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก สนับสนุน วางแผนการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตลอดจนติดต่อประสานงานกับทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) และประสานขอความ
ร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. คณะกรรมการดำเนินงาน ตามใบงาน ๙ ด้าน ประกอบด้วย 
 3.๑ คณะอนุกรรมการดำเนนิงาน ใบงานที่ ๑ การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น (จำนวน ๑5 คน) 
  1. นางเสาวลักษณ์   บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประธานกรรมการ 
  2. นางกาญจนา   สาระนิตย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   รองประธานกรรมการ 

3. นางกฤษณา  อุดมโภชน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
4. นางหฤษฎี               สุทธปรีดา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
5. นางสาวนุสรา   วัตละยาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
6. นายดำรงพล    กิตติรัตนวศิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
7. นางสุภัชชา              พรหมแก้ว    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
8. นายมงคล   มากจีน        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
9. นางนงนุช         จันทร์สายทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
10. นางสาวสุวิมล         ฟักทองอยู่      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
11. นายปวิณ     เกษวงศ์รอด    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
12. นางสาวมัลลิกา เมืองฤทธิ์       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
13. นายเอกชัย     ผาแสนเถิน     พนักงานราชการ    กรรมการ 
14. นางสาวนุชนันท์      พรมกุล         พนักงานราชการ    กรรมการ 

  15. นายเทพประทาน  พ่ึงศาสตร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้าที ่ 

๑. เก็บข้อมูลการสำรวจพื้นที่ สังเกต สัมภาษณ์ ผู้นำชุมชน คนเฒ่าคนแก่ คนดั้งเดิมของ
ชุมชน เพ่ือรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชน 

   ๒. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทรัพยากรท้องถิ่นสู่การเรียนการสอน จัดทำและ
บันทึกใบงาน รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทำใบงาน 

   ๓. บันทึกภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง ฯลฯ กิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิน่ เช่น ประเพณีสงกรานต์ 

    ๔. บันทึกข้อมูลจากการลงปฏิบัติภาคสนาม 
 3.๒ คณะอนุกรรมการดำเนนิงาน ใบงานที่ ๒ การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

(จำนวน ๑5 คน) 
  1. นางเสาวลักษณ์   บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประธานกรรมการ 



๑๔๔ 
 

  2. นางกาญจนา   สาระนิตย์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รองประธานกรรมการ 
3. นางกฤษณา  อุดมโภชน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
4. นางหฤษฎี                สุทธปรีดา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
5. นางสาวนุสรา   วัตละยาน   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
6. นายดำรงพล    กิตติรัตนวศิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
7. นางสุภัชชา              พรหมแก้ว     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
8. นายมงคล  มากจีน        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
9. นางนงนุช         จันทร์สายทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ            กรรมการ 
10. นางสาวสุวิมล         ฟักทองอยู่      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
11. นายปวิณ     เกษวงศ์รอด    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
12. นางสาวมัลลิกา เมืองฤทธิ์       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
13. นายเอกชัย     ผาแสนเถิน     พนักงานราชการ    กรรมการ 
 14. นางสาวนุชนันท ์   พรมกุล         พนักงานราชการ    กรรมการ 

  15. นายเทพประทาน  พ่ึงศาสตร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้าที่ ๑. เก็บข้อมูลการสำรวจพื้นที่ สังเกต สัมภาษณ์ ผู้นำชุมชน คนเฒ่าคนแก่ คน

ดั้งเดิมของชุมชน เพ่ือรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชน 
    ๒. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทรัพยากรท้องถิ่นสู่การเรียนการสอน 

จัดทำและบันทึกใบงาน รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทำใบงาน 
    ๓. บันทึกภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง ฯลฯ กิจกรรมประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ 
     ๔. บันทึกข้อมูลจากการลงปฏิบัติภาคสนาม 
 3.๓ คณะอนุกรรมการดำเนนิงาน ใบงานที่ ๓ การเก็บข้อมูลด้านกายภาพของในท้องถิ่น (จำนวน 

๑5 คน) 
  1. นางเสาวลักษณ์   บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
  2. นางกาญจนา   สาระนิตย์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  รองประธานกรรมการ 

3. นางกฤษณา  อุดมโภชน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
4. นางหฤษฎี       สุทธปรีดา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
5. นางสาวนุสรา   วัตละยาน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
6. นายดำรงพล    กิตติรัตนวศิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
 7. นางสุภัชชา     พรหมแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
 8. นายมงคล  มากจีน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
9. นางนงนุช         จันทร์สายทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
 10. นางสาวสวุิมล       ฟักทองอยู่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
 11. นายปวิณ     เกษวงศ์รอด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
 12. นางสาวมัลลิกา เมืองฤทธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
13. นายเอกชัย     ผาแสนเถิน พนักงานราชการ    กรรมการ 
14. นางสาวนุชนันท์    พรมกุล  พนักงานราชการ    กรรมการ 

  15. นายเทพประทาน  พ่ึงศาสตร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการและเลขานุการ 



๑๔๕ 
 

   มีหน้าที่ ๑. เก็บข้อมูลการสำรวจพื้นที่ สังเกต สัมภาษณ์ ผู้นำชุมชน คนเฒ่าคนแก่ คน
ดั้งเดิมของชุมชน เพ่ือรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชน 

    ๒. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทรัพยากรท้องถิ่นสู่การเรียนการสอน 
จัดทำและบันทึกใบงาน รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทำใบงาน 

    ๓. บันทึกภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง ฯลฯ กิจกรรมประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ 

     ๔. บันทึกข้อมูลจากการลงปฏิบัติภาคสนาม 
 3.๔ คณะอนุกรรมการดำเนนิงาน ใบงานที่ ๔ การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน 

(จำนวน ๑5 คน) 
  1. นางเสาวลักษณ์  บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประธานกรรมการ 
  2. นางกาญจนา  สาระนิตย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     รองประธานกรรมการ 

3. นางกฤษณา อุดมโภชน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
4. นางหฤษฎี     สุทธปรีดา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
5. นางสาวนุสรา  วัตละยาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
6. นายดำรงพล   กิตติรัตนวศิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
7. นางสุภัชชา   พรหมแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
8. นายมงคล มากจีน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
9. นางนงนุช     จันทร์สายทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
10. นางสาวสุวิมล   ฟักทองอยู่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
11. นายปวิณ    เกษวงศ์รอด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
12. นางสาวมัลลิกา เมืองฤทธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
13. นายเอกชัย    ผาแสนเถิน พนักงานราชการ     กรรมการ 
14. นางสาวนุชนันท์    พรมกุล พนักงานราชการ     กรรมการ 

  15. นายเทพประทาน  พ่ึงศาสตร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้าที่ ๑. เก็บข้อมูลการสำรวจพื้นที่ สังเกต สัมภาษณ์ ผู้นำชุมชน คนเฒ่าคนแก่ คน

ดั้งเดิมของชุมชน เพ่ือรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชน 
    ๒. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทรัพยากรท้องถิ่นสู่การเรียนการสอน 

จัดทำและบันทึกใบงาน รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทำใบงาน 
    ๓. บันทึกภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง ฯลฯ กิจกรรมประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ 
     ๔. บันทึกข้อมูลจากการลงปฏิบัติภาคสนาม 
 3.๕ คณะอนุกรรมการดำเนนิงาน ใบงานที่ ๕ การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 

(จำนวน ๑6 คน)  
1. นายปริญ    วันธนานันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ประธานกรรมการ 
2. นายสุรศักดิ์   เกิดพันธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ รองประธานกรรมการ 
3. นางภัทรพร    ขวัญมั่น  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
4. นางนิภา    แหวเมือง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
5. นางสาวสายพาน ทับนิล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 



๑๔๖ 
 

 6. นางขณิตฐา    ต๋าแปง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
7. นายวัชระ      วงษ์ด ี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ  
8. นางสุนันทา     แสงจันทร ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
9. สิบเอกมงคล   ใจเย็น  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
10. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
11. นางปิยะพร  เกษวศ์รอต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
12. นางสาวระธีพร  บุญแสม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
13. นางสาวนริศรา  เข้มนการไถ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
14. นางหนึ่งนุช  เหล็กเพ็ชร ์ พนักงานราชการ     กรรมการ    
15. นายภูมิพัฒน์ ปานแดง พนักงานราชการ     กรรมการ    
16. นายปริญญา   กองทอง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการและเลขานุการ 

   มีหน้าที่ ๑. เก็บข้อมูลการสำรวจพื้นที่ สังเกต สัมภาษณ์ ผู้นำชุมชน คนเฒ่าคนแก่ คน
ดั้งเดิมของชุมชน เพ่ือรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชน 

    ๒. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทรัพยากรท้องถิ่นสู่การเรียนการสอน 
จัดทำและบันทึกใบงาน รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทำใบงาน 

    ๓. บันทึกภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง ฯลฯ กิจกรรมประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ 

     ๔. บันทึกข้อมูลจากการลงปฏิบัติภาคสนาม 
 3.๖ คณะอนุกรรมการดำเนนิงาน ใบงานที่ ๖ การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น 

(จำนวน 16 คน)   
1. นายปริญ    วันธนานันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ประธานกรรมการ 
2. นายสุรศักดิ์   เกิดพันธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ รองประธานกรรมการ 
3. นางภัทรพร    ขวัญมั่น  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
4. นางนิภา    แหวเมือง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
5. นางสาวสายพาน ทับนิล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 

 6. นางขณิตฐา    ต๋าแปง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
7. นายวัชระ      วงษ์ด ี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ  
8. นางสุนันทา     แสงจันทร ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
9. สิบเอกมงคล   ใจเย็น  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
10. นางสาวพุธชาติ มั่นเมือง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
11. นางปิยะพร  เกษวศ์รอต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
12. นางสาวระธีพร บุญแสม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
13. นางสาวนริศรา เข้มนการไถ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
14. นางหนึ่งนุช  เหล็กเพ็ชร ์ พนักงานราชการ     กรรมการ    
15. นายภูมิพัฒน์ ปานแดง พนักงานราชการ     กรรมการ    
16. นายปริญญา   กองทอง ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการและเลขานุการ 
 



๑๔๗ 
 

   มีหน้าที่ ๑. เก็บข้อมูลการสำรวจพื้นที่ สังเกต สัมภาษณ์ ผู้นำชุมชน คนเฒ่าคนแก่ คน
ดั้งเดิมของชุมชน เพ่ือรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชน 

    ๒. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทรัพยากรท้องถิ่นสู่การเรียนการสอน 
จัดทำและบันทึกใบงาน รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทำใบงาน 

    ๓. บันทึกภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง ฯลฯ กิจกรรมประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ 

     ๔. บันทึกข้อมูลจากการลงปฏิบัติภาคสนาม 
 3.๗ คณะอนุกรรมการดำเนนิงาน ใบงานที่ ๗ การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ใน

ท้องถิ่น (จำนวน 33 คน)   
1. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์    ประธานกรรมการ 

     2. นางมณฑิรา   มาจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     รองประธานกรรมการ 
     3. นายนรินทร์    เงินด ี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ     
     4. นางสมคิด    แดงอาสา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
     5. นางอารี    ประเพชร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
    6. ว่าที ่ร.ต.วิโรจน ์ ศรีสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
     7. นางสาวทิพยรัตน์  ส่งประเสริฐ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
    8. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
     9. นางสาวณิชนันท์   คำนวนสินธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    กรรมการ 
     10. นางสาวสุพิน พลนิรันดร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
    11. นางนารีนาฏ จันทมงคล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
     12. นางอัญชลี   เกิดแสง    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
     13. นางปัทมา     ภู่สวาสดิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
     14. นางสาวสุธาสิน ี มะโต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
     15. นายอดิพงศ์    ท่วมจอก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
     16. นายธนพนธ์   ชุ่มวงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
 17. นายกิตติพงศ ์ สิริมูลเครือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    กรรมการ 
   18. นางสาววราภรณ์  ภาคสโุพธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    กรรมการ 
     19. นางสาวกรรณิกา  สียะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
     20. นายดนัย    ไทยมี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
     21. นางนิภาพร  วิไล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
     22. นางจรรยา    นิ่มขาว  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    กรรมการ 
 23. นางสาวณัฐธิดา    ศรีพุ่ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
    24. นางสาวนันทิยา จันทร์ถี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
     25. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
     26. นางสาวสายทิพย์ จารุวสพัุนธุ์       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
    27. นายศุภฤกษ์       วงค์ลำดวน       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
     28. นางสาวพิมลวรรณ  น้อยท่าช้าง    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
 29. นายชานนท์   คำปิวทา       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 



๑๔๘ 
 

 30. นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
     31. นางสาวสุชานันท์  คำนวณสินธุ์      เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
     32. นางสาวพิชญาภัค  เทิดโรจนชัย      เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
     33. นายสุทินธ ์ คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    กรรมการและเลขานกุาร 
   มีหน้าที่ ๑. เก็บข้อมูลการสำรวจพื้นที่ สังเกต สัมภาษณ์ ผู้นำชุมชน คนเฒ่าคนแก่ คน

ดั้งเดิมของชุมชน เพ่ือรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชน 
    ๒. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทรัพยากรท้องถิ่นสู่การเรียนการสอน 

จัดทำและบันทึกใบงาน รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทำใบงาน 
    ๓. บันทึกภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง ฯลฯ กิจกรรมประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ 
     ๔. บันทึกข้อมูลจากการลงปฏิบัติภาคสนาม 
 3.๘ คณะอนุกรรมการดำเนนิงาน ใบงานที่ ๘ การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น (จำนวน 12 

คน)   
1. นางพรเพ็ญ    สว่างโชติ  หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประธานกรรมการ 
2. นางพรทิพย์   วงษ์ชัย  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        รองประธานกรรมการ 
3. นางนิภาพร    ทองโพธิ์ศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ 

 4. นางนุจารี สุขีเมฆ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 
5. นางภิญโญ    มาอ่อน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 

          6. นางปุณฑรา   บัวงาม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 
 7. นางสาวขวัญฤทัย  โพธิเสน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 

8. นางสาวทัศนีย์ กองแกว้ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 
9. นางฐิติพร   พรมวิชัย   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ   

 10. นางสาวเกศสุดา มุขพรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
 11. นางสาวปรียาลักษณ์  พงษ์อยู่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 

12. นางสาวพิมพิไล  หล้าใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้าที่ ๑. เก็บข้อมูลการสำรวจพื้นที่ สังเกต สัมภาษณ์ ผู้นำชุมชน คนเฒ่าคนแก่ คน

ดั้งเดิมของชุมชน เพ่ือรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชน 
    ๒. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทรัพยากรทอ้งถิ่นสู่การเรียนการสอน 

จัดทำและบันทึกใบงาน รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทำใบงาน 
    ๓. บันทึกภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง ฯลฯ กิจกรรมประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ 
     ๔. บันทึกข้อมูลจากการลงปฏิบัติภาคสนาม 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 
 

 3.๙ คณะอนุกรรมการดำเนนิงาน ใบงานที่ ๙ การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีใน
ท้องถิ่น (จำนวน 23 คน)   

  1. นางเสาวลักษณ์  บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประธานกรรมการ 
  2. นางเสาวนีย์   ธนสัมปัตติ หัวหน้ากลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  รองประธานกรรมการ 
  3. นางกาญจนา  สาระนิตย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 

4. นางกฤษณา อุดมโภชน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
5. นางหฤษฎี     สุทธปรีดา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
6. นางสาวนุสรา  วัตละยาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
7. นายดำรงพล   กิตติรัตนวศิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
8. นางสุภัชชา   พรหมแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
9. นายมงคล มากจีน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
10. นางนงนุช     จันทร์สายทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
11. นางสาวสุวิมล   ฟักทองอยู่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
12. นายปวิณ    เกษวงศ์รอด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
13. นางสาวมัลลิกา เมืองฤทธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
14. นายศิริภัทร    จันทมงคล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 

          15. นายจิตติ       ทองจิตติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
16. นางรุ่งเดือน   ศิริมิลินทร์     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ  
17. นายภูวรัต     กรวชัรโรจน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
18. นายภานุวัฒน์ สัญญโภชน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
19. นายเอกชัย    ผาแสนเถิน พนักงานราชการ     กรรมการ 
20. นางสาวนุชนันท์    พรมกุล พนักงานราชการ     กรรมการ 
21. นางสาวภัทรพร    วงศ์วาท ครจู้างสอน            กรรมการ 
22. นายเทพประทาน  พ่ึงศาสตร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการและเลขานุการ 
23. นางสาวอุดมพร ปรีชามานพวงศ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   มีหน้าที่ ๑. เก็บข้อมูลการสำรวจพื้นที่ สังเกต สัมภาษณ์ ผู้นำชุมชน คนเฒ่าคนแก่ คน
ดั้งเดิมของชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชน 

    ๒. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทรัพยากรท้องถิ่นสู่การเรียนการสอน 
จัดทำและบันทึกใบงาน รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทำใบงาน 

    ๓. บันทึกภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง ฯลฯ กิจกรรมประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ 

     ๔. บันทึกข้อมูลจากการลงปฏิบัติภาคสนาม 
 
4. คณะกรรมการรายงานผลการศึกษาทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  1. นางเสาวลักษณ์  บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประธานกรรมการ 
  2. นางกาญจนา  สาระนิตย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     รองประธานกรรมการ 
     3. นางกฤษณาอุดมโภชน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 4. นางหฤษฎี    สุทธปรีดา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 



๑๕๐ 
 

 5. นางสาวนุสรา   วัตละยาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 6. นายดำรงพล    กิตติรัตนวศิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 7. นางสุภัชชา   พรหมแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 8. นายมงคล มากจีน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 9. นางนงนุช         จันทร์สายทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 10. นางสาวสุวิมล   ฟักทองอยู่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 11. นายปวิณ     เกษวงศ์รอด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 12. นางสาวมัลลิกา เมืองฤทธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
 13. นายเอกชัย     ผาแสนเถิน พนักงานราชการ     กรรมการ 
 14. นางสาวนุชนันท์    พรมกุล พนักงานราชการ     กรรมการ 
 15. นายเทพประทาน  พ่ึงศาสตร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ๑. สืบค้น ศึกษาข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน 

  ๒. ศึกษาข้อมูลเทียบเคียงการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ๓. สรุป จัดทำแฟ้มเอกสารตามใบงาน รายงานการวิจัย และ Power Point นำเสนอ 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา ประกอบด้วย 
๑. นายศุภฤกษ์  วงศ์คำดวน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒. นายมงคล มากจีน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
๓. นายปรัชญา คำกล่อมใจ เจ้าหน้าที่อำนวยการ    กรรมการ 
๔. นายธนพนธ์    ชุ่มวงศ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่๑. บันทึกภาพ วีดีโอ บันทึกเสียง กิจกรรมการประชุม กิจกรรมภาคสนาม 
   ๒. บันทึกภาพเทศกาลประเพณีของท้องถิ่น  
 
6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 

๑. นางภัทราภรณ์  เนื้อไม้  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป      ประธานกรรมการ 
๒. นางอรวรรณ   จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รองประธานกรรมการ 
๓. นางพรเพ็ญ สว่างโชต ิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
๔. นายปริญ   วันธนานันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ     กรรมการ 
๕. นางเสาวลักษณ์  บัวแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
๖. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
๗. นายสุทินธ์ คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

  
 
 
 
 



๑๕๑ 
 

 มีหน้าที ่วางแผน ออกแบบ กำหนดรูปแบบการประเมินผลการดำเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูล 
สรุปผลและจัดทำรายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารและแจ้งคณะกรรมการดำเนินงานทราบเพ่ือนำผลการ
ประเมินมาพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 
 
 ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงาน
ของโรงเรียน 
ตากพิทยาคม เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดผลดีแก่โรงเรียนสูงสุด 
 
          ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

                                             
(นายภูธนภัส  พุ่มไม้) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม 
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๖. คณะกรรมการดำเนนิงาน 4 ด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 



๑๕๓ 
 

 
 คำสั่งโรงเรียนตากพิทยาคม 

ที่ 461 /2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 4 ด้าน 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

**************************************************************************** 
             ด้วยโรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้สนอง
พระราชดำริฯ เข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมายเลขสมาชิก 7-63000-004 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 4 ด้าน เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ   เพ่ือให้การ
ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา (จำนวน 15 คน) 

1. นายชูชาติ ชื่นมงคลสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
2. นางพนิดา จันทร์วิไลนคร กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง         รองประธานกรรมการ 
3. นางพรเพ็ญ    สว่างโชติ กรรมการผู้แทนครู    กรรมการ 
4. นายประโยชน์   อ่อนนุ่ม  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ 
5. นายไชยเดช แก้วประดิษฐ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
6. นายกำธร บุญสา  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
7. พระสุธีธรรมภาณ  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา   กรรมการ 
8. นายฟรีอี เละเซ็น  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา   กรรมการ 
9. นายสมเกียรติ  มั่นเมือง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
10.  นายนัยวัธน์   เทียมทิพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
11.  นายธวัช      ธิวงศ์คำ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
12.  พ.ต.ท.วสันต์  ปุ้ยฮะ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
13.  นายสนิท ทองมา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
14.  พ.ต.อ.ชูสิทธิ์   วงษ์บุรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
15.  นายภูธนภัส   พุ่มไม้  ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม   กรรมการ

และเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพ่ือให้
ปฏิบัติงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 



๑๕๔ 
 

2.  คณะกรรมการดำเนินงาน ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ (จำนวน 19 คน) 
1. นายภูธนภัส   พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม   ประธานกรรมการ              
2. นางภัทราภรณ์   เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ       รองประธานกรรมการ 
3. นายวรพงศ์  ทองมูล  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
4. นายเสรี        พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
5. นายอภิศักดิ ์ เทียมฉันท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคลากร  กรรมการ 
6. สิบเอกมงคล   ใจเย็น  หัวหน้างานอาคารสถานที ่   กรรมการ 
7. นางอรวรรณ จันทร์บุตร หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
8. นางสาวนิรมล  เหลืองพิศาลพร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์  กรรมการ 
9. นางพรเพ็ญ สว่างโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
10.  นางศิริวรรณ     เสือสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    กรรมการ 
11.  นายปริญ   วันธนานันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ       กรรมการ 
12.  นางเสาวลักษณ์  บัวแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
13.  นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
14.  นางสาวยุพิน     มาคง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
15.  นางรุ่งเดือน  ศิริมิลันทร์ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
16.  นางอ้อมใจ คำนวนสินธุ์ หัวหน้างานการเงิน    กรรมการ 
17.  นายสุทินธ์    คำน่าน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 
18.  นางสาวขวัญฤทัย  โพธิเสน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19.  นางสาวกรรณิกา   สียะ    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วางแผนการบริหารและ
แผนการเรียนรู ้โดยเขียนแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกับแผนประจำปีของโรงเรียน แสดง
รายละเอียดงาน จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ดำเนินการตามแผนโดยการประสานงานของคณะกรรมการ
ดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน วิเคราะห์และปรับปรุง
พัฒนางาน รายงานผลการดำเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 
3. คณะกรรมการดำเนินการด้านที่ 2 การดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (จำนวน 16 คน) 

1. นางภัทราภรณ์   เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  ประธานกรรมการ 
2. นางอรวรรณ     จันทร์บุตรหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       รองประธานกรรมการ 
3. นายเสรี  พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
4. นางสาวนิรมล   เหลืองพิศาลพร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์  กรรมการ 
5. นางพรเพ็ญ สว่างโชต ิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
6. นางศิริวรรณ     เสือสุวรรณ หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    กรรมการ 
7. นายปริญ         วันธนานันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ       กรรมการ 
8. นางเสาวลักษณ์  บัวแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
9. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
10. นางสาวยุพิน     มาคง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
11.  นางนางรุ่งเดือน ศิริมิลันทร์ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 



๑๕๕ 
 

12.  นางสาวประไพ  แดงไฝ  หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล   กรรมการ 
13.  นางสาวปณัฐชา แดงไฝ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
14.  นายสุทินธ์  คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ 
15.  นางสาวพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
16.  นายดนัย   ไทยมี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่กำกับ ดูแล ติดตาม ให้คำแนะนำที่คณะทำงานในแต่ละองค์ประกอบให้ถูกต้อง 
ดำเนินงานตามแผนงานประจำปี สรุปและรวบรวมผลงานแต่ละองค์ประกอบ 
 
4. ดำเนินงานด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (จำนวน 16 คน) 

1. นางสาวประไพ  แดงไฝ  หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล  ประธานกรรมการ 
2. นางอุไรรัตน์      รัตนภักดิ์ดีกุล หัวหน้างานวัดผล         รองประธานกรรมการ 
3. สิบเอกมงคล   ใจเย็น  หัวหน้างานอาคารสถานที ่   กรรมการ 
4. นางอ้อมใจ คำนวนสินธุ์ หัวหน้างานการเงิน    กรรมการ 
5. นางอรวรรณ   จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
6. นางสาวนิรมล  เหลืองพิศาลพร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์  กรรมการ 
7. นางพรเพ็ญ สว่างโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
8. นางศิริวรรณ    เสือสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    กรรมการ 
9. นายปริญ   วันธนานันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ       กรรมการ 
10. นางเสาวลักษณ์  บัวแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
11.  นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
12.  นางสาวยุพิน  มาคง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
13.  นางนางรุ่งเดือน ศิริมิลันทร์ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
14.  นางนารีนาฏ   จันทมงคล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 
15.  นางสาวสุธาสินี  มะโต           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
16.  นายธนพนธ์     ชุ่มวงศ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่สรุปและประเมินสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน ให้สะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น มี
ชีวิตชีวา มีบรรยากาศของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
5. คณะกรรมการดำเนินงานด้านที่ 4 ความถูกต้องทางวิชาการ (จำนวน 19 คน) 

1. นางอรวรรณ   จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. นายปริญ   วันธนานันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ       รองประธานกรรมการ 
3. นางเสาวนีย์     ธนสัมปัตติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
4. นางสาวยุพิน   มาคง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา  กรรมการ 
5. นายภูมิพัฒน์   ปานแดง    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ 
6. นางมณฑิรา  มาจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
7. นางอารี   ประเพชร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
8. นางสาวพิมพิไล  หล้าใจ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ 
9. นางสาวเกศสุดา  มุขพรม         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ 



๑๕๖ 
 

10.  นายดิฐษ์ยนัส   ชนะชัย    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
11.  นางอัญชนา      บุญอินทร ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
12.  นางสาวเย็นจิตร์ มั่นคงพิพัฒน์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
13.  นางสาวกรรณิกา  สียะ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
14.  นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
15.  นางนิภาพร    วิไล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
16.  นายธนพนธ์    ชุ่มวงศ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
17.  นายสุทินธ์ คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    กรรมการและเลขานกุาร 
18.  นายกิตติพงศ์  สิริมูลเครือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
19.  นางจรรยา   นิ่มขาว  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

มีหน้าที ่ในการจัดทำและรวบรวมในการจัดทำตัวอย่างพรรณไม้และการศึกษาพรรณไม้ ทะเบียน
พรรณไม้และภาพถ่ายพรรณไม้ ร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ รวบรวมส่งทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
6. คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน (จำนวน 44 คน) 

1. นายภูธนภัส พุ่มไม้  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ    
2. นางภัทราภรณ์   เนื้อไม้  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ     รองประธานกรรมการ 
3. นายวรพงศ์       ทองมูล            รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ     กรรมการ 
4. นายเสรี   พรหมแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป     กรรมการ 
5. นายอภิศักดิ ์     เทียมฉันท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคลากร  กรรมการ 
6. นางอรวรรณ   จันทร์บุตร หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
7. นางสาวนิรมล   เหลืองพิศาลพร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์  กรรมการ 
8. นางพรเพ็ญ สว่างโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
9. นางศิริวรรณ     เสือสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    กรรมการ 
10. นายปริญ วันธนานันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ       กรรมการ 
11.  นางเสาวลักษณ์  บัวแก้ว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
12.  นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ 
13.  นางสาวยุพิน  มาคง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
14.  นางมณฑิรา   มาจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
15.  นายนรินทร์     เงินดี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ     
16.  นางสมคิด    แดงอาสา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
17.  นางอารี    ประเพชร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
18.  ว่าที ่ร.ต.วิโรจน์  ศรีสุข  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
19.  นางสาวทิพยรัตน์ ส่งประเสริฐ     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
20.  นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
21.  นางสาวณิชนันท์  คำนวนสินธุ์     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    กรรมการ 
22.  นางสาวสุพิน     พลนิรันดร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
23.  นางนารีนาฏ     จันทมงคล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 



๑๕๗ 
 

(นายภูธนภัส  พุ่มไม้) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม 

 

24.  นางอัญชลี   เกิดแสง       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
25.  นางปัทมา      ภู่สวาสดิ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
26.  นางสาวสุธาสินี  มะโต  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
27.  นายอดิพงศ์      ท่วมจอก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
28.  นายธนพนธ์      ชุ่มวงศ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
29.  นางสาวกรรณิกา  สียะ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
30.  นายดนัย           ไทยมี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
31.  นางนิภาพร   วิไล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
32.  นางสาวณัฐธิดา  ศรีพุ่ม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
33.  นางสาวนันทิยา   จันทร์ถี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
34.  นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
35.  นางสาวสายทิพย์ จารุวสุพันธุ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
36.  นายศุภฤกษ์       วงค์ลำดวน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
37.  นางสาวพิมลวรรณ  น้อยท่าช้าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
38.  นายชานนท์   คำปิวทา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
39.  นางสาวเย็นจิตร์  มั่นคงพิพัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
40.  นางสาวสุชานันท์  คำนวนสินธุ์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
41.  นางสาวพิชญาภัค  เทิดโรจนชัย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
42.  นายสุทินธ์ คำน่าน  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ 
43.  นางจรรยา     นิ่มขาว  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
44.  นายกิตติพงศ ์  สิริมูลเครือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
45.  นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ติดตามผลการดำเนินงานและรวบรวมผลงานของครูและนักเรียนและจัดทำรายงานผล
การดำเนินงานเพ่ือเสนอผลการดำเนินงานแต่ละด้านต่อโครงการ อพ.สธ. 

 
ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงาน

ของ โรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่โรงเรี ยน
สูงสุด 
              

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                               

สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

             
 

 

 



๑๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๓ วางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู้ 
๑) แผนการดำเนินงานด้านการบริหาร โดยเขยีนแผนงาน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรวมกับแผนงานประจำปีของ
โรงเรยีน 

๒) การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๓) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเขยีนแผนบูรณาการ  งาน

สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

 



๑๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) แผนการดำเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนงาน 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรวมกับแผนงานประจำป ี
ของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 



๑๖๐ 
 

โรงเรียนตากพิทยาคม มีการวางแผนการบริหารและจัดการ ทั้งในเรื่องการจัดทำแผนงานประจำปี
โรงเรียน  โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานและการนำความรู้เรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การเรียนการ
สอน เพื่อเป็นการวางแนวทางการดาเนินงานให้มีความชัดเจนในการนาไปสู่การปฏิบัติ และครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ได้นำความรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปสอดแทรกในบทเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้
นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจมีความตระหนัก และปลูกฝังค่านิยมที่ดี ในการร่วมกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
รวมถึงเห็นคุณค่าและประโยชน์ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างจริงจัง โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑.๑ กำหนดโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนแต่ละปี โดยระบุงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารทั่วไป 

๑.๒ มีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนงานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียนรวมกับแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดงาน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนครบถ้วน 

๑.๓ มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๑.๔ มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเขียนแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

แสดงให้เห็นวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจนในทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      2.4  ข้อมูลนักเรียน 
 



๑๖๒ 
 

ภาพโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนตากพิทยาคม 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  ๒๕62 

โรงเรียนตากพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓8 
 

 



๑๖๓ 
 

 

รายการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

โรงเรียนตากพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ  2562 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ข้อมูล ณ 28 มิ.ย.6๒)  อุดหนุนรายหัว   

  ม.ต้น ภาคเรียน 2/2561  คนละ 1,750 บาท  จำนวน 1,361 คน            2,381,750  
  ม.ปลาย ภาคเรียน 2/2561  คนละ 1,900 บาท  จำนวน 1,278 คน            2,428,200  
  ม.ต้น    ภาคเรียน 1/2562 คนละ 1,750 บาท จำนวน  1,350 คน            2,362,500  
  ม.ปลาย  ภาคเรียน 1/2562 คนละ 1,900 บาท จำนวน 1,260 คน            2,394,000  

รวมงบประมาณทั้งหมด            9,566,450  
งบพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ (ร้อยละ 60)            5,739,870  
งบสำรองจ่ายเพื่อการบริหารจัดการ (งบกลาง) (ร้อยละ 10)               956,645  
งบประมาณกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  (ร้อยละ 10)               956,645  
งบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป (ร้อยละ 10)               956,645  
งบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคล  (ร้อยละ 10)               956,645  

รวมงบประมาณ            9,566,450  
1.  กลุ่มบริหารวิชาการ ( เงินอุดหนุนรายหัว)        5,739,870.00  
     1. ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตฯ            360,000.00  
     2. วัสดุการเรียน          1,500,000.00  
     3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรครู โรงเรียนตากพิทยาคม           500,000.00  
     4. ค่าสาธารณูปโภค         1,000,000.00  



๑๖๔ 
 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ข้อมูล ณ 28 มิ.ย.61)  อุดหนุนรายหัว   
     5. ส่งเสริมใฝ่รู้รักเรียนและการใช้ห้องสมุดโรงเรียน            240,000.00  
     6. ส่งเสริมประสิทธิภาพงานทะเบียน และวัดผลการศึกษา           150,000.00  
     7. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม              9,000.00  
     8. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ สู่นักเรียนพระราชทาน             20,000.00  
     9. กิจกรรมรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และม. 4              50,000.00  
     10. กิจกรรมการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู             78,720.00  
     11. กิจกรรมการวิจัยเพื่อการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้             36,000.00  
     12. กิจกรรมส่งเสริมการบริหารงานตามแนวทาง OBECQA             50,000.00  
     13. กิจกรรมการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้             15,000.00  
     14. กิจกรรมพัฒนาสำนักงานวิชาการ             60,000.00  
     15. กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์             50,000.00  
     16. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ           138,679.00  
     17. กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมและซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องคหกรรม             48,500.00  
     18. กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซม และซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องคหกรรม (งานประดิษฐ์)             60,000.00  
     19. กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ             25,000.00  
     20. กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ             14,000.00  
     21. กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์           100,000.00  
     22. กิจกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมและซื้อวัสดุฝึกเครื่องมือช่าง  ห้องไฟฟ้า             30,000.00  
     23. กิจกรรมจัดทำศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย             30,000.00  
     24. กิจกรรมวิจิตรภาษาคงคุณค่าเอกลักษณ์ไทย             31,150.00  



๑๖๕ 
 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ข้อมูล ณ 28 มิ.ย.61)  อุดหนุนรายหัว   
     25. กิจกรรมแสวงหาความรู้สู่สากล             41,550.00  
     26. กิจกรรมครุสดุดีมหากวีสี่แผ่นดินพระสุนทรโวหาร (ภู่) ประจำปี 2562             26,550.00  
     27. กิจกรรมร้านหมอภาษา             17,800.00  
     28. กิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนด้วย  STEM Education             30,000.00  
     29. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ ระดับ ม.1             51,861.00  
     30. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์             53,000.00  
     31. กิจกรรมพฒันาโรงเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน             25,000.00  
     32. กิจกรรมจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์           200,000.00  
     33. กิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์             30,000.00  
     34. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาฯ             35,550.00  
     35. กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              60,600.00  
     36. กิจกรรมอบรมมารยาทไทย ก้าวไกล สู่สังคมโลก             17,870.00  
     37. กิจกรรมวิถีไทย  วิถีพุทธ             26,420.00  
     38. กิจกรรมศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN StudieS Center)             30,000.00  
     39. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านศิลปะการแสดงนาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่น             73,850.00  
     40. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพด้านนาฏศิลป์             45,000.00  
     41. พัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพด้านทัศนศิลป์             65,000.00  
     42. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพด้านดนตรีไทย/ดนตรีสากล             99,200.00  
     43. กิจกรรมจัดซื้อสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา           130,000.00  
     44. กิจกรรมเด็กคิด เด็กทำ เด็กสร้างสรรค์/พัฒนาทักษะชีวิต   กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน               9,000.00  



๑๖๖ 
 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ข้อมูล ณ 28 มิ.ย.61)  อุดหนุนรายหัว   
     45. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรม ลูกเสือ - เนตรนารี             54,670.00  
     46. การพัฒนาและส่งเสริมการบริการของงานแนะแนวเพ่ือพัฒนาผู้เรียน             20,900.00  
     47. โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน           163,300.00  
2.  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ            956,645.00  
     1. ค่าขยะ             48,000.00  
     2. ค่ายานพาหนะ           658,645.00  
     3. กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์กลุ่มงานธุรการ             50,000.00  
     4. กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์และซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์กลุ่มงานการเงินฯ             65,000.00  
     5. กิจกรรมพัฒนาระบบงานนโยบายและแผนงานที่มีประสิทธิภาพ              5,000.00  
     6. โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา             40,000.00  
     7. กิจกรรมพัฒนาสำนักงานอำนวยการ             50,000.00  
     8. โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา             40,000.00  
3. กลุ่มบริหารงานทั่วไป           956,645.00  
     1. กิจกรรมพัฒนาอาคารน่าใช้ ปรับปรุงภูมิทัศน์            588,645.00  
     2. กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน           100,000.00  
     3. กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้             80,000.00  
     4. กิจกรรมพัฒนาสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป             40,000.00  
     5. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล             65,000.00  
     6. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ             30,000.00  
     7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี             53,000.00  

โครงการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 



๑๖๗ 
 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ข้อมูล ณ 28 มิ.ย.61)  อุดหนุนรายหัว   
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล             956,645.00  
     1. ค่าจ้างครูผู้สอน           256,800.00  
     2. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต             15,100.00  
     3. โครงการโรงเรียนสีขาว             36,000.00  
     4. กิจกรรพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาวิชาทหาร             64,000.00  
     5. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน             29,750.00  
     6. กิจกรรมวันสำคัญ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น             76,515.00  
     7. กิจกรรมพัฒนาและดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน             51,420.00  
     8. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม             23,060.00  
     9. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน             20,400.00  
     10. กิจกรรมโรงเรียนวิถีไทยวิถีพุทธ                        20,800.00  
     11. กิจกรรมพัฒนาและบริการงานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล             62,990.00  
     12. กิจกรรมพัฒนาและบริการงานสำนักงานงานกิจการนักเรียน             55,480.00  
     13. อบรมและพัฒนาครูด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู           244,330.00  
5.  งบสำรองเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา           956,645.00  

 
 
 
 



๑๖๘ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง 

กับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 



๑๖๙ 
  

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

องค์ประกอบที่ ๑ การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ 
องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 1 ภาค 

2 
ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 1          
๑. การกำหนด
พ้ืนที่ 
 

คณิตศาสตร์ ค ๒.๑ ม.๒ ม.๒/๑ ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพ้ืนที่ผิว
ของปริซึมและทรง กระบอกในการ
แก้ปัญหาคณิต ศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง 
ม.๒/2 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตร
ของปริซึมและทรง กระบอกในการ
แก้ปัญหาคณิต ศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง 

พ้ืนที่ผิวและปริมาตร 
 

- การหา
พ้ืนที่ 

✓ 
 

 ครูเอกพงษ์  มูลแก้ว 
ครูดิฐษ์ยนัส ชนะชัย 

๒.สำรวจพรรณ
ไม้และศึกษา
พรรณไม้ 

คณิตศาสตร์ ค 5.1 ม.3/3 ตัวชี้วัดที่ ม.3/3 นำเสนอข้อมูลใน
รูปแบบที่เหมาะสม อ่าน แปล
ความหมายและวิเคราะห์ข้อมูล จาก
การนำเสนอข้อมูลได้ 

• การนำเสนอข้อมูล การ
นำเสนอ
ข้อมูล 

 ✓ 
 

ครปูณัฐชา  แดงไฝ 

ค 1.2 ม.4 ม.๔-๖/1  ใช้ฟังก์ชันและกราฟของ
ฟังก์ชันอธิบาย สถานการณ์ท่ีกำหนด 

ฟังก์ชัน  
• ฟังก์ชันและกราฟของฟงัก์ชัน 

(ฟังก์ชันเชิงเส้นฟังก์ชันกำลัง
สอง ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียล) 

คู่อันดับ  ✓ 
 

ครูนิษฐา  ลิขิตสถาพร 



๑๗๐ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 1          
๒.สำรวจพรรณไม้
และศึกษาพรรณ
ไม้ 

วิทยาศาสตร์ ว๑.๒ 
 
 

 

ม.๓ 
 
 
 

ม.๓/๑สำรวจและอธิบายความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นท่ี
ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่าง
สมดุล   

•ความหลายหลายทาง
ชีวภาพ 

- ความหลายหลาย
ทางชีวภาพใน
ท้องถิ่น 

 ✓ 
 

ครูกรรณิกา  สยีะ 

 ส ๒.1  ม.4 ม.4-6/3  
ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้
ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติและ
สังคม 

• คุณลักษณะพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก 
• การมีส่วนร่วมในการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การปกครอง สิ่งแวดล้อม 

-พลเมืองดี    ✓ ครูกฤษณา อุดมโภชน ์
ครูนงนุช จันทร์สาย
ทอง 

๓.ทำและติดป้าย
รหัสประจำต้น 

ศิลปะ ศ๑.๑ 
 
 
 

ม.๑ 
 
 
 

ม.๑/๕ออกแบบรูปภาพ  สัญลกัษณ์
หรือกราฟิกอื่นๆในการนำเสนอ
ความคิดและข้อมูล 

•การออกแบบรูปภาพ  
สัญลักษณ์หรืองานกราฟิก 
 
 

- การออกแบบ
สัญลักษณ์ 

 ✓ 
 

ครูศิรภิัทร  จันทมงคล 

๔.ตั้งชื่อหรือ
สอบถามชื่อและ
ศึกษาข้อมูล 
พื้นบ้าน(ก.๗-
๐๐๓หน้า๑) 

สังคมศึกษาฯ ส ๕.๒ ม.๔-๖ 
(ม.๕ ) 

ม.๔-๖/๕ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสภาพ แวดล้อมทางกายภาพ
ที่ก่อ ให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒน ธรรม 
มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

•แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 ✓ 
 

ครูนุสรา   วัตละยาน 

 



๑๗๑ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 1          
๕.ทำผังแสดง
ตำแหน่งพรรณไม้ 
 

คณิตศาสตร์ ค 1.2 ม.4 ม.๔-๖/1  ใช้ฟังก์ชันและกราฟ
ของฟังก์ชันอธิบาย สถานการณ์
ที่กำหนด 

ฟังก์ชัน  
ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน 
(ฟังก์ชันเชิงเส้นฟังก์ชันกำลัง
สอง ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียล) 
 

คู่อันดับ  ✓ 
 

ครูนิษฐา ลิขิตสถาพร 

๖.ศึกษาและ
บันทึกลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ 
(ก. ๗ – ๐๐๓
หน้า๒-๑๐) 

คณิตศาสตร์ ค ๒.๑ ม.๒ ม.๒/๑ ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
พ้ืนที่ผิวของปริซึมและทรง 
กระบอกในการแกป้ัญหาคณิต 
ศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
ม.๒/2 ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
ปริมาตรของปริซึมและทรง 
กระบอกในการแกป้ัญหาคณิต 
ศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง 
 

• พ้ืนที่ผิวและปริมาตร 
 

- การหา
พ้ืนที่ 

✓ 
 

 ครูเอกพงษ์  มูลแก้ว 
ครูดิฐษ์ยนสั  ชนะชัย 

วิทยาศาสตร์ ว๑.๒ 
 
 

 

ม.๓ 
 
 
 

ม.๓/๑สำรวจและอธิบายความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
ท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิต
อยู่ได้อย่างสมดุล 

•ความหลายหลายทางชีวภาพ - ความหลาย
หลายทาง
ชีวภาพใน
ท้องถิ่น 
 

 ✓ 
 

ครูกรรณิกา สยีะ 

องค์ประกอบที่ 1          



๑๗๒ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

๖.ศึกษาและ
บันทึกลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร ์
(ก. ๗ – ๐๐๓
หน้า๒-๑๐) 

ศิลปะ ศ๑.๑ ม.๔ ม.๔-๖/๑๑ วาดภาพระบายสีเป็น
ภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูน เพื่อ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
สังคมในปัจจุบัน 

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ประเภทการเขียนภาพการ์ตูน 

-การ
สร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์
ประเภท
การ์ตูน 

 ✓ 
 

ครูเสาวนีย์ ธนสัมปัตติ 

๗.บันทึกภาพหรือ
วาดภาพทาง
พฤกษศาสตร ์

ศิลปะ ศ๑.๑ ม.๔ ม.๔-๖/๑๑ วาดภาพระบายสีเป็น
ภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูน เพื่อ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
สังคมในปัจจุบัน 

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ประเภทการเขียนภาพการ์ตูน 

-การ
สร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์
ประเภท
การ์ตูน 

 ✓ 
 

ครูเสาวนีย์ ธนสัมปัตติ 

วิทยาศาสตร์
(คอมพิวเตอร์) 

- ม.๕ สามารถสร้างเอกสารแบบคอลมัน์
ได้ 

•การปรับแต่งภาพ 
• การจัดองค์ประกอบของ

รูปภาพ  

-การแต่งภาพ 
 

✓ 
 

 ครูปรญิญา กองทอง 

๘.ทำตัวอย่าง
พรรณไม้ (แห้ง/
ดอง/เฉพาะส่วน) 
(การงานทำ
ตัวอย่างพรรณไม้
แห้ง เย็บกิ่งไม้ติด
กับกระดาษเทา
ขาว วิทย์ทำดอง
เฉพาะส่วน) 
 

วิทยาศาสตร์ ว๕.๓ ม.4 ๑.คำนวณความเข้มข้นของ
สารละลายในหน่วยต่าง ๆ  
๒.อธิบายวิธีการและเตรียม
สารละลายให้มีความเข้มข้นใน
หน่วยโมลาริตีและปริมาตร
สารละลายตามท่ีกำหนด 
๓. คำนวณปริมาณของสารใน
ปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับความ
เข้มข้นของสารละลาย 

การเตรียมสารละลายให้มีความ
เข้มข้นและปริมาตรของ
สารละลายตามท่ีกำหนด ทำได้
โดยการละลายตัวละลายท่ีเป็น
สารบริสุทธ์ิในตัวทำละลาย หรือ
นำสารละลายท่ีมีความเข้มข้น
มาเจือจางด้วยตัวทำละลาย โดย
ปริมาณของสารท่ีใช้ขึ้นอยู่กับ
ความเข้มข้นและปริมาตรของ
สารละลาย 

ความเข้มข้น
ของ
สารละลาย 

✓  ครูอัญชลี  เกิดแสง 



๑๗๓ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

๘.ทำตัวอย่าง
พรรณไม้ (แห้ง/
ดอง/เฉพาะส่วน) 
(การงานทำ
ตัวอย่างพรรณไม้
แห้ง เย็บกิ่งไม้ติด
กับกระดาษเทา
ขาว วิทย์ทำดอง
เฉพาะส่วน) 

การงานอาชีพ ง ๑.๑ 
 
 
 
 
 

 

ม.๔-๖ 
(ม.๖ ) 

 
 
 

 

ม.๔-๖/๓ มีทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการทำงาน 
 

 

•  การแก้ปัญหาในการทำงาน  
เช่น 

  -  การตัดเย็บและดัดแปลง
เสื้อผ้า 

  -  การเก็บ ถนอม และแปรรูป
อาหาร 

  -  การติดตั้ง ประกอบ  
ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้  สิ่งอำนวย  ความ
สะดวก  ในบ้านและโรงเรียน 
 

-การเย็บ 
 
 
 
 
 

✓ 
 

 ครูหน่ึงนุช เหล็กเพ็ชร ์

๙.เปรียบเทียบ
ข้อมูลที่สรุป 
(ก.๗-๐๐๓หน้า
๐๐๓หน้า๙-๑๐ 
 

ภาษาไทย 
 

ท  ๒.๑ ม.๑ ม.๑/๓ การเขียนบรรยายโดย
ระบุสาระสำคัญและรายละเอียด
สนับสนุน 

•เขียนบรรยาย เขียน
บรรยาย 

 ✓ 
 

ครูพรเพญ็ สว่างโชต ิ
ครูภิญโญ  มาอ่อน 
ครูนิภาพร ทองโพธิ์ศรี 

ท ๒.๑ 
 

ม.๔ ม.๔-๖/๒ การเขียนเรียงความ •การเขียนเรียงความ การเขียน
เรียงความ 

 ✓ 
 

ครูปรียาลักษณ์ พงษ์อยู่ 
ครูขวัญฤทัย  โพธิเสน 

ม.๔ ม.๔-๖/๑ การเขียนสื่อสารใน
รูปแบบต่างๆ 
 
 

•การเขียนสื่อสารในรูปแบบ
บรรยาย 

การเขียน
สื่อสารใน
รูปแบบ
บรรยาย 

✓ 
 

 ครูพรเพญ็  สว่างโชต ิ
ครูขวัญฤทัย  โพธิเสน 

 
 
 

 



๑๗๔ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 1          
๙.เปรียบเทียบ
ข้อมูลที่สรุป 
(ก.๗-๐๐๓หน้า๘)
กับข้อมูลที่สืบค้น
จากเอกสารแล้ว
บันทึกใน 
ก.๗-๐๐๓   
หน้า๙-๑๐ 
 

วิทยาศาสตร์ 
(ชีววิทยา
เพ่ิมเติม) 
 

- ม.๖ -สืบค้นข้อมูล อภิปราย 
และอธิบายการศึกษา
ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต การจัดการ
หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ชื่อ
ของสิ่งมีชีวิตและการระบุ
ชนิด 

- -การศึกษาความ
หลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต 
 

✓ 
 

 ครกูิตติพงศ ์  สิริมูล
เครือ 

๑๐.จัดระบบ
ข้อมูลทะเบียน
พรรณไม้ 
(ก.๗-๐๐๕) 

วิทยาศาสตร์ ว๑.๒ 
 
 

 

ม.๓ 
 
 
 

ม.๓/๑สำรวจและอธิบาย
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่นที่ทำให้
สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้
อย่างสมดุล  
 
  

•ความหลายหลาย
ทางชีวภาพ 

- ความหลาย
หลายทางชีวภาพ
ในท้องถิ่น 

 ✓ 
 

 ครูกรรณิกา   สียะ 

๑๑.ทำร่างป้าย
ชื่อพรรณไม้
สมบูรณ์ 

วิทยาศาสตร์ 
(คอมพิวเตอร์) 

- ม.๔-๖ 
(ม.๔) 

ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้าง
ชิ้นงานหรือโครงงานอย่าง
มีจิตสำนึกและความ
รับผิดชอบ 
 

•การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสร้างชิ้นงานหรือ
โครงงานตาม
หลักการทำโครงงาน 

- การร่างป้ายชื่อ
พรรณไม้ดว้ย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

 ✓ 
 

ครูนิภา   แหวเมือง 



๑๗๕ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 1          
๑๒.ตรวจสอบ
ความถูกต้องทาง
วิชาการด้าน
พฤกษศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 
(ชีววิทยา
เพ่ิมเติม) 
(หน้า ๙-๑๐) 

 ม.๖ -สืบค้นข้อมูล อภิปราย 
และอธิบายการศึกษา
ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต การจัดการ
หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ชื่อ
ของสิ่งมีชีวิตและการระบุ
ชนิด 
 
 

- -การศึกษาความ
หลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต 
 

✓ 
 

 ครูกิตติพงศ์   สิรมิูล
เครือ 

วิทยาศาสตร์
(คอมพิวเตอร์)  
 
 

- ม.๕ สามารถสร้างเอกสารแบบ
คอลัมน์ได้ 
 

•การปรับแต่งภาพ 
• การจัด

องค์ประกอบของ
รูปภาพ  

-การแต่งภาพ 
 

✓ 
 

 ครูปรญิญา   กองทอง 

๑๓.ทำป้ายชื่อ
พรรณไม้สมบูรณ์ 

วิทยาศาสตร์ 
(ชีววิทยา
เพ่ิมเติม) 
(หน้า ๙-๑๐) 

- ม.๖ -สืบค้นข้อมูล อภิปราย 
และอธิบายการศึกษา
ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต การจัดการ
หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ชื่อ
ของสิ่งมีชีวิตและการระบุ
ชนิด 
 

- -การศึกษาความ
หลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต 
 

✓ 
 

 ครูกิตติพงศ์   สิรมิูล
เครือ 

 



๑๗๖ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 1          
๑๓.ทำป้ายชื่อ
พรรณไม้สมบูรณ์ 

การงานอาชีพฯ
(คอมพิวเตอร์) 
 

 

ง ๑.๑ 
 

ม.๔-๖ 
(ม.๖) 

 

ม.๔-๖/ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศนำเสนองานใน
รูปแบบที่เหมาะสมตรง
ตามวัตถุประสงค์ของงาน 

•ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศนำเสนอ
งานในรูปแบบที่
เหมาะสมโดย
พิจารณา
วัตถุประสงค์ของงาน 

- ทำป้ายชื่อ
พรรณไม้สมบูรณ์
โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft 
PowerPoint 
 

✓ 
 

 ครูวัชระ    วงษ์ด ี

 

หมายเหตุ ครูทุกคนที่จัดการเรียนรู้ในองค์ประกอบที่ ๑ รวบรวมข้อมูลนำไปรายงานผลการเรียนรู้ ในองค์ประกอบที่ ๔ และนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ในองค์ประกอบที่ ๕ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๗ 
  

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา  ๒๕61 

องค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน 

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 2          
๑. ศึกษาข้อมูล
จากพรรณไม้เดิม
และศึกษา
ธรรมชาติของ
พรรณไม้ 

วิทยาศาสตร์ 
(ชีววิทยา) 

ว ๒.๑ ม.๔ 
 

ม.๔-๖/๑ อธิบายดุลยภาพ
ของระบบนิเวศ 
 

• ระบบนิเวศในธรรมชาติจะมี
ความสมดุลได้ก็ต่อเมื่อมี
สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่
เอ้ืออำนวยต่อการดำรงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆใน
ระบบนิเวศ จนทำให้เกิดความ
หลากหลายของระบบนิเวศใน
โลก 

- ระบบ
นิเวศ 

 ✓ 
 

ครูชานนท ์ชลธีระเสถียร 

๒. สำรวจศึกษา
วิเคราะห์สภาพ
พ้ืนที่ 

สังคมศึกษาฯ 
 

ส ๕.๑ 
 

ม.๒ 
 

ม.๒/๑ เลือกใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร (ลูกโลก 
แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ใน
การสืบคนขอมูล เพ่ือวิ
เคราะหลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของ
ประเทศไทยและทวีป
เอเชีย ออสเตรเลียและโอ
เชียเนีย 

•เครื่องมือทางภูมิศาสตร 
(ลูกโลก แผนที่กราฟ แผนภูมิ 
ฯลฯ) ที่แสดงลักษณะทาง
กายภาพ และสังคมของ
ประเทศไทยและทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

-เลือกใช้
เครื่องมือ
ทาง
ภูมิศาสตร์ 
 

 ✓ 
 

ครูดำรงพล กิตตริัตนวศิน 



๑๗๘ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 2          
๓. พิจารณาคุณ
และสุนทรียภาพ
ของพรรณไม้ 
๑) เพื่อรู้คุณ
สุนทรียภาพของ
พรรณไม้ 
 
 

สุขศึกษาฯ 
 

พ ๔.๑ 
 

ม.๔-๖ 
(ม.๔) 

 

ม.๔-๖/๒วิเคราะห์อิทธิพล
ของสื่อโฆษณา เก่ียวกับ
สุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค 
 

•อิทธิพลของสื่อโฆษณา
เก่ียวกับสุขภาพและการเลือก
บริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย 
 

-สื่อสุขภาพ 
 

 ✓ 
 

ครูพงษ์วัฒน์  เกตุด้วง 
 

การงานอาชีพฯ ง ๑.๑  ม.3 ม.3/3 มีทักษะการจัดการ
ในการทำงาน 

•ทักษะการจัดการเป็นการจัด
ระบบงานและระบบคนเพื่อให้
การทำงานสำเร็จตามเปา้หมาย
อย่างมีประสทิธิภาพ เชน่ 
- การปลูกพืช  ขยายพันธพ์ืช 
หรือเลี้ยงสัตว์ 
 

-การขยาย 
พันธุ์พืช 

✓ 
 

 ครูขณิตฐา  ต๋าแปง 

๔. กำหนดการใช้
ประโยชน์ในพืน้ที่ 
 

การงานอาชีพฯ ง ๑.๑  ม.3 ม.3/3 มีทักษะการจัดการ
ในการทำงาน 

•ทักษะการจัดการเป็นการจัด
ระบบงานและระบบคนเพื่อให้
การทำงานสำเร็จตามเปา้หมาย
อย่างมีประสทิธิภาพ เชน่ 
- การปลูกพืช  ขยายพันธพ์ืช 
หรือเลี้ยงสัตว์ 
 

-การขยาย 
พันธุ์พืช 

✓ 
 

 ครูขณิตฐา  ต๋าแปง 

 

 

 



๑๗๙ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตวัชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 2          
๕. กำหนดพรรณ
ไม้ที่จะปลูก 
 

การงานอาชีพฯ ง ๑.๑  ม.3 ม.3/3 มีทักษะการจัดการ
ในการทำงาน 

•ทักษะการจัดการเป็นการ
จัดระบบงานและระบบคน
เพ่ือให้การทำงานสำเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น 
- การปลูกพืช  ขยายพันธ์
พืช หรือเลี้ยงสัตว์ 
 
 

-การขยาย 
พันธุ์พืช 

✓ 
 

 ครูขณิตฐา ต๋าแปง 

๖. ทำผังภูมิทัศน์ คณิตศาสตร์ ค ๒.๑ ม.๒ ม.๒/๑ ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องพ้ืนที่ผิวของปริซึม
และทรง กระบอกในการ
แก้ปัญหาคณิต ศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 
ม.๒/2 ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องปริมาตรของปริซึม
และทรง กระบอกในการ
แก้ปัญหาคณิต ศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 
 
 

• พ้ืนที่ผิวและปริมาตร 
 

- การหาพ้ืนที่ ✓ 
 

 ครูเอกพงษ ์ มูลแก้ว 
ครูดิฐษ์ยนัส  ชนะชัย 

 



๑๘๐ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 2          
๗. จัดหาพรรณไม้  ง ๑.๑  ม.3 ม.3/3 มีทักษะการ

จัดการในการทำงาน 
•ทักษะการจัดการเป็นการจัด
ระบบงานและระบบคนเพื่อให้การ
ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น 
- การปลูกพืช  ขยายพันธ์พืช หรือ
เลี้ยงสัตว์ 

-การขยาย 
พันธุ์พืช 

✓ 
 

 ครูขณิตฐา   ต๋าแปง 

๘. การปลูก 
การดูแลรักษา 
 
 

การงานอาชีพฯ ง ๑.๑  ม.3 ม.3/3 มีทักษะการ
จัดการในการทำงาน 

•ทักษะการจัดการเป็นการจัด
ระบบงานและระบบคนเพื่อให้การ
ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น 
- การปลูกพืช  ขยายพันธ์พืช หรือ
เลี้ยงสัตว์ 

-การขยาย 
พันธุ์พืช 

✓ 
 

 ครูขณิตฐา   ต๋าแปง 

๙. การศึกษา
คุณค่าของพืช
พรรณท่ีปลูก
ออกแบบบันทึก
การเปลี่ยนแปลง 

การงานอาชีพฯ ง ๑.๑  ม.3 ม.3/3 มีทักษะการ
จัดการในการทำงาน 

•ทักษะการจัดการเป็นการจัด
ระบบงานและระบบคนเพื่อให้การ
ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น 
- การปลูกพืช  ขยายพันธ์พืช หรือ
เลี้ยงสัตว์ 

-การขยาย 
พันธุ์พืช 

✓ 
 

 ครูขณิตฐา   ต๋าแปง 

หมายเหตุ ครูทุกคนที่จัดการเรียนรู้ในองค์ประกอบที่ ๒ รวบรวมข้อมูลไปรายงานผลการเรียนรู้ ในองค์ประกอบที่ ๔ และนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาในองคป์ระกอบที่ ๕ 

 



๑๘๑ 
  

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

องค์ประกอบที่  ๓ การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ 

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๑)การมีส่วนร่วมของ
ผู้ศึกษา(หน้าปก) 

ภาษาไทย ท ๒.๑ ม.๓ ม.๓/๙ เขียนรายงานจาก
การศึกษาค้นคว้าและ
โครงงาน 

•เขียนรายงาน การเขียนรายงาน ✓ 
 

 ครูฐิติพร  พรมวิชัย  
ครูพิมพิไล หล้าใจ 

สังคมศึกษา ส ๒.1  ม.4 ม.4-6/3  
ปฏิบัติตนและมีส่วน
สนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติ
ปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคม 

• คุณลักษณะพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก 
• การมีส่วนร่วมในการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การปกครอง สิ่งแวดล้อม 

-พลเมืองดี    ✓ ครูกฤษณาอุดมโภชน ์
ครูนงนุช จันทร์สายทอง 

๒)การศกึษาข้อมูล
พื้นบ้าน(หน้าท่ี๑) 

สังคมศึกษาฯ ส ๕.๒ ม.๔-๖ 
(ม.๕ ) 

ม.๔-๖/๕ เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสภาพ 
แวดล้อมทางกายภาพท่ี
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

•แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

แนวทาง   การ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

 ✓ 
 

ครูนุสรา  วัตละยาน 



๑๘๒ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๓)การศึกษาข้อมูล
พรรณไม้ 
หน้า๒-๗) 
 

ภาษาไทย ท  ๒.๑ ม.๑ ม.๑/๓ การเขียนบรรยายโดย
ระบุสาระสำคัญและ
รายละเอียดสนับสนุน 

•เขียนบรรยาย เขียนบรรยาย  ✓ 
 

ครูพรเพ็ญ สว่างโชต ิ
ครูภิญโญ มาอ่อน 

ครูนิภาพร ทองโพธิ์ศรี 

ท  ๒.๑ ม.๒ ม.๒/๔ การเขียนย่อความ •การเขียนเรียงความ การเขียนเรียงความ  ✓ 
 

ครูเกศสุดา มุขพรม 
 

ท ๒.๑ ม.๓ ม.๓/๙ เขียนรายงานจาก
การศึกษาค้นคว้าและ
โครงงาน 

•เขียนรายงาน การเขียนรายงาน ✓ 
 

 ครูฐิติพร พรมวิชัย  
ครูพิมพิไล หล้าใจ 

ท ๒.๑ 
 

ม.๔ ม.๔-๖/๒ การเขียน
เรียงความ 

•การเขียนเรียงความ การเขียนเรียงความ  ✓ 
 

ครูปรียาลักษณ์ พงษ์
อยู่ 

ครูขวัญฤทัย โพธิเสน 
ม.๔ ม.๔-๖/๑ การเขียนสื่อสารใน

รูปแบบต่างๆ 
 

•การเขียนสื่อสารใน
รูปแบบบรรยาย 

การเขียนสื่อสารใน
รูปแบบบรรยาย 

✓ 
 

 ครูพรเพ็ญ สว่างโชต ิ
ครูขวัญฤทัย โพธิเสน 

ท ๒.๑ ม.๕ ม.๔-๖/6 ผลิตงานเขียนของ
ตนเองในรูปแบบต่างๆ 

•การเขียนในรูปแบบต่างๆ การเขียนรายงานเชิง
วิชาการ 

 ✓ 
 

ครูพรทิพย์ วงษ์ชัย 

ท  ๒.๑ ม.๖ ม.๔-๖/๑ การเขียนสื่อสารใน
รูปแบบต่างๆ 
 

•การเขียนสื่อสารใน
รูปแบบต่างๆ 

การเขียนแผ่นพับ  ✓ 
 

ครูปุณฑรา บัวงาม 

 

 



๑๘๓ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๓)การศึกษาข้อมูล
พรรณไม้ 
หน้า๒-๗) 
 

คณิตศาสตร์ 
 

ค๑.๓ ม.๑ ม.๑/2 นำความรู้สมบัติของ
จำนวนนับเกี่ยวกับจำนวน
เต็มไปใช้แก้ปัญหาได้ 
ม.๑/3 เขา้ใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้น
ในการแก้ปญหาคณิตศาสตร์ 
และปญหาในชีวิตจริง 

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
 

คู่อันดับและ
กราฟ 

✓ 
 

 ครูนิรมล เหลืองพิศาลพร 
ครูพรทิพย์ ธรรมลังกา 
ครูปริศนา วิโนสุยะ 

ค 1.2 ม.4 ม.๔-๖/1  ใช้ฟังก์ชันและ
กราฟของฟังก์ชันอธิบาย 
สถานการณ์ที่กำหนด 

ฟังก์ชัน  
ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน 
(ฟังก์ชันเชิงเส้นฟังก์ชันกำาลัง
สอง ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียล) 

คู่อันดับ  ✓ 
 

ครูนิษฐา ลิขิตสถาพร 

ค3.๑ ม.๕ ม.๔-๖/1  เขา้ใจและใช้
ความรู้ทางสถิติในการ
นำเสนอข้อมูล และแปล
ความหมายของค่าสถิติ 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
 
 
 

สถิติ ค่ากลางของ
ข้อมูล 
 

 ✓ 
 

ครูจิราภรณ์ ธรรมลังกา 
ครูธีรวุฒิ อภิปรัชญาฐิติกุล 

ครูสมรภูมิ อ่อนอุ่น 



๑๘๔ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๓)การศึกษาข้อมูล
พรรณไม้ 
หน้า๒-๗) 
 

 ค๔.๑ ม.๖ ม.๔-๖/๕ หาผลบวกของ
อนุกรมอนันต์ได้ และนำ
ความรู้เรื่องลำดับและอนุกรม
ไปใช้แก้ปัญหาได้ 

พีชคณิต -ลำดับเลขคณิต ✓ 
 

 ครูกาญจนา ด้วงนา 

วิทยาศาสตร์ ว๒.๒ ม.๒ ม.๒/๑ พยากรณ์การ
เคลื่อนที่ของวัตถุท่ีเป็นผล
ของ แรงลัพธ์ที่เกิดจากแรง
หลายแรงที่กระทำต่อวัตถุ ใน
แนวเดียวกันจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

• แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์เมื่อ
มีแรงหลาย ๆ แรง กระทำต่อ
วัตถุแล้วแรงลัพธ์ที่กระทำต่อ
วัตถุมีค่า เป็นศูนย์วัตถุจะไม่
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แต่
ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมี
ค่าไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 

ตำแหน่งของวัตถุ  ✓ 
 

ครูสมคิด แดงอาสา 
ครูประภาพรรณ จันทร์

พรม 

ว๔.๒ 
 

ม.๒ ม.๒/๔. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง 
จัดเก็บ เรยีกใช้ข้อมูล ตาม
วัตถุประสงค ์ 

ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
ช่วยในการทำงาน 

-การสร้าง
เอกสารแบบ
คอลัมน์ 

✓  ครูพุธชาติ มั่นเมอืง 

ว๑.๒ 
 
 

 

ม.๓ 
 
 
 

ม.๓/๑สำรวจและอธิบาย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิต
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล   
 

•ความหลายหลายทางชีวภาพ 
 
 
 

- ความหลาย
หลายทางชีวภาพ
ในท้องถิ่น 

 ✓ 
 

ครูกรรณิกา สียะ 



๑๘๕ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๓)การศึกษาข้อมูล
พรรณไม้ 
หน้า๒-๗) 
 

วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์
เพ่ิมเติม) 
 

 ม.๕ ทำการทดลองเกี่ยวกับทัศน
อุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องฉาย
ภาพนิ่งกล้องจุลทรรศน์ และ
กล้องโทรทัศน์ และนำความรู้
เรื่องเลนส์ไปอธิบายการ
ทำงานทัศนอุปกรณ์ได้
ถูกต้อง 
 

- ทัศนูปกรณ์ ✓  ครูปัทมา ภู่สวาสดิ์ 

 ม.6 อธิบายสภาพสมดุลของวัตถุ
และวิเคราะห์สภาพสมดุล
ตามเงื่อนไขของสมดุล 
 

 สภาพยืดหยุ่น  ✓ ครูนันทิยา จันทร์ถี 

วิทยาศาสตร์ 
(เคมีเพ่ิมเติม) 
 

ว ๓.๒ ม.6 อธิบายโครงสร้างและ บอก
สมบัติและการทดสอบ
คาร์โบไฮเดรตได้ 
 
 

- คาร์โบไฮเดรต  ✓ ครูณัฐธิดา ศรีพุ่ม 

 

 

 



๑๘๖ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๓)การศึกษาข้อมูล
พรรณไม้ 
หน้า๒-๗) 
 

สังคมศึกษาฯ ส3.๑ 
 
 
 
 
 

ม.๑ ม.๑/๓ อธิบายความเปน็มา 
หลักการ และความสำคัญ
ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย 

▪ ความหมายและความเป็นมาของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

▪ ความเป็นมาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รวมทั้งโครงการตามพระราชดำริ 

-เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์    การ
สำรวจ ศึกษา 
วิเคราะห์สภาพ
พื้นที ่

 ✓ ครูสภุัชชา  พรหมแก้ว 

ส๕.๒ 
 
 

ม.๓ ม.๓/๒ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและ
สังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ 

▪ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้ 

▪ ผลกระทบต่อเนื่องของสิ่งแวด 
ล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ที่มีต่อประเทศไทย 

-แนวทางการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน
ทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้ 

 ✓ ครูดำรงพล  กิตติรตันวศิน 

ส ๒.1  ม.4 ม.4-6/3  
ปฏิบัติตนและมสี่วน
สนับสนนุให้ผู้อื่นประพฤติ
ปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดี
ของประเทศชาติและสังคม 

• คุณลักษณะพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสงัคมโลก 

• การมีส่วนร่วมในการป้องกัน 
แก้ไขปัญหา เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง 
สิ่งแวดล้อม 

-พลเมืองดี    ✓ ครูกฤษณา  อุดมโภชน ์
ครูนงนุช  จันทร์สายทอง 

 

 

 



๑๘๗ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๓)การศึกษาข้อมูล
พรรณไม้ 
หน้า๒-๗) 
 

สังคมศึกษาฯ ส ๕.๒ ม.๔-๖ 
(ม.๕ ) 

ม.๔-๖/๕ เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสภาพ 
แวดล้อมทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม  มีจิตสำนึกและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

•แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

•แนวทางการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 ✓ 
 

ครูนุสรา  วัตละยาน 

ส๑.๒ ม.๔-๖/
๑ 

(ม.๖) 

ม.๔-๖/๓ ระบุแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
ต่างๆของโลก 
 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ✓ ครูปวิน เกษวงศ์รอต 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

พ ๔.๑ ม.๑ ม.๑/๑ เลือกกินอาหารที่
เหมาะสมกับวัย 

หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับ
วัย 
 

-สรรพคุณ 
สมุนไพร 

 ✓ ครูอรสา   ดำนิล 

 

 

 



๑๘๘ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๓)การศึกษาข้อมูล
พรรณไม้ 
หน้า๒-๗) 
 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

พ๑.๑ ม.๒ ม.๒/๑ อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาในวัยรุ่น 

การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 
จิตใจ  อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาในวัยรุ่น 

-วัยรุ่นกับการ
เปลี่ยนแปลง 

 ✓ ครูอานนท์  ชลธีระเสถียร 

 พ๑.๑ ม.๓ ม.๓/๑ เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาแต่ละ
ช่วงของชีวิต 

การเปลี่ยนแปลง ด้านร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์ สังคม  และ
สติปัญญาในแต่ละวัย 
-  วัยทารก    -  วัยก่อนเรียน 
-  วัยเรียน     -  วัยรุ่น 
-  วัยผู้ใหญ ่
-  วัยสูงอายุ 

-แต่ละวัยก็
เปลี่ยนไป และ
สุขภาพของ
ผู้บริโภค 

 ✓ ครูรัตนา     พูลภักด ี

 พ๔.๑ ม.๕ ม.๔-๖/๑ วิเคราะห์
บทบาทและความ
รับผิดชอบของบุคคลที่มี
ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคใน
ชุมชน 
 

บทบาทและความรับผิดชอบ
ของบุคคล ที่มีต่อการสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรคใน
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

สรรพคุณสมุนไพร  ✓ ครูศิวพร   แพทย์ขิม 



๑๘๙ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค  
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๓)การศึกษาข้อมูล
พรรณไม้ 
หน้า๒-๗) 
 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

พ๔.๑ ม.๖ ม.๔-๖/๑ วิเคราะห์บทบาท
และความรับผิดชอบของ
บุคคลที่มีต่อการสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค
ในชุมชน 
 

บทบาทและความรับผิดชอบ
ของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรคใน
ชุมชน 

-สุขภาพของ
ผู้บริโภค 
 

 ✓ ครูยุพิน มาคง 

ศิลปะ ศ๓.๑ 
 

ม.๒ ม.๒.๑ ออกแบบและ
สร้างสรรค์อุปกรณ์และ
เครื่องแต่งกายเพื่อแสดง
นาฏศิลป์และละครที่มาจาก
วัฒนธรรมต่างๆ 
 

•องค์ประกอบของนาฏศิลป์
และละคร 
 

-การออกแบบเครื่อง
แต่งกายแนว
สร้างสรรค ์
 

 ✓ 
 

ครูภัทราพร วงษ์วาท 

ศ ๒.๑ ม.๓ ม.๓/๗ นำเสนอหรือจัดการ
แสดงดนตรี ที่เหมาะสมโดย
การบูรณาการกับสาระฯ
อ่ืนๆ 

• การจัดการแสดงดนตรีใน
วาระต่าง ๆ 

-การแสดงดนตร ี  ✓ ครูจิตติ    ทองจิตติ 

ศ๑.๑ ม.๓ ม.๓/๑๑ เลือกงานทัศนศิลป์
โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึน้
อย่างเหมาะสม และนำไปจัด
นิทรรศการ 
 

การจัดนิทรรศการ -การจัดนิทรรศการ  ✓ 
 

ครูอุดมพร ปรีชามานพวงศ์ 

 



๑๙๐ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๓)การศึกษาข้อมูล
พรรณไม้ 
หน้า๒-๗) 
 

ศิลปะ ศ๑.๑ ม.๔ ม.๔-๖/๑๑ วาดภาพ
ระบายสีเป็นภาพ
ล้อเลียนหรือภาพ
การ์ตูน เพื่อแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
สังคมในปัจจุบัน 
 

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
ประเภทการเขียนภาพการ์ตูน 

-การสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ประเภท
การ์ตูน 

 ✓ 
 

ครูเสาวนีย์  ธน
สัมปัตต ิ

ศ๒.๑ ม.๕ ม.๔-๖/๕ ร้องเพลง 
หรือเล่นดนตรีเดี่ยว
และรวมวงโดยเน้น
เทคนิคการแสดงออก 
และคุณภาพของการ
แสดง 
 

เทคนิค และ การถ่ายทอดอารมณ์
เพลงด้วยการร้อง บรรเลงเครื่อง
ดนตรีเดี่ยวและรวมวง 

-ดนตรี
ประกอบการ
อนุรักษ์พรรณไม้ 

 ✓ 
 

ครูภูวรัต  เวียง
นาค 

ศ๓.๑ ม.๖ ม.๔-๖/๒ สร้างสรรค์
ละครสั้นในรูปแบบที่
ชื่นชอบ 

▪ หลักและวิธีการสร้างสรรค์การ
แสดง  โดยใช้องค์ประกอบ
นาฏศิลป์และการละคร 

▪ ละครสร้างสรรค์ 
 

-การสร้างสรรค์
ละครสั้น 

✓ 
 

 ครูรุ่งเดือน ศิริมิลิ
นทร์ 

 

 



๑๙๑ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๓)การศึกษาข้อมูล
พรรณไม้ 
หน้า๒-๗) 
 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

ง๑.๑ ม.๑ ม ๑.๑ วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตาม
กระบวนการทำงาน 
ม ๑.๒ ใชก้ระบวนการกลุ่มในการ
ทำงานด้วยความเสียสละ 
ม ๑.๓ ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงาน
อย่างมีเหตุผล 

- การออกแบบและตกแต่งกรอบ
รูปดอกไม้ทับแห้ง   โดยบูรณา
การงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
- ขั้นตอนการประดิษฐ์กรอบรูป
ดอกไม้ทับแห้ง 
- การจัดแสดงผลงานหรือ
นิทรรศการ 

-การตกแต่ง
กล่องทิชชูจาก
เมล็ดพืช 
 
 

✓  ครูปิยะพร เกษวงศ์รอต 

ง ๑.๑  ม.2 ม 2/๑ อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
ม 2/.๒ ใช้ทักษะในการทำงานรว่มกัน
อย่างมีคุณธรรม 
 ม 2/๓ อภิปรายการทำงานโดยใช้
ทักษะการทำงาน โดยใชท้ักษะการ
จัดการเพื่อการประหยัดพลังและ
สิ่งแวดล้อม 

 การแก้ปัญหาในการทำงาน   การประดิษฐ์
ดอกไม้จาก
หลอดพลาสติก 

✓ 
 

 ครูนรสิรา เขม้นการไถ 

ง๑.๑ ม.๓ ม 3/๑ อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
ม ๓/.๒ ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกัน
อย่างมีคุณธรรม 
 ม ๓/๓ อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะ
การทำงาน โดยใช้ทักษะการจดัการเพื่อ
การประหยัดพลังและสิ่งแวดล้อม 

การแก้ปัญหาในการทำงาน   การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 
 
 

✓  ครูภัทรพร ขวัญมั่น 
 



๑๙๒ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๓)การศึกษาข้อมูล
พรรณไม้ 
หน้า๒-๗) 
 

การงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ี

ง ๑.๑ 
 
 
 
 
 
 

 

ม.๔ 
 
 
 
 

 

ม.๔-๖/๓ มีทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการทำงาน 
 
 
 

• การแก้ปัญหาในการทำงาน เช่น 
-  การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า 
-  การเก็บ ถนอม และแปรรูปอาหาร 
 -  การติดตั้ง ประกอบ  ซ่อมแซม
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้  สิ่ง
อำนวย  ความสะดวก  ในบ้านและ
โรงเรียน 
 

-การประดิษฐ์
จากผ้าใยบัว 
 
 
 
 
 

✓ 
 

 ครูสุนันทา  แสงจันทร ์

ภาษา 
ต่างประเทศ 

ต๑.๑ 
ต3.๑ 

 

ม.๑ ม.๑/๓ เลือก/ระบุ ประโยคและ
ข้อความ ให้สัมพันธ์กับ สื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง (non-text 
information)   ที่อ่าน   
ม.๑/๑ ปฏิบัติตามคำสั่ง คำ
ขอร้อง  คำแนะนำ และ คำ
ชี้แจงง่ายๆ  ที่ฟังและอ่าน 
 

▪ คำสั่ง  คำขอร้อง คำแนะนำ และคำ
ชี้แจงในการทำอาหารและเครื่องดื่ม 
การประดิษฐ์ การใช้ยา /สลากยา  การ
บอกทิศทาง  ปา้ยประกาศต่างๆ  หรือ
การใช้อุปกรณ์  
▪ ประโยค หรือข้อความ และ
ความหมายเก่ียวกับตนเอง  ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม 
เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ  การซื้อ-ขาย ลมฟา้อากาศ
การศึกษาและอาชีพ  การเดินทาง
ท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ 
วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลย ี
 

-Place  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 
 

 ครูศิริวรรณ  เสือสุวรรณ 



๑๙๓ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๓)การศึกษาข้อมูล
พรรณไม้ 
หน้า๒-๗) 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

ต๒.๑ ม.๒ ม.๒/๑  ใช้ภาษา  น้ำเสียง และ
กิริยาท่าทาง  เหมาะกับบุคคล
และโอกาส ตามมารยาทสงัคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 

คำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจง 
และคำอธิบาย เช่น  
การทำอาหารและเครื่องดื่ม  การ
ประดิษฐ์  การใช้ยา/สลากยา การ
บอกทิศทาง  การใช้อุปกรณ์ 

-part of my 
favorite 
plant 

 ✓ 
 

 ครูภัสราภรณ์ วงศ์ใหญ ่

ต๔.๒ ม.๓ ม.๓/๑ ใช้ภาษาต่าง ประเทศใน
การสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม 
และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆจาก
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนชุมชนและ
ท้องถิ่น เช่น การทำแผ่นปลิว ป้าย
คำขวัญ การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็น
ภาษาอังกฤษ 

-Introduce 
oneself to a 
group 

 ✓ 
 

ครูนิตตยิา   กันหา 

ต๑.๑ ม.๔ ม.๔-๖/๔ จับใจความสำคัญ  
วิเคราะห์ความสรุปความ 
ตีความและแสดงความคิดเห็น
จากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็น
สารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ 

เรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี 
การจับใจความสำคัญ  การสรุป
ความ การวิเคราะห์ความการ
ตีความ การใช้skimming/ 
scanning/guessing/context 
clue ประโยคทีใ่ช้ในการแสดง
ความคิดเห็น  การให้เหตุผลและ
การยกตัวอย่าง 
 

-Tree   ✓ 
 

ครูทองแข   อุ่นเรือน 



๑๙๔ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๓)การศึกษาข้อมูล
พรรณไม้ 
หน้า๒-๗) 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

ต๑.๓ 
 
 

ม.๕ ม.๔-๖/1 ค้นคว้า/สืบค้น 
บันทึก สรุป และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆและนำเสนอด้วยการพูด
และเขียน 
 
 

การค้นคว้า/การสืบค้น การบันทึก 
การสรุป  การแสดงความคิดเห็น 
และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ 

-My favorite 
tree 

 ✓ ครูชูชาติ จารึก 

ต๑.๑ ม.๖ ม.๔-๖/๑ พูดและเขียน
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ 
เรื่อง และประเด็นต่างๆตาม
ความสนใจของสังคม 

การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ 
เรื่องและประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม เช่น การเดินทาง 
การรับประทานอาหาร การเล่น
กีฬา/ดนตรี  การดูภาพยนตร์ การ
ฟังเพลง  การเลี้ยงสัตว์การอ่าน
หนังสือ การท่องเที่ยว การศึกษา 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ   
    

-The life for 
plant 

 ✓ ครูมลสิการ   ก๋าคำ 

 

 



๑๙๕ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 1 ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๔) การสรุปลักษณะ
และข้อมูลพรรณไม้
(หน้า ๘) 

ภาษาไทย ท  ๒.๑ ม.๑ ม.๑/๓ การเขียนบรรยาย
โดยระบุสาระสำคัญและ
รายละเอียดสนับสนุน 
 

•เขียนบรรยาย เขียนบรรยาย  ✓ 
 

ครูพรเพ็ญ สว่างโชต ิ
ครูภิญโญ มาอ่อน 

ครูนิภาพร ทองโพธิ์ศร ี
 

ท  ๒.๑ ม.๒ ม.๒/๔ การเขียนย่อความ •การเขียนเรียงความ การเขียนเรียงความ  ✓ 
 

ครูเกศสุดา มุขพรม 
 

ท ๒.๑ ม.๓ ม.๓/๙ เขียนรายงานจาก
การศึกษาค้นคว้าและ
โครงงาน 
 

•เขียนรายงาน การเขียนรายงาน ✓ 
 

 ครูฐิติพร พรมวิชัย 
ครูพิมพิไล หล้าใจ 

ท ๒.๑ 
 

ม.๔ ม.๔-๖/๒ การเขียน
เรียงความ 

•การเขียนเรียงความ การเขยีนเรียงความ  ✓ 
 

ครูปรียาลักษณ์ พงษ์อยู่ 
ครูขวัญฤทัย โพธิเสน 

ม.๔ ม.๔-๖/๑ การเขียนสื่อสาร
ในรูปแบบต่างๆ 
 

•การเขียนสื่อสารใน
รูปแบบบรรยาย 

การเขียนสื่อสารใน
รูปแบบบรรยาย 

✓ 
 

 ครูพรเพ็ญ สว่างโชต ิ
ครูขวัญฤทัย โพธิเสน 

ท ๒.๑ ม.๕ ม.๔-๖/6 ผลิตงานเขียน
ของตนเองในรูปแบบต่างๆ 

•การเขียนในรูปแบบแบ
ต่างๆ 

การเขียนรายงานเชิง
วิชาการ 

 ✓ 
 

ครูพรทิพย์ วงษ์ชัย 

ท  ๒.๑ ม.๖ ม.๔-๖/๑ การเขียนสื่อสาร
ในรูปแบบต่างๆ 
 

•การเขียนสื่อสารใน
รูปแบบต่างๆ 
 
 

การเขียนแผ่นพับ  ✓ 
 

ครูปุณฑรา บัวงาม 



๑๙๖ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 1 ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๔) การสรุปลักษณะ
และข้อมูลพรรณไม้
(หน้า ๘) 

คณิตศาสต
ร ์

ค๑.๓ ม.๑ ม.๑/2 นำความรู้สมบัติ
ของจำนวนนับเกี่ยวกับ
จำนวนเต็มไปใช้แก้ปัญหา
ได้ 
ม.๑/3 เขา้ใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิง
เส้นในการแก้ปญหา
คณิตศาสตร์ 
และปญหาในชีวิตจริง 
 
 
 

สมการเชิงเส้นสอง   ตัว
แปร 
 

-คู่อันดับและกราฟ ✓ 
 

 ครูนิรมล เหลืองพิศาลพร 
ครูพรทิพย์ ธรรมลังกา 

ครูปริศนา วิโนสุยะ 

ค3.๑ ม.๕ ม.๔-๖/1  เขา้ใจและใช้
ความรู้ทางสถิติในการ
นำเสนอข้อมูล และแปล
ความหมายของค่าสถิติ 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
 
 

สถิติ • ค่ากลางของข้อมูล 
 

 ✓ 
 

ครูจิราภรณ์ ธรรมลังกา 
ครูธีรวุฒิ อภิปรัชญาฐิติกุล 

ครูสมรภูมิ อ่อนอุ่น 

 

 



๑๙๗ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๔) การสรุปลักษณะ
และข้อมูลพรรณไม้
(หน้า ๘) 

วิทยาศาสตร์ ว๒.๒ ม.๒ ม.๒/๑ พยากรณ์การเคลื่อนที่
ของวัตถุที่เป็นผลของ แรง
ลัพธ์ที่เกิดจากแรงหลายแรงที่
กระทำต่อวัตถุ ในแนว
เดียวกันจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

• แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์เมื่อมี
แรงหลาย ๆ แรง กระทำต่อวัตถุ
แล้วแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่า 
เป็นศูนย์วัตถุจะไม่เปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที ่แต่ถ้าแรงลัพธ์ที่
กระทำต่อวัตถุมีค่าไม่เป็นศูนย์ 
วัตถุจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 

ตำแหน่งของ
วัตถ ุ

 ✓ 
 

ครูสมคิด แดงอาสา 
ครูประภาพรรณ จันทร์พรม 

ว๔.๒ 
 

ม.๒ ม.๒/๔. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง 
จัดเก็บ เรยีกใช้ข้อมูล ตาม
วัตถุประสงค ์ 

ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
ช่วยในการทำงาน 

-การสร้าง
เอกสารแบบ
คอลัมน์ 

✓  ครูพุธชาติ มั่นเมือง 

วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์
เพ่ิมเติม) 
 
 
 
 

 ม.๕ ทำการทดลองเกี่ยวกับทัศน
อุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องฉาย
ภาพนิ่งกล้องจุลทรรศน์ และ
กล้องโทรทัศน์ และนำความรู้
เรื่องเลนส์ไปอธิบายการ
ทำงานทัศนอุปกรณ์ได้ถูกต้อง 

- -ทัศนูปกรณ์ ✓  ครูปัทมา ภูส่วาสดิ ์

วิทยาศาสตร์ ว ๓.๒ ม.6 อธิบายโครงสร้างและ บอก
สมบัติและการทดสอบ
คาร์โบไฮเดรตได้ 

- คาร์โบ           
ไฮเดรต 

 ✓ ครูณัฐธิดา ศรีพุ่ม 



๑๙๘ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๔) การสรุปลักษณะ
และข้อมูลพรรณไม้ 

การงาน
อาชีพ 

ง๑.๑ ม.๑ ม ๑.๑ วิเคราะห์ขั้นตอนการ
ทำงานตามกระบวนการ
ทำงาน 
ม ๑.๒ ใช้กระบวนการกลุ่มใน
การทำงานด้วยความเสียสละ 
ม ๑.๓ ตัดสินใจแก้ปัญหาการ
ทำงานอย่างมีเหตุผล 
 

▪ การออกแบบและตกแต่ง
กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง โดย
บูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

▪ ๒. ขั้นตอนการประดิษฐ์กรอบ
รูปดอกไม้ทับแห้ง 

▪ ๓. การจัดแสดงผลงานหรือ
นิทรรศการ 

-การตกแต่ง
กล่องทิชชูจาก
เมล็ดพืช 
 

✓  ครูปิยะพร เกษวงศ์รอต 

ง ๑.๑  ม.2 ม 2/๑ อภิปรายขั้นตอนการ
ทำงานที่มปีระสิทธิภาพ 
ม 2/.๒ ใช้ทักษะในการทำงาน
ร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
 ม 2/๓ อภิปรายการทำงานโดย
ใช้ทักษะการทำงาน โดยใช้ทักษะ
การจัดการเพื่อการประหยัดพลงั
และสิ่งแวดล้อม 
 

•  การแก้ปัญหาในการทำงาน   การประดิษฐ์
ดอกไม้จาก
หลอดพลาสติก 

✓ 
 

 ครูนรสิรา เขม้นการไถ 

 

 

 

 



๑๙๙ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๔) การสรุปลักษณะ
และข้อมูลพรรณไม้
(หน้า ๘) 

การงาน
อาชีพ 

ง๑.๑ ม.๓ ม 3/๑ อภิปรายขั้นตอน
การทำงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
ม ๓/.๒ ใช้ทักษะในการ
ทำงานร่วมกันอย่างมี
คุณธรรม 
 ม ๓/๓ อภิปรายการ
ทำงานโดยใช้ทักษะการ
ทำงาน โดยใช้ทักษะการ
จัดการเพ่ือการประหยัด
พลังและสิ่งแวดล้อม 

•  การแก้ปัญหาในการทำงาน   การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 
 
 

✓  ครูภัทรพร   ขวัญมั่น 

ง ๑.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.๔ 
 
 
 
 

 

ม.๔-๖/๓ มีทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาใน
การทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•  การแก้ปัญหาในการทำงาน  เช่น 
-  การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า 
-  การเก็บ  ถนอม  และแปรรูป

อาหาร 
-  การติดตั้ง ประกอบ  ซ่อมแซม

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้  สิ่ง
อำนวย  ความสะดวก  ในบ้านและ
โรงเรียน 

-การประดิษฐ์จาก
ผ้าใยบัว 
 
 
 
 
 

✓ 
 

 ครูสุนันทา  แสงจันทร ์



๒๐๐ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๔) การสรุปลักษณะ
และข้อมูลพรรณไม้
(หน้า ๘) 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

ต๑.๑ 
ต3.๑ 

 

ม.๑ ม.๑/๓ เลือก/ระบุ ประโยค
และข้อความ ให้สัมพันธ์กับ 
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-
text information)   ที่
อ่าน   
ม.๑/๑ ปฏิบัติตามคำสั่ง 
คำขอร้อง  คำแนะนำ และ 
คำชี้แจงง่ายๆ  ที่ฟังและ
อ่าน 
 

▪ คำสั่ง  คำขอร้อง คำแนะนำ และคำ
ชี้แจงในการทำอาหารและเครือ่งดื่ม การ
ประดิษฐ์ การใช้ยา/สลากยา  การบอก
ทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆ  หรือการใช้
อุปกรณ์  
▪ ประโยค หรือข้อความ และ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม 
เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ  การซื้อ-ขาย ลมฟา้อากาศ
การศึกษาและอาชีพ  การเดินทาง
ท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี 
วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลย ี

-Place  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 
 

 ครูศิริวรรณ  เสือสุวรรณ 

ต๒.๑ ม.๒ ม.๒/๑  ใช้ภาษา  น้ำเสียง 
และกิริยาท่าทาง  เหมาะกับ
บุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสงัคม และวฒันธรรม
ของเจ้าของภาษา 

คำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจง และ
คำอธิบาย เช่น  
การทำอาหารและเครื่องดื่ม  การ
ประดิษฐ์  การใช้ยา/สลากยา การ
บอกทิศทาง  การใช้อุปกรณ์ 
 
 

-part of my 
favorite plant 

 ✓ 
 

ครูภสัราภรณ์  วงศ์ใหญ่ 

 



๒๐๑ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๔) การสรุปลักษณะ
และข้อมูลพรรณไม้
(หน้า ๘) 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

ต๔.๒ ม.๓ ม.๓/๑ ใช้ภาษาต่าง ประเทศ
ในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม 
และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ  

การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนชุมชนและ
ท้องถิ่น เช่น การทำแผ่นปลิว ป้าย
คำขวัญ การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 

-Introduce 
oneself to a 
group 

 ✓ 
 

ครูนิตตยิา   กันหา 

ต๑.๑ ม.๔ ม.๔-๖/๔ จับใจความสำคัญ  
วิเคราะห์ความสรุปความ 
ตีความและแสดงความคิดเห็น
จากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็น
สารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ 

เรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี 
การจับใจความสำคัญ  การสรุป
ความ การวิเคราะห์ความการ
ตีความ การใช้skimming/ 
scanning/guessing/context 
clue ประโยคทีใ่ช้ในการแสดง
ความคิดเห็น  การให้เหตุผลและ
การยกตัวอย่าง 
 

-Tree   ✓ 
 

ครูทองแข อุ่นเรือน 

 



๒๐๒ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๔) การสรุปลักษณะ
และข้อมูลพรรณไม้
(หน้า ๘) 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

ต๑.๓ 
 
 

ม.๕ ม.๔-๖/1 ค้นคว้า/สืบค้น 
บันทึก สรุป และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆและ
นำเสนอด้วยการพูดและ
เขียน 
 

การค้นคว้า/การสืบค้น การบันทึก การ
สรุป  การแสดงความคิดเห็น และ
นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

-My 
favorite 
tree 

 ✓ ครูชูชาติ   จารึก 

 ต๑.๑ ม.๖ ม.๔-๖/๑ พูดและเขียน
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง และ
ประเด็นต่างๆตามความ
สนใจของสังคม 

การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง
และประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
สังคม เช่น การเดินทาง การ
รับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี  
การดูภาพยนตร์ การฟังเพลง  การ
เลี้ยงสัตว์การอ่านหนังสือ การ
ท่องเที่ยว การศึกษา สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ   
    

-The life 
for plant 

 ✓ ครูมลสิการ  ก๋าคำ 

 

 



๒๐๓ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 1 ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๕)การสืบค้นข้อมูล
พฤกษศาสตร์(หน้า
๙-๑๐) 

ภาษาไทย ท  ๒.๑ ม.๑ ม.๑/๓ การเขียนบรรยาย
โดยระบุสาระสำคัญและ
รายละเอียดสนับสนุน 

•เขียนบรรยาย เขียนบรรยาย  ✓ 
 

ครูพรเพ็ญ สว่างโชติ 
ครูภิญโญ มาอ่อน 

ครูนิภาพร ทองโพธิ์ศรี 
 

ท  ๒.๑ ม.๒ ม.๒/๔ การเขียนย่อความ •การเขียนเรียงความ การเขียนเรียงความ  ✓ 
 

ครูเกศสุดา มุขพรม 
 

ท ๒.๑ ม.๓ ม.๓/๙ เขียนรายงานจาก
การศึกษาค้นคว้าและ
โครงงาน 

•เขียนรายงาน การเขียนรายงาน ✓ 
 

 ครูฐิติพร พรมวิชัย  
ครูพิมพิไล หล้าใจ 

ท ๒.๑ 
 

ม.๔ ม.๔-๖/๒ การเขียน
เรียงความ 
 

•การเขียนเรียงความ การเขียนเรียงความ  ✓ 
 

ครปูรียาลักษณ์ พงษ์อยู่ 
ครูขวัญฤทัย โพธิเสน 

 ม.๔ ม.๔-๖/๑ การเขียนสื่อสาร
ในรูปแบบต่างๆ 
 

•การเขียนสื่อสารในรูปแบบ
บรรยาย 

การเขียนสื่อสารใน
รูปแบบบรรยาย 

✓ 
 

 ครูพรเพ็ญ สว่างโชติ 
ครูขวัญฤทัย โพธิเสน 

ท ๒.๑ ม.๕ ม.๔-๖/6 ผลิตงานเขียน
ของตนเองในรูปแบบต่างๆ 

•การเขียนในรูปแบบแบต่างๆ การเขียนรายงานเชิง
วิชาการ 

 ✓ 
 

ครูพรทิพย์ วงษ์ชัย 

ท  ๒.๑ ม.๖ ม.๔-๖/๑ การเขียนสื่อสาร
ในรูปแบบต่างๆ 
 

•การเขียนสื่อสารในรูปแบบ
ต่างๆ 

การเขียนแผ่นพับ  ✓ 
 

ครูปุณฑรา บัวงาม 

 



๒๐๔ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 1 ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๕)การสืบค้นข้อมูล
พฤกษศาสตร์(หน้า
๙-๑๐) 

คณิตศาสตร์ ค๑.๓ ม.๑ ม.๑/2 นำความรู้สมบัติของ
จำนวนนับเกี่ยวกับจำนวน
เต็มไปใช้แก้ ปัญหาได้ 
ม.๑/3 เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับความ สัมพันธ์เชิง
เส้นในการแก้ปญหา
คณิตศาสตร์ 
และปญหาในชีวิตจริง 

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
 

-คู่อันดับและ
กราฟ 

✓ 
 

 ครูนิรมล เหลืองพิศาลพร 
ครูพรทิพย์ ธรรมลังกา 
ครูปริศนา วิโนสุยะ 

ค3.๑ ม.๕ ม.๔-๖/1  เข้าใจและใช้
ความรู้ทางสถิติในการ
นำเสนอข้อมูลและแปล
ความหมายของค่าสถิติเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ 

สถิติ • ค่ากลางของ
ข้อมูล 
 

 ✓ 
 

ครูจิราภรณ์ ธรรมลังกา 
ครูธีรวุฒิ อภิปรัชญาฐิติกุล 

ครูสมรภมูิ อ่อนอุ่น 

วิทยาศาสตร์ ว๒.๒ ม.๒ ม.๒/๑ พยากรณ์การ
เคลื่อนท่ีของวัตถุที่เป็นผล
ของ แรงลัพธ์ท่ีเกิดจากแรง
หลายแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ 
ในแนวเดียวกันจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

• แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์เมื่อมี
แรงหลาย ๆ แรง กระทำต่อวัตถุ
แล้วแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่า 
เป็นศูนย์วัตถุจะไม่เปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที ่แต่ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำต่อ
วัตถุมีค่าไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 

ตำแหน่งของวัตถุ  ✓ 
 

ครูสมคิด แดงอาสา 
ครูประภาพรรณ  จันทร์พรม 

 



๒๐๕ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๕)การสืบค้นข้อมูล
พฤกษศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ว๔.๒ 
 

ม.๒ ม.๒/๔. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง 
จัดเก็บ เรยีกใช้ข้อมูล ตาม
วัตถุประสงค ์ 

ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
ช่วยในการทำงาน 

-การสร้างเอกสาร
แบบคอลัมน์ 

✓  ครูพุธชาติ มั่นเมือง 

วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์
เพ่ิมเติม) 
 
 
 

 ม.๕ ทำการทดลองเกี่ยวกับทัศน
อุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องฉาย
ภาพนิ่งกล้องจุลทรรศน์ และ
กล้องโทรทัศน์ และนำความรู้
เรื่องเลนส์ไปอธิบายการ
ทำงานทัศนอุปกรณ์ได้
ถูกต้อง 

- -ทัศนูปกรณ์ ✓  ครูปัทมา ภูส่วาสดิ ์

วิทยาศาสตร์ 
 

ว ๓.๒ ม.6 อธิบายโครงสร้างและ บอก
สมบัติและการทดสอบ
คาร์โบไฮเดรตได้ 

- -คาร์โบไฮเดรต  ✓ ครูณัฐธดิา ศรีพุ่ม 

วิทยาศาสตร์ 
(ชีววิทยา
เพ่ิมเติม) 
 

- ม.๖ -สืบค้นข้อมูล อภิปราย และ
อธิบายการศึกษาความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต การ
จัดการหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต 
ชื่อของสิ่งมีชีวิตและการระบุ
ชนิด 
 
 

- -การศึกษาความ
หลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต 
 

✓ 
 

 ครูกิตติพงศ์  สริิมูลเครือ 



๒๐๖ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๕)การสืบค้นข้อมูล
พฤกษศาสตร์ 

สังคมศึกษาฯ
(อภิปราย) 

ส ๒.1  ม.4 ม.4-6/3  
ปฏิบัติตนและมีส่วน
สนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติ
ปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคม 

• คุณลักษณะพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก 

• การมีส่วนร่วมในการป้องกัน 
แก้ไขปัญหา เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การ
ปกครอง สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

-พลเมืองดี    ✓ ครูกฤษณา อุดมโภชน์ 
ครูนงนุช จนัทร์สายทอง 

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

ง๑.๑ ม.๑ ม ๑.๑ วิเคราะห์ขั้นตอนการ
ทำงานตามกระบวนการ
ทำงาน 
ม ๑.๒ ใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการทำงานด้วยความ
เสียสละ 
ม ๑.๓ ตัดสินใจแก้ปัญหา
การทำงานอย่างมีเหตุผล 
 

▪ การออกแบบและตกแต่ง
กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง 
โดยบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

▪ ๒. ขั้นตอนการประดิษฐ์
กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง 

▪ ๓. การจัดแสดงผลงานหรือ
นิทรรศการ 

 
 

-การตกแต่งกล่อง
ทิชชูจากเมล็ดพืช 
 

✓  ครูปิยะพร  เกษวงศ์รอต 



๒๐๗ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๕)การสืบค้นข้อมูล
พฤกษศาสตร์(หน้า๙-
๑๐) 

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 
 

ง ๑.๑  ม.2 ม 2/๑ อภิปรายขั้นตอนการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 
ม 2/.๒ ใช้ทักษะในการทำงาน
ร่วมกันอย่างมีคณุธรรม 
 ม 2/๓ อภิปรายการทำงานโดยใช้
ทักษะการทำงาน โดยใช้ทักษะการ
จัดการเพื่อการประหยัดพลังและ
สิ่งแวดล้อม 

•  การแก้ปัญหาในการทำงาน   การประดิษฐ์ดอกไม้
จากหลอดพลาสติก 

✓ 
 

 ครูนริสรา เขม้นการไถ 

ง๑.๑ ม.๓ ม 3/๑ อภิปรายขั้นตอนการ
ทำงานที่มีประสิทธิภาพ 
ม ๓/.๒ ใช้ทักษะในการทำงาน
ร่วมกันอย่างมีคณุธรรม 
 ม ๓/๓ อภิปรายการทำงานโดย
ใช้ทักษะการทำงาน โดยใช้ทักษะ
การจัดการเพื่อการประหยดัพลัง
และสิ่งแวดล้อม 

•  การแก้ปัญหาในการทำงาน   การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 
 
 

✓  ครูภัทรพร ขวัญมั่น 

ง ๑.๑ 
 
 
 
 

 

ม.๔ 
 
 
 

 

ม.๔-๖/๓ มีทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการทำงาน 
 
 
 
 

•  การแก้ปัญหาในการทำงาน  เช่น  -  
การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า   -  
การเก็บ  ถนอม  และแปรรูปอาหาร      
-  การติดต้ัง ประกอบ  ซ่อมแซม 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้  สิ่ง
อำนวย  ความสะดวก  ในบ้านและ
โรงเรียน 

-การประดิษฐ์จาก
ผ้าใยบัว 
 
 
 
 

✓ 
 

 ครูสุนันทา แสงจันทร์ 



๒๐๘ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๕)การสืบค้นข้อมูล
พฤกษศาสตร์ 

ภาษา 
ต่างประเทศ 
 

ต๑.๑ 
ต3.๑ 

 

ม.๑ ม.๑/๓ เลือก/ระบุ ประโยค
และข้อความ ให้สัมพันธ์กับ 
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-
text information)   ที่อ่าน   
ม.๑/๑ ปฏิบัติตามคำสั่ง คำ
ขอร้อง  คำแนะนำ และ คำ
ชี้แจงง่ายๆ  ที่ฟังและอ่าน 
 

▪ คำสั่ง  คำขอร้อง คำแนะนำ 
และคำช้ีแจงในการทำอาหารและ
เครื่องดื่ม การประดิษฐ์ การใช้ยา /
สลากยา  การบอกทิศทาง  ป้าย
ประกาศตา่งๆ  หรือการใช้อุปกรณ์  
▪ ประโยค หรือข้อความ และ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม 
อาหาร เครื่องดืม่ เวลาว่างและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ  
การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ 
การศึกษาและอาชีพ  การเดินทาง
ท่องเที่ยว การบริการ สถานท่ี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

-Place  ✓ 
 

  ครูศิริวรรณ เสือสุวรรณ 

ต๒.๑ ม.๒ ม.๒/๑  ใช้ภาษา  น้ำเสียง และ
กิริยาท่าทาง  เหมาะกับบุคคล
และโอกาส ตามมารยาทสงัคม 
และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
 
 

คำขอร้อง  คำแนะนำ  คำ
ชี้แจง และคำอธิบาย เช่น  
การทำอาหารและเครื่องดื่ม  
การประดิษฐ์  การใช้ยา/สลาก
ยา การบอกทิศทาง  การใช้
อุปกรณ์ 
 
 

-part of my 
favorite plant 

 ✓ 
 

 ครูภัสราภรณ์ วงศ์ใหญ่ 



๒๐๙ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๕)การสืบค้นข้อมูล
พฤกษศาสตร์(หน้า๙-
๑๐) 

ภาษา 
ต่างประเทศ 
 

ต๔.๒ ม.๓ ม.๓/๑ ใช้ภาษาต่าง ประเทศใน
การสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม 
และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ  

การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนชุมชนและ
ท้องถิ่น เช่น การทำแผ่นปลิว 
ป้ายคำขวัญ การนำเสนอข้อมูล
ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ 
 
 
 

-Introduce 
oneself to a 
group 

 ✓ 
 

ครูนิตติยา กันหา 

ต๑.๑ ม.๔ ม.๔-๖/๔ จับใจความสำคัญ  
วิเคราะห์ความสรุปความ 
ตีความและแสดงความคิดเห็น
จากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็น
สารคดีและบันเทิงคดีพร้อมทั้ง
ให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ 

เรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิง
คดี การจับใจความสำคัญ  การ
สรุปความ การวิเคราะห์ความ
การตีความ การใช้skimming/ 
scanning/guessing/context 
clue ประโยคที่ใช้ในการแสดง
ความคิดเหน็  การให้เหตุผล
และการยกตัวอย่าง 
 
 

-Tree   ✓ 
 

ครูทองแข อุ่นเรือน 

 



๒๑๐ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๕)การสืบค้นข้อมูล
พฤกษศาสตร์ 

ภาษา 
ต่างประเทศ 
 

ต๑.๓ 
 
 

ม.๕ ม.๔-๖/1 ค้นคว้า/สืบค้น 
บันทึก สรุป และแสดง ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆและนำเสนอด้วยการพูด
และเขียน 

การค้นคว้า/การสืบค้น การบันทึก 
การสรุปการแสดงความคิดเห็น 
และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ 

-My favorite 
tree 

 ✓ ครูชูชาติ จารึก 

 ต๑.๑ ม.๖ ม.๔-๖/๑ พูดและเขียน
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/
เหตุการณ์ เรื่อง และ
ประเด็นต่างๆตามความ
สนใจของสังคม 

การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ 
เรื่องและประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม เช่น การเดินทาง 
การฟังเพลงการรับประทาน
อาหาร การเล่นกีฬา/ดนตรี การดู
ภาพยนตร์ การเลี้ยงสัตว์การอ่าน
หนังสือ การศึกษาการท่องเที่ยว 
สภาพสังคมเศรษฐกิจ   

-The life for 
plant 

 ✓ ครูมลสิการ ก๋าคำ 

๖)การบันทึกข้อมูล
เพ่ิมเติม 

         

๗)การตรวจสอบ
ผลงานเป็นระยะ 

8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

  แทรกในแผนการจัดการ     
เรียนรู้ จุดประสงค์การ  
เรียนรู้ด้านคุณลักษณะ 

  ✓ 
 

✓ 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 



๒๑๑ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          
๘)ความเป็นระเบียบ
ความตั้งใจ 

8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

  แทรกในแผนการจัดการ     
เรียนรู้ จุดประสงค์การ  
เรียนรู้ด้านคุณลักษณะ 
 
 

  ✓ 
 

✓ 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

๑)การศึกษาลักษณะ
ภายนอกภายในของ
พืชแต่ละส่วนโดย
ละเอียด 

วิทยาศาสตร์ 
(ชีววิทยา
เพ่ิมเติม) 
 
 
 

ว ๓.๒ ม.1 ม.๑/๒ อธิบายปัจจัยที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูลที่รวบรวม
ได้ 

-ลมฟ้าอากาศ เปน็สภาวะของอากาศ
ในเวลาหนึ่งของพื้นที่หนึ่งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กบั
องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ ได้แก่
อุณหภูมิอากาศ ความกดอากาศ ลม 
ความชื้นเมฆ และหยาดน้ำฟา้ โดย
หยาดน้ำฟา้ที่พบบ่อยในประเทศไทย
ได้แก่ ฝน องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กบั
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณรังสีจากดวง
อาทิตย์และลักษณะพืน้ผิวโลกสง่ผล
ต่ออุณหภูมิอากาศอุณหภูมิอากาศและ
ปริมาณไอนำ้สง่ผลต่อความชืน้ ความ
กดอากาศส่งผลต่อลม ความชื้น 
 

อุณหภูมิอากาศ  ✓ ครูสุพิน พลนิรันดร ์

 

 



๒๑๒ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3  
๓.๒ การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ(พืชศึกษา) 
๑)การศกึษาลักษณะ
ภายนอกภายในของ
พืชแต่ละส่วนโดย
ละเอียด 

วิทยาศาสตร์ 
(ชีววิทยา
เพิ่มเติม) 
 
 
 

 ม.4 ๕.สืบค้นข้อมูล อภิปรายและ
อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ
ส่วนประกอบภายในเซลล์ท่ีศึกษา
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานท่ีเล็กท่ีสุด
ของสิ่งมีชีวิต การศึกษาเซลล์ต้องใช้
กล้องจุลทรรศน์ ภายในเซลล์มีสาร
พันธุกรรมและเมทาบอลิซึม ทำให้
สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้ เซลล์มีการ
จัดระบบการทำงานภายใน
โครงสร้างของเซลล์ 

การใช้กล้อง
จุลทรรศน์ 

✓ 
 

 ครูอรวรรณ จันทร์บุตร 

- 
 
 
 
 

ม.๕ 
 
 
 
 
 

- สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย 
และสรุปเกี่ยวกับเนื้อเย่ือของพืช 
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 
การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคาย
น้ำ และกระบวนการลำเลียง 

•ศึกษาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของ
พืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 
เนื้อเยื่อพืช อวัยวะของพืชจากราก
ลำต้นและใบ 

-โครงสรา้ง
และหน้าที่
ของพืชดอก 
 
 
 

✓ 
 

 ครูพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง 

๒)การกำหนดเรื่องท่ี
จะเรียนรู้ในแต่ละ
ส่วนของพืช 

วิทยาศาสตร์ 
(ชีววิทยา
เพิ่มเติม) 
 
 
 

- 
 
 
 
 

ม.๕ 
 
 
 
 
 

- สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย 
และสรุปเกี่ยวกับเนื้อเย่ือของพืช 
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 
การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคาย
น้ำ และกระบวนการลำเลียง 

•ศึกษาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของ
พืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก 
เนื้อเยื่อพืช อวัยวะของพืชจากราก
ลำต้นและใบ 

-โครงสรา้ง
และหน้าที่
ของพืชดอก 
 
 
 
 
 

✓ 
 

 ครูพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง 



๒๑๓ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 3          

๓)การเรียนรู้แต่ละ
เรื่องแต่ละส่วนของ
องค์ประกอบย่อย 

วิทยาศาสตร์ 
(ชีววิทยา
เพ่ิมเติม) 
 
 
 

- 
 
 
 
 

ม.๕ 
 
 
 
 
 

- สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย 
และสรุปเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของพืช 
โครงสร้างและหน้าที่ของพืช
ดอก การแลกเปลี่ยนแก๊สและ
การคายน้ำ และกระบวนการ
ลำเลียง 

•ศึกษาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของ
พืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืช
ดอก เนื้อเยื่อพืช อวัยวะของพืช
จากรากลำต้นและใบ 

-โครงสร้าง
และหน้าที่
ของพืชดอก 
 
 
 

✓ 
 

 ครูพิมลวรรณ น้อยท่า
ช้าง 

๔)การนำข้อมูลมา
เปรียบเทียบความ
ต่างในแต่ละ 
เรื่องในชนิดเดียวกัน 

วิทยาศาสตร์ 
(ชีววิทยา
เพ่ิมเติม) 
 
 
 

- 
 
 
 
 

ม.๕ 
 
 
 
 
 

- สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย 
และสรุปเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของพืช 
โครงสร้างและหน้าที่ของพืช
ดอก การแลกเปลี่ยนแก๊สและ
การคายน้ำ และกระบวนการ
ลำเลียง 

•ศึกษาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของ
พืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืช
ดอก เนื้อเยื่อพืช อวัยวะของพืช
จากรากลำต้นและใบ 

-โครงสร้าง
และหน้าที่
ของพืชดอก 
 
 
 

✓ 
 

 ครูพิมลวรรณ  น้อยท่า
ช้าง 

 

หมายเหตุ ครูทุกคนที่จัดการเรียนรู้ในองค์ประกอบที่ ๓ รวบรวมข้อมูลนำไปรายงานผลการเรียนรู้ ในองค์ประกอบที่ ๔ และนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ในองค์ประกอบที่ ๕ 

 

 

 



๒๑๔ 
  

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา   ๒๕๖๒ 

องค์ประกอบที่ ๔ การรายงานผลการเรียนรู้ 

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 4          
๑. รวบรวมผลการ
เรียนรู้ 

ภาษาไทย ท ๒.๑ ม.๓ ม.๓/๙ เขียนรายงานจาก
การศึกษาค้นคว้าและ
โครงงาน 

•เขียนรายงาน การเขียน
รายงาน 

✓ 
 

 ครูฐิติพร พรมวิชัย  
ครูพิมพิไล หล้าใจ 

๒. คัดแยก
สาระสำคัญและจัด
ให้เป็นหมวดหมู่ 

ภาษาไทย ท ๒.๑ ม.๓ ม.๓/๙ เขียนรายงานจาก
การศึกษาค้นคว้าและ
โครงงาน 

•เขียนรายงาน การเขียน
รายงาน 

✓ 
 

 ครูฐิติพร พรมวิชัย  
ครูพิมพิไล หล้าใจ 

๓. สรุปและ 
เรียบเรียง 

ภาษาไทย ท ๒.๑ ม.๓ ม.๓/๙ เขียนรายงานจาก
การศึกษาค้นคว้าและ
โครงงาน 
 

•เขียนรายงาน การเขียน
รายงาน 

✓ 
 

 ครูฐิติพร พรมวิชัย  
ครูพิมพิไล หล้าใจ 

๔. เรียนรู้รูปแบบ
การเขียนรายงาน 
๔.๑แบบวิชาการ 

ภาษาไทย ท ๒.๑ ม.๓ ม.๓/๙ เขียนรายงานจาก
การศึกษาค้นคว้าและ
โครงงาน 
 

•เขียนรายงาน การเขียน
รายงาน 

✓ 
 

 ครูฐิติพร พรมวิชัย  
ครูพิมพิไล หล้าใจ 

๔.๒ แบบบูรณาการ     
 

     



๒๑๕ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 4          
๕.กำหนดรูปแบบ
การเขียนรายงาน 

ภาษาไทย ท ๒.๑ ม.๓ ม.๓/๙ เขียนรายงานจาก
การศึกษาค้นคว้าและ
โครงงาน 

•เขียนรายงาน การเขียน
รายงาน 

✓ 
 

 ครูฐิติพร พรมวิชัย  
ครูพิมพิไล หล้าใจ 

๖. เรียนรู้วิธีการ
รายงานผล 

         

๖.๑เอกสารเช่น
หนังสือแผ่นพับซีดี 

ภาษาไทย 
(เขียน
บรรยาย) 

ท  ๒.๑ ม.๑ ม.๑/๓ การเขียนบรรยาย
โดยระบุสาระสำคัญและ
รายละเอียดสนับสนุน 
 

•เขียนบรรยาย เขียนบรรยาย  ✓ 
 

ครูพรเพ็ญ สว่างโชติ 
ครูภิญโญ มาอ่อน 

ครูนิภาพร ทองโพธิ์ศรี 
 

ภาษาไทย 
(ย่อความ) 

ท  ๒.๑ ม.๒ ม.๒/๔ การเขียนย่อความ •การเขียนเรียงความ การเขียน
เรียงความ 
 

 ✓ 
 

ครูเกศสุดา มุขพรม 
 

ภาษาไทย 
(เรียงความ) 
 

ท ๒.๑ 
 

ม.๔ ม.๔-๖/๒ การเขียน
เรียงความ 

•การเขียนเรียงความ การเขียน
เรียงความ 

 ✓ 
 

ครปูรียาลักษณ์ พงษ์อยู่ 
ครูขวัญฤทัย โพธิเสน 

ม.๔ ม.๔-๖/๑ การเขียนสื่อสาร
ในรูปแบบต่างๆ 
 

•การเขียนสื่อสารใน
รูปแบบบรรยาย 

การเขียน
สื่อสารใน
รูปแบบ
บรรยาย 

✓ 
 

 ครูพรเพ็ญ สว่างโชติ 
ครูขวัญฤทัย โพธิเสน 

ภาษาไทย 
 

ท ๒.๑ ม.๕ ม.๔-๖/6 ผลิตงานเขียนของ
ตนเองในรูปแบบต่างๆ 

•การเขียนในรูปแบบแบ
ต่างๆ 

การเขียน
รายงานเชิง
วิชาการ 

 ✓ 
 

ครูพรทิพย์ วงษ์ชัย 

 



๒๑๖ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 4          
๖.๑เอกสารเช่น
หนังสือแผ่นพับ
ซีดี 

ภาษาไทย 
(เขียน
บรรยาย) 

ท  ๒.๑ ม.๖ ม.๔-๖/๑ การเขียนสื่อสาร
ในรูปแบบต่างๆ 
 

•การเขียนสื่อสารใน
รูปแบบต่างๆ 

การเขียน
แผ่นพับ 

 ✓ 
 

ครูปุณฑรา บัวงาม 

คณิตศาสตร์ 
(ใบงาน) 

ค๑.๓ ม.๑ ม.๑/2 นำความรู้สมบัติของ
จำนวนนับเกี่ยวกับจำนวน
เต็มไปใช้แก้ปัญหาได้ 
ม.๑/3 เขา้ใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิง
เส้นในการแก้ปญหา
คณิตศาสตร์ 
และปญหาในชีวิตจริง 

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
 

-คู่อันดับ
และกราฟ 

✓ 
 

 ครูนิรมล เหลืองพิศาลพร 
ครูพรทิพย์ ธรรมลังกา 

ครูปริศนา วิโนสุยะ 

คณิตศาสตร์ 
(ใบงาน) 

ค ๒.๑ ม.๒ ม.๒/๑ ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องพ้ืนที่ผิวของปริซึมและ
ทรง กระบอกในการ
แก้ปัญหาคณิต ศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 
ม.๒/2 ประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องปริมาตรของปริซึมและ
ทรง กระบอกในการ
แก้ปัญหาคณิต ศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

• พ้ืนที่ผิวและปริมาตร 
 

- การหา
พ้ืนที่ 

✓ 
 

 ครูเอกพงษ ์มูลแก้ว 
ครูดิฐษ์ยนัส ชนะชัย 

 



๒๑๗ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 4          
๖.๑เอกสารเช่น
หนังสือแผ่นพับ
ซีดี 

คณิตศาสตร์ 
(ใบงาน) 

ค 5.1 ม.3 ตัวชี้วัดที่ ม.3/3 นำเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบที่
เหมาะสม อ่าน แปล
ความหมายและวิเคราะห์
ข้อมูล จากการนำเสนอ
ข้อมูลได้ 

• การนำเสนอข้อมูล การนำเสนอ
ข้อมูล 

 ✓ 
 

ครูปณัฐชา แดงไฝ 

คณิตศาสตร์ 
(ใบงาน) 

ค 1.2 ม.4 ม.๔-๖/1  ใช้ฟังก์ชันและ
กราฟของฟังก์ชันอธิบาย 
สถานการณ์ที่กำหนด 

ฟังก์ชัน  
ฟังก์ชันและกราฟของ
ฟังก์ชัน (ฟังก์ชันเชิงเส้น
ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชัน
ขั้นบันได ฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียล) 

คู่อันดับ  ✓ 
 

ครูนิษฐา ลิขิตสถาพร 

คณิตศาสตร์ 
(ใบงาน) 

ค3.๑ ม.๕ ม.๔-๖/1  เขา้ใจและใช้
ความรู้ทางสถิติในการ
นำเสนอข้อมูล และแปล
ความหมายของค่าสถิติ 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

สถิติ • ค่ากลาง
ของข้อมูล 
 

 ✓ 
 

ครูจิราภรณ์ ธรรมลังกา  
ครูธีรวุฒิ อภิปรัชญาฐิติกุล 
ครูสมรภูมิ อ่อนอุ่น 

คณิตศาสตร์ 
(ใบงาน) 

ค๔.๑ ม.๖ ม.๔-๖/๕ หาผลบวกของ
อนุกรมอนันต์ได้ และนำ
ความรู้เรื่องลำดับและ
อนุกรมไปใช้แก้ปัญหาได้ 

พีชคณิต -ลำดับเลข
คณิต 

✓ 
 

 ครูกาญจนา ด้วงนา 

 



๒๑๘ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 4          
๖.๑เอกสารเช่น
หนังสือแผ่นพับ
ซีดี 

วิทยาศาสตร์ 
(ใบงาน) 

ว ๓.๒ ม.1 ม.๑/๒ อธิบายปัจจัยที่มผีล
ต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูลที่รวบรวม
ได ้

-ลมฟ้าอากาศ เป็นสภาวะของอากาศ
ในเวลาหนึ่งของพื้นที่หน่ึงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ ได้แก่
อุณหภูมิอากาศ ความกดอากาศ ลม 
ความช้ืนเมฆ และหยาดน้ำฟ้า โดย
หยาดน้ำฟ้าที่พบบ่อยในประเทศไทย
ได้แก่ ฝน องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปรมิาณรังสีจากดวง
อาทิตย์และลักษณะพื้นผิวโลกส่งผล
ต่ออุณหภมูิอากาศอุณหภูมิอากาศและ
ปริมาณไอน้ำส่งผลต่อความช้ืน ความ
กดอากาศส่งผลต่อลม ความช้ืน 

อุณหภูมิอากาศ  ✓ ครูสุพิน พลนริันดร ์

วิทยาศาสตร์  
  (ใบงาน) 

ว๒.๒ ม.๒ ม.๒/๑ พยากรณ์การ
เคลื่อนที่ของวัตถุท่ีเป็นผล
ของ แรงลัพธท์ี่เกิดจากแรง
หลายแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ 
ในแนวเดียวกันจากหลักฐาน
เชิงประจักษ ์

• แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์เมื่อมีแรง
หลาย ๆ แรง กระทำต่อวัตถุแล้วแรง
ลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถมุีค่า เป็นศูนย์
วัตถุจะไม่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 
แต่ถ้าแรงลัพธ์ท่ีกระทำต่อวัตถุมีคา่ไม่
เป็นศูนย์ วัตถุจะเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที ่

ตำแหน่งของ
วัตถ ุ

 ✓ 
 

ครูสมคิด แดงอาสา 
ครูประภาพรรณ จันทร์พรม 

วิทยาศาสตร์ 
(แผ่นพับ) 

ว๔.๒ 
 

ม.๒ ม.๒/๔. ใช้เทคโนโลยีในการ
สร้าง จัดเกบ็ เรียกใช้ข้อมูล 

ตามวัตถุประสงค์ 

ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
ช่วยในการทำงาน 

-การสร้าง
เอกสารแบบ
คอลัมน์ 

✓  ครูพุธชาติ มั่นเมือง 



๒๑๙ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 4          

๖.๑เอกสารเช่น
หนังสือแผ่นพับ
ซีดี 

วิทยาศาสตร์ 
(ใบงาน) 

ว๑.๒ 
 
 

 

ม.๓ 
 
 
 

ม.๓/๑สำรวจและอธิบาย
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่นที่ทำให้
สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้
อย่างสมดุล   
 
 

•ความหลายหลายทางชีวภาพ - ความหลาย
หลายทาง
ชีวภาพใน
ท้องถิ่น 

 ✓ 
 

ครูกรรณิกา สยีะ 

วิทยาศาสตร์ 
(ใบงาน) 

- ม.4 ๑.คำนวณความเข้มข้น
ของสารละลายในหน่วย
ต่าง ๆ  
๒.อธิบายวิธีการและ
เตรียมสารละลายให้มี
ความเข้มข้นในหน่วยโม
ลาริตีและปริมาตร
สารละลายตามที่กำหนด 
๓. คำนวณปริมาณของ
สารในปฏิกิริยาเคมีที่
เกี่ยวข้องกับความเข้มข้น
ของสารละลาย 
 
 

การเตรียมสารละลายให้มีความ
เข้มข้นและปริมาตรของ
สารละลายตามที่กำหนด ทำได้
โดยการละลายตัวละลายที่เป็น
สารบริสุทธิ์ในตัวทำละลาย หรือ
นำสารละลายที่มีความเข้มข้นมา
เจือจางด้วยตัวทำละลาย โดย
ปริมาณของสารที่ใช้ขึ้นอยู่กับ
ความเข้มข้นและปริมาตรของ
สารละลาย 

ความเข้มข้น
ของ

สารละลาย 

✓  ครูอัญชลี เกดิแสง 

 



๒๒๐ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 4          
๖.๑เอกสารเช่น
หนังสือแผ่นพับ
ซีดี 

วิทยาศาสตร์ 
(ใบงาน) 

ว ๒.๑ ม.๔ 
 

ม.๔-๖/๑ อธิบายดุลยภาพของ
ระบบนิเวศ 
 

• ระบบนิเวศในธรรมชาตจิะมี
ความสมดุลได้กต็่อเมื่อมสีภาพ 
แวดล้อมตา่งๆ ที่เอื้ออำนวย
ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
ชนิดต่างๆในระบบนเิวศ จน
ทำให้เกิดความหลากหลาย
ของระบบนิเวศในโลก 

- ระบบนิเวศ  ✓ 
 

ครูชานนท์ คำปิวทา 

วิทยาศาสตร์ 
(ใบงาน) 

- ม.4 ๕.สืบค้นข้อมูล อภิปรายและ
อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของ
ส่วนประกอบภายในเซลล์ที่ศึกษา
ด้วย 
กล้องจุลทรรศน ์

เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานท่ีเล็ก
ทีสุ่ดของสิ่งมีชีวิต การศึกษา
เซลล์ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ 
ภายในเซลล์มสีารพันธุ กรรม
และเมทาบอลิซมึ ทำให้
สิ่งมีชีวิตดำรงอยูไ่ด้ เซลล์มีการ
จัดระบบการทำงานภายใน
โครงสร้างของเซลล ์

การใช้กล้อง
จุลทรรศน์ 

✓ 
 

 ครูอรวรรณ  จันทร์บตุร 

วิทยาศาสตร์ 
(คอมพิวเตอร์) 
ป้ายฯ 

- ม.๔-
๖ 

(ม.๔) 

ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงาน
หรือโครงงานอย่างมีจติสำนึกและ
ความรับผิดชอบ 

•การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้าง
ช้ินงานหรือโครงงานตาม
หลักการทำโครงงาน 

- การร่างป้ายชื่อ
พรรณไม้ด้วย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

 ✓ 
 

ครูนิภา แหวเมือง 

วิทยาศาสตร์ 
(ชีววิทยาเพ่ิมเติม) 
(ใบงาน) 

- 
 

ม.๕ 
 
 
 

- สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย
และสรุปเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของพืช 
โครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอก 
การแลกเปลี่ยนแกส๊และการคาย
น้ำ และกระบวนการลำเลียง 

•ศึกษาเกี่ยวกับการดำรงชีวิต
ของพืช โครงสร้างและหน้าท่ี
ของพืชดอก เนื้อเยื่อพืช 
อวัยวะของพืชจากรากลำต้น
และใบ 

-โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืชดอก 
 

✓ 
 

 ครูพิมลวรรณ น้อยท่าช้าง 



๒๒๑ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 4          
๖.๑เอกสารเช่น
หนังสือแผ่นพับ
ซีดี 

วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์เพ่ิมเติม) 
(ใบงาน) 
 
 
 

 ม.๕ ทำการทดลองเกี่ยวกับทัศน
อุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องฉาย
ภาพนิ่งกล้องจุลทรรศน์ และ
กล้องโทรทัศน์ และนำความรู้
เรื่องเลนส์ไปอธิบายการ
ทำงานทัศนอุปกรณ์ได้ถูกต้อง 

- -ทัศนูปกรณ์ ✓  ครูปัทมา ภู่สวาสดิ์ 

วิทยาศาสตร์ 
(คอมพิวเตอร์)
ถ่ายภาพ 

- ม.๕ สามารถสร้างเอกสารแบบ
คอลัมน์ได้ 

•การปรับแต่งภาพ 
• การจัดองค์ประกอบ

ของรูปภาพ  

-การแต่งภาพ 
 

✓ 
 

 ครูปริญญา กองทอง 

วิทยาศาสตร์ 
(ใบงาน) 
 

ว ๓.๒ ม.6 อธิบายโครงสร้างและ บอก
สมบัติและการทดสอบ
คาร์โบไฮเดรตได้ 

- -คาร์โบไฮเดรต  ✓ ครูณัฐธิดา ศรีพุ่ม 

วิทยาศาสตร์ 
(ชีววิทยาเพ่ิมเติม) 
 (ใบงาน) 
 

- ม.๖ -สืบค้นข้อมูล อภิปราย และ
อธิบายการศึกษาความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต การ
จัดการหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต 
ชื่อของสิ่งมีชีวิตและการระบุ
ชนิด 
 
 
 

- -การศึกษาความ
หลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต 
 

✓ 
 

 ครูกิตติพงศ์ สริิมลูเครือ 



๒๒๒ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 4          
๖.๑เอกสารเช่น
หนังสือแผ่นพับ
ซีดี 

วิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์เพ่ิมเติม) 
 

 ม.6 อธิบายสภาพสมดุลของวัตถุ
และวิเคราะห์สภาพสมดุล
ตามเงื่อนไขของสมดุล 

 สภาพยืดหยุ่น  ✓ ครูนันทิยา จันทร์ถ ี

สังคมศึกษาฯ(ผัง
ภูม)ิ 
 
 

ส ๕.๑ 
 

ม.๒ 
 

ม.๒/๑ เลือกใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร   (ลูกโลก แผนท่ี 
กราฟ แผนภูม)ิ    ในการสืบค
นขอมูล         เพื่อวิเคราะห
ลักษณะ      ทางกายภาพและ
สังคม ของประเทศไทยและ
ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและ  
โอเชียเนีย 

•เครื่องมือทางภูมิศาสตร 
(ลูกโลก แผนที่กราฟ 
แผนภูมิ ฯลฯ) ที่แสดง
ลักษณะทางกายภาพ และ
สังคมของประเทศไทยและ
ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

-เลือกใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ 
 

 ✓ 
 

ครูดำรงพล  กิตติรัตนวศิน 

 สุขศึกษาฯ 
แผ่นพับ 

พ ๔.๑ ม.๑ ม.๑/๑ เลือกกินอาหารที่
เหมาะสมกับวัย 

หลักการเลือกอาหารที่
เหมาะสมกับวัย 

-สรรพคุณ 
สมุนไพร 

 ✓ ครูอรสา ดำนิล 

 สุขศึกษาฯ 
แผ่นพับ 

พ๑.๑ ม.๒ ม.๒/๑ อธิบายการเปลี่ยนแปลง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาในวัยรุน่ 

การเปลี่ยนแปลงด้าน
ร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาใน
วัยรุ่น 

-วัยรุ่นกับการ
เปลี่ยนแปลง 
 

 ✓ ครูอานนท์ ชลธีระเสถียร 

 สุขศึกษาฯ 
แผ่นพับ 

พ ๔.๑ 
 

ม.๔-
๖ 
(ม.๔) 

ม.๔-๖/๒วิเคราะห์อิทธิพล
ของสื่อโฆษณา เกี่ยวกับ
สุขภาพเพ่ือการเลือกบริโภค 

•อิทธิพลของสื่อโฆษณา
เกี่ยวกับสุขภาพและการ
เลือกบริโภคอย่างฉลาด
และปลอดภัย 

-สื่อสุขภาพ 
 

 ✓ 
 

ครพูงษ์วัฒน์ เกตุด้วง 



๒๒๓ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 4          
๖.๑เอกสารเช่น
หนังสือแผ่นพับ
ซีดี 

ศิลปะ 
ใบงาน 

ศ๓.๑ 
 

ม.๒ ม.๒.๑ ออกแบบและ
สร้างสรรค์อุปกรณ์และเครื่อง
แต่งกายเพ่ือแสดงนาฏศิลป์
และละครที่มาจากวัฒนธรรม
ต่างๆ 
 
 
 

•องค์ประกอบของ
นาฏศิลป์และละคร 
 

-การออกแบบ
เครื่องแต่งกาย
แนวสร้างสรรค์ 
 

 ✓ 
 

ครูภัทราพร วงษ์วาท 

การงานอาชีพฯ (ใบ
งาน) 

ง ๑.๑ 
 

ม.๓ 
 

ม.3/3 มีทักษะการจัดการใน
การทำงาน 
 
 
 

•การปลูกพืช ขยายพันธุ์
พืช 
 

-การปลูกไม้ใช้
สอยและไม้ยืนต้น 

✓ 
 

 ครูขณิตฐา ต๋าแปง 

การงานอาชีพฯ
(คอมพิวเตอร์) 

 
 

ง ๑.๑ 
 

ม.๔-
๖ 

(ม.๖) 
 

ม.๔-๖/ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศนำเสนองานใน
รูปแบบที่เหมาะสมตรงตาม
วัตถุประสงค์ของงาน 
 
 
 

•ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นำเสนองานในรูปแบบที่
เหมาะสมโดยพิจารณา
วัตถุประสงค์ของงาน 

- ทำป้ายชื่อพรรณ
ไม้สมบูรณ์โดยใช้
โปรแกรม 
Microsoft 
PowerPoint 
 
 
 

✓ 
 

 ครูวัชระ วงษ์ด ี

 



๒๒๔ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 4          
๖.๑เอกสารเช่น
หนังสือแผ่นพับ
ซีดี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 
(ใบงาน) 

ต๑.๑ 
ต3.๑ 

 

ม.๑ ม.๑/๓ เลือก/ระบุ 
ประโยคและข้อความ ให้
สัมพันธ์กับ สื่อที่ไม่ใช่
ความเรียง (non-text 
information)   ที่อ่าน   
ม.๑/๑ ปฏิบัติตามคำสั่ง 
คำขอร้อง  คำแนะนำ 
และ คำชี้แจงง่ายๆ  ที่
ฟังและอ่าน 
 

▪ คำสั่ง  คำขอร้อง คำแนะนำ 
และคำชี้แจงในการทำอาหารและ
เครื่องดื่ม การประดิษฐ์ การใช้ยา/
สลากยา  การบอกทิศทาง  ป้าย
ประกาศต่างๆ  หรือการใช้อุปกรณ์  
▪ ประโยค หรือข้อความ และ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม 
อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ  
การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ 
การศึกษาและอาชีพ  การเดินทาง
ท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

-Place  ✓ 
 

 ครูศิริวรรณ   เสือสุวรรณ 

ภาษา 
ต่างประเทศ 
(ใบงาน) 

ต๒.๑ ม.๒ ม.๒/๑  ใช้ภาษา  น้ำเสียง 
และกิริยาท่าทาง  เหมาะ
กับบุคคลและโอกาส ตาม
มารยาทสงัคม และ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 

คำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจง 
และคำอธิบาย เช่น  
การทำอาหารและเครื่องดื่ม  
การประดิษฐ์  การใช้ยา/สลาก
ยา การบอกทิศทาง  การใช้
อุปกรณ์ 

-part of 
my 
favorite 
plant 

 ✓ 
 

ครูภสัราภรณ์ วงศ์ใหญ ่

 



๒๒๕ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 4          
๖.๑เอกสารเช่น
หนังสือแผ่นพับ
ซีดี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 
(ใบงาน) 

ต๔.๒ ม.๓ ม.๓/๑ ใช้ภาษาต่าง ประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุป
ความรู้/ข้อมูลต่างๆจากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ  

การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนชุมชนและ
ท้องถิ่น เช่น การทำแผ่นปลิว 
ป้ายคำขวัญ การนำเสนอข้อมูล
ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 

-Introduce 
oneself to a 
group 

 ✓ 
 

ครูนิตติยา กันหา 

ภาษา 
ต่างประเทศ 
(ใบงาน) 

ต๑.๑ ม.๔ ม.๔-๖/๔ จับใจความสำคัญ  
วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความและ
แสดงความคิดเห็นจากการฟังและ
อ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี
พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ 

เรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี 
การจับใจความสำคัญ  การสรุป
ความ การวิเคราะห์ความการ
ตีความ การใช้skimming/ 
scanning/guessing/context 
clue ประโยคที่ใช้ในการแสดง
ความคิดเห็น  การให้เหตุผล
และการยกตัวอย่าง 
 

-Tree   ✓ 
 

ครูทองแข อุ่นเรือน 

 



๒๒๖ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 4          
๖.๑เอกสารเช่น
หนังสือแผ่นพับ
ซีดี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 
(ใบงาน) 

ต๑.๓ 
 
 

ม.๕ ม.๔-๖/1 ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป 
และแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและนำเสนอด้วย
การพูดและเขียน 

การค้นคว้า/การสืบค้น การบันทึก 
การสรุป  การแสดงความคิดเห็น 
และนำเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรยีนรู้
ต่างๆ 

-My favorite 
tree 

 ✓ ครูชูชาติ จารึก 

ภาษา 
ต่างประเทศ 
(ใบงาน) 

ต๑.๑ ม.๖ ม.๔-๖/๑ พูดและเขียนนำเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ 
ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็น
ต่างๆตามความสนใจของสังคม 

การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ เรื่อง
และประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของ
สังคม เช่น การเดินทาง การฟังเพลง
การรับประทานอาหาร การเล่นกีฬา/
ดนตรี การดูภาพยนตร์ การเลี้ยงสัตว์
การอ่านหนังสือ การศึกษาการ
ท่องเท่ียว สภาพสังคมเศรษฐกิจ   

-The life for 
plant 

 ✓ ครูมลสิการ ก๋าคำ 

๖.๒บรรยายเช่น
การเล่านิทาน
อภิปรายสัมมนา 

สังคมศึกษา
ฯ(เล่า
นิทาน) 

ส3.๑ 
 
 
 
 
 

ม.๑ ม.๑/๓ อธิบายความเป็นมา หลักการ 
และความสำคัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 

▪ ความหมายและความเป็นมาของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

▪ ความเป็นมาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รวมทั้งโครงการตามพระราชดำร ิ

-เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ 
การสำรวจ 
ศึกษา 
วิเคราะห์
สภาพพ้ืนที่ 

 ✓ ครูสภุัชชา พรหมแก้ว 

 



๒๒๗ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 4          
๖.๒บรรยายเช่น
การเล่านิทาน
อภิปรายสัมมนา 

สังคมศึกษาฯ
(เล่านิทาน) 

ส๕.๒ 
 
 

ม.๓ ม.๓/๒ วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวปีอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้ 

▪ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้ 

▪ ผลกระทบต่อเนื่องของ    
สิ่งแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้ที่มีต่อประเทศไทย 

-แนวทางการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน
ทวีปอเมริกา
เหนือและ
อเมริกาใต้ 

 ✓ ครูดำรงพล กิตติรัตนวศิน 

สังคมศึกษาฯ
(อภิปราย) 

ส ๒.1  ม.4 ม.4-6/3  
ปฏิบัติตนและมสี่วนสนบัสนนุให้
ผู้อื่นประพฤตปิฏิบัติเพื่อเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติและ
สังคม 

• คุณลักษณะพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสงัคมโลก 

• การมีส่วนร่วมในการป้องกัน 
แก้ไขปัญหา เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง 
สิ่งแวดล้อม 

-พลเมืองดี    ✓ ครูกฤษณา อุดมโภชน ์
ครูนงนุช  จันทร์สายทอง 

สังคมศึกษาฯ
(อภิปราย) 

ส ๕.๒ ม.๔-๖ 
(ม.๕ ) 

ม.๔-๖/๕ เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กบัสภาพ แวดล้อม
ทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตสำนกึ
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

•แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน 

•แนวทาง  
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 ✓ 
 

ครูนุสรา วัตละยาน 

 

 



๒๒๘ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 4          
๖.๒บรรยายเช่น
การเล่านิทาน
อภิปรายสัมมนา 

สังคมศึกษาฯ
(อภิปราย) 

ส๑.๒ ม.๔-
๖/๑ 
(ม.๖) 

ม.๔-๖/๓ ระบุแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของ
โลก 
 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

 ✓ ครูปวิน เกษวงศ์รอต 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

(อภิปราย) 

พ๑.๑ ม.๓ ม.๓/๑ เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาแต่ละช่วงของชีวิต 

การเปลี่ยนแปลง ด้านร่างกาย  
จติใจ  อารมณ์ สังคม  และ
สติปัญญาในแต่ละวัย 
-  วัยทารก        -  วัยก่อนเรียน 
-  วัยเรียน         -  วัยรุ่น 
-  วัยผู้ใหญ ่
-  วัยสูงอายุ 
 

-แต่ละวัยก็
เปลี่ยนไป 
และสุขภาพ
ของผู้บริโภค 

 ✓ ครูรัตนา พูลภักด ี

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

(อภิปราย) 

พ๔.๑ ม.๕ ม.๔-๖/๑ วิเคราะห์บทบาทและ
ความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในชุมชน 
 

บทบาทและความรับผิดชอบของ
บุคคล ที่มีต่อการสร้างเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรคใน
ชุมชน 

-สรรพคุณ
สมุนไพร 

 ✓ ครูศิวพร แพทย์ขิม 

 

 



๒๒๙ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 4          
๖.๒บรรยายเช่น
การเล่านิทาน
อภิปรายสัมมนา 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

(สนทนา) 

พ๔.๑ ม.๖ ม.๔-๖/๑ วิเคราะห์บทบาทและ
ความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในชุมชน 
 
 

บทบาทและความ
รับผิดชอบของบุคคล ที่มี
ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคใน
ชุมชน 

-สุขภาพของ
ผู้บริโภค 
 

 ✓ ครูยุพิน มาคง 

๖.๓ศิลปะเช่น
การแสดงศิลปะ
พ้ืนบ้านละครร้อง
เพลงภาพวาดทาง 
พฤกษศาสตร์ 

ศิลปะ 
(ผังภูมิ) 

ศ๑.๑ 
 
 
 

ม.๑ 
 
 
 

ม.๑/๕ออกแบบรูปภาพ  สัญลักษณ์
หรือกราฟิกอ่ืนๆในการนำเสนอ
ความคิดและข้อมูล 
 
 
 

•การออกแบบรูปภาพ  
สัญลักษณ์หรืองานกราฟิก 
 
 

- การ
ออกแบบ
สัญลักษณ์ 

 ✓ 
 

ครูศิริภัทร จันทมงคล 

ศิลปะ 
(ร้องเพลง) 

ศ ๒.๑ ม.๓ ม.๓/๗ นำเสนอหรือจัดการแสดง
ดนตรี ที่เหมาะสมโดยการบูรณา
การกับสาระฯอ่ืนๆ 
 
 

• การจัดการแสดงดนตรี
ในวาระต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 

-การแสดง
ดนตรี 

 ✓ ครูจิตติ ทองจิตติ 



๒๓๐ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 4          
๖.๓ศิลปะเช่น
การแสดงศิลปะ
พ้ืนบ้านละครร้อง
เพลงภาพวาดทาง 
พฤกษศาสตร์ 

ศิลปะ 
(ภาพวาด) 

ศ๑.๑ ม.๔ ม.๔-๖/๑๑ วาดภาพระบายสีเป็น
ภาพล้อเลียนหรือภาพการ์ตูน เพ่ือ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
สังคมในปัจจุบัน 
 
 
 

การสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ประเภทการ
เขียนภาพการ์ตูน 

-การ
สร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์
ประเภท
การ์ตูน 

 ✓ 
 

ครูเสาวนีย์ ธนสัมปัตติ 

ศิลปะ 
(ร้องเพลง) 

ศ๒.๑ ม.๕ ม.๔-๖/๕ ร้องเพลง หรือเล่นดนตรี
เดี่ยวและรวมวงโดยเน้นเทคนิคการ
แสดงออก และคุณภาพของการ
แสดง 
 

เทคนิค และ การถ่ายทอด
อารมณ์เพลงด้วยการร้อง 
บรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยว
และรวมวง 

-ดนตรี
ประกอบการ
อนุรักษ์พรรณ
ไม้ 

 ✓ 
 

ครูภูวรัต เวียงนาค 

ศิลปะ 
(ละคร) 

ศ๓.๑ ม.๖ ม.๔-๖/๒ สร้างสรรค์ละครสั้นใน
รูปแบบที่ชื่นชอบ 

▪ หลักและวิธีการ
สร้างสรรค์การแสดง  
โดยใช้องค์ประกอบ
นาฏศิลป์และการละคร 

▪ ละครสร้างสรรค์ 
 

-การ
สร้างสรรค์
ละครสั้น 

✓ 
 

 ครูรุ่งเดือน ศิริมิลินทร์ 

 

 

 



๒๓๑ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 4          
๖.๔ นิทรรศการ ศิลปะ ศ๑.๑ ม.๓ ม.๓/๑๑ เลือกงานทัศนศิลป์โดย

ใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นอย่าง
เหมาะสม และนำไปจัด
นิทรรศการ 
 

การจัดนิทรรศการ -การจัด
นิทรรศการ 

 ✓ 
 

ครูอุดมพร ปรีชามานพวงศ ์

การงานอาชีพฯ     ง๑.๑ ม.๑ ม ๑.๑ วิเคราะห์ขั้นตอนการ
ทำงานตามกระบวนการทำงาน 
ม ๑.๒ ใช้กระบวนการกลุ่มในการ
ทำงานด้วยความเสียสละ 
ม ๑.๓ ตัดสินใจแก้ปัญหาการ
ทำงานอย่างมีเหตุผล 

▪ การออกแบบและตกแต่ง
กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง 
โดยบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

▪ ๒. ขั้นตอนการประดิษฐ์
กรอบรูปดอกไม้ทับแห้ง 

▪ ๓. การจัดแสดงผลงาน
หรือนิทรรศการ 

-การตกแต่ง
กล่องทิชชูจาก
เมล็ดพืช 
 

✓  ครูปิยะพร  เกษวงศ์รอต 

ง ๑.๑  ม.
2 

ม 2/๑ อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่
มีประสิทธิภาพ 
ม 2/.๒ ใช้ทักษะในการทำงานรว่มกัน
อย่างมีคุณธรรม 
 ม 2/๓ อภิปรายการทำงานโดยใช้
ทักษะการทำงาน โดยใชท้ักษะการ
จัดการเพื่อการประหยัดพลังและ
สิ่งแวดล้อม 

•  การแก้ปัญหาในการ
ทำงาน   

การประดิษฐ์
ดอกไม้จาก
หลอดพลาสติก 

✓ 
 

 ครูนรสิรา  เขม้นการไถ 



๒๓๒ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 4          
๖.๔ นิทรรศการ การงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี 
 

ง๑.๑ ม.๓ ม 3/๑ อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่
มีประสิทธิภาพ 
ม ๓/.๒ ใช้ทักษะในการทำงานรว่มกัน
อย่างมีคุณธรรม 
 ม ๓/๓ อภิปรายการทำงานโดยใช้
ทักษะการทำงาน โดยใชท้ักษะการ
จัดการเพื่อการประหยัดพลังและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

•  การแก้ปัญหาในการ
ทำงาน   

การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 
 
 

✓  ครภูัทรพร ขวัญมั่น 

ง ๑.๑ 
 
 
 
 
 
 

 

ม.๔ 
 
 
 
 

 

ม.๔-๖/๓ มีทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการทำงาน 
 
 
 

• การแก้ปัญหาในการทำงาน 
เช่น 
-  การตัดเย็บและดัดแปลง
เสื้อผ้า 
-  การเก็บ ถนอม และแปรรูป
อาหาร 
 -  การติดต้ัง ประกอบ  
ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้  สิ่งอำนวย  ความ
สะดวก  ในบ้านและโรงเรียน 
 

-การประดิษฐ์
จากผ้าใยบัว 
 
 
 
 
 

✓ 
 

 ครสูุนันทา แสงจันทร์ 



๒๓๓ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 4          
๖.๔ นิทรรศการ การงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี 
 

ง ๑.๑ 
 
 
 
 
 

 

ม.๔-๖ 
(ม.๖ ) 

 
 
 

 

ม.๔-๖/๓ มีทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการทำงาน 
 

 

•  การแก้ปัญหาในการ
ทำงาน  เช่น 

  -  การตัดเย็บและดัดแปลง
เสื้อผ้า 

  -  การเก็บ ถนอม และแปรรูป
อาหาร 

  -  การติดตั้ง ประกอบ  
ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้  สิ่งอำนวย  ความ
สะดวก  ในบ้านและโรงเรียน 
 

-การเย็บ 
 
 
 
 
 

✓ 
 

 ครหูนึ่งนุช เหล็กเพ็ชร์ 

 

หมายเหตุ ครูทุกคนที่จัดการเรียนรู้ในองค์ประกอบที่ ๔ต้องรวบรวมข้อมูลจากองค์ประกอบที่ ๑หรือ๒หรือ๓ และนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา  
ในองค์ประกอบที่ ๕ 

 

 

 

 



๒๓๔ 
  

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา   ๒๕๖๒ 

องค์ประกอบที่ ๕ การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 5          
๑. การนำสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการ
สอน 
 

         

๑.๑ การจัดทำหลักสูตรและการ
เขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ม.๑-๖ - - - - - - 

 

 

 



๒๓๕ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 5          
๑.๒ การจัดเก็บผลการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
- ม.๑-๖       

๒. การเผยแพร่องค์ความรู้          
๒.๑ การบรรยาย สังคมศึกษาฯ - ม. ๓,๖       
๒.๑.๑ การสนทนา 
 

สุขศึกษาฯ,
ภาษาต่าง 
ประเทศ 

- ม. ๒,๕       

๒.๑.๒ การเสวนา - - -       
๒.๑.๓ สัมมนา/อภิปราย สังคมศึกษาฯ,

สุขศึกษา 
- 
- 

ม.๔,๖ 
ม.๓ 

      

๒.๒ การจัดแสดง          
๒.๒.๑ จัดแสดงนิทรรศการ ทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
- 
 

ม.๑-๖ 
 

      

๒.๒.๒ นิทรรศการประกอบ
บรรยายสรุป 

วิทยาศาสตร์ - 
 

ม.๔-๖ 
 

      

๒.๒.๓ จัดนิทรรศการเฉพาะเรื่อง/
ประเภท 

 
วิทยาศาสตร์, 
ศิลปะ 
 
 

 
- 

 

 
ม.๑-๖ 

 

      



๒๓๖ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 5          
๓. การจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ การงาน

อาชีพฯ, 
วิทยาศาสตร์ 

        

๓.๑ การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ 
 

        

๓.๒ การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เฉพาะ
เรื่อง 

วิทยาศาสตร์ 
 

        

๓.๓ การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา 

วิทยาศาสตร์         

๔. การใช้ การดูแลรักษา และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์,
การงาน
อาชีพฯ,  
ทุกกลุ่มสาระฯ 
 

- ม.๕ นำผลงานไปพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนได้ 

- - โครงงาน
เทคโนโลยี 

-  ครูปริญ วันธนานนัต ์

 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
(ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่) 
 
 

- ม.๑ - - รวมพลังรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
 

 ✓ 
 

ครูมงคล ใจเย็น 



๒๓๗ 
  

องค์ประกอบ กลุ่มสาระ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง ภาค 
1 

ภาค 
2 

ครูผู้สอน 

องค์ประกอบที่ 5          
๔. การใช้ การดูแลรักษา และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
(ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่) 

- ม.๒ - - รวมพลังรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
 

 ✓ 
 

ครูดำรงพล กิตตริัตนวศิน 

 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
(ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่) 

- ม.๓ - - รวมพลังรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
 

 ✓ 
 

ครูดำรงพล กิตตริัตนวศิน 

 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
(แนะแนว) 

- ม.๔ ๓.๔.๑มีหลักคิดที่เป็น
ระบบ 

- จิตสาธารณะ  ✓ 
 

ครูณัฐสินีย์  ชูประสิทธ์ิ 

 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
(แนะแนว) 

- ม.๕ ๓.๔.๑ ยืดหยุ่นทาง
ความคิดไม่ยึดติดกับสิ่ง
เดิมที่คุ้นเคย 

- แหล่งเรียนรู้
รอบตัว 

 ✓ 
 

ครูดวงเดือน ละมูล 

 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
(แนะแนว) 

- ม.๖ ๓.๔.๔พัฒนาตนเองเพ่ือ
การดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข
และเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

- ภารกิจของฉัน
ในรั้วโรงเรียน 

 ✓ 
 

ครูดวงเดือน ละมูล 

 

 



๒๓๘ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง 
กับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

พืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) 



๒๓๙ 
  

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
บูรณาการพืชศึกษา ( ต้อยติ่งไทย)  ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา   ๒๕62 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง องค์ประกอบ 
ภาษาไทย ท ๔.๑ ม.๑ ม.๑/๕ การแต่งบทร้อยกรอง • กาพย์ยานี ๑๑ การแต่งบทร้อยกรอง 

(กาพย์ยานี ๑๑) 
๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑,๑.๒) 

ท ๔.๑ ม.๒ ม.๒/๓ การแต่งบทร้อยกรอง • กลอนสุภาพ การแต่งบทร้อยกรอง 
(กลอนดอกสร้อย) 

๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑) ,๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑,๑.๒) 

ท 4.1 ม.๓ ม.๓/๖ การแต่งบทร้อยกรอง • โคลงสี่สุภาพ แต่งคำประพันธ์ร้อยกรอง 
ประเภทกาพย์ห่อโคลง 

๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑) ,๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑,๑.๒) 

ท ๔.๑ ม.๔ ม.๔-๖/๔ การแต่งคำประพันธ์
ร้อยกรอง 

• กาพย์ โคลง ร่าย และฉันท์ การแต่งบทร้อยกรอง  
(โคลงสี่สุภาพ) 

๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑) ,๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑,๑.๒) 

ท 4.๑ ม.๕ ม.๔-๖/๔ การแต่งคำประพันธ์
ร้อยกรอง 

• กาพย์ โคลง ร่าย และฉันท์ การแต่งบทร้อยกรอง 
(ร่ายยาว) 

๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๓,๖ (๖.๑) ,๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑,๑.๒) 

ท ๔.๑ 
 
 
 

ม.๖ ม.๔-๖/๔ การแต่งคำประพันธ์
ร้อยกรอง 

• กาพย์ โคลง ร่าย และฉันท์ อินทรวิเชียรฉันท์ 
 
 
 
 

๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑) ,๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑,๑.๒) 

 



๒๔๐ 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง องค์ประกอบ 
คณิตศาสตร์ ค 1.3 ม.๑ 

 
ม.๑/1 เขียนกราฟบนระนาบ
ในระบบพิกัดฉาก 

•กราฟบนระนาบในระบบพิกัด
ฉาก 
 

-การเขียนกราฟของคู่อันดับ ๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๓,๔,๕) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 

ค 2.2 
 

ม.2 ม.๒/3 เข้าใจและใช้ความรู้
เกี่ยวกับการแปลงทาง
เรขาคณิต 
 

• การแปลงทางเรขาคณิต 
 

-การประยุกต์การแปลงทาง
เรขาคณิต 

๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๓,๔,๕) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 

ค 4.๑ ม.๓ ม.๓/๓ การนำเสนอข้อมูล 
 

• การนำเสนอข้อมูล -การนำเสนอข้อมูล ๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๓) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 

ค 1.2 
 
 

ม.๔-๖
(ม.๔) 

ม.๔-๖/1 เข้าใจและวิเคราะห์
แบบรูปความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน 
ลำดับและอนุกรมและนำไปใช้ 
 

• คูอั่นดับ - คู่อันดับ ๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๕) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 

ค ๕.๒ ม.๔-๖
(ม.๕) 

ม.๔-๖/๒ อธิบายการทดสอง
สุ่มเหตุการณ์ ความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์ และนำผลที่ได้
ไปคาดการณ์ในสถานการณ์ท่ี
กำหนดให้ได้ 

• ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ -การทดลองสุ่ม ๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑ 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๓),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 

 ม.๖ เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสม
กับข้อมูลและวัตถุประสงค์ 

•ค่ากลางของข้อมูล 
 
 
 

-การหาค่ากลางของการ
เจริญเติบโตของต้อยติ่งไทย 

๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๓,๔,๕) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 



๒๔๑ 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง องค์ประกอบ 
วิทยาศาสตร์ 

 
ว ๑.๑ ม.๑ ม.๑/8 โครงสร้างของเนื้อเยื่อ

พืชในการลำเลียงน้ำและ
อาหารของพืช 

เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำเป็นกลุ่มเซลล์
เฉพาะเรียงต่อเนื่องกันตั้งแต่ราก 
ลำต้น จนถึงใบ ทำหน้าที่ ในการ
ลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร 

-การลำเลยีงน้ำและอาหารของ
พืชศึกษา  
 

๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๗,๘),๒(๑) 
๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 

ว ๑.๑ 
 
 
 

ม.๒ ม.๒/๕ การบริโภคอาหาร  
จำเป็นต้องให้ได้สารอาหารที่
ครบถ้วนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับเพศและวัยและ
ได้รับปริมาณพลังงานที่
เพียงพอ 

•แป้ง น้ำตาล ไขมัน โปรตีน 
วิตามินซี เป็นสารอาหารที่
สามารถสามารถทดสอบได้ 

-อาหารและสารอาหาร ๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๓,๔,๕,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),7 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 

ว ๑.๒ ม.๓ ม.๓/๔  กระบวนการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม 

•ความหลากหลายทางชีวภาพที่
ทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่อย่างสมดุล 
ขึ้นอยู่กับความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ  ความหลากหลาย
ของชนิดสิ่งมีชีวิต และความ
หลากหลายทางพันธุกรรม 

-การถ่ายทอดลักษณะ 
ทางพันธุกรรม 

๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๓,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 
๒ ลำดับการเรียนรู้ ๙ 

ว ๒.๑ ม.๔-๖ 
(ม.๔) 

 

ม.๔-๖/1 การวัดและรายงาน
ผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์
ของต้นต้อยติ่งไทย 

ระบบนิเวศในธรรมชาติจะมีความ
สมดุลได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ที่เอ้ืออำนวยต่อการ
ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ
ในระบบนิเวศ จนทำให้เกิดความ
หลากหลายของระบบนิเวศในโลก 
 

- นิเวศวิทยาของต้อยติ่งไทย 
 
 
 
 
 

๒ ลำดับการเรียนรู้ ๑ 
๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 
 



๒๔๒ 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง องค์ประกอบ 
วิทยาศาสตร์ 

 
- 
 
 
 
 
 

ม.๕ สืบค้นข้อมูล  ทดลอง อภิปราย 
และสรุปเก่ียวกับเนื้อเยื่อพืช 
โครงสร้างและหน้าที่ของพืช
ดอก  การแลกเปลี่ยนแก๊สและ
การคายน้ำ และกระบวนการ
ลำเลียง 

- 1.โครงสร้างและหน้าที่ของ
พืชดอก 
 
 

๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๗,๘) 
๓ ลำดับการเรียนรู้ ๒(๑,๒,๓,๔) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 

- ม.๕ ทำการทดลองเก่ียวกับ 
ทัศนอุปกรณ์  ได้แก่ เคร่ืองฉาย
ภาพนิ่ง กล้องจลุทรรศน์  และ
กล้องโทรทรรศน์  และนำ
ความรู้เรื่องเลนส์ไปอธบิายการ
ทำงานทัศนอุปกรณ์ได้ถูกต้อง 

- ทัศนูปกรณ์ (วิชาเพ่ิมเติม) 
ศึกษาโครงสร้างภายในและ
ภายนอกของพืชศึกษาโดย
ใช้ทัศนูปกรณ์ (กล้อง
จุลทรรศน์) 

๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๓,4,5,7,8) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 

- ม.๖ สืบค้นข้อมูล อภิปราย และ
อธิบายการศึกษาความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต การ
จัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต 

- -การศึกษาความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต 

๑ ลำดับการเรียนรู้ 9 
๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๕,๗,๘),6 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑) 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 

- ม.๖ อธิบายโครงสร้างและ บอก
สมบัติและการทดสอบ
คาร์โบไฮเดรตได้ 

- -คาร์โบไฮเดรต ๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๓,4,5,7,8) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 

 ม.๖ อธิบายสภาพยืดหยุ่นและ
ลักษณะการยืดและหดตัวของ
วัสดุที่เป็นแท่ง เมื่อถูกกระทำ
ด้วยแรงค่าต่าง ๆ  

1. สมบตัิที่วัสดุเปลีย่นรูปและกลบัสู่
รูปเดมิ เมื่อหยดุ ออกแรงกระทำ
เรียกว่า สภาพยืดหยุ่น ถ้ายัง ออกแรง
ต่อไป วัสดจุะขาดหรือเสียรูปอย่าง
ถาวร 

สภาพยืดหยุ่น ๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๓,7,8) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 



๒๔๓ 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง องค์ประกอบ 
สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
ส 1.1 

 
 
 
 
 

ม.๑ ม.๑/๓ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ความหมายและ
ความเป็นมาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

•ความสำคัญ คุณค่า และ
ประโยชน์ของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 
 

-ความสำคัญ คุณค่า และ
ประโยชน์ของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต่อ
สังคมไทย 

๑ลำดับการเรียนรู้ ๔ 
๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.2),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 

ส 5.๓ ม.๒ ม.๒/๓ การศึกษาความรู้เรื่อง
ภูมิปัญญาในการรักษาคนไข้ 
 

•ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยอยุธยาและธนบุรีและอิทธิพล
ของภูมิปัญญา 
 
 

-ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ไทยในการบำบัดคนไข้ 

๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๒,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 

ส ๕.๒ 
 

ม.๓ 
 

ม.๓/๒ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

•ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  
 
 
 

-ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  

๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๓,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑).๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒),   
                         2(2.1) 

ส 1.1 
 
 
 
 

 

ม.๔-๖ 
(ม.๔) 

 

ม.๔-๖/๓การมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง สิ่งแวดล้อม 
 

• มีส่วนร่วมในการ 
ป้องกันแก้ไขปัญหา 
เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง  
สิ่งแวดล้อม 
 
 

วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ ๔ หรือหลักคำสอน
ของศาสนาที่ตนนับถือ 

๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๓,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.2),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 



๒๔๔ 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง องค์ประกอบ 
สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
ส 5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.๔-๖ 
(ม.๕ ) 

ม.๔-๖/๓ 
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย 

•สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย 
• การสืบทอดและเปลี่ยนแปลง
ของวัฒนธรรมไทย 
•แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทยและการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ 
•วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑ ลำดับการเรียนรู้ ๔ (หน้า 1) 
๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๒ หน้า๑,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.2),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 

ส ๑.๒ 
 

ม.๔-๖ 
(ม.๖) 

 

ม.๔-๖/๑การนำหลักธรรมคำ
สอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข เป็นผู้กระทำ
ความดี พฒันาตนเองอยู่เสมอ 
รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมและส่วนรวม 

•การบำเพ็ญตนให้เป็น 
ประโยชน์ต่อครอบครัว  
ชุมชน ประเทศชาติ และ 
โลก 

-การบำเพ็ญตนให้ 
เป็นประโยชน์ต่อ 
ครอบครัว ชุมชน 
 ประเทศชาติ 

๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๓,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.2),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒),   
                         2(2.1) 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

พ ๔.๑ 
 

ม.๑ 
 

ม.๑/๑ เลือกกินอาหารที่
เหมาะสมกับวัย 
 

• หลักการเลือกอาหารที่
เหมาะสมกับวัย 

- หลักการเลือกอาหารให้
เหมาะสม 
 

๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๓,๔,๕,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 

พ ๑.๑ 
 
 

ม.๒ ม.๒/๑ เปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตของวัยรุ่นกับการ
เจริญของต้อยติ่งไทย 

•การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาในวัยรุ่น 

-การเจริญเติบโตของวัยรุ่น 
กับต้อยติ่งไทย   

๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๓,๔,๕,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 



๒๔๕ 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง องค์ประกอบ 
สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
พ ๑.๑ 

 
ม.๓ 

 
ม.๓/๑ ภาวะโภชนาการที่ดี
และมีสุขภาพดี 

•การเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแต่
ละช่วงของชีวิต 
 

- แต่ละวัยก็เปลี่ยนไป 
และสุขภาพของผู้บริโภค 
 

๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๓,๔,๕,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ 6(๖.๒),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 

พ ๔.๑ 
 

ม.๔-๖ 
(ม.๔) 

ม.๔-๖/๒วิเคราะห์อิทธิพล
ของสื่อโฆษณา เกี่ยวกับ
สุขภาพเพ่ือการเลือกบริโภค 

•อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับ
สุขภาพและการเลือกบริโภคอย่าง
ฉลาดและปลอดภัย 
 
 

-สื่อสุขภาพ 
 

๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๓,๔,๕,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 

พ ๔.๑ 
 
 
 
 

ม.๔-๖ 
(ม.๕) 
 
 

ม.๔-๖/1 บทบาท และความ
รับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในชุมชน 
 
 

•บทบาทและความ 
รับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อ 
การสร้างเสริมสุขภาพและ 
การป้องกันโรคในชุมชน 

-สรรพคุณสมุนไพร 
 

๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๓,๔,๕,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 

พ ๔.๑ 
 
 
 
 
 

 

ม.๔-๖ 
(ม.๖) 

 
 

ม.๔-๖/๑ บทบาท และความ
รับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคในชุมชน 
 

•บทบาทและความ 
รับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อ 
การสร้างเสริมสุขภาพและ 
การป้องกันโรคในชุมชน 

-สุขภาพของผู้บริโภค ๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๓,๔,๕,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 



๒๔๖ 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง องค์ประกอบ 
ศิลปะ ศ ๑.๑ 

 
 
 

ม.๑ 
 
 
 

ม.๑/๕ หลักการวาดภาพ
แสดงทัศนียภาพ 
 
 
 
 

•การออกแบบรูปภาพ  
สัญลักษณ์หรืองานกราฟิก 
 
 

- การออกแบบสัญลักษณ์ ๑ ลำดับการเรียนรู้ ๓ 
๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๓),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 
 

ศ ๑.๑ 
 

ม.๒ 
 

ม.๒/๓ เปรียบเทียบแนวคิดใน
การออกแบบงานทัศนศิลป์
ที่มาจากวัฒนธรรมไทยและ
สากล  ออกแบบองค์ประกอบ
ของนาฏศิลป์ได้ 
 
 
 
 

•เทคนิคในการวาดภาพสื่อ
ความหมาย 
 

-การออกแบบชุดระบำ
ต้อยติ่งไทย 
 

๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๓,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๓),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒),   
                        2(2.2) 

ศ ๒.๑ 
 
 
 
 

ม.๓ ม.๓/๗ เทคนิค และ การ
ถ่ายทอดอารมณ์เพลงด้วยการ
ร้อง บรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยว 
และรวมวง 
 
 
 
 

•การจัดการแสดงดนตรีในวาระ
ต่าง ๆ 

-การประพันธ์เพลง ๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๓),๗,๘ 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๓),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒),             
                       2(2.2) 



๒๔๗ 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง องค์ประกอบ 
ศิลปะ ศ ๑.๑ 

 
ม.๔-๖ 
(ม.๔) 

 

ม.๔-๖/๑๑ การสร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์ประเภท การ
เขียนภาพการ์ตูน 
 

•การวาดภาพล้อเลียน 
หรือภาพการ์ตูน 
 

-การสร้างทัศนศิลป์ประเภท
การ์ตูน 
 

๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๓,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๓),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒),   
                        2(2.2) 

ศ 2.๑ 
 

ม.๔-๖ 
(ม.๕) 

 

ม.๔-๖/๕ เทคนิค และ การ
ถ่ายทอดอารมณ์เพลง  ด้วยการ
ร้อง บรรเลงเครื่องดนตรีเดี่ยว 
 

•เทคนิค และ การถ่ายทอด
อารมณ์เพลงด้วยการร้อง บรรเลง
เครื่องดนตรีเดี่ยวและรวมวง 
 

-เพลงต้อยติ่งไทย 
 

๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๓,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๓),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 

ศ ๓.๑ 
 

ม.๔-๖ 
(ม.๖) 

ม.๔-๖/๒ หลักและวิธีการ
สร้างสรรค์การแสดง  โดยใช้
องค์ประกอบนาฏศิลป์และ
การละคร 
 

•ละครสร้างสรรค์ 
- ความเป็นมา 
- องค์ประกอบของละคร
สร้างสรรค์ 

-การสร้างสรรค์ 
ละครสั้น 
 

๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๓,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๓),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒),   
                        2(2.2) 

การงานอาชีพฯ ง ๑.๑ 
 
 
 
 
 
 
 

ม.๑ ม.๑/๑ อภิปรายขั้นตอนการ
ทำงานที่มปีระสิทธิภาพ 
ม.๑/๒ ใช้ทักษะในการทำงาน
ร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
ม.๑/๓ตัดสินใจแก้ปัญหาการ
ทำงานอย่างมีเหตุผล 

•ขั้นตอนการทำงาน เปน็ส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานตามทักษะ
กระบวนการทำงานโดยทำ
ตามลำดับขั้นตอนที่วางไว้ เชน่-การ
ใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกใน
การทำงานบา้น 
-การจัดและตกแต่งห้อง 
- การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง
จากวัสดุท้องถิ่นและวัสดุอ่ืนๆ 
 

- การจัดตกแต่งห้อง ๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๓,๔,๕,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๔),7 
๕ ลำดับการเรียนรู้ 1(1.1,1.๒) 



๒๔๘ 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง องค์ประกอบ 
การงานอาชีพฯ ง 1.๑ ม.๒ 

 
ม.๒/๑,๓  
ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยใน
การทำงาน 

- -การประดิษฐ์ดอกต้อยติ่ง
ไทยจากหลอดพลาสติก 

๓ ลำดับการเรียนรู้๑(๓,๔,๕,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.4),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 

ง 1.๑ 
 

ม.๓ 
 

ม.๓/1-3 สร้างสิ่งของเคร่ืองใช้
หรือวิธีการตามกระบวนการ
เทคโนโลยี อยา่งปลอดภัย 
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด
เป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การ
สร้างต้นแบบและแบบจำลอง
ของสิ่งของเคร่ืองใช้หรือ
ถ่ายทอดความคิดของวิธีการ
เป็นแบบจำลองความคิดและ
การรายงานผล 

•การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือ
วิธีการ  ตามกระบวนการ
เทคโนโลยีจะทำให้ผู้เรียนทำงาน
อย่างเป็นระบบ  สามารถ
ย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย 
 

-การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 

๓ ลำดับการเรียนรู้๑(๓,๔,๕,,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖,๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 

ง 1.๑ 
 

ม.๔-๖ 
(ม.4) 

ม.๔-๖/2,๓,๖,๗ -  สร้างผลงาน
อย่างมีความคิดสรา้งสรรค์                       
และมีทักษะการทำงานร่วมกัน   
- มีทักษะการจัดการในการ
ทำงาน - มีคุณธรรมและ
ลักษณะนสิัยในการทำงาน 
 - ใช้พลังงาน  ทรัพยากร ใน
การทำงานอย่างคุ้มคา่และยัง่ยนื 
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

•  การทำงานเพ่ือการดำรงชีวิต   
เช่น 
•  การทำงานร่วมกัน   เช่น 
-  การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็น
เอกลักษณ์ไทย 
             

-การประดิษฐ์ดอกต้อยติ่ง
ไทยจากผ้าใยบัว 

๓ ลำดับการเรียนรู้๑(๓,๔,๕,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖,๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 



๒๔๙ 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง องค์ประกอบ 
การงานอาชีพ ง ๓.๑ 

 
 

ม.๔-๖ 
(ม.๕) 

ม.๔-๖/๑๑   
ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยใน
การทำงาน 

•ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นำเสนองานในรูปแบบโดย
พิจารณาวัตถุประสงค์ของงาน  

-โครงการเทคโนโลยี ๕ ลำดับการเรียนรู้ 4 

ง ๑.๑ ม.๔-๖
(ม.๖) 

ม.๔-๖/๓ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สร้างชิ้นงานหรือโครงงานและ
มีทักษะการเย็บในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

•  ทักษะการทำงานร่วมกัน เป็น
การทำงานกลุ่ม ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 
อย่างมีความสุข ทำงานอย่างมี
กระบวนการ  
ตามข้ันตอน และฝึกการทำงาน
กลุ่ม เช่น 
- การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็น
เอกลักษณ์ไทย 
- หน้าที่และบทบาทของตนเองที่
มีต่อสมาชิกในครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชน 
 

-การเย็บ 1 ลำดับการเรียนรู้ 8 
๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.4),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ 2(2.2) 

ภาษาต่างประเทศ ต ๑.1 
 

 
 
 
 
 

ม.๑ ม.๑/๔ การค้นคว้าการ
รวบรวม การสรุปและการ
นำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริง  
จากแหล่งเรียนรู้ 
 

•การค้นคว้าการรวบรวม การ
สรุปและการนำเสนอข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 

 

Popping Pod ๓ ลำดับการเรียนรู้๑(๓,๔,๕,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),7 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒)    
                        



๒๕๐ 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง องค์ประกอบ 
ภาษาต่างประเทศ ต3.๒ 

 
ม.๒ 

 
ม.๒/3 สนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่าง 
ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันอย่าง
เหมาะสม 
 

•ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร 
ระหว่างบุคคล เช่น การ 
ทักทาย ฯลฯ 
 

-Parts of Toy Thing Thai 
 

๓ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๓,๔,๕,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 

ต ๔.๒ 
 

ม.๓ 
 

ม.๓/2 การใช้ภาษาต่าง 
ประเทศในการเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรียนชุมชนและ
ท้องถิ่น 
 

•การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและ
ท้องถิ่น เช่น การทำแผ่นปลิว 
ป้ายคำขวัญ การนำเสนอข้อมูล
ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ 
 

-Introduce ต้อยติ่งไทย 
 

๓ ลำดับการเรียนรู้๑(๓,๔,๕,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒), 
                       2(2.1) 

ต ๑.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.๔-๖ 
(ม.๔) 

 

ม.๔-๖/๔ ประเภทของคำ 
(ภาษาจนีเพิ่มเติม) 
ภาษากับความสัมพนัธ์กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 
 

•ฟังและอ่านสารคดี  
บันเทิงคดี  
 
 
 
 
 
 
 
 

-Do you know Toy 
Thing Thai 
 

๓ ลำดับการเรียนรู้๑(๓,๔,๕,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 



๒๕๑ 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง องค์ประกอบ 
ภาษาต่างประเทศ ต ๔.๒ 

 
ม.๔-๖ 
(ม.๕) 

 

ม.๔-๖/๒ การใช้ภาษาอังกฤษ
ในการเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
ของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น/ประเทศชาติ 
 

•การใช้ภาษาอังกฤษในการ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและ
ท้องถิ่น เช่น การทำแผ่นปลิว 
ป้ายคำขวัญ การนำเสนอข้อมูล
ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 

- The advance of Toy 
Thing Thai 
 

๓ ลำดับการเรียนรู้๑(๓,๔,๕,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 

ต 1.1 
 

 

ม.๔-๖ 
(ม.๖) 

ม.๔-๖/4 การสนทนาภาษา
พม่าค้นคว้า  สืบค้น บันทึก 
สรุปแสดงความคิดเห็น และ
นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

•คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย 
คำบรรยาย เช่น ประกาศเตือน
ภัยต่างๆ ยาและการใช้ยา การใช้
อุปกรณ์และสิ่งของ การสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
 

-Medical properties 
from Ruellia siamensis 
J.B. Imlay 
 

๓ ลำดับการเรียนรู้๑(๓,๔,๕,๗,๘) 
๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),๗ 
๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒) 

 
 
 
 
 
 
 



๒๕๒ 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง 
กับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

พืชศึกษา ( ๓ สาระ) 



๒๕๓ 
  

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
บูรณาการพืชศึกษา 3 สาระ (สาระท่ี 3 ประโยชน์แท้แก่มหาชน)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา   ๒๕62 

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง 
ภาค

เรียนที ่
1 

ภาค
เรียนที ่

2 
ครูผู้สอน 

๑. สัมผัสเรียนรู้วงจรชีวิตของชีวภาพ 
๑.1 ศึกษาด้านรูปลักษณ์ 
ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
และความแตกต่างด้าน
รูปลักษณ์ 

วิทยาศาสตร์ ว ๑.๒ ม.๑ ม.๒/๑๑ 
อธิบายการสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศ และไม่อาศัย
เพศของพืชดอก 
 

พืชดอกทุกชนิดสามารถสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศได้และบางชนิด
สามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
ได้ 
 

การสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศ
และไม่อาศัย
เพศของพืช
ดอก 
 

 ✓ ครูนารีนาฏ  จันทมงคล 

คณิตศาสตร์ ค 2.2 ม.๑ ม.๑/1 เข้าใจและใช้
ความรู้ทางเรขาคณิต 
ในการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 
เรขาคณิตสองมิติ 
และรูปเรขาคณิตสามมิติ 

มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 
-หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
-ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า
ด้านข้างด้านบนของรูปเรขาคณิต
สามมิติที่ ประกอบขึ้นจาก
ลูกบาศก์ 

-หน้าตัดรูป
เรขาคณิต 
2 มิติ และ 3 
มิต ิ

  ครูปริศนา  วิโนสุยะ 
ครูพรทิพย์ ธรรมลังกา 
ครูนิรมล เหลืองพิศาลพร 
 

คณิตศาสตร์ ค 2.๑ ม.2 ม.๒/1 เข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับการวัดและ
คาดคะเนสิ่งที่ต้องการวัด 
และนำไปใช้ 

• การวัดและเรขาคณิต -การวัด   ครูเอกพงษ์  มูลแก้ว 
ครูอัญชุลี วาวแวว 
ครูจารุวรรณ ปัญญาคม 
ครูดิษฐ์ยนัส ชนะชัย  



๒๕๔ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง 
ภาค

เรียนที ่
1 

ภาค
เรียนที ่

2 
ครูผู้สอน 

๑.1 ศึกษาด้านรูปลักษณ์ 
ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
และความแตกต่างด้าน

รูปลักษณ์ 

วิทยาศาสตร์ 
 

- ม.5 สืบค้นข้อมูล ทดลอง  
อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับ
เนื้อเยื่อพืช โครงสร้างและ

หน้าที่ของพืชดอก               
การแลกเปลี่ยนแก๊สและ

การคายน้ำ  และ
กระบวนการลำเลียง 

๑. เนื้อเยื่อพืช 
ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเจริญ และ
เนื้อเยื่อถาวรซึ่งพบอยู่ในโครงสร้าง
ทกุส่วนของพืช ทำหนา้ที่แตกตา่ง
กันไปตามตำแหนง่ที่อยู่และ
ลักษณะของเซลล ์
ในเนื้อเยื่อ  
2. ราก ลำต้น และใบเปน็อวัยวะ
พื้นฐานที่สำคัญของพืชดอก โดย
รากทำหน้าที่ยึดลำต้น ดดูนำ้และ
สารอาหาร ลำต้นทำหน้าที่ชูกิ่ง ใบ 
ดอก และผล ส่วนใบทำหน้าที่สร้าง
อาหาร แลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ำ 

3. พืชมีการแลกเปลี่ยนแก๊สและ
การคายน้ำผ่านทางปากใบเป็นส่วน
ใหญ่ การปิด-เปิดของปากใบมีผล
ต่อการลำเลียงนำ้และสารอาหาร

จากรากสู่ลำต้น แลใบ อาหารทีพ่ืช
สร้างขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสงจะถูกลำเลียงไปใช้ยงัสว่น
ต่าง ๆ ของพืชเพื่อการเจริญเติบโต 

โครงสร้างและ 
หน้าที่ของพืช

ดอก 

✓  ครูพิมลวรรณ  น้อยท่าช้าง 



๒๕๕ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง 
ภาค

เรียนที ่
1 

ภาค
เรียนที ่

2 
ครูผู้สอน 

๑.๒ ศึกษาด้านคุณสมบัติ 
ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
และความแตกต่างด้าน
คุณสมบัติ 

วิทยาศาสตร์ 
 

ว๕.๓ ม.4 ๑.คำนวณความเข้มข้น
ของสารละลายในหน่วย
ต่าง ๆ  
๒.อธิบายวิธีการและ
เตรียมสารละลายให้มี
ความเข้มข้นในหน่วย 
โมลาริตีและปริมาตร
สารละลายตามที่กำหนด 
๓. คำนวณปริมาณของ
สารในปฏิกิริยาเคมีที่
เกี่ยวข้องกับความเข้มข้น
ของสารละลาย 
 
 

การเตรียมสารละลายให้มีความ
เข้มข้นและปริมาตรของ
สารละลายตามที่กำหนด ทำได้
โดยการละลายตัวละลายที่เป็น
สารบริสุทธิ์ในตัวทำละลาย หรือ
นำสารละลายที่มีความเข้มข้นมา
เจือจางด้วยตัวทำละลาย โดย
ปริมาณของสารที่ใช้ขึ้นอยู่กับ
ความเข้มข้นและปริมาตรของ
สารละลาย 

สารละลาย ✓  ครูอัญชลี เกิดแสง 

วิทยาศาสตร ์
 

- ม.4 สืบค้นข้อมูล อธิบาย
โครงสร้างของ
คาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่ม
ของคาร์โบไฮเดรต รวมทั้ง
ความสำคัญของ
คาร์โบไฮเดรตที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิต 

คาร์โบไฮเดรตประกอบด้วยธาตุ
คาร์บอน ไฮโดรเจน และ
ออกซิเจน แบ่งตามขนาด 
โมเลกุลได้เป็น 3 กลุ่ม คือ มอโน
แซ็กคาไรด์ไดแซ็กคาไรด์และพอลิ
แซ็กคาไรด์ 

คาร์โบไฮเดรต ✓  ครูอรวรรณ จันทร์บุตร 



๒๕๖ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง 
ภาค

เรียนที ่
1 

ภาค
เรียนที ่

2 
ครูผู้สอน 

๑.๒ ศึกษาด้านคุณสมบัติ 
ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
และความแตกต่างด้าน
คุณสมบัต ิ

วิทยาศาสตร ์
 

- ม.4 ๑. บอกและอธิบายข้อ
ปฏิบัติเบื้องตน้ และ ปฏิบัติ
ตนที่แสดงถึงความตระหนัก
ในการทำปฏบิัติการเคมี
เพื่อให้มีความปลอดภัย 
ทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืนและ
สิ่งแวดล้อม และเสนอแนว
ทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
๒. เลือกและใช้อุปกรณ์ 
หรือเคร่ืองมือในการทำ
ปฏิบัติการ และวัดปริมาณ
ต่าง ๆ ได้อย่าง เหมาะสม 

๑. การทำปฏบิัติการเคมตี้องคำนึงถึง
ความปลอดภัย และความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงควรศึกษาข้อ
ปฏิบัติของการทำปฏิบตัิการเคมี เช่น 
ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์และ
สารเคมี การป้องกัน อุบัติเหตุระหว่าง
การทดลอง การกำจดัสารเคม ี
๒. อุปกรณ์และเครื่องมือช่ัง ตวง วัด 
แต่ละชนิด มีวิธีการใช้งานและการ
ดูแลแตกต่างกัน ซึ่งการวัด ปรมิาณ
ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมลูที่มีความเที่ยงและ 
ความแม่นในระดับนัยสำคัญทีต่้องการ 
ต้องมีการเลือก และใช้อุปกรณ์ในการ
ทำปฏิบัติการอย่างเหมาะสม 
๓. การทำปฏบิัติการเคมตี้องมีการวาง
แผนการทดลอง การทำการทดลอง 
การบันทึกข้อมูล สรุปและ วิเคราะห์ 
นำเสนอข้อมูล และการเขียนรายงาน 
การทดลองที่ถูกต้อง โดยการทำ
ปฏิบัติการเคมตี้อง คำนึงถึงวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ ทาง
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร ์
และจริยธรรม ทางวิทยาศาสตร ์
 

เทคนิคการแยก
สารด้วยวิธ ี
โครมาโทกราฟ ี

 ✓ นางนิภาพร  วไิล 



๒๕๗ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง 
ภาค

เรียนที ่
1 

ภาค
เรียนที ่

2 
ครูผู้สอน 

๑.๒ ศึกษาด้านคณุสมบัติ ได้
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและ
ความแตกต่างดา้นคุณสมบตั ิ

วิทยาศาสตร ์
 

- ม.5 ม.5/14 ระบุและอธิบายว่า
สารเป็นกรดหรือเบส โดยใช้
ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เร
เนียส เบรินสเตด- 
ลาวรี และลิวอิส 

เมื่อกรดหรือเบสแตกตัวในน้ำ ค่า
ความเป็นกรดเบสของสารละลาย
แสดงได้ด้วยค่า pH ซึ่ง สัมพันธ์กบั
ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน 
โดยสารละลายกรดมีความเข้มข้นของ
ไฮโดรเนียม ไอออนมากกว่า 1.0 x 
10-7 โมลต่อลติร หรือมีค่า pH น้อย
กว่า ๗ ส่วนสารละลายเบสมี ความ
เข้มข้นของไฮโดรเนยีมไอออนน้อยกว่า 
1.0 x 10-7 โมลต่อลติร หรือมีคา่ 
pH มากกว่า ๗ 

กรด-เบส  ✓ ครูสุธาสิณี  มะโต 

วิทยาศาสตร ์
 

- ม.6 อธิบายสภาพยดืหยุ่นและ
ลักษณะการยดืและหดตัวของ
วัสดุที่เป็นแท่ง เมื่อถูกกระทำ
ด้วยแรงค่าต่าง ๆ รวมทั้ง
ทดลอง อธิบายและคำนวณ
ความเค้นตามยาวความเครียด
ตามยาวและ   มอดลุัสของยัง 
และนำความรู้ เรื่องสภาพ
ยืดหยุ่นไปใช้.ใน
ชีวิตประจำวัน 

1. สมบตัิที่วัสดุเปลีย่นรูปและกลบัสู่
รูปเดมิ เมื่อหยดุ ออกแรงกระทำ
เรียกว่า สภาพยืดหยุ่น ถ้ายัง ออกแรง
ต่อไป วัสดจุะขาดหรือเสียรูปอย่าง
ถาวร 

สภาพยดืหยุ่น ✓  ครูนันทิยา จันทร์ถ ี
 



๒๕๘ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง 
ภาค

เรียนที ่
1 

ภาค
เรียนที ่

2 
ครูผู้สอน 

๑.๒ ศึกษาด้านคุณสมบัติ 
ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
และความแตกต่างด้าน
คุณสมบัต ิ

วิทยาศาสตร ์
 

- ม.6 ทดลอง อธิบาย และ
คำนวณขนาดของแรงพยุง
ของของไหลได้ 

แรงที่ของเหลวพยุงวัตถุไว้  
เมือ่วัตถุนั้นอยู่ในของเหลว 

แรงพยุง ✓  ครูนันทิยา จันทร์ถี 

๑.๓ ศึกษาด้าน
พฤติกรรม ได้ข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงและความ
แตกต่างด้านพฤติกรรม 

วิทยาศาสตร ์
 

- ม.5 สืบค้นข้อมูล ทดลอง  
และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่ง
เร้าภายนอกที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
แบ่งตามความสัมพันธ์กับทิศทาง
ของสิ่งเร้าได้  ได้แก่แบบที่มี
ทิศทางสัมพันธ์กับทิศทางของ 
สิ่งเร้า 
 

การตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าของ
พืช 

✓  ครูดนัย  ไทยมี 

๒. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่าง 
๒.๑ รูปลักษณ์กับรูปกาย
ตน 

สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

พ 1.๑ ม.2 ม.2/๑ อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ในวัยรุ่น 

• การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ในวัยรุ่น 

- การ
เปลี่ยนแปลง
ด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม  
และสติปัญญา
ในวัยรุ่น 

✓  ครูรัตนา  พูลภักดี 

๒.๒ คุณสมบัติกับ
สมรรถภาพของตน 

สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

พ 1.๑ ม.2 ม.2/๑ อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ในวัยรุ่น 

• การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
ในวัยรุ่น 

- การเปลี่ยนแปลง
ด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคม 
และสติปัญญา 
ในวัยรุ่น 

✓  ครูรัตนา  พูลภักดี 



๒๕๙ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง 
ภาค

เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๒.๓ พฤติกรรมกับจิต
อารมณ์และพฤติกรรม
ของตน 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ส 1.1  
 
 

 

ม.๔-๖ 
(ม.๔) 

ม.4-6/13  
วิเคราะห์หลักธรรมใน
กรอบอริยสัจ 4 หรือ 
หลักคำสอนของศาสนาที่
ตนนับถือ  
 

อริยสัจ 4  
- ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) 
- สมุทัย(ธรรมที่ควรละ) 
- นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
- มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
 

อริยสัจ 4 ✓  ครูกฤษณา อุดมโภชน ์
ครูนงนุช จันทร์สายทอง 

๓. สรุปองค์ความรู้ที่ได้
จากการศึกษาธรรมชาติ
แห่งชีวิต 

เทคโนโลยี 
(วิทยาการ
คำนวณ) 

ว 4.2 ม.2 ม.2/สามารถสร้างเอกสาร
แบบ infographic ได้ 

เลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม 

การสร้าง
เอกสารแบบ 
info graphic 
  

 ✓ ครูพุธชาติ  มั่นเมือง 

ภาษาไทย ท ๔.๑ ม.๔-
๖ 

(ม.4) 

ม.๔-๖/๔ แต่งบทร้อย
กรอง 

• กาพย์ โคลง ร่าย และฉันท์ กวีวัจนะ  ✓ ครูพรเพ็ญ สว่างโชติ 

วิทยาศาสตร์ - ม.5 สืบค้นข้อมูล ทดลอง  
และอภิปรายเกี่ยวกับ 
สิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืช 

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
แบ่งตามความสัมพันธ์กับทิศทาง
ของสิ่งเร้าได้  ได้แก่แบบที่มี
ทิศทางสัมพันธ์กับทิศทางของ 
สิ่งเร้า 
 

การตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้า 
ของพืช 

✓  ครูดนัย  ไทยมี 



๒๖๐ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

มาตรฐาน ชั้น ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เรื่อง 
ภาค

เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๓. สรุปองค์ความรู้ที่ได้
จากการศึกษาธรรมชาติ
แห่งชีวิต 

วิทยาศาสตร์ 
 

- ม.6 อธิบายสภาพยืดหยุ่นและ
ลักษณะการยืดและหดตัว
ของวัสดุทีเ่ป็นแท่ง เมื่อถูก
กระทำด้วยแรงค่าต่าง ๆ 
รวมทั้งทดลอง อธิบาย
และคำนวณความเค้น
ตามยาวความเครียด
ตามยาวและ มอดุลัส 
ของยัง และนำความรู้ 
เรื่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

1. สมบัติที่วัสดุเปลี่ยนรูปและ
กลับสู่รูปเดิม เมื่อหยุด ออกแรง
กระทำเรียกว่า สภาพยืดหยุ่น  
ถ้ายัง ออกแรงต่อไป วัสดุจะขาด
หรือเสียรูปอย่างถาวร 

สภาพยืดหยุ่น ✓  ครูนันทิยา จันทร์ถี 

วิทยาศาสตร ์
 

- ม.6 ทดลอง อธิบาย และ
คำนวณขนาดของแรงพยุง
ของของไหลได้ 
 
 
 
 
 
 

แรงที่ของเหลวพยุงวัตถุไว้  
เมือ่วัตถุนั้นอยู่ในของเหลว 

แรงพยุง ✓  ครูนันทิยา จันทร์ถี 
 



๒๖๑ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๔. สรุปแนวทางเพ่ือ
นำไปสู่การประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิต 

คณิตศาสตร์ 
 
 
 

ค 3.๑ ม.๓ ม.๓/1 กำหนดประเด็น
และเขียนข้อความ
เกีย่วกับปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
กำหนดวิธีการศึกษา 
-นำเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ที่เหมาะสม 
 

• สถิติ  
 -ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล         
     แผนภาพกล่อง  
-การแปลความหมายผลลัพธ์  
-การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง 

-การนำเสนอ
ข้อมูล 

 
 
 
 

 ครูยุพิน  วงษ์เป็ง 
ครูปณัฐชา  แดงไฝ 
ครูพัชรีดา  ใยระย้า 

 
 
 

ภาษาไทย ท ๔.๑ ม.๔-๖ 
(ม.4) 

ม.๔-๖/๔ แต่งบทร้อย
กรอง 
 

• กาพย์ โคลง ร่าย และฉันท์ 
 

กวีวัจนะ  ✓ ครพูรเพ็ญ สว่างโชติ 

คณิตศาสตร์ 
 

ค 3.1   ม.๔-๖ 
(ม.5) 

ม.4-6/1  เข้าใจและใช้
ความรู้ทางสถิติ ในการ
นำเสนอข้อมูล และแปล
ความหมายของค่าสถิติ
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

การวัดค่ากลางของข้อมูล   
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

การวัดค่า
กลางของ
ข้อมูล 

  ครูจิราภรณ์  ธรรมลังกา 
ครูสมรภมูิ  อ่อนอุ่น 
ครูธีรวุฒิ อภิปรัชญาฐิติกุล 

 

วิทยาศาสตร์ 
 

- ม.5 สืบค้นข้อมูล ทดลอง  
และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่ง
เร้าภายนอกที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
แบ่งตามความสัมพันธ์กับทิศทาง
ของสิ่งเร้าได้  ได้แก่แบบที่มี
ทิศทางสัมพันธ์กับทิศทางของ 
สิ่งเร้า 

การตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าของ
พืช 

✓  ครูดนัย  ไทยมี 



๒๖๒ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๔. สรุปแนวทางเพ่ือ
นำไปสู่การประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิต 

วิทยาศาสตร ์
 

- ม.6 อธิบายสภาพยืดหยุ่นและ
ลักษณะการยืดและหดตัว
ของวัสดุที่เป็นแท่ง เมื่อถูก
กระทำด้วยแรงค่าต่าง ๆ 
รวมทั้งทดลอง อธิบาย
และคำนวณความเค้น
ตามยาวความเครียด
ตามยาวและ มอดุลัส 
ของยัง และนำความรู้ 
เรื่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

1. สมบัติที่วัสดุเปลี่ยนรูปและ
กลับสู่รูปเดิม เมื่อหยุด ออกแรง
กระทำเรียกว่า สภาพยืดหยุ่น  
ถ้ายังออกแรงต่อไป วัสดุจะขาด
หรือเสียรูปอย่างถาวร 

สภาพยืดหยุ่น ✓  ครูนันทิยา จันทร์ถี 

วิทยาศาสตร ์
 

- ม.6 ทดลอง อธิบาย และ
คำนวณขนาดของแรงพยุง
ของของไหลได้ 

แรงที่ของเหลวพยุงวัตถุไว้  
เมือ่วัตถุนั้นอยู่ในของเหลว 

แรงพยุง ✓  ครูนันทิยา จันทร์ถี 

 
 
 
 
 
 



๒๖๓ 
  

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
บูรณาการพืชศึกษา 3 สาระ (สาระท่ี 2 สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา   ๒๕62 

 

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๑. รวบรวมองค์ความรู้ที่
ได้จากการเรียนรู้
ธรรมชาติแห่งชีวิต 

วิทยาศาสตร์ - ม.6 สืบค้นข้อมูล ทดลอง  
อภิปราย อธิบาย และ
สรุปเกณฑ์ที่ใช้ในการจัด
จำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น 
โดเมนและอาณาจักร 
ลักษณะที่เหมือนและ
แตกต่างกันของสิ่งมีชีวิต
ในอาณาจักรมอเนอรา 
อาณาจักรโพรทิสตา  
อาณาจักรพืช  อาณาจักร
ฟังไจ  และอาณาจักรสัตว์ 

สัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ไม่
มีคลอโรฟิลล์จึง ไม่สามารถสร้าง
อาหารได้เอง และมีระยะตัวอ่อน 
(EMBRYO) สิ่งมีชีวิตในอาณาจักร
สัตว์แบ่งออกเป็นไฟลัมต่างๆ ดังนี้ 
1. ไฟลัมพอริเฟอรา  
2. ไฟลัมไนดาเรีย  
3. ไฟลัมแพลทิเฮลมินทิส  
4. ไฟลัมนีมาโทดา  
5. ไฟลัมแอนนิลิดา 
6. ไฟลัมอาร์โทรโปดา  
7. ไฟลัมมอลลัสกา  
8. ไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา  
9. ไฟลัมคอร์ดาตา 
 
 
 
 
 

อาณาจักร
สัตว์ 

✓  ครูวราภรณ์ ภาคสุโพธิ ์



๒๖๔ 
  

๒. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเก่ียวข้องกับปัจจัยหลัก 
๒.๑ เรียนรู้ด้าน
รูปลักษณ์ คุณสมบัติ 
พฤติกรรม 

คณิตศาสตร์   ค 1.2  ม.๔-๖ 
(ม.4) 

ม.4-6/1 : ใช้ฟังก์ชันและ
กราฟของฟังก์ชันอธิบาย 
สถานการณ์ที่กำหนด 

กราฟของคู่อันดับแสดงความ
เกี่ยวข้องของปริมาณสองชุด 
ที่กำหนดให้ 

คู่อันดับ   ครูจันทร์จิรา คำน่าน 
ครูประไพ  แดงไฝ 
ครูนิษฐา ลิขิตสถาพร 
ครูวรุตม์ เครือแก้ว 

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๒.๑ เรียนรู้ด้านรปูลักษณ์ 
คุณสมบัติ พฤติกรรม 

วิทยาศาสตร ์ - ม.6 สืบค้นข้อมูล ทดลอง  
อภิปราย อธิบาย และสรุป
เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดจำแนก
สิ่งมีชีวิตออกเป็น โดเมนและ
อาณาจักร ลักษณะที่เหมือน
และแตกต่างกันของสิ่งมีชีวิต
ในอาณาจักรมอเนอรา 
อาณาจักรโพรทิสตา  
อาณาจักรพืช  อาณาจักรฟัง
ไจ  และอาณาจักรสัตว ์

สัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์  
ไม่มีคลอโรฟิลลจ์ึง ไมส่ามารถสรา้ง
อาหารได้เอง และมีระยะตัวอ่อน 
(EMBRYO) สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์
แบ่งออกเป็นไฟลัมตา่งๆดังนี้ 1. ไฟลัม
พอริเฟอรา  
2. ไฟลมัไนดาเรีย  
3. ไฟลมัแพลทิเฮลมินทิส  
4. ไฟลมันีมาโทดา  
5. ไฟลมัแอนนิลดิา 
6. ไฟลมัอารโ์ทรโปดา  
7. ไฟลมัมอลลสักา  
8. ไฟลมัเอไคโนเดอร์มาตา  
9. ไฟลมัคอรด์าตา 

อาณาจักรสัตว ์ ✓  ครูวราภรณ์ ภาคสุโพธิ ์

วิทยาศาสตร ์ - ม.6 สืบค้นข้อมูล ทดลอง สังเกต  
อธิบายถึงโครงสรา้งและ
สมบัต ิ
ของลิพิด คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน และกรดนิวคลีอิก 

โปรตีนเป็นสารที่ช่วยในการเจริญเติบโต
เสริมสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยือ่หนว่ยย่อยของ
โปรตีน คอื กรดอะมโินซ่ึงมทีั้งกรดอะมโินจำเป็น
และไม่จำเป็นมีธาตุองค์ประกอบ สำคัญคอื C H 
O N  การทดสอบโปรตีนในอาหารใช้สารละลาย
คอปเปอร์ซัลเฟตและโซเดยีมไฮดรอกไซด์ 

สารชีวโมเลกลุ ✓  ครูณัฐธดิา  ศรีพุ่ม 



๒๖๕ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๒.๑ เรียนรู้ด้าน
รูปลักษณ์ คุณสมบัติ 
พฤติกรรม 

คณิตศาสตร ์ ค 4.2  
 

ม.6 ม.6/1เขา้ใจความหมายของ
การสร้างความสมัพันธ์เชิง
ฟังก์ชันของข้อมูลที่
ประกอบด้วยสองตัวแปร 
-สร้างความสัมพันธ์เชิง
ฟังก์ชันของข้อมูลที่
ประกอบด้วยสองตัวแปร 
ที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลาโดยใช้
เครื่องคำนวณ 
-ใช้ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน
ของข้อมูลพยากรณ์คา่ตัวแปร
ตามเมื่อกำหนดตัวแปรอิสระ
ให ้

ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูล 
-การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน
ของข้อมูล 
-แผนภาพการกระจาย 
-การประมาณคา่ของค่าคงตัวโดยใช้
กำลังสองน้อยสุด  
-ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่
อยู่ในรูปอนุกรมเวลา 

ความสัมพันธ์
เชิงฟังก์ชันของ
ข้อมูล 

  ครูกาญจนา  ด้วงนา 
ครูอุไรรัตน์ รัตนภักดิ์ดีกุล 
 
 

๒.๒ สรุปผลการเรียนรู้ ภาษาต่าง 
ประเทศ 

ต 3.๒ 
 

ม.3 ม.๒/3 สนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่าง 
ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันอย่าง
เหมาะสม 

•ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 
ระหว่างบุคคล เช่น การ 
ทักทาย ฯลฯ 

-Part of 
Animal's Body 
in school 
botanical 
garden 

 ✓ ครูจุฑารัตน์ เอี่ยมสะอาด 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

ต 1.1, 1.3 ม.4 ม.4-6/1,3 การค้นคว้า/การ
สืบค้น การบันทึก การสรุป  
การแสดงความคิดเห็น และ
นำเสนอข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

-คำแนะนำ  คำชี้แจง  คำอธิบาย  คำบรรยาย เช่น 
ประกาศเตือนภัยต่างๆ  ยาและการใช้ยา การใช้
อุปกรณ์และสิ่งของ  การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
-ประโยคและข้อความ 
การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ความเรียง เช่น ภาพ แผนผัง กราฟ แผนภูมิ ตาราง 
อักษรย่อ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ด้วยการพูด
และการเขียนอธิบาย 
เกี่ยวกับทิศทาง 

School 
Botanical 
Garden 
 

 ✓ ครูทองแข  อุ่นเรือน 
ครูสรุีย์พร  มณีศักดิ ์



๒๖๖ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

✓ 
ครูผู้สอน 

๒.๒ สรุปผลการเรียนรู ้ วิทยาศาสตร ์ - ม.6 สืบค้นข้อมูล ทดลอง  
อภิปราย อธิบาย และสรุป
เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดจำแนก
สิ่งมีชีวิตออกเป็น โดเมนและ
อาณาจักร ลักษณะที่เหมือน
และแตกต่างกันของสิ่งมีชีวิต
ในอาณาจักรมอเนอรา 
อาณาจักรโพรทิสตา  
อาณาจักรพืช  อาณาจักรฟัง
ไจ  และอาณาจักรสัตว ์

สัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ไม่มี
คลอโรฟลิล์จึง ไม่สามารถสร้างอาหาร
ได้เอง และมีระยะตัวอ่อน (EMBRYO) 
สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสตัว์แบ่ง
ออกเป็นไฟลัมต่างๆดังนี้ 1. ไฟลมัพอริ
เฟอรา  
2. ไฟลมัไนดาเรีย  
3. ไฟลมัแพลทิเฮลมินทิส  
4. ไฟลมันีมาโทดา  
5. ไฟลมัแอนนิลดิา 
6. ไฟลมัอารโ์ทรโปดา  
7. ไฟลมัมอลลสักา  
8. ไฟลมัเอไคโนเดอร์มาตา  
9. ไฟลมัคอรด์าตา 

อาณาจักรสัตว ์ ✓  ครูวราภรณ์ ภาคสุโพธิ ์

วิทยาศาสตร ์ - ม.6 สืบค้นข้อมูล ทดลอง สังเกต  
อธิบายถึงโครงสรา้งและ
สมบัติของลิพดิ คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน และกรดนิวคลีอิก 

โปรตีนเป็นสารที่ช่วยในการ
เจริญเติบโตเสริมสรา้งและซ่อมแซม
เนื้อเยื่อหน่วยย่อยของโปรตีน คือ 
กรดอะมโินซึ่งมีทั้งกรดอะมิโนจำเป็น
และไม่จำเป็นมีธาตุองค์ประกอบ 
สำคัญคือ C H O N  การทดสอบ
โปรตีนในอาหารใช้สารละลายคอป
เปอร์ซัลเฟตและโซเดียมไฮดรอกไซด ์
 
 

สารชีวโมเลกลุ ✓  ครูณัฐธดิา  ศรีพุ่ม 



๒๖๗ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

3.เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ (ดิน น้ำ  แสง อากาศ) 
3.เรียนรู้ธรรมชาติของ
ปัจจัยกายภาพ (ดิน น้ำ  
แสง อากาศ) 

วิทยาศาสตร ์ - ม.4 ออกแบบการทดลองและ
อธิบายเกี่ยวกับปัจจัย
ภายนอกที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต เช่น แสง น้ำ ธาตุ 
อาหาร คาร์บอนไดออกไซด์และ
ออกซิเจน ปัจจัยภายในเช่น 
ฮอร์โมนพืช 
 

ปัจจัยบาง
ประการที่มี
ผลต่อการ
เจริญเติบโต
ของพืช 

✓  ครูชานนท์ คำปิวทา 

๓.๑ เรียนรู้ด้าน
รูปลักษณ์ คุณสมบัติ 

วิทยาศาสตร์ ว ๓.๒ ม.1 ม.๑/๒ อธิบายปัจจัยที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

-ลมฟ้าอากาศ เป็นสภาวะของอากาศ
ในเวลาหนึ่งของพื้นที่หน่ึงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ ได้แก่
อุณหภูมิอากาศ ความกดอากาศ ลม 
ความชื้นเมฆ และหยาดน้ำฟ้า โดย
หยาดน้ำฟ้าที่พบบ่อยในประเทศไทย
ได้แก่ ฝน องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปรมิาณรังสีจากดวง
อาทิตย์และลักษณะพื้นผิวโลกส่งผล
ต่ออุณหภมูิอากาศอุณหภูมิอากาศและ
ปริมาณไอน้ำส่งผลต่อความช้ืน ความ
กดอากาศส่งผลต่อลม ความช้ืน 
 
 

อุณหภูมิ
อากาศ 

 ✓ ครสูุพิน  พลนิรันดร์ 



๒๖๘ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๓.๑ เรียนรู้ด้าน
รูปลักษณ์ คุณสมบัติ 

วิทยาศาสตร์ ว3.2 ม.2 ม.2/7 ตรวจวัดสมบัติบาง
ประการของดิน โดยใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมและ 
นำเสนอแนว ทางการใช้
ประโยชน์ดินจากข้อมูล 
สมบัติของดิน 

สมบัติบางประการของดิน เช่น 
เนื้อดิน ความชื้นดิน ค่าความเป็น
กรด-เบส ธาตุอาหารในดิน 
สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ
ถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
โดยอาจนำไปใช้ประโยชน์
ทางการ เกษตรหรืออ่ืน ๆ ซึ่งดิน
ที่ไม่เหมาะสม ต่อการทำ
การเกษตร เช่น ดินจืด ดินเปรี้ยว 
ดินเค็ม และดินดาน อาจเกิดจาก
สภาพดินตามธรรมชาติ หรือการ
ใช้ประโยชน์จะต้องปรับปรุงให้มี
สภาพเหมาะสม เพ่ือนำไปใช้
ประโยชน์ 
 

การตรวจวัด
สมบัติดิน 

 ✓ ครูประภาพรรณ     
            จันทร์พรม 

วิทยาศาสตร์ - ม.4 ออกแบบการทดลองและ
อธิบายเกี่ยวกับปัจจัย
ภายนอกที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต เช่น แสง น้ำ ธาตุ 
อาหาร คาร์บอนไดออกไซด์และ
ออกซิเจน ปัจจัยภายในเช่น 
ฮอร์โมนพืช 
 
 

ปัจจัยบาง
ประการที่มี
ผลต่อการ
เจริญเติบโต
ของพืช 

✓  ครูชานนท์ คำปิวทา 



๒๖๙ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๓.๑ เรียนรู้ด้าน
รูปลักษณ์ คุณสมบัติ 

วิทยาศาสตร์ - ม.5 อธิบายปรากฎการณ์
ธรรมชาติที่เก่ียวกับแสง  
เช่น รุ้ง การทรงกลด  
มิราจ และ การมองเห็น
ท้องฟ้าเป็นสีต่าง ๆ ในช่วง
เวลาต่างกัน 

แหล่งกำเนิดแสงปล่อยพลังงาน
ออกมารอบตัวพลังงานแสงที่ออก
จากแหล่งกำเนิดแสงต่อหนึ่ง
หน่วยเวลา หรืออัตราการให้
พลังงานแสงของแหล่งกำเนิดแสง
เรียกว่า  ฟลักซ์ส่องสว่างมีหน่วย
เป็นลูเมน  ความสว่างบนพื้นที่รับ
แสงใด ๆ เป็นอัตราส่วนระหว่าง 
ฟลักซ์ส่องสว่างต่อพื้นที่ตั้งฉาก 
ที่รับแสงความสว่างมีหน่วยเป็น
ลักซ ์
 

ความสว่าง
และความเข้ม
แสง 

✓  ครปูัทมา  ภู่สวาสดิ์ 

วิทยาศาสตร์ 
 

- ม.5 ม.5/14 ระบุและอธิบาย
ว่าสารเป็นกรดหรือเบส 
โดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของ
อาร์เรเนียส เบรินสเตด- 
ลาวรี และลิวอิส 

เมื่อกรดหรือเบสแตกตัวในน้ำ ค่า
ความเป็นกรดเบสของสารละลาย
แสดงได้ด้วยค่า pH ซึ่ง สัมพันธ์กบั
ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน 
โดยสารละลายกรดมีความเข้มข้นของ
ไฮโดรเนียม ไอออนมากกว่า 1.0 x 
10-7 โมลต่อลติร หรือมีค่า pH น้อย
กว่า ๗ ส่วนสารละลายเบสมี ความ
เข้มข้นของไฮโดรเนยีมไอออนน้อยกว่า 
1.0 x 10-7 โมลต่อลติร หรือมีคา่ 
pH มากกว่า ๗ 

กรด-เบส  ✓ ครูเบญชญา ธนาถิรธรรม 



๒๗๐ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรูแ้กนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๓.๒ สรุปผลการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์ ว ๓.๒ ม.1 ม.๑/๒ อธิบายปัจจัย 
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูลที่รวบรวม
ได ้

-ลมฟ้าอากาศ เป็นสภาวะของอากาศในเวลา
หนึ่งของพื้นที่หนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาขึ้นอยูก่ับองค์ประกอบลมฟ้า
อากาศ ได้แก่อุณหภูมิอากาศ ความกด
อากาศ ลม ความชื้นเมฆ และหยาดนำ้ฟ้า 
โดยหยาดน้ำฟา้ที่พบบ่อยในประเทศไทย
ได้แก่ ฝน องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับปัจจยัต่าง 
ๆ เช่น ปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย์และ
ลักษณะพื้นผิวโลกส่งผลต่ออุณหภูมิอากาศ
อุณหภูมิอากาศและปริมาณไอน้ำส่งผลต่อ
ความชื้น ความกดอากาศส่งผลต่อลม 
ความชื้น 

อุณหภูมิ
อากาศ 

 ✓ ครสูุพิน  พลนิรันดร์ 

วิทยาศาสตร ์ ว3.2 ม.2 ม.2/7 ตรวจวัดสมบัตบิาง
ประการของดิน โดยใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมและ 
นำเสนอแนว ทางการใช้
ประโยชน์ดนิจากข้อมูล 
สมบัติของดิน 

สมบัติบางประการของดิน เช่น เนื้อดิน 
ความชื้นดิน ค่าความเป็นกรด-เบส ธาตุ
อาหารในดิน สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ
ถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยอาจ
นำไปใช้ประโยชน์ทางการ เกษตรหรืออืน่ ๆ 
ซ่ึงดินที่ไม่เหมาะสม ต่อการทำการเกษตร 
เช่น ดินจืด ดินเปรี้ยว ดินเค็ม และดินดาน 
อาจเกิดจากสภาพดินตามธรรมชาติ หรอืการ
ใช้ประโยชน์จะตอ้งปรับปรุงให้มีสภาพ
เหมาะสม 
เพื่อนำไปใช้ประโยชน ์
 

การตรวจวัด
สมบัติดนิ 

 ✓ ครูประภาพรรณ     
            จันทร์พรม 



๒๗๑ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๓.๒ สรุปผลการเรียนรู้ ภาษาตา่ง 
ประเทศ 

ต3.๒ 
 

ม.3 
 

ม.๒/3 สนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเร่ือง
ต่าง ๆ ใกล้ตัว และ
สถานการณ์ตา่ง ๆ  
ในชีวิตประจำวนัอย่าง
เหมาะสม 

•ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 
ระหว่างบุคคล เชน่ การ 
ทักทาย ฯลฯ 
 
 
 

-Part of 
Animal's 
Body in 
school 
botanical 
garden 
 

 ✓ ครูจุฑารัตน์ เอี่ยมสะอาด 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

ต 1.1, 1.3 ม.4 ม.4-6/1,3 การค้นคว้า/การ
สืบค้น การบันทึก การสรุป  
การแสดงความคิดเห็น และ
นำเสนอข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

-คำแนะนำ  คำช้ีแจง  คำอธิบาย  คำ
บรรยาย เช่น ประกาศเตือนภัยต่างๆ  
ยาและการใช้ยา การใช้อุปกรณ์และ
สิ่งของ  การสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต -ประโยคและข้อความ 
การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลใหส้ัมพนัธ์
กับสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพ 
แผนผัง กราฟ แผนภูมิ ตาราง อักษร
ย่อ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ดว้ย
การพูดและการเขียนอธิบาย 
เกี่ยวกับทิศทาง 
 

School 
Botanical 
Garden 
 

 ✓ ครูทองแข  อุ่นเรือน 
ครูสรุีย์พร  มณีศักดิ ์

วิทยาศาสตร์ - ม.4 ออกแบบการทดลองและ
อธิบายเกี่ยวกับปัจจัย
ภายนอกที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต เช่น แสง น้ำ ธาตุ 
อาหาร คาร์บอนไดออกไซด์และ
ออกซิเจน ปัจจัยภายในเช่น 
ฮอร์โมนพืช 

ปัจจัยบาง
ประการที่มี
ผลต่อการ
เจริญเติบโต
ของพื 

✓  ครูชานนท์ คำปิวทา 



๒๗๒ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๓.๒ สรุปผลการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์ - ม.5 อธิบายปรากฎการณ์
ธรรมชาติที่เก่ียวกับแสง  
เช่น รุ้ง การทรงกลด  
มิราจและ การมองเห็น
ท้องฟ้าเป็นสีต่าง ๆ ในช่วง
เวลาต่างกัน 

แหล่งกำเนิดแสงปล่อยพลังงาน
ออกมารอบตัวพลังงานแสงที่ออก
จากแหล่งกำเนิดแสงต่อหนึ่ง
หน่วยเวลา หรืออัตราการให้
พลังงานแสงของแหล่งกำเนิดแสง
เรียกว่า  ฟลักซ์ส่องสว่างมีหน่วย
เป็นลูเมน  ความสว่างบนพื้นที่รับ
แสงใด ๆ เป็นอัตราส่วนระหว่าง 
ฟลักซ์ส่องสว่างต่อพื้นที่ตั้งฉาก 
ที่รับแสงความสว่างมีหน่วยเป็น
ลักซ ์
 

ความสว่าง
และความเข้ม
แสง 

✓  ครูปัทมา  ภู่สวาสดิ์ 

วิทยาศาสตร์ 
 

- ม.5 ม.5/14 ระบุและอธิบาย
ว่าสารเป็นกรดหรือเบส 
โดยใช้ทฤษฎีกรด-เบสของ
อาร์เรเนียส เบรินสเตด- 
ลาวรี และลิวอิส 

เมื่อกรดหรือเบสแตกตัวในน้ำ ค่า
ความเป็นกรดเบสของสารละลาย
แสดงได้ด้วยค่า pH ซึ่ง สัมพันธ์กบั
ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน 
โดยสารละลายกรดมีความเข้มข้นของ
ไฮโดรเนียม ไอออนมากกว่า 1.0 x 
10-7 โมลต่อลติร หรือมีค่า pH น้อย
กว่า ๗ ส่วนสารละลายเบสมี ความ
เข้มข้นของไฮโดรเนยีมไอออนน้อยกว่า 
1.0 x 10-7 โมลต่อลติร หรือมีคา่ 
pH มากกว่า ๗ 

กรด-เบส  ✓ ครูเบญชญา ธนาถิรธรรม 



๒๗๓ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๔. เรียนรู้ธรรมชาติของ
ปัจจัยอื่นๆ (ปัจจัย
ประกอบ เช่น วัสดุ
อุปกรณ์ อาคารสถานที่) 

วิทยาศาสตร์ - ม.4 ออกแบบการทดลองและ
อธิบายเกี่ยวกับปัจจัย
ภายนอกที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต เช่น แสง น้ำ ธาตุ 
อาหาร คาร์บอนไดออกไซด์และ
ออกซิเจน ปัจจัยภายในเช่น 
ฮอร์โมนพืช 

ปัจจัยบาง
ประการที่มี
ผลต่อการ
เจริญเติบโต
ของพืช 

✓  ครูชานนท์ คำปิวทา 

๕. เรียนรู้ธรรมชาติของ
ความพันเกี่ยวระหว่าง
ปัจจัย 

วิทยาศาสตร์ ว 2.1 ม.3 ม.๓/๒ วิเคราะห์และ
อธิบายความสัมพันธ์ของ
การถ่ายทอดพลังงานของ
สิ่งมีชีวิตในรูปของอาหาร
และสายใยอาหาร 

สิ่งมีชีวิตมีความเก่ียวของสัมพันธ
กัน โดยมีการถายทอดพลังงาน 
ในรูปของโซอาหารและสายใย
อาหาร 

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ 

 ✓ ครูเย็นจติร์ มัน่คงพิพัฒน์ 

๕.๑ เรียนรู้ วิเคราะห์ให้
เห็นความสัมพันธ์และ
สัมพันธภาพ 

วิทยาศาสตร์ ว 2.1 ม.3 ม.๓/๒ วิเคราะห์และ
อธิบายความสัมพันธ์ของ
การถ่ายทอดพลังงานของ
สิ่งมีชีวิตในรูปของอาหาร
และสายใยอาหาร 

สิ่งมีชีวิตมีความเก่ียวของสัมพันธ
กัน โดยมีการถายทอดพลังงาน 
ในรูปของโซอาหารและสายใย
อาหาร 

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ 

 ✓ ครูเย็นจติร์ มัน่คงพิพัฒน์ 

๕.๒ เรียนรู้ วิเคราะห์ให้
เห็นความผูกพัน 

วิทยาศาสตร์ ว 2.1 ม.3 ม.๓/๒ วิเคราะห์และ
อธิบายความสัมพันธ์ของ
การถ่ายทอดพลังงานของ
สิ่งมีชีวิตในรูปของอาหาร
และสายใยอาหาร 

สิ่งมีชีวิตมีความเก่ียวของสัมพันธ
กัน โดยมีการถายทอดพลังงาน 
ในรูปของโซอาหารและสายใย
อาหาร 

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ 

 ✓ ครูเย็นจติร์ มัน่คงพิพัฒน์ 



๒๗๔ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๖. สรุปผลการเรียนรู้ 
ดุลยภาพของความพัน
เกี่ยว 

เทคโนโลยี 
(วิทยาการ
คำนวณ) 

ว 4.2 ม.2 ม.2/สามารถสร้างเอกสาร
แบบ infographic ได้ 

เลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม 

การสร้าง
เอกสารแบบ 
info graphic  

 ✓ ครูพุธชาติ  มั่นเมือง 

วิทยาศาสตร์ ว 2.1 ม.3 ม.๓/๒ วิเคราะห์และ
อธิบายความสัมพันธ์ของ
การถ่ายทอดพลังงานของ
สิ่งมีชีวิตในรูปของอาหาร
และสายใยอาหาร 

สิ่งมีชีวิตมีความเก่ียวของสัมพันธ
กัน โดยมีการถายทอดพลังงาน 
ในรูปของโซอาหารและสายใย
อาหาร 

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ 

 ✓ ครูเย็นจติร์ มัน่คงพิพัฒน์ 

ภาษาไทย ท ๔.๑ ม.๔-๖ 
(ม.4) 

ม.๔-๖/๔ แต่งบทร้อย
กรอง 
 

• กาพย์ โคลง ร่าย และฉันท์ 
 
 

กวีวัจนะ 
 
 
 

 ✓ ครูพรเพ็ญ สว่างโชติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๗๕ 
  

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
บูรณาการพืชศึกษา 3 สาระ (สาระท่ี 3 ประโยชน์แท้แก่มหาชน)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา   ๒๕62 

 

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๑. เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา- 
๑.๑ พิจารณาศักยภาพ
ด้านรูปลักษณ์ 

วิทยาศาสตร ์ ว.3/2 ม.1 ว3.2 ม.1/2อธิบายปัจจัย
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
องค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูล 
ที่รวบรวมได้ 

ลมฟ้าอากาศเป็นสภาวะของ
อากาศในเวลาหนึ่ง 
ของพ้ืนที่หนึ่งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบลมฟ้า
อากาศ 
 

ความร้อน  ✓ ครูสุพิน  พลนิรันดร์ 

วิทยาศาสตร ์  ม.2 ม.2/2 วิเคราะห์หลักการ
ทำงานของเครื่องกลอย่าง
ง่ายจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
ม.2/3 ตระหนักถึง 
ประโยชน์ของความรู้ของ
เครื่องกลอย่างง่าย โดย
บอกประโยชน์และการ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 
 

งานที่ทำในหน่วยเวลา เรียกว่า 
กำลัง หลักการของงานนำไป
อธิบายการทำงานของเครื่องกล
อย่างง่าย ได้แก่ คาน พื้นเอียง 
รอกเดี่ยว ลิ่ม สกรู ล้อและเพลา 
ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 
ในชีวิตประจำวัน 

เครื่องกล 
อย่างง่าย 

 ✓ ครูประภาพรรณ     
            จันทร์พรม 



๒๗๖ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๑.๑ พิจารณาศักยภาพ
ด้านรูปลักษณ์ 

วิทยาศาสตร ์  ม.4 คำนวณปริมาณต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการชนขอวัตถุ 
ในหนึ่งมิติทั้งแบบยืดหยุ่น 

ไม่ยืดหยุ่นและการดีดตัว
แยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่ง
เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์
โมเมนตัม 

ในสนามโน้มถ่วงจะมีแรงกระทำ
ต่อวัตถุ ทำให้วัตถุมีน้ำหนักเม่ือ
ปล่อยวัตถุ วัตถุจะตกแบบเสรี  
สนามโน้มถ่วงทำให้วัตถุต่าง ๆ  
ไม่หลุดจากโลก 

การดีดตัวแยก
ออกจากกัน
ของวัตถุ 

✓  ครูสุทิน  คำน่าน 

สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

พ ๔.๑ ม.๔-๖ 
(ม.๔) 

ม.๔-๖/๒วิเคราะห์อิทธิพล
ของสื่อโฆษณา เกี่ยวกับ
สุขภาพเพ่ือการเลือก
บริโภค 

•อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับ
สุขภาพและการเลือกบริโภค 
อย่างฉลาดและปลอดภัย 

-สครับจาก
เมล็ดต้อยติ่ง
ไทย 

✓  ครูศิวพร แพทย์ขิม 

วิทยาศาสตร์ ว 4.1   ม.5 ม.5/1ประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะจากศาสตร์ 
ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากร
ในการทำโครงงานเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

การทำโครงงานการออกแบบและ
เทคโนโลยีสามารถดำเนินการได้โดย
เริ่มจาก การสำรวจสถานการณ์ปญัหา
ที่สนใจ เพื่อกำหนดหัวข้อโครงงาน 
แล้วรวบรวมข้อมูลและแนวคดิที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา ออกแบบแนวทาง
การแก้ปัญหา วางแผน และ
ดำเนินการแก้ปญัหา ทดสอบ 
ประเมินผล ปรับปรุงแกไ้ขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือช้ินงาน และนำเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา 

โครงงานการ
ออกแบบและ
เทคโนโลยี 

 ✓ ครูวัชระ  วงษ์ด ี



๒๗๗ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๑.๑ พิจารณาศักยภาพด้าน
รูปลักษณ ์

วิทยาศาสตร ์  ม.6 สืบค้นข้อมูล ทดลอง สังเกต  
อธิบายถึงโครงสรา้งและสมบัติ
ของลิพิด คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน และกรดนิวคลีอิก 

ไขมันและน้ำมันเป็นสารประกอบไตร
กลีเซอไรด์ เกดิจากการรวมตัวของ
กรดไขมันกับ 
กลีเซอรอล  กรดไขมันมีทั้งชนิดอิม่ตัว
และไม่อิ่มตัว 

สารชีวโมเลกลุ ✓  ครูมณฑิรา  มาจันทร ์

วิทยาศาสตร ์
 

- ม.6 อธิบายและคำนวณความดัน
เกจ ความดันสัมบรูณ์ และ
ความดันบรรยากาศ รวมทั้ง
อธิบายหลักการทำงานของ
แมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ 
และเครื่องอัดไฮดรอลิก 

ภาชนะท่ีมีของเหลวบรรจุอยู่จะมแีรง
เนื่องจากของเหลวกระทำต่อพื้นผวิ
ภาชนะ โดยขนาดของแรงท่ีของเหลว
กระทำตั้งฉากต่อพ้ืนท่ีหนึ่งหน่วยเป็น
ความดันในของเหลว 

กฎของพาสคัล
และเครื่องอัด
ไฮโดรลิก 

✓  ครูสายทิพย์ จารุวสุพันธ์ุ 

๑.๒ วิเคราะห์ศักยภาพด้าน
คุณสมบัต ิ

วิทยาศาสตร ์ ว.3/2 ม.1 ว3.2 ม.1/2อธิบายปจัจัยที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ 
จากข้อมูล 
ที่รวบรวมได ้

ลมฟ้าอากาศเป็นสภาวะของอากาศใน
เวลาหนึ่ง 
ของพื้นที่หน่ึงที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ 

ความร้อน  ✓ ครูสุพิน  พลนิรันดร ์

วิทยาศาสตร ์  ม.2 ม.2/2 วิเคราะหห์ลักการ
ทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย
จากข้อมูลที่รวบรวมได ้
ม.2/3 ตระหนักถึง ประโยชน์
ของความรู้ของเครื่องกลอย่าง
ง่าย โดยบอกประโยชน์และ
การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

งานท่ีทำในหน่วยเวลา เรียกว่า กำลัง 
หลักการของงานนำไปอธิบายการ
ทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย ไดแ้ก่ 
คาน พื้นเอียง รอกเดี่ยว ลิม่ สกรู ล้อ
และเพลา ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ด้าน
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 

เครื่องกล 
อย่างง่าย 

 ✓ ครูประภาพรรณ     
            จันทร์พรม 



๒๗๘ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๑.๒ วิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านคุณสมบัติ 

วิทยาศาสตร์  ม.4 ทดลอง อธิบาย และ
คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการชนขอวัตถุ 
ในหนึ่งมิติทั้งแบบยืดหยุ่น 
ไม่ยืดหยุ่นและการดีดตัว
แยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่ง
เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์
โมเมนตัม 

ในสนามโน้มถ่วงจะมีแรงกระทำ
ต่อวัตถุ ทำให้วัตถุมีน้ำหนักเม่ือ
ปล่อยวัตถุ วัตถุจะตกแบบเสรี  
สนามโน้มถ่วงทำให้วัตถุต่าง ๆ 
ไม่หลุดจากโลก 

การดีดตัวแยก
ออกจากกัน 
ของวัตถุ 

✓  ครูสุทิน  คำน่าน 

สุขศึกษา 
และพล
ศึกษา 

พ ๔.๑ ม.๔-๖ 
(ม.๔) 

ม.๔-๖/๒วิเคราะห์อิทธิพล 
ของสื่อโฆษณา เกี่ยวกับ
สุขภาพเพ่ือการเลือก
บริโภค 

•อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับ 
สุขภาพและการเลือกบริโภค 
อย่างฉลาดและปลอดภัย 

-สครับจาก
เมล็ด 
ต้อยติ่งไทย 

✓  ครูศิวพร แพทย์ขิม 

วิทยาศาสตร์ ว 4.1   ม.5 ม.5/1ประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะจากศาสตร์ 
ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากร
ในการทำโครงงานเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

การทำโครงงานการออกแบบและ
เทคโนโลยีสามารถดำเนินการได้โดย
เริ่มจาก การสำรวจสถานการณ์ปญัหา
ที่สนใจ เพื่อกำหนดหัวข้อโครงงาน 
แล้วรวบรวมข้อมูลและแนวคดิที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา ออกแบบแนวทาง
การแก้ปัญหา วางแผน และ
ดำเนินการแก้ปญัหา ทดสอบ 
ประเมินผล 
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรอื
ช้ินงาน และนำเสนอวิธีการแก้ปญัหา 

โครงงานการ
ออกแบบและ
เทคโนโลยี 

 ✓ ครูวัชระ  วงษ์ด ี



๒๗๙ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๑.๒ วิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านคุณสมบัติ 

วิทยาศาสตร ์  ม.6 สืบค้นข้อมูล ทดลอง 
สังเกต  อธิบายถึง
โครงสร้างและสมบัติ 
ของลิพิด คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน และกรดนิวคลีอิก 

ไขมันและน้ำมันเป็นสารประกอบ
ไตรกลีเซอไรด์ เกิดจากการ
รวมตัวของกรดไขมันกับ 
กลีเซอรอล  กรดไขมันมีทั้งชนิด
อ่ิมตัวและไม่อ่ิมตัว 
 
 

สารชีว
โมเลกุล 

✓  ครูมณฑิรา  มาจันทร์ 

วิทยาศาสตร ์
 

- ม.6 อธิบายและคำนวณความ
ดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ 
และความดันบรรยากาศ 
รวมทั้งอธิบายหลักการ
ทำงานของแมนอมิเตอร์ 
บารอมิเตอร์ และเครื่อง
อัดไฮดรอลิก 
 

 

ภาชนะท่ีมีของเหลวบรรจุอยู่จะมี
แรงเนื่องจากของเหลวกระทำต่อ
พ้ืนผิวภาชนะ โดยขนาดของแรง
ที่ของเหลวกระทำตั้งฉากต่อพื้นที่
หนึ่งหน่วยเป็นความดันใน
ของเหลว 

กฎของพาส
คัลและเครื่อง
อัดไฮโดรลิก 

✓  ครูสายทิพย์ จารุวสุพนัธุ ์

๑.๓ จินตนาการ
ศักยภาพด้านพฤติกรรม 

วิทยาศาสตร ์ ว.3/2 ม.1 ว3.2 ม.1/2อธิบายปัจจัย
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
องค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูล 
ที่รวบรวมได้ 

ลมฟ้าอากาศเป็นสภาวะของ
อากาศในเวลาหนึ่ง 
ของพ้ืนที่หนึ่งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบลมฟ้า
อากาศ 

ความร้อน  ✓ ครูสุพิน  พลนิรันดร์ 



๒๘๐ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๑.๓ จินตนาการ
ศักยภาพด้านพฤติกรรม 

วิทยาศาสตร ์  ม.2 ม.2/2 วิเคราะห์หลักการ
ทำงานของเครื่องกลอย่าง
ง่ายจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
ม.2/3 ตระหนักถึง 
ประโยชน์ของความรู้ 
ของเครื่องกลอย่างง่าย 
โดยบอกประโยชน์และ
การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

งานที่ทำในหน่วยเวลา เรียกว่า 
กำลัง หลักการของงานนำไป
อธิบายการทำงานของเครื่องกล
อย่างง่าย ได้แก่ คาน พื้นเอียง 
รอกเดี่ยว ลิ่ม สกรู ล้อและเพลา 
ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 
ในชีวิตประจำวัน 

เครื่องกล
อย่างง่าย 

 ✓ ครูประภาพรรณ     
            จันทร์พรม 

วิทยาศาสตร ์  ม.4 ทดลอง อธิบาย และ
คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการชนขอวัตถุใน
หนึ่งมิติทั้งแบบยืดหยุ่นไม่
ยืดหยุ่นและการดีดตัวแยก
จากกันในหนึ่งมิติซึ่ง
เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์
โมเมนตัม 

ในสนามโน้มถ่วงจะมีแรงกระทำ
ต่อวัตถุ ทำให้วัตถุมีน้ำหนักเม่ือ
ปล่อยวัตถุ วัตถุจะตกแบบเสรี  
สนามโน้มถ่วงทำให้วัตถุต่าง ๆ  
ไม่หลุดจากโลก 

การดีดตัวแยก
ออกจากกัน
ของวัตถุ 

✓  ครูสุทิน  คำน่าน 

สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

พ ๔.๑ ม.๔-๖ 
(ม.๔) 

ม.๔-๖/๒วิเคราะห์อิทธิพล
ของสื่อโฆษณา เกี่ยวกับ
สุขภาพเพ่ือการเลือก
บริโภค 

•อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับ
สุขภาพและการเลือกบริโภค 
อย่างฉลาดและปลอดภัย 

-สครับจาก
เมล็ดต้อยติ่ง
ไทย 

✓  ครูศิวพร แพทย์ขิม 



๒๘๑ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๑.๓ จินตนาการ
ศักยภาพด้านพฤติกรรม 

วิทยาศาสตร์ ว 4.1    ม.5 ม.5/1ประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะจากศาสตร ์
ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรใน
การทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนางาน 

การทำโครงงานการออกแบบและ
เทคโนโลยีสามารถดำเนินการได้โดย
เริ่มจาก การสำรวจสถานการณ์ปญัหา
ที่สนใจ  
เพื่อกำหนดหัวข้อโครงงาน แล้ว
รวบรวมข้อมลูและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหา ออกแบบแนวทางการ
แก้ปัญหา วางแผน และดำเนินการ
แก้ปัญหา ทดสอบ ประเมินผล 
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรอื
ช้ินงาน และนำเสนอวิธีการแก้ปญัหา 

โครงงานการ
ออกแบบและ
เทคโนโลยี 

 ✓ ครูวัชระ  วงษ์ด ี

วิทยาศาสตร ์ - ม.6 สืบค้นข้อมูล ทดลอง สังเกต  
อธิบายถึงโครงสรา้งและสมบัติ
ของลิพิด คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน และกรดนิวคลีอิก 

ไขมันและน้ำมันเป็นสารประกอบไตร
กลีเซอไรด์ เกดิจากการรวมตัวของ
กรดไขมันกับ 
กลีเซอรอล  กรดไขมันมีทั้งชนิดอิม่ตัว
และไม่อิ่มตัว 

สารชีว
โมเลกุล 

✓  ครูมณฑิรา  มาจันทร์ 

วิทยาศาสตร ์
 

 ม.6 อธิบายและคำนวณความ
ดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ 
และความดันบรรยากาศ 
รวมทั้งอธิบายหลักการ
ทำงานของแมนอมิเตอร์ 
บารอมิเตอร์ และเครื่อง
อัดไฮดรอลิก 

ภาชนะท่ีมีของเหลวบรรจุอยู่จะมี
แรงเนื่องจากของเหลวกระทำต่อ
พ้ืนผิวภาชนะ โดยขนาดของแรง
ที่ของเหลวกระทำตั้งฉากต่อพื้นที่
หนึ่งหน่วยเป็นความดันใน
ของเหลว 

กฎของพาส
คัลและเครื่อง
อัดไฮโดรลิก 

✓  ครูสายทิพย์ จารุวสุพนัธุ ์



๒๘๒ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๒. เรียนรู้ จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ ของปัจจัยศึกษา      
๒.๑ จินตนาการจากการ
วิเคราะห์ศักยภาพ 

วิทยาศาสตร ์ ว.3/2 ม.1 ว3.2 ม.1/2อธิบายปจัจัยที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ 
จากข้อมูล 
ที่รวบรวมได ้

ลมฟ้าอากาศเป็นสภาวะของอากาศใน
เวลาหนึ่ง 
ของพื้นที่หน่ึงที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 
ขึ้นอยูก่ับองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ 

ความร้อน  ✓ ครูสุพิน  พลนิรันดร์ 

วิทยาศาสตร์  ม.2 ม.2/2 วิเคราะหห์ลักการ
ทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย
จากข้อมูลที่รวบรวมได ้
ม.2/3 ตระหนักถึง ประโยชน์
ของความรู้ของเครื่องกลอย่าง
ง่าย โดยบอกประโยชน์และ
การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

งานท่ีทำในหน่วยเวลา เรียกว่า กำลัง 
หลักการของงานนำไปอธิบายการ
ทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย ไดแ้ก่ 
คาน พื้นเอียง รอกเดี่ยว ลิม่ สกรู ล้อ
และเพลา ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ด้าน
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 

เครื่องกล
อย่างง่าย 

 ✓ ครูประภาพรรณ     
            จันทร์พรม 

วิทยาศาสตร์  ม.4 ทดลอง อธิบาย และคำนวณ
ปริมาณต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวกับการชนขอวัตถุใน
หนึ่งมิติทั้งแบบยืดหยุ่นไม่
ยืดหยุ่นและการดีดตัวแยก
จากกันในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไป
ตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 

ในสนามโน้มถ่วงจะมีแรงกระทำตอ่
วัตถุ ทำให้วัตถุมีน้ำหนักเมื่อปล่อย
วัตถุ วัตถุจะตกแบบเสรี  สนามโนม้
ถ่วงทำให้วัตถุต่าง ๆ  
ไม่หลุดจากโลก 

การดีดตัวแยก
ออกจากกัน
ของวัตถุ 

✓  ครูสุทิน  คำน่าน 



๒๘๓ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๒.๑ จินตนาการจากการ
วิเคราะห์ศักยภาพ 

สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

พ ๔.๑ ม.๔-๖ 
(ม.๔) 

ม.๔-๖/๒วิเคราะห์อิทธิพล
ของสื่อโฆษณา เกี่ยวกับ
สุขภาพเพ่ือการเลือก
บริโภค 
 

•อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับ
สุขภาพและการเลือกบริโภคอย่าง
ฉลาดและปลอดภัย 

-สครับจาก
เมล็ดต้อยติ่ง
ไทย 

✓  ครูศิวพร แพทย์ขิม 

วิทยาศาสตร์ ว 4.1    ม.5 ม.5/1ประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะจากศาสตร์ 
ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากร
ในการทำโครงงานเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

การทำโครงงานการออกแบบและ
เทคโนโลยีสามารถดำเนินการได้
โดยเริ่มจาก การสำรวจ
สถานการณ์ปัญหาที่สนใจ เพื่อ
กำหนดหัวข้อโครงงาน แล้ว
รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ี
เกี่ยวข้องกับปัญหา ออกแบบ
แนวทางการแก้ปัญหา วางแผน 
และดำเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ 
ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และ
นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา 

โครงงานการ
ออกแบบและ
เทคโนโลยี 

 ✓ ครูวัชระ  วงษ์ด ี

วิทยาศาสตร ์  ม.6 สืบค้นข้อมูล ทดลอง 
สังเกต  อธิบายถึง
โครงสร้างและสมบัติของ
ลิพิด คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน และกรดนิวคลีอิก 

ไขมันและน้ำมันเป็นสารประกอบ
ไตรกลีเซอไรด์ เกิดจากการ
รวมตัวของกรดไขมันกับ 
กลีเซอรอล  กรดไขมันมีทั้งชนิด
อ่ิมตัวและไม่อ่ิมตัว 

สารชีว
โมเลกุล 

✓  ครูมณฑิรา  มาจันทร์ 



๒๘๔ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๒.๑ จินตนาการจากการ
วิเคราะห์ศักยภาพ 

วิทยาศาสตร ์
 

- ม.6 อธิบายและคำนวณความ
ดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ 
และความดันบรรยากาศ 
รวมทั้งอธิบายหลักการ
ทำงานของแมนอมิเตอร์ 
บารอมิเตอร์ และเครื่อง
อัดไฮดรอลิก 

ภาชนะท่ีมีของเหลวบรรจุอยู่จะมี
แรงเนื่องจากของเหลวกระทำต่อ
พ้ืนผิวภาชนะ โดยขนาดของแรง
ที่ของเหลวกระทำตั้งฉากต่อพื้นที่
หนึ่งหน่วยเป็นความดันใน
ของเหลว 

กฎของพาส
คัลและเครื่อง
อัดไฮโดรลิก 

✓  ครูสายทิพย์ จารุวสุพนัธุ ์

๒.๒ เรียนรู้สรุปคุณของ
ศักยภาพ ที่ได้จาก
จินตนาการ 

วิทยาศาสตร ์ ว.3/2 ม.1 ว3.2 ม.1/2อธิบายปัจจัย
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
องค์ประกอบของลมฟ้า
อากาศ จากข้อมูล 
ที่รวบรวมได้ 

ลมฟ้าอากาศเป็นสภาวะของ
อากาศในเวลาหนึ่ง 
ของพ้ืนที่หนึ่งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ขึน้อยู่กับองค์ประกอบลมฟ้า
อากาศ 

ความร้อน  ✓ ครูสุพิน  พลนิรันดร์ 

วิทยาศาสตร์  ม.2 ม.2/2 วิเคราะห์หลักการ
ทำงานของเครื่องกลอย่าง
ง่ายจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
ม.2/3 ตระหนักถึง 
ประโยชน์ของความรู้ของ
เครื่องกลอย่างง่าย โดย
บอกประโยชน์และการ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

งานที่ทำในหน่วยเวลา เรียกว่า 
กำลัง หลักการของงานนำไป
อธิบายการทำงานของเครื่องกล
อย่างง่าย ได้แก่ คาน พื้นเอียง 
รอกเดี่ยว ลิ่ม สกรู ล้อและเพลา 
ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 
ในชีวิตประจำวัน 

เครื่องกล
อย่างง่าย 

 ✓ ครูประภาพรรณ     
            จันทร์พรม 



๒๘๕ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๒.๒ เรียนรู้สรุปคุณของ
ศักยภาพ ที่ได้จาก
จินตนาการ 

วิทยาศาสตร ์  ม.4 ทดลอง อธิบาย และคำนวณ
ปริมาณต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวกับการชนขอวตัถุใน
หนึ่งมิติทั้งแบบยืดหยุ่นไม่
ยืดหยุ่นและการดีดตัวแยก
จากกันในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไป
ตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 

ในสนามโน้มถ่วงจะมีแรงกระทำตอ่
วัตถุ ทำให้วัตถุมีน้ำหนักเมื่อปล่อย
วัตถุ วัตถุจะตกแบบเสรี  สนามโนม้
ถ่วงทำให้วัตถุต่าง ๆ  
ไม่หลุดจากโลก 

การดีดตัวแยก
ออกจากกันของ
วัตถ ุ

✓  ครูสุทิน  คำน่าน 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

พ ๔.๑ ม.๔-๖ 
(ม.๔) 

ม.๔-๖/๒วิเคราะห์อิทธิพลของ
สื่อโฆษณา เกี่ยวกับสุขภาพ
เพื่อการเลือกบริโภค 

•อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับ
สุขภาพและการเลือกบรโิภคอยา่ง
ฉลาดและปลอดภัย 

-สครับจากเมลด็
ต้อยติ่งไทย 

✓  ครูศิวพร แพทย์ขิม 

วิทยาศาสตร ์ ว 4.1   ม.5 ม.5/1ประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะจากศาสตร ์
ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรใน
การทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนางาน 

การทำโครงงานการออกแบบและ
เทคโนโลยีสามารถดำเนินการได้โดย
เริ่มจาก การสำรวจสถานการณ์ปญัหา
ที่สนใจ เพื่อกำหนดหัวข้อโครงงาน 
แล้วรวบรวมข้อมูลและแนวคดิที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา ออกแบบแนวทาง
การแก้ปัญหา วางแผน และ
ดำเนินการแก้ปญัหา ทดสอบ 
ประเมินผลปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือช้ินงาน และนำเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา 

โครงงานการ
ออกแบบและ
เทคโนโลย ี

 ✓ ครูวัชระ  วงษ์ด ี



๒๘๖ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๒.๒ เรียนรู้สรุปคุณของ
ศักยภาพ ที่ได้จาก
จินตนาการ 

วิทยาศาสตร ์  ม.6 สืบค้นข้อมูล ทดลอง สังเกต  
อธิบายถึงโครงสรา้งและสมบัติ
ของลิพิด คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน และกรดนิวคลีอิก 

ไขมันและน้ำมันเป็นสารประกอบไตร
กลีเซอไรด์ เกดิจากการรวมตัวของ
กรดไขมันกับกลีเซอรอล  กรดไขมนัมี
ทั้งชนิดอิ่มตัวและไม่อ่ิมตัว 

สารชีว
โมเลกุล 

✓  ครูมณฑิรา  มาจันทร์ 

วิทยาศาสตร ์
 

- ม.6 อธิบายและคำนวณความดัน
เกจ ความดันสัมบรูณ์ และ
ความดันบรรยากาศ รวมทั้ง
อธิบายหลักการทำงานของ
แมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ 
และเครื่องอัดไฮดรอลิก 

ภาชนะท่ีมีของเหลวบรรจุอยู่จะมแีรง
เนื่องจากของเหลวกระทำต่อพื้นผวิ
ภาชนะ โดยขนาดของแรงท่ีของเหลว
กระทำตั้งฉากต่อพ้ืนท่ีหนึ่งหน่วยเป็น
ความดันในของเหลว 

กฎของพาส
คัลและเครื่อง
อัดไฮโดรลิก 

✓  ครูสายทิพย์ จารุวสุพนัธุ ์

๓. สรรค์สร้างวิธีการ 
๓.๑ พิจารณาคุณที่เกดิจาก
จินตนาการ 

วิทยาศาสตร ์ ว.3/2 ม.1 ว3.2 ม.1/2อธิบายปจัจัยที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ 
จากข้อมูลที่รวบรวมได ้

ลมฟ้าอากาศเป็นสภาวะของอากาศใน
เวลาหนึ่งของพื้นที่หน่ึงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ 

ความร้อน  ✓ ครูสุพิน  พลนิรันดร ์

วิทยาศาสตร ์  ม.2 ม.2/2 วิเคราะหห์ลักการ
ทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย
จากข้อมูลที่รวบรวมได ้
ม.2/3 ตระหนักถึง ประโยชน์
ของความรู้ของเครื่องกลอย่าง
ง่าย โดยบอกประโยชน์และ
การประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจำวัน 

งานท่ีทำในหน่วยเวลา เรียกว่า กำลัง 
หลักการของงานนำไปอธิบายการ
ทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย ไดแ้ก่ 
คาน พื้นเอียง รอกเดี่ยว ลิม่ สกรู ล้อ
และเพลา ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ด้าน
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 

เครื่องกล 
อย่างง่าย 

 ✓ ครูประภาพรรณ     
            จันทร์พรม 



๒๘๗ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๓.๑ พิจารณาคุณที่เกิด
จากจินตนาการ 

วิทยาศาสตร ์  ม.4 ทดลอง อธิบาย และคำนวณ
ปริมาณต่าง ๆ  
ทีเ่กี่ยวกับการชนขอวัตถุใน
หนึ่งมิติทั้งแบบยืดหยุ่น 
ไม่ยืดหยุ่นและการดีดตัวแยก
จากกันในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไป
ตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 

ในสนามโน้มถ่วงจะมีแรงกระทำตอ่
วัตถุ ทำให้วัตถุมีน้ำหนักเมื่อปล่อย
วัตถุ วัตถุจะตกแบบเสรี  สนามโนม้
ถ่วงทำให้วัตถุต่าง ๆ  
ไม่หลุดจากโลก 

การดีดตัวแยก
ออกจากกันของ
วัตถ ุ

✓  ครูสุทิน  คำน่าน 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

พ ๔.๑ ม.๔-๖ 
(ม.๔) 

ม.๔-๖/๒วิเคราะห์อิทธิพลของ
สื่อโฆษณา เกี่ยวกับสุขภาพ
เพื่อการเลือกบริโภค 

•อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับ
สุขภาพและการเลือกบรโิภค 
อย่างฉลาดและปลอดภัย 

-สครับจากเมลด็
ต้อยติ่งไทย 

✓  ครูศิวพร แพทย์ขิม 

วิทยาศาสตร ์ ว 4.1   ม.5 ม.5/1ประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะจากศาสตร ์
ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรใน
การทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนางาน 

การทำโครงงานการออกแบบและ
เทคโนโลยีสามารถดำเนินการได้โดย
เริ่มจาก การสำรวจสถานการณ์ปญัหา
ที่สนใจ เพื่อกำหนดหัวข้อโครงงาน 
แล้วรวบรวมข้อมูลและแนวคดิที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา ออกแบบแนวทาง
การแก้ปัญหา วางแผน และ
ดำเนินการแก้ปญัหา ทดสอบ 
ประเมินผลปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือช้ินงาน และนำเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา 

โครงงานการ
ออกแบบและ
เทคโนโลย ี

 ✓ ครูวัชระ  วงษ์ดี 



๒๘๘ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๓.๑ พิจารณาคุณที่เกิด
จากจินตนาการ 

วิทยาศาสตร ์ - ม.6 สืบค้นข้อมูล ทดลอง สังเกต  
อธิบายถึงโครงสรา้งและสมบัต ิ
ของลิพิด คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน และกรดนิวคลีอิก 

ไขมันและน้ำมันเป็นสารประกอบไตร
กลีเซอไรด์ เกดิจากการรวมตัวของ
กรดไขมันกับ 
กลีเซอรอล  กรดไขมันมีทั้งชนิดอิม่ตัว
และไม่อิ่มตัว 

สารชีวโมเลกลุ ✓  ครูมณฑิรา  มาจันทร ์

วิทยาศาสตร ์
 

- ม.6 อธิบายและคำนวณความดัน
เกจ ความดันสัมบรูณ์ และ
ความดันบรรยากาศ รวมทั้ง
อธิบายหลักการทำงานของ
แมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ 
และเครื่องอัดไฮดรอลิก 

ภาชนะท่ีมีของเหลวบรรจุอยู่จะมแีรง
เนื่องจากของเหลวกระทำต่อพื้นผวิ
ภาชนะ โดยขนาดของแรงท่ีของเหลว
กระทำตั้งฉากต่อพ้ืนท่ีหนึ่งหน่วยเป็น
ความดันในของเหลว 

กฎของพาสคัล
และเครื่องอดั
ไฮโดรลิก 

✓  ครูสายทิพย์ จารุวสุพันธ์ุ 

๓.๒ สร้างแนวคิด 
แนวทาง วิธีการ 

วิทยาศาสตร ์ ว.3/2 ม.1 ว3.2 ม.1/2อธิบายปจัจัยที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ 
จากข้อมูล 
ที่รวบรวมได ้

ลมฟ้าอากาศเป็นสภาวะของอากาศใน
เวลาหนึ่งของพื้นที่หน่ึงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ 

ความร้อน  ✓ ครูสุพิน  พลนิรันดร ์

วิทยาศาสตร ์  ม.2 ม.2/2 วิเคราะหห์ลักการ
ทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย
จากข้อมูลที่รวบรวมได ้
ม.2/3 ตระหนักถึง ประโยชน์
ของความรู้ของเครื่องกลอย่าง
ง่าย โดยบอกประโยชน์และ
การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

งานท่ีทำในหน่วยเวลา เรียกว่า กำลัง 
หลักการของงานนำไปอธิบายการ
ทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย ไดแ้ก่ 
คาน พื้นเอียง รอกเดี่ยว ลิม่ สกรู ล้อ
และเพลา ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ด้าน
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 

เครื่องกลอย่าง
ง่าย 

 ✓ ครูประภาพรรณ     
            จันทร์พรม 



๒๘๙ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๓.๒ สร้างแนวคิด 
แนวทาง วิธีการ 

วิทยาศาสตร์ - ม.4 ทดลอง อธิบาย และ
คำนวณปริมาณต่าง ๆ  
ที่เก่ียวกับการชนขอวัตถุ
ในหนึ่งมิติทั้งแบบยืดหยุ่น
ไม่ยืดหยุ่นและการดีดตัว
แยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่ง
เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์
โมเมนตัม 

ในสนามโน้มถ่วงจะมีแรงกระทำ
ต่อวัตถุ ทำให้วัตถุมีน้ำหนักเม่ือ
ปล่อยวัตถุ วัตถุจะตกแบบเสรี  
สนามโน้มถ่วงทำให้วัตถุต่าง ๆ  
ไม่หลุดจากโลก 

การดีดตัวแยก
ออกจากกนั
ของวัตถุ 

✓  ครูสุทิน  คำน่าน 

สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

พ ๔.๑ ม.๔-๖ 
(ม.๔) 

ม.๔-๖/๒วิเคราะห์อิทธิพล
ของสื่อโฆษณา เกี่ยวกับ
สุขภาพเพ่ือการเลือก
บริโภค 

•อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับ
สุขภาพและการเลือกบริโภคอย่าง
ฉลาดและปลอดภัย 

-สครับจาก
เมล็ดต้อยติ่ง
ไทย 

✓  ครูศิวพร แพทย์ขิม 

วิทยาศาสตร์ ว 4.1   ม.5 ม.5/1ประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะจากศาสตร์ต่าง 
ๆ รวมทั้งทรัพยากรในการ
ทำโครงงานเพ่ือแก้ปัญหา
หรือพัฒนางาน 

การทำโครงงานการออกแบบและ
เทคโนโลยีสามารถดำเนินการได้โดย
เริ่มจาก การสำรวจสถานการณ์ปญัหา
ที่สนใจ เพื่อกำหนดหัวข้อโครงงาน 
แล้วรวบรวมข้อมูลและแนวคดิที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา ออกแบบแนวทาง
การแก้ปัญหา วางแผน และ
ดำเนินการแก้ปญัหา ทดสอบ 
ประเมินผลปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือช้ินงาน และนำเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา 

โครงงานการ
ออกแบบและ
เทคโนโลยี 

 ✓ ครูวัชระ  วงษ์ด ี



๒๙๐ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๓.๒ สร้างแนวคิด แนวทาง 
วิธีการ 

วิทยาศาสตร ์ - ม.6 สืบค้นข้อมูล ทดลอง สังเกต  
อธิบายถึงโครงสรา้งและสมบัต ิ
ของลิพิด คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน และกรดนิวคลีอิก 

ไขมันและน้ำมันเป็นสารประกอบไตร
กลีเซอไรด์ เกดิจากการรวมตัวของ
กรดไขมันกับ 
กลีเซอรอล  กรดไขมันมีทั้งชนิดอิม่ตัว
และไม่อิ่มตัว 

สารชีวโมเลกลุ ✓  ครูมณฑิรา  มาจันทร ์

วิทยาศาสตร ์ - ม.6 อธิบายและคำนวณความดัน
เกจ ความดันสัมบรูณ์ และ
ความดันบรรยากาศ รวมทั้ง
อธิบายหลักการทำงานของ
แมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ 
และเครื่องอัดไฮดรอลิก 

ภาชนะท่ีมีของเหลวบรรจุอยู่จะมแีรง
เนื่องจากของเหลวกระทำต่อพื้นผวิ
ภาชนะ โดยขนาดของแรงท่ีของเหลว
กระทำตั้งฉากต่อพ้ืนท่ีหนึ่งหน่วยเป็น
ความดันในของเหลว 

กฎของพาสคัล
และเครื่องอัด
ไฮโดรลิก 

✓  ครูสายทิพย์ จารุวสุพันธุ ์

๔. สรปุผลการเรียนรู้ 
ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

วิทยาศาสตร ์ ว.3/2 ม.1 ว3.2 ม.1/2อธิบายปจัจัยที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ 
จากข้อมูล 
ที่รวบรวมได ้

ลมฟ้าอากาศเป็นสภาวะของอากาศใน
เวลาหนึ่ง 
ของพื้นที่หน่ึงที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ 

ความร้อน  ✓ ครูสุพิน  พลนิรันดร ์

วิทยาศาสตร ์  ม.2 ม.2/2 วิเคราะหห์ลักการ
ทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย
จากข้อมูลที่รวบรวมได ้
ม.2/3 ตระหนักถึง ประโยชน์
ของความรู้ของเครื่องกลอย่าง
ง่าย โดยบอกประโยชน์และ
การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

งานท่ีทำในหน่วยเวลา เรียกว่า กำลัง 
หลักการของงานนำไปอธิบายการ
ทำงานของเครื่องกลอย่างง่าย ไดแ้ก่ 
คาน พื้นเอียง รอกเดี่ยว ลิม่ สกรู ล้อ
และเพลา ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ด้าน
ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 

เครื่องกลอย่าง
ง่าย 

 ✓ ครูประภาพรรณ     
            จันทร์พรม 



๒๙๑ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๔. สรุปผลการเรียนรู้ 
ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

วิทยาศาสตร ์ - ม.4 ทดลอง อธิบาย และ
คำนวณปริมาณต่าง ๆ  
ที่เก่ียวกับการชนขอวัตถุ
ในหนึ่งมิติท้ังแบบยืดหยุ่น
ไม่ยืดหยุ่นและการดีดตัว
แยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่ง
เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์
โมเมนตัม 
 

ในสนามโน้มถ่วงจะมีแรงกระทำ
ต่อวัตถุ ทำให้วัตถุมีน้ำหนักเม่ือ
ปล่อยวัตถุ วัตถุจะตกแบบเสรี  
สนามโน้มถ่วงทำให้วัตถุต่าง ๆ  
ไม่หลุดจากโลก 

การดีดตัวแยก
ออกจากกันของ
วัตถ ุ

✓  ครูสุทิน  คำน่าน 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

พ ๔.๑ ม.๔-๖ 
(ม.4) 

ม.๔-๖/๒วิเคราะห์อิทธิพล
ของสื่อโฆษณา เกี่ยวกับ
สุขภาพเพ่ือการเลือก
บริโภค 
 

•อิทธิพลของสื่อโฆษณาเก่ียวกับ
สุขภาพและการเลือกบริโภค 
อย่างฉลาดและปลอดภัย 

-สครับจากเมลด็
ต้อยติ่งไทย 

✓  ครูศิวพร แพทย์ขิม 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

ต ๔.๒ 
 

ม.๔-๖ 
(ม.๕) 
 

ม.๔-๖/๒ การใช้
ภาษาอังกฤษในการ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารของ
โรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น/ประเทศชาติ 

•การใช้ภาษาอังกฤษในการ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและ
ท้องถิ่น เช่น การทำแผ่นปลิว 
ป้ายคำขวัญ การนำเสนอข้อมูล
ข่าวสารในโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็น
ภาษาอังกฤษ 

-The Advance 
of Toy Thing 
Thai 

 ✓ ครูอัญชนา  บุญอินทร ์



๒๙๒ 
  

ลำดับการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
มาตรฐาน ชั้น ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง เร่ือง 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ครูผู้สอน 

๔. สรุปผลการเรียนรู้ 
ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

วิทยาศาสตร์ ว 4.1    ม.5 ม.5/1ประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะจากศาสตร์ 
ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากร
ในการทำโครงงานเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

การทำโครงงานการออกแบบและ
เทคโนโลยีสามารถดำเนินการได้
โดยเริ่มจาก การสำรวจ
สถานการณ์ปัญหาที่สนใจ เพื่อ
กำหนดหัวข้อโครงงาน แล้ว
รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ี
เกี่ยวข้องกับปัญหา ออกแบบ
แนวทางการแก้ปัญหา วางแผน 
และดำเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ 
ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และ
นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา 

โครงงานการ
ออกแบบและ
เทคโนโลยี 

 ✓ ครูวัชระ  วงษ์ด ี

วิทยาศาสตร ์ - ม.6 สืบค้นข้อมูล ทดลอง สังเกต  
อธิบายถึงโครงสรา้งและสมบัต ิ
ของลิพิด คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน และกรดนิวคลีอิก 

ไขมันและน้ำมันเป็นสารประกอบไตร
กลีเซอไรด์ เกดิจากการรวมตัวของ
กรดไขมันกับ 
กลีเซอรอล  กรดไขมันมีทั้งชนิดอิม่ตัว
และไม่อ่ิมตัว 

สารชีวโมเลกลุ ✓  ครูมณฑิรา   มาจันทร ์

วิทยาศาสตร ์
 

- ม.6 อธิบายและคำนวณความดัน
เกจ ความดันสัมบรูณ์ และ
ความดันบรรยากาศ รวมทั้ง
อธิบายหลักการทำงานของ
แมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ 
และเครื่องอัดไฮดรอลิก 

ภาชนะท่ีมีของเหลวบรรจุอยู่จะมแีรง
เนื่องจากของเหลวกระทำต่อพื้นผวิ
ภาชนะ โดยขนาดของแรงท่ีของเหลว
กระทำตั้งฉากต่อพ้ืนท่ีหนึ่งหน่วยเป็น
ความดันในของเหลว 

กฎของพาสคัล
และเครื่องอัด

ไฮโดรลิก 

✓  ครูสายทิพย์ จารุวสุพันธ์ุ 



๒๙๓ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผังมโนทัศน์ ๕ องค์ประกอบ  
ปีการศึกษา ๒๕62 



๒๙๔ 
  ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้ บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในทุกระดับช้ัน 

และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ม.๑ การเขียนบรรยาย (ท ๒.๑ ม.๑/๓ องค์ ๑(9) องค์ ๓ (๑ (3,4,5,7,8)) องค์ ๔(๖(๖.๑),๗)),องค์ 5  
ม.๒ การเขียนย่อความ (ท ๒.๑ ม.๒/๔ องค์ ๓ (๑ (3,4,5,7,8)) องค์ ๔(๖(๖.๑),๗)),องค์ 5  
ม.๓ การเขียนรายงาน (ท ๒.๑ ม.๓/๙ องค์ ๓ (๑ (1,3,4,5,7,8)) องค์ ๔(1,2,3,4.1,5,7)องค์ 5  
ม.๔ การเขียนเรียงความ (ท ๒.๑ ม.๔-๖/๒ องค์๑(9) องค์ ๓(๑ (3,4,5,7,8))องค์๔(๖(๖.๑),๗)),องค์5  
ม.๔ การเขียนสื่อสารในรูปแบบบรรยาย (ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑ องค์ ๑(9) องค์ ๓ (๑ (3,4,5,7,8))องค์4,5 
ม.๕ การเขียนเชิงวิชาการ (ท ๒.๑ ม.๔-๖/๔ องค์ ๓ (๑ (3,4,5,7,8))  
ม.๕ การพินจิวรรณคดีและวรรณกรรม (ท ๒.๑ ม.๔-๖/๔ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
ม.๖ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ (ท ๒.๑ ม.๔-๖/๖ องค์ 4 ( ๖(๖.๑),๗), องค์ 5 (1.1,1.2),(2.2) 
ม.๖ การเขียนแผ่นพับ (ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑ องค์ ๓ (๑ (3,4,5,7,8)) องค์ ๔(๖(๖.๑),๗)),องค์ 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ม.๑ คู่อันดับและกราฟ (ค ๑.๓ ม.๑/๒, ม.๑/๓ องค์ ๓ ลำดับ ๑ (๓ ,๔,๕), องค์ 4 ( ๖(๖.๑),
๗), องค์ 5 (1.1,1.2),(2.2) 
ม.๒ การหาพ้ืนที่ (ค ๒.๑ ม.๒/๒ องค์ ๑ (1,6) ,องค์ 4(๖.๑,๗) ,องค์ 5 (1.1,1.2),(2.2) 
ม.๒ การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตร (ค ๒.๑ ม.๒/๒ องค์ ๒ ลำดับ 6) 
ม.๓ การนำเสนอข้อมูล (ค ๕.๑ ม.๓/๑ องค์ ๑(2),องค์4(๖.๑,๗),องค์ 5 (1.1,1.2),(2.2) 
ม.๔ คู่อันดับ (ค ๑.๒ ม.๔-๖/๑ องค์ ๑(2,5),องค์3(1(3,7,8)),องค์ 4(๖.๑,๗),องค์ 5 
(1.1,1.2),(2.2)  
ม.๕ การหาค่ากลางของข้อมูล (ค ๓.๑ ม.๔-๖/๑ องค์ 3(๑(๓,๔,๕,7,8)),องค์ 4(๖.๑,๗),องค์ 
๕ (1.1,1.2),(2.2) 
ม.๖ ลำดับเลขคณิต (ค ๔.๑ ม.๔-๖/๕ องค์ 3(1(3,7,8)),องค์๔4(๖.๑,๗,องค์ 5 
(1.1,1.2),(2.2) 
 
 
 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ม.๑ การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟฟิก (ศ ๑.๑ ม.๑/๕ องค์ ๑(3),องค์ ๔(๖(๖.3),๗)),องค์ 5 
ม.๒ การออกแบบเครื่องแต่งกายแนวสร้างสรรค์ (ศ ๓.๑ ม.๒/๑-๖ องค์3(1(3,7,8)),องค์ ๔(๖(๖.1),๗)),องค์ 5 
ม.๓ การแสดงดนตรี (ศ ๒.๑ ม.๓/๗ องค์3(1(3,7,8)),องค์ ๔(๖(๖.3),๗)),องค์ 5 
ม.๓ การจัดนิทรรศการ (ศ ๑.๑ ม.๓/๑๑ องค์3(1(3,7,8)),องค์ ๔(๖(๖.4),๗)),องค์ 5 
ม.๔ การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทการ์ตูน (ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๑๑ องค์ ๑(6,7),องค์3(1(3,7,8)),องค์ ๔(๖
(๖.3),๗)),องค์ 5 
ม.๕ ดนตรีประกอบเพลงการอนุรักษ์พรรณไม้ (ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๕ องค์3(1(3,7,8)),องค์ ๔(๖(๖.3),๗)),องค์ 5 
ม.๖ การสร้างสรรค์ละครสั้น (ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๒ องค์3(1(3,7,8)),องค์ ๔(๖(๖.3),๗)),องค์ 5 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ม.๑ Place  (ต ๑.๑ ม.๑/๓  ต ๓.๑ ม.๑/๔ องค์ ๓ (๑ (3,4,5,7,8)) องค์ ๔(๖(๖.๑),๗)),องค์ 5  
ม.๒ Part of my favorite Plant (ต ๒.๑ ม.๒/๓,๔ องค์ ๓ (๑ (3,4,5,7,8)) องค์ ๔(๖(๖.๑),๗)),องค์5  
ม.๓  Introduce oneself to a group (ต ๔.๒ ม.๓/๒ องค์ ๓ (๑ (3,4,5,7,8)) องค์ ๔(๖(๖.๑),๗)),
องค์ 5  
ม.๔  Tree (ต ๑.๑ ม.๔-๖/๔ องค์ ๓ (๑ (3,4,5,7,8)) องค์ ๔(๖(๖.๑),๗)),องค์ 5  
ม.๕  My favorite tree (ต ๑.๓ ม.๔-๖/๓ องค์ ๓ (๑ (3,4,5,7,8)) องค์ ๔(๖(๖.๑),๗)),องค์ 5  
ม.๖ The life of a plant (ต ๑.๑  ม.๔-๖/๔ องค์ ๓ (๑ (3,4,5,7,8)) องค์ ๔(๖(๖.๑),๗)),องค์ 5  
 
 
 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

โรงเรียนตากพิทยาคม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.๑ สรรพคุณสมุนไพร (พ ๔.๑ ม.๑/๑ องค์ ๓ (๑ (๓ ,๔,๕)),องค์ ๔(๖(๖.๑),๗)),องค์ 5 
ม.๒ วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง (พ ๑.๑ ม.๒/๑ องค์ ๓ (๑ (๓ ,๔,๕)),องค์ ๔(๖(๖.๑),
๗)),องค์ 5 
ม.๓ แต่ละวัยก็เปลี่ยนไปและสุขภาพของผู้บริโภค (พ ๑.๑ ม.๓/๑ องค์ ๓ (๑ (๓ ,
๔,๕)),องค์ ๔(๖(๖.2),๗)),องค์ 5 
ม.๔ สื่อสุขภาพ (พ ๔.๑ ม.๔-๖/๒ องค์ ๒(3)องค์ ๓( (7,8)),องค์ ๔(๖(๖.๑),๗)),องค์ 5 
ม.๕ สรรพคุณสมุนไพร (พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑ องค์๓(๑ (๓,๔,๕)),องค์ ๔(๖(๖.2),๗)),องค์ 5 
ม.๖ สุขภาพของผู้บริโภค (พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑องค์๓(๑(๓ ,๔,๕)),องค์๔(๖(๖.2),๗)),องค์5 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ม.๑ อุณหภูมิ (ว ๓.๒ ม.๒/๗ องค์ ๓ (๑ (7,8))  
ม.๑ การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช (ว ๑.๑ ม.๑/๘ องค์ ๔(๖(๖.๑),๗)),องค์ 5  
ม.๒ ตำแหน่งของวัตถุ (องค์ ๓ (๑ (3,4,5,7,8)) องค์ ๔(๖(๖.๑),๗)),องค์ 5 (1.1,1.2),(2.2,2.3) 
ม.๓ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม (ว ๑.๒ ม.๓/๑ องค์ ๔(๖(๖.๑),๗)),องค์ 5 (1.1,1.2),(2.2,2.3) 
ม.๓ ความหลากหลายทางชีวภาพ (ว ๑.๒ ม.๓/๔ องค์ ๑(2,6,10),องค์3(1(3,7,8)),องค์ ๔(๖
(๖.๑),๗)),องค์ 5 (1.1,1.2),(2.2,2.3) 
ม.๔ ระบบนิเวศ (ว ๒.๑ ม.๔-๖/๑ องค์ ๒(1),องค์ ๔(๖(๖.๑),๗)),องค์ 5 (1.1,1.2),(2.2,2.3) 
ม.4 หลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์ (องค์ 3(1(7,8)), 
ม.๔ ความเข้มของสารละลาย (ว ๓.๑ ม.๔-๖/๑ องค์ ๑(8,11),องค์ ๔(๖(๖.๑),๗)),องค์ 5  
ม.๕ ทัศนูปกรณ์ (ฟิสิกส์เพ่ิมเติม องค์ ๓ (๑ (3,4,5,7,8)),องค์ ๔(๖(๖.๑),๗)),องค์ 5  
ม.๕ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก (ชีววิทยาเพ่ิมเติม องค์ ๓( 1(,๓,๔,5,๗,8),2),องค์๔(๖(๖.๑),
๗)),องค์ 5 
ม.๖ การศึกษาความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต(ชีววิทยาเพ่ิมเติม องค์ ๑(9,11,12)องค์๓ (1(,๓,๔,5,
๗,8),องค์๔(๖(๖.๑),๗)),องค์ 5 
ม.๖ คาร์โบไฮเดรต (เคมีเพ่ิมเติม องค์ ๓( 1(,๓,๔,5,๗,8), ),องค์ ๔(๖(๖.๑),๗)),องค์ 5 
ม.๖ สภาพยืดหยุ่น (ฟิสิกส์เพ่ิมเติม องค์ ๓( 1(,๓,๔,5,๗,8), ),องค์ ๔(๖(๖.๑),๗)),องค์ 5 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ม.๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิต (ส ๓.๑ ม.๑/๓ องค์ 
องค์ ๓ ลำดับ ๑ (๓ ,๔,๕),องค์ ๔(๖(๖.๑),๗)),องค์ 5 
ม.๒ เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์(ส ๕.๑ ม.๒/๑ องค์ ๒(2.1,2.2),องค์ ๔(๖
(๖.๑),๗)),องค์ 5 
ม.๓ แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ (ส 
๕.๒ ม.๓/๒ องค์ ๓ ลำดับ ๑ (๓ ,๔,๕),องค์ ๔(๖(๖.๑),๗)),องค์ 5 
ม.๔ พลเมืองดี (ส ๒.๑ ม.๔-๖/๓ องค์ ๑,3,4,5 ลำดับ ๑(๑ ,๓),๔,๖.๒,๗) 
ม.๕ แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (ส ๕.๒ ม.๔-๖/๕ องค์ 1(4) ,องค์ ๓ ( ๑ (2,๓ ,๔,๕)),องค์ ๔(๖(๖.๑),๗)),
องค์ 5 
ม.๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส ๕.๒ ม.๔-๖/๓                
      องค์ ๓ ( ๑ (2,๓ ,๔,๕)),องค์ ๔(๖(๖.2),๗)),องค์ 5 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ม.๑ การตกแต่งกล่องทิชชูจากเมล็ดพืช (ง ๑.๑ ม.๑/๑-๓ องค์ ๓ (๑ (3,4,5,7,8)),องค์ ๔(๖(๖.๑),
๗)),องค์ 5 
ม.๒ การประดิษฐ์ดอกไม้จากหลอดพลาสติก (ง ๑.๑ ม.๒/๑-๓ องค์ ๓ (๑ (3,4,5,7,8)),องค์๔(๖
(๖.๑),๗)),องค์ 5  
ม.๒ การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (ง ๓.๑ ม.๒/๒,๔ องค์ ๓ (๑ (3,4,5,7,8)),องค์๔(๖(๖.๑),๗)),องค์5 
ม.๓ การขยายพันธุ์พืช (ง ๑.๑ ม.๓/๓ องค์ ๒(3,4,5,7,8,9) ,องค์๔(๖(๖.๑),๗)),องค์ 5  
ม.๓ การปลูกไม้ใช้สอยและไม้ยืนต้น ง ๑.๑ ม.๓/๓ องค์๓(๑ (3,4,5,7,8)),องค์๔(๖(๖.๑),๗)),องค์ 5 
ม.๓ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ง ๑.๑ ม.๓/๓ องค์ ๓ (๑ (3,4,5,7,8)),องค์ ๔(๖(๖.4),๗)),องค์ 5 
ม.๔ การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๖,ม.๔-๖   องค์ ๓ (๑ 
(3,4,5,7,8)),องค์ ๔(๖(๖.4),๗)),องค์ 5 
ม.๕ โครงงานเทคโนโลยี (องค์ ๓ (๑ (7,8)),องค์ ๔(๖(๖.๑),๗)),องค์ 5) 
ม.5 การเย็บ (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๓ องค์ 1 (๑ (7,12)),องค์ ๔(๖(๖.4),๗)),องค์ 5 
ม.๖ ทำป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word  (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๓,๔ องค์ ๑
(8,13)องค์ ๓ (๑ (7,8)),องค์ ๔(๖(๖.๑),๗)),องค์ 5 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ม.๑ รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม (องค์ ๕ ) 
 ม.๒ รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม (องค์ ๕) 
 ม.๓ รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม (องค์ ๕) 
 ม.๔ จิตสาธารณะ (องค์ ๕) 
 ม.๕ แหล่งเรียนรู้รอบตัว (องค์ ๕) 
 ม.๖ ภารกิจของฉันในรั้วโรงเรียน (องค์ ๕) 
 



๒๙๕ 
  

ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  5  องค์ประกอบ  
ในทุกระดับช้ัน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๖2 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 1  
การจัดทําป้ายช่ือพรรณไม้ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ม.๑ การเขียนบรรยาย (ท ๒.๑ ม.๑/๓ องค์ ๑ ลำดับ ๙) 
ม.๔ การเขียนเรียงความ (ท ๒.๑ ม.๔-๖/๒ องค์ ๑    
      ลำดับ ๙) 
ม.๔ การเขียนสื่อสารในรูปแบบบรรยาย  (ท ๒.๑  
      ม.๔-๖/๑ องค์ ๑ ลำดับ ๙) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ม.๒ การหาพ้ืนที่ (ค ๒.๑ ม.๒/๒ องค์ ๑ ลำดับ ๑,6) 
ม.๓ การนำเสนอข้อมูล (ค ๕.๑ ม.๓/๑ องค์ ๑ ลำดับ ๒) 
ม.๔ คู่อันดับ (ค ๑.๒ ม.๔-๖/๑ องค์ ๑ ลำดับ ๒,5) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ม.๔ พลเมืองดี 
(ส ๒.๑ ม.๔-๖/๓ องค์ ๑ ลำดับ 2) 

ม.๕ แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแล
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน         
(ส ๕.๒ ม.๔-๖/๕ องค์ 1 ลำดับ 4) 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ม.5 การเย็บ (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๓ องค์ ๑ ลำดับ 7,12) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ม.๑ การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟฟิก 
      (ศ ๑.๑ ม.๑/๕ องค์ ๑ ลำดับ ๓) 
ม.๔ การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทการ์ตูน  
      (ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๑๑ องค์ ๑ ลำดับ ๖,7) 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ม.๓ ความหลากหลายทางชีวภาพ (ว ๑.๒ ม.๓/ ๔    
      องค์ ๑ ลำดับ 2,6,10) 
ม.๔ ความเข้มของสารละลาย (ว ๓.๑ ม.๔-๖/๑  
      องค์ ๑ ลำดับ 8,11) 
ม.๖ การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต   
      (ชวีวิทยาเพ่ิมเติม องค์ ๑ ลำดับ 9,12,13) 
ม.๖ ทำป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Word  (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๓,๔ องค์ ๑ 
ลำดับ 8,๑๓) 
 



๒๙๖ 
  

ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  5  องค์ประกอบ  
ในทุกระดับช้ัน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๖2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2  
การรวบรวมพรรณไม้ 
เข้าปลูกในโรงเรียน 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ม.๒ การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตร  
(ค ๒.๑ ม.๒/๒ องค์ ๒ ลำดับ 6) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ม.๒ เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
(ส ๕.๑ ม.๒/๑ องค์ ๒ ลำดับ ๒(2.1,2.2)) 

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ม.๔ สื่อสุขภาพ 
(พ ๔.๑ ม.๔-๖/๒ องค์ ๒ ลำดับ ๓) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ม.๓ การขยายพันธุ์พืช 

(ง ๑.๑ ม.๓/๓ องค์ ๒ ลำดับ ๓,๔,๕,7,๘,๙) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ม.๔ ระบบนิเวศ 

(ว ๒.๑ ม.๔-๖/๑ องค์ ๒ ลำดับ ๑) 



๒๙๗ 
  ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  5  องค์ประกอบ 

 ในทุกระดับช้ัน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 
การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ม.๑ การเขียนบรรยาย (ท ๒.๑ ม.๑/๓ องค์ ๓ ลำดับ ลำดับ ๑(๓,๔,๕,7,8) 
ม.๒ การเขียนย่อความ (ท ๒.๑ ม.๒/๔ องค์ ๓ ลำดับ ลำดับ ๑(๓,๔,๕,7,8) 
ม.๓ การเขียนรายงาน (ท ๒.๑ ม.๓/๙ องค์ ๓ ลำดับ ลำดับ ๑(๑,๓,๔,๕,7,8) 
ม.๔ การเขียนสื่อสารในรูปแบบบรรยาย (ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑ องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓,๔,๕,7,8) 
ม.๔ การเขียนเรียงความ (ท ๒.๑ ม.๔-๖/๒ องค์ ๓ ลำดับ ลำดับ ลำดับ ๑(๑(๓,๔,๕,
7,8) 
ม.๕ การเขียนเชิงวิชาการ (ท ๒.๑ ม.๔-๖/๔ องค์ ๓ ลำดับ ลำดับ ๑(๓,๔,๕,7,8) 
ม.๖ การเขียนแผ่นพับ (ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑ องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓,๔,๕,7,8) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ม.๑ คู่อันดับและกราฟ (ค ๑.๓ ม.๑/๒, ม.๑/๓ องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓ ,๔,๕,
7,8) 
ม.๔ คู่อันดับ (ค ๑.๒ ม.๔-๖/๑ องค์ ๓ ลำดับ ๑ (๓  ,7,8)  
ม.๕ การหาค่ากลางของขอ้มูล (ค ๓.๑ ม.๔-๖/๑ องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓,๔,๕,
7,8) 
ม.๖ ลำดับเลขคณิต (ค ๔.๑ ม.๔-๖/๕ องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓ ,7,8) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ม.๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิต (ส ๓.๑ ม.๑/๓ องค์ ๓ ลำดับ 
๑(๓,7,8) 
ม.๓ แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ (ส ๕.๒ ม.๓/๒ 
องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓,7,8) 
ม.๔ พลเมอืงดี (ส ๒.๑ ม.๔-๖/๓ องค์ ๓ ลำดับ ๑(๑ ,๓,5,7,8) 
ม.๕ แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน        
(ส ๕.๒ ม.๔-๖/๕ องค์ ๓ ลำดับ ๑(2,๓,7,8) 
ม.๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส ๕.๒ ม.๔-๖/๓ 
องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓,7,8) 
  
 
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ม.๑ สรรพคุณสมุนไพร (พ ๔.๑ ม.๑/๑ องค์ 3 ลำดับ ๑(๓,7,8) 
ม.๒ วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง (พ ๑.๑ ม.๒/๑ องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓,7,8) 
ม.๓ แต่ละวัยก็เปลี่ยนไปและสุขภาพของผู้บริโภค (พ ๑.๑ ม.๓/๑ องค์ ๓ ลำดับ ๑
(๓,7,8) 
ม.๔ สื่อสุขภาพ (พ ๔.๑ ม.๔-๖/๒ องค์ 3 ลำดับ ๗,8) 
ม.๕ สรรพคุณสมุนไพร (พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑ องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓,7,8)  
ม.๖ สุขภาพของผู้บริโภค (พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑ องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓,7,8) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ม.๑ การตกแต่งกล่องทิชชจูากเมล็ดพืช (ง ๑.๑ ม.๑/๑-๓ องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓, ๔, ๕,7,8) 
ม.๒ การประดิษฐ์ดอกไม้จากหลอดพลาสตกิ (ง ๑.๑ ม.๒/๑-๓ องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓, ๔, ๕,
7,8) 
ม.๒ การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (ง ๓.๑ ม.๒/๒,๔ องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓, ๔, ๕,7,8) 

ม.๓ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ (ง ๑.๑ ม.๓/๓ องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓, ๔, ๕,7,8) 
ม.๔ การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๖,ม.๔-๖   

องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓, ๔, ๕,7,8) 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ม.๒ การออกแบบเครือ่งแต่งกายแนวสร้างสรรค์ (ศ ๓.๑ ม.๒/๑-๖ องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓,
7,8) 
ม.๓ การแสดงดนตรี (ศ ๒.๑ ม.๓/๗ องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓,7,8) 
ม.๓ การจัดนิทรรศการ (ศ ๑.๑ ม.๓/๑๑ องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓,7,8) 
ม.๔ การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทการ์ตูน (ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๑๑ องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓,
7,8) 
ม.๕ ดนตรีประกอบเพลงการอนุรกัษ์พรรณไม้ (ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๕ องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓,7,8) 
ม.๖ การสร้างสรรค์ละครสัน้ (ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๒ องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓,7,8) 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ม.๑ Place  (ต ๑.๑ ม.๑/๓  ต ๓.๑ ม.๑/๔ องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓, ๔, ๕,7,8) 
ม.๒ Part of my favorite Plant (ต ๒.๑ ม.๒/๓,๔ องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓, ๔, ๕,7,8) 
ม.๓  Introduce oneself to a group (ต ๔.๒ ม.๓/๒ องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓, ๔, ๕,7,8) 
ม.๔  Tree (ต ๑.๑ ม.๔-๖/๔ องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓, ๔, ๕,7,8) 
ม.๕  My favorite tree (ต ๑.๓ ม.๔-๖/๓ องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓, ๔, ๕,7,8) 
ม.๖ The life of a plant (ต ๑.๑  ม.๔-๖/๔ องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓, ๔, ๕,7,8) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ม.๑ อุณหภูมิ (ว ๓.๒ ม.๒/๗ องค์ ๓ ลำดับ ๑(7,๘) ,2 
ม.๒ ตำแหน่งของวัตถุ (องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓, ๔, ๕,7,8)     
ม.๓ ความหลากหลายทางชีวภาพ (ว ๑.๒ ม.๓/๔ องค์ ๓ ลำดับ๑( ๓,7,8) 
ม.4 หลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์ (องค์ ๓ ลำดับ 1(,7,8) , ๒(๑ )  
ม.๕ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก (ชีววิทยาเพิ่มเติม องค์ ๓ ลำดับ ๒( ๓, ๔,
5,7,8) ,2(1,2,3,4) 
ม.๕ ทัศนูปกรณ์ (ฟิสิกส์เพิ่มเติม องค์ ๓ ลำดับ๑( ๓, ๔, ๕,7,8) 
ม.๕ โครงงานเทคโนโลยี (องค์ 3 ลำดับ 7,8) 
ม.๖ การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต (ชีววิทยาเพิ่มเติม องค์ ๓ ลำดับ๑ (๓, 
๔, ๕,7,8) 
ม.๖ คาร์โบไฮเดรต (เคมีเพิ่มเติม องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓, ๔, ๕,7,8) 
ม.๖ สภาพยืดหยุ่น (ฟิสิกส์เพิ่มเติม องค์ ๓ ลำดับ ๑(๓, ๔, ๕,7,8) 
ม.๖ ทำป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word  
     (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๓,๔ องค์ 3 ลำดับ ๗,8) 
 



๒๙๘ 
  

ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  5  องค์ประกอบ 
 ในทุกระดับช้ัน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๖2 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 4 

การรายงานผลการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ม.๑ การเขียนบรรยาย (ท ๒.๑ ม.๑/๓ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑,๗) 
ม.๒ การเขียนย่อความ (ท ๒.๑ ม.๒/๔ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑,๗) 
ม.๓ การเขียนรายงาน (ท ๒.๑ ม.๓/๙ องค์ ๔ ลำดับ ๑,๒,๓,๔(๔.๑),๕,๗) 
ม.๔ การเขียนเรียงความ (ท ๒.๑ ม.๔-๖/๒ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑,๗) 
ม.๕ การพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม (ท ๒.๑ ม.๔-๖/๔ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑,๗) 
ม.๖ การเขียนแผ่นพับ (ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑,๗) 
 
ม.๖ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ (ท ๒.๑ ม.๔-๖/๖ องค์ ๔ ลำดับ ๑,๒,๓,๔(๔.๑),๕) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ม.๑ คู่อันดับและกราฟ (ค ๑.๓ ม.๑/๒, ม.๑/๓ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๒ การหาพื้นที่ (ค ๒.๑ ม.๒/๒ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๓ การนำเสนอข้อมูล (ค ๕.๑ ม.๓/๑ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๔ คู่อันดับ (ค ๑.๒ ม.๔-๖/๑ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๕ การหาค่ากลางของข้อมูล (ค ๓.๑ ม.๔-๖/๑ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๖ ลำดับเลขคณิต (ค ๔.๑ ม.๔-๖/๕ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ม.๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิต (ส ๓.๑ ม.๑/๓ องค์ ๔ ลำดับ 
๖.๒,๗) 
ม.๒ เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (ส ๕.๑ ม.๒/๑ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗)  
ม.๓ แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ (ส ๕.๒ ม.๓/๒ 
องค์ ๔ ลำดับ ๖.๒,๗) 
ม.๔ พลเมืองดี (ส ๒.๑ ม.๔-๖/๓ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๒,๗) 
ม.๕ แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน        
(ส ๕.๒ ม.๔-๖/๕ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๒),๗) 
ม.๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส ๕.๒ ม.๔-๖/๓ 
องค์ ๔ ลำดับ ๖.๒,๗) 
 
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ม.๑ สรรพคุณสมุนไพร (พ ๔.๑ ม.๑/๑ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๒ วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง (พ ๑.๑ ม.๒/๑ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๓ แต่ละวัยก็เปลี่ยนไปและสุขภาพของผู้บริโภค (พ ๑.๑ ม.๓/๑ องค์ ๔ ลำดับ 
๖(๖.๒),๗) 
ม.๔ สื่อสุขภาพ (พ ๔.๑ ม.๔-๖/๒ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๕ สรรพคุณสมุนไพร (พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.2),๗) 
ม.๖ สุขภาพของผู้บริโภค (พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.2),๗) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ม.๑ การตกแต่งกล่องทิชชูจากเมล็ดพืช (ง ๑.๑ ม.๑/๑-๓ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๔),๗)  
ม.๒ การประดิษฐ์ดอกไม้จากหลอดพลาสติก (ง ๑.๑ ม.๒/๑-๓ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.1),๗) 
ม.๓ การปลูกไม้ใช้สอยและไม้ยืนต้น ง ๑.๑ ม.๓/๓ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๓ การขยายพันธุ์พืช (ง ๑.๑ ม.๓/๓ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๓ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ง ๑.๑ ม.๓/๓ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๔),๗) 
ม.๔ การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๖,ม.๔-๖   องค์ 

๔ ลำดับ ๖(๖.๔),๗) 
ม.5 การเย็บ (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๓ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๔),๗) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ม.๑ การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟฟิก (ศ ๑.๑ ม.๑/๕ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๓),๗) 
ม.๒ การออกแบบเครื่องแต่งกายแนวสร้างสรรค์ (ศ ๓.๑ ม.๒/๑-๖ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗)  
ม.๓ การแสดงดนตรี (ศ ๒.๑ ม.๓/๗ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๓),๗) 
ม.๓ การจัดนิทรรศการ (ศ ๑.๑ ม.๓/๑๑ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๔),๗) 
ม.๔ การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทการ์ตูน (ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๑๑ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๓),๗) 
ม.๕ ดนตรีประกอบเพลงการอนุรักษ์พรรณไม้ (ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๕ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๓),๗) 
ม.๖ การสร้างสรรค์ละครสั้น (ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๒ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๓),๗) 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ม.๑ Place  (ต ๑.๑ ม.๑/๓  ต ๓.๑ ม.๑/๔ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๒ Part of my favorite Plant (ต ๒.๑ ม.๒/๓,๔ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๓  Introduce oneself to a group (ต ๔.๒ ม.๓/๒ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๔  Tree (ต ๑.๑ ม.๔-๖/๔ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗)                                    
ม.๕  My favorite tree (ต ๑.๓ ม.๔-๖/๓ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๖ The life of a plant (ต ๑.๑  ม.๔-๖/๔ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ม.๑ การลำเลียงนำ้และอาหารของพืช (ว ๑.๑ ม.๑/๘ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๒ ตำแหน่งของวัตถุ (องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๒ การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (ง ๓.๑ ม.๒/๒,๔ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๓ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม (ว ๑.๒ ม.๓/๑) 
      ความหลากหลายทางชีวภาพ (ว ๑.๒ ม.๓/๔ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๔ ระบบนิเวศ (ว ๒.๑ ม.๔-๖/๑ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๔ ความเข้มของสารละลาย (ว ๓.๑ ม.๔-๖/๑ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๕ โครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอก (ชีววิทยาเพิ่มเติม องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๕ ทัศนูปกรณ์ (ฟิสิกส์เพิ่มเติม องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๕ โครงงานเทคโนโลยี (องค์ ๕ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๖ การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมชีีวิต (ชีววิทยาเพิ่มเติม องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๖ คาร์โบไฮเดรต (เคมีเพิ่มเติม องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๖ สภาพยืดหยุ่น (ฟสิิกส์เพิ่มเติม องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 
ม.๖ ทำป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word  
     (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๓,๔ องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 



๒๙๙ 
  

ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  5  องค์ประกอบ 
 ในทุกระดับช้ัน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๖2 

 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 5 

การนําไปใชป้ระโยชน์ทางการศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ม.๑ การเขียนบรรยาย (ท ๒.๑ ม.๑/๓ องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.๒ การเขียนย่อความ (ท ๒.๑ ม.๒/๔ องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.๓ การเขียนรายงาน (ท ๒.๑ ม.๓/๙ องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.๔ การเขียนเรียงความ (ท ๒.๑ ม.๔-๖/๒ องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.๕ การพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม (ท ๒.๑ ม.๔-๖/๔ องค์ ๕ ลำดับ 
1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.๖ การเขียนแผ่นพับ (ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑ องค์ ๕ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2)) 
 
ม.๖ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ (ท ๒.๑ ม.๔-๖/๖ องค์ ๔ ลำดับ ๑,๒,๓,๔(๔.๑),๕) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ม.๑ คู่อันดับและกราฟ (ค ๑.๓ ม.๑/๒, ม.๑/๓ องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.๒ การหาพื้นที่ (ค ๒.๑ ม.๒/๒ องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.๓ การนำเสนอข้อมูล (ค ๕.๑ ม.๓/๑ องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.๔ คู่อันดับ (ค ๑.๒ ม.๔-๖/๑ องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.๕ การหาค่ากลางของข้อมูล (ค ๓.๑ ม.๔-๖/๑ องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.๖ ลำดับเลขคณิต (ค ๔.๑ ม.๔-๖/๕ องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2)) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ม.๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิต (ส ๓.๑ ม.๑/๓ องค์  ๕ลำดับ 
1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.๒ เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (ส ๕.๑ ม.๒/๑ องค์  ๕ ลำดับ 
1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.๓ แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ (ส ๕.๒ ม.๓/๒ 
องค์  ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.1,2.2)) 
ม.๔ พลเมืองดี (ส ๒.๑ ม.๔-๖/๓ องค์  ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.1,2.2)) 
ม.๕ แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน        
(ส ๕.๒ ม.๔-๖/๕  องค์  ๕ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2))) 
ม.๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส ๕.๒ ม.๔-๖/๓ 
องค์  ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.1,2.2)) 
 
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ม.๑ สรรพคุณสมุนไพร (พ ๔.๑ ม.๑/๑ องค์  ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.๒ วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง (พ ๑.๑ ม.๒/๑ องค์  ๕ ลำดับ 
1(1.1,1.2),2(2.1,2.2))) 
ม.๓ แต่ละวัยก็เปลี่ยนไปและสุขภาพของผู้บริโภค (พ ๑.๑ ม.๓/๑ องค์  ๕ ลำดับ 
1(1.1,1.2),2(2.1,2.2)) 
ม.๔ สื่อสุขภาพ (พ ๔.๑ ม.๔-๖/๒ องค์  ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.๕ สรรพคุณสมุนไพร (พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑ องค์  ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.๖ สุขภาพของผู้บริโภค (พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑ องค์  ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2)) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ม.๑ การตกแต่งกล่องทิชชูจากเมล็ดพืช (ง ๑.๑ ม.๑/๑-๓ องค์  ๕ ลำดับ 
1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.๒ การประดิษฐ์ดอกไม้จากหลอดพลาสติก (ง ๑.๑ ม.๒/๑-๓ องค์  ๕  ลำดับ 
1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.๓ การปลูกไม้ใช้สอยและไม้ยืนต้น ง ๑.๑ ม.๓/๓ องค์ ๕ ลำดับ 
1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.๓ การขยายพันธุ์พืช (ง ๑.๑ ม.๓/๓ องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.๓ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ง ๑.๑ ม.๓/๓ องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.๔ การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๖,ม.๔-๖   

องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.5 การเย็บ (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๓ องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2)) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ม.๑ การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟฟิก (ศ ๑.๑ ม.๑/๕ องค์ ๕ ลำดับ 
1(1.1,1.2),2(2.2,2.3)) 
ม.๒ การออกแบบเครื่องแต่งกายแนวสร้างสรรค์ (ศ ๓.๑ ม.๒/๑-๖ องค์ ๕ ลำดับ 
1(1.1,1.2),2(2.2,2.3)) 
ม.๓ การแสดงดนตรี (ศ ๒.๑ ม.๓/๗ องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2,2.3)) 
ม.๓ การจัดนิทรรศการ (ศ ๑.๑ ม.๓/๑๑ องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2,2.3)) 
ม.๔ การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทการ์ตูน (ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๑๑ องค์ ๕ ลำดับ 
1(1.1,1.2),2(2.2,2.3)) 
ม.๕ ดนตรีประกอบเพลงการอนุรักษ์พรรณไม้ (ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๕ องค์ ๕ ลำดับ 
1(1.1,1.2),2(2.2,2.3)) 
ม.๖ การสร้างสรรค์ละครสั้น (ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๒ องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2,2.3)) 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ม.๑ Place  (ต ๑.๑ ม.๑/๓  ต ๓.๑ ม.๑/๔ องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.๒ Part of my favorite Plant (ต ๒.๑ ม.๒/๓,๔ องค์ ๕ ลำดับ 
1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.๓  Introduce oneself to a group (ต ๔.๒ ม.๓/๒ องค์ ๕ ลำดับ 
1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.๔  Tree (ต ๑.๑ ม.๔-๖/๔ องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.๕  My favorite tree (ต ๑.๓ ม.๔-๖/๓ องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.1,2.2)) 
ม.๖ The life of a plant (ต ๑.๑  ม.๔-๖/๔ องค์ ๕ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2)) 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ม.๑ รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม (องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2),4(4.1,4.2,4.3)) 
 ม.๒ รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม (องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2),4(4.1,4.2,4.3)) 
 ม.๓ รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม (องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2),4(4.1,4.2,4.3)) 
 ม.๔ จิตสาธารณะ (องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2),4(4.1,4.2,4.3)) 
 ม.๕ แหล่งเรียนรู้รอบตัว (องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2),4(4.1,4.2,4.3)) 
 ม.๖ ภารกิจของฉันในรั้วโรงเรียน (องค์ ๕ ลำดับ 
1(1.1,1.2),2(2.2),4(4.1,4.2,4.3)) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ม.๑ การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช (ว ๑.๑ ม.๑/๘ องค์ ๕ ลำดับ 
1(1.1,1.2),2(2.2,2.3)) 
ม.๒ ตำแหน่งของวัตถุ (องค์ ๕ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2,2.3)) 
ม.๒ การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ (ง ๓.๑ ม.๒/๒,๔ องค์ ๕ ลำดับ 
1(1.1,1.2),2(2.2,2.3)) 
ม.๓ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม (ว ๑.๒ ม.๓/๑) 
      ความหลากหลายทางชีวภาพ (ว ๑.๒ ม.๓/๔ องค์  ๕ ลำดับ 
1(1.1,1.2),2(2.2,2.3)) 
ม.๔ ระบบนิเวศ (ว ๒.๑ ม.๔-๖/๑ องค์  ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2,2.3)) 
ม.๔ ความเข้มของสารละลาย (ว ๓.๑ ม.๔-๖/๑ องค์  ๕ ลำดับ 
1(1.1,1.2),2(2.2,2.3)) 
ม.๕ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก (ชีววิทยาเพิ่มเติม องค์  ๕ลำดับ 
1(1.1,1.2),2(2.2,2.3),3,4) 
ม.๕ ทัศนูปกรณ์ (ฟิสิกส์เพิ่มเติม องค์ ๕ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2,2.3)) 
ม.๕ การแต่งภาพ (องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2,2.3)) 
ม.๕ โครงงานเทคโนโลยี (องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2)) 
ม.๖ การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต (ชีววิทยาเพิ่มเติม องค์  ๕ ลำดับ 
1(1.1,1.2),2(2.2,2.3)) 
ม.๖ ทำป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word  
     (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๓,๔ องค์ ๕ ลำดับ 1(1.1,1.2),2(2.2)) 
 
 
ม.๖ คาร์โบไฮเดรต (เคมีเพิ่มเติม องค์  ๕) 
ม.๖ สภาพยืดหยุ่น (ฟิสิกส์เพิ่มเติม องค์ ๔ ลำดับ ๖(๖.๑),๗) 



๓๐๐ 
  

 
ตารางสรุปการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  5  องค์ประกอบ ในทุกระดับชั้น และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๖2 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

องค์ประกอบท่ี 1 องค์ประกอบท่ี 2 องค์ประกอบท่ี 3 องค์ประกอบท่ี 4 องค์ประกอบท่ี 5 

ลำดับการเรียนรู้ ลำดับการเรียนรู้ ลำดับการเรียนรู้ ลำดับการเรียนรู้ ลำดับการเรียนรู้ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

คณิตศาสตร์                                    
ภาษาไทย                                    
วิทยาศาสตร์                                    
ภาษาต่างประเทศ                                    
สังคมศึกษาฯ                                    
การงานอาชีพ                                    
สุขศึกษาฯ                                    
ศิลปะ                                    
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (แนะแนว)                              

 
 

 
 

 
 

  

 
 
 

 



๓๐๑ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผังมโนทัศน์พืชศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕62 



๓๐๒ 
  

ผังมโนทัศน์ของการจัดการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในทุกระดับช้ันและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ม.๑ การแต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑) (ท ๔.๑ ม.๑/๕ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
 ม.๒ การแต่บทร้อยกรอง(กลอนดอกสร้อย) (ท ๒.๑ ม.๒/๕ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
 ม.๓ แต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ห่อโคลง) ท ๔.๑ ม.๓/๖ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
 ม.๔ การแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ (ท ๒.๑ ม.๔-๖/๒ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
 ม.๕ การแต่งบทร้อยกรอง (ร่ายสุภาพ) ท ๔.๑ ม.๔-๖/๔องค์ ๔ ลำดับ ๓,๖ (๖.๑)) 
 ม.6 การแต่งบทร้อยกรอง (อินทรวิเชียนฉันท์) ท ๔.๑ ม.๔-๖/๔ องค์ 4 ลำดับ 6.1) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ม.๑ การคู่อันดับและกราฟ(ค ๔.๒  ม.๑/๔  องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
ม.๒ การประยุกต์การแปลงทางเรขาคณิต ค ๒.๒ ม.๒/๓ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
ม.๓ การนำเสนอข้อมูล ค ๔.๑ ม.๓/๓ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
ม.๔ คู่อันดับ ค 1.2 ม.๔-๖/๑ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
ม.๕ การทดลองสุ่ม ค ๕.๒ ม.๔-๖/๒ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๓) 
ม.๖ การหาค่ากลางของการเจริญเติบโตของต้อยต่ิงไทย      
 ค ๔.๑ ม.๔-๖/๓ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ม.๑  การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช (ว ๑.๑ ม.๑/8 องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
 ม.๒ ตำแหน่งของวัตถุ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
 ม.๓ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ว ๑.๒ ม.๓/๔ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
 ม.๔ นิเวศวิทยาของต้อยต่ิงไทย (ว ๒.๑ ม.๔-๖/๑ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
 ม.4 น้ำตาลโมเลกุลเด่ียว (ว ๒.๑ ม.๔-๖/๑ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
 ม.๕ โครงสร้างภายนอกและภายในของพืชศึกษา (องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
 ม.5 ทัศนูปกรณ์ (วิชาเพิ่มเติม) (องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
 ม.5 การวัด (วิชาเพิ่มเติม) (องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
 ม.๖ การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต (องค์ ๑ ลำดับ ๑๒,๑๓) 
 ม.6 คาร์โบไฮเดรต (วิชาเพิ่มเติม) (องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ม.๑ ความสำคัญ คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อ
สังคมไทย   (ส ๑.๑ ม.๑/๓ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๒) 
ม.๒ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในการรักษาบำบัดคนไข้ (ส ๔.๓ ม.๑/๓ องค์ ๔ 
ลำดับ ๖.๑) 
ม.๓ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ (ส ๕.๒ ม.๓/๒ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๒) 
ม.๔ วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับ
ถือ ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๓ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๒) 
ม.๕ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส ๕.๒ ม.๔-๖/๓ องค์ ๑ ลำดับ ๔) 
ม.๖ การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ 
(ส ๑.๒ ม.๔-๖/๑ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๒) 
 
 

 
 กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ม.๑ หลักการเลือกอาหารให้เหมาะสมกับวัย (พ ๔.๑ ม.๑/๑ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
 ม.๒ การเจริญเติบโตของวัยรุ่นกับต้อยต่ิงไทย (พ ๑.๑ ม.๒/๑ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
 ม.๓ แต่ละวัยก็เปลี่ยนไปและสุขภาพของผู้บริโภค (พ ๑.๑ ม.๓/๑ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
 ม.๔ สื่อสุขภาพ (พ ๔.๑ ม.๔-๖/๒ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
 ม.๕ สรรพคุณสมุนไพร (พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
 ม.๖ สุขภาพของผู้บริโภค (พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ม.๑ การจัดตกแต่งห้อง (ง ๑.๑ ม.๑/๑, ๑/๒, ๑/๓ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๔) 
 ม.การประดิษฐ์ดอกต้อยต่ิงจากหลอดพลาสติก (ง ๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 
(องค์ ๔ ลำดับ ๖ (6.4)) 
 ม.๓ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ )องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
 ม.๔ การประดิษฐ์ดอกต้อยต่ิงจากผ้าใยบัว (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/
๖, ม.๔-๖/๗ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๓) 
 ม.๕ โครงงานเทคโนโลยี (ง ๓.๑ ม.๔-๖/๑๑ องค์ 5 ลำดับ 4) 
 ม.6 การเย็บ (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๓องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
 ม.๖ การทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ม.๑ การออกแบบสัญลักษณ์ (ศ ๑.๑ ม.๑/๕ องค์ ๑ ลำดับ ๓) 
ม.๒ การวาดเส้น (ศ ๑.๑ ม.๒/๓ องค์ ๑ ลำดับ ๖,๗ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๓) 
ม.๒ การออกแบบชุดระบำต้อยต่ิงไทย (ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๒ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๓) 
ม.๓ การประพันธ์เพลง (ศ ๒.๑ ม.๓/๗ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๓) 
ม.๔ การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทการ์ตูน (ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๑๑  
องค์ ๔ ลำดับ ๖.๓) 
 ม.๕ เพลงต้อยต่ิงไทย (ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๕ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๓) 
 ม.๖ การสร้างสรรค์ละครสั้น (ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๒ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๓) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ม.1 Popping Pod ต ๑.๑ ม.๑/๔ ต ๓.๑ ม.๑/๔องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
ม.๒ Parts of Toy  Ting  Thai (ต ๑.๒ ม.๒/๑ องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
ม.๓ Introduce  Toy Thing Thai (ต ๔.๒ ม.๓/๒องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
ม.๔ Do you Know Toy Thing Thai (ต ๑.๑ ม.๔-๖/๔องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
ม.5 The advance of Toy Thing Thai (ต ๔.๒ ม.๔-๖/๒ (องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
ม.6 Medical properties from Ruellia siamensis J.B. Imlay (ต ๑.๒ ม.๔-
๖/๔องค์ ๔ ลำดับ ๖.๑) 
 

พืชศึกษา “ต้อยติ่งไทย” 
 



๓๐๓ 
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๓๐๙ 
  

แผนการดําเนนิงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคม 
 

แผนงาน/โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 
จุดเน้นของ สพฐ.ข้อ 1. จุดเน้นด้านหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู ้ 

ข้อ 3. ผู้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพตดิ  

สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
          ข้อ 11. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม 
สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนตากพิทยาคม 

 

1. หลักการและเหตุผล  

ตามที่สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดําริบางประการเกีย่วกับการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 

"การสอนและอบรมใหเด็กมจีิตสาํนึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้นควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม 

ความนาสนใจ และเกดิความปติที่จะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมที่ใหเกิดความรู
สึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสยี เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกดิความเครียดซึ่งจะเปนผลเสยีแกประเทศ
ในระยะยาว " 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดดําเนนิงานสนองพระราชดําริจัดตั้งงาน              
"สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน" เพื่อเปนสื่อในการสรางจิตสํานึกดานอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยใหเยาวชนนั้นไดใกลชิดกับ             
พืชพรรณไม เห็นคุณคาประโยชนความสวยงาม อันจะกอใหเกิดความคิดที่จะอนุรักษพรรณพืชตอไป 

สวนพฤกษศาสตร เป็นแหลงที่รวบรวมพันธุพืชชนิดตางๆที่มีชีวิต จดัปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถ่ินอาศัย 

เดิมมหีองสมุด สถานท่ีเก็บรวบรวมตัวอยางพรรณไมรักษาสภาพอาจเปนตัวอยางแหง ตัวอยางดอง และเก็บรักษาโดยวิธี 

อื่นๆ พันธพุืชที่ทําการรวบรวมไวนั้นจะเปนแหลงขอมูลและการเผยแพรความรเูกี่ยวกับพันธไุม นอกจากน้ีสามารถใชเปน 

แหลงพักผอนหยอนใจซึ่งสามารถดําเนินการสวนพฤกษศาสตร ในพื้นท่ีของโรงเรียนโดยมีองคประกอบดังกลาวเปนสวน 

พฤกษศาสตรโรงเรยีนใชในวัตถุประสงคดังกลาว อีกทั้งใชในการศึกษาและเปนประโยชนตอเนื่องในการเรียนการสอนวิชา 

ตางๆ 

  สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จึงเปนการดําเนินงานท่ีอิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร” โดยมีการรวบรวมพันธุ 

ไมที่มีชีวิต มีแหลงขอมูลความรเูกี่ยวกับพันธไุม มีการศึกษาตอเนื่อง มีการเก็บตัวอยางพันธไุมแหงพันธไุมดอง มีการ 



๓๑๐ 
  

รวบรวมพันธไุมทองถิ่นเขามาปลูกรวบรวมไวในโรงเรียน และภูมิปญญาทองถิ่น มีการบันทึกรายงานและขอมูล รวมทั้ง 

ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับพันธไุม มีมุมสําหรับศึกษาคนควา และมีการนําไปใชประโยชนเปนสื่อการเรยีนการสอนในวิชา 

ตางๆ เปนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่น ไมฝนธรรมชาติ และเปนไปตามความสนใจและความพรอมของ 

โรงเรียน ดําเนินการโดยความสมคัรใจ ไมใหเกิดความเครียด 

 โรงเรียนตากพิทยาคมเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
เมื่อปี 2557 ปัจจุบันโรงเรียนได้แจ้งขอเข้ารับประเมินเพื่อรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ ในงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจติสำนึกครูและเยาวชน อันเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนได้ดำเนินการโดยใช้กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมครูให้ใช้กระบวนการเรียนรู้งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีกระบวนการดำเนินการตั้งแต่การบริหารจัดการ  การดำเนินงานใน 5 องค์ประกอบ  การ
ติดตามผลการดำเนินงาน และความถูกต้องทางวิชาการ เพื่อให้ผู ้เรียนมีจิตสำนึกอนุรักษ์ และใช้แหล่งเรียนรู ้ สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และพื้นที่ศึกษาได้ตลอดเวลา โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนและบุคลากร มคีวามรักและเห็นคณุคา่ของพืชพรรณและทรัพยากร 

2. เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานของวิทยาการและปัญญาการเรียนรู้บนฐานงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

3. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนและพื้นท่ีศึกษา 

 4.  เพื่อให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างเป็นรปูธรรม 

3. เป้าหมาย 

    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

         1. นักเรยีนและบุคลากรโรงเรียนตากพิทยาคมทุกคน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ไดเ้ข้าร่วมกจิกรรมสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

    3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

          1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนตากพิทยาคมทุกคน  มคีวามรักและเห็นคณุค่าของพืชพรรณและทรัพยากรมี
ส่วนร่วมในการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

          2. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนตากพิทยาคม  มีจติสำนกึในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

          3. มีสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนที่สมบูรณ์ตามแนวพระราชดำรฯิ 

          4. มีฐานข้อมลูในการเรียนรู้และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

ระยะเวลาดำเนินการ : ตลอดปีงบประมาณ 2562 
 

ตารางการดำเนินงาน 



๓๑๑ 
  

งานที่จะต้องดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ด้านที่ 1 การบริหารและการจดัการ    
๑.วางแผนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ในปีงบประมาณ 2561 

- ต.ค.61 , พ.ค. 62 
 

ผู้บริหารและณะกรรมการ 
บริหารโรงเรียนและคณะ

ครูบุคลากรทุกคน 
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - ต.ค.61 ผู้บรหิารและณะกรรมการ 

บริหารโรงเรียน 
๓.ประชุมคณะกรรมการดำเนนิงานและผู้ที่มสี่วนเก่ียวข้อง
กับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนดังนี้ 
   ๓.๑) การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
   ๓.๒) การประชุมฝา่ยบริหารงานโรงเรียน  
   ๓.๓) ประชุมฝา่ยบริหารงานวิชาการ  

- ต.ค. 61 – มี.ค.62
และ 

พ.ค.62- มี.ค.62 

ผู้บริหารคณะกรรมการ
ดำเนินงานผู้ทีไ่ด้รับ
มอบหมายตามคำสั่ง 

ของโรงเรียนตากพิทยาคม 

   ๓.๔) การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประจำเดือน 
   ๓.๕) การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ต.ค. 61 – มี.ค.62
และ 

พ.ค.62- มี.ค.62 

คณะครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

4.การพัฒนาบุคลากร 

  - ศึกษาดูงานเกีย่วกับ 

การดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ณ โรงเรยีนท่า
ตะโกพิทยาคม จ.นครสวรรค ์

  - ประชุมกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
16,600 

 
 
 

5,000 

พ.ค. 62–ก.ย.62  
ครูอรวรรณและ
คณะกรรมการ 

5.จัดอบรมนักเรียนโดยดำเนินการ ดังนี้ 
  - อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

นักเรียนแกนนำ 
  - อบรมสรา้งความตระหนักนักเรยีนทุกคนในคาบประชุม
ประจำสัปดาห ์

 
36,900 

 

 
มิ .ย. 62 

 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

สวนพฤกษศาสตร ์
 

๖.ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการ  
ด้านการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ ปีงบประมาณ 2561 

- ก.พ.62และก.ย.62  นายสทุินธ์  คำนา่น 
และคณะกรรมการ

ดำเนินงาน 
๗.สรุปผลการดำเนินงานส่ง อพ.สธ. 9,700 

 
มี.ค.62 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ตามคำสัง่ 
ของโรงเรียนตากพิทยาคม 

ด้านที่ 2 การดำเนินงาน    
แผนการดำเนนิงาน 5 องค์ประกอบกอบ 52,800 ต.ค. 61 – มี.ค.62

และ 
พ.ค.62- มี.ค.62 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ตามคำสัง่ 

ของโรงเรียนตากพิทยาคม 
แผนการดำเนนิงาน พชืศึกษา   )ต้อยติ่งไทย (  5,000 พ.ค. 62–ก.ย. 62 คณะกรรมการตามคำสั่ง

โรงเรียนตากพิทยาคม 
แผนการดำเนนิงาน 3 สาระการเรียนรู้ 30,000 พ.ค. 62–ก.ย. 62 คณะกรรมการตามคำสั่ง

โรงเรียนตากพิทยาคม 
แผนการดำเนนิงานฐานทรัพยากร - พ.ค. 62–ก.ย. 62 คณะกรรมการตามคำสั่ง

โรงเรียนตากพิทยาคม 
ด้านที่ ๓  การติดตาม ผลการดำเนินงาน    
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งานที่จะต้องดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมร่วมกัน เพื่อหารือแนวทางในการติดตามงานที่
มอบหมายตามคำสั่งของโรงเรียนตากพิทยาคม 

- ต.ค. 61 – มี.ค.62
และ 

พ.ค.62- มี.ค.62 

นายเสรี  พรหมแก้ว 
 

๒ .แต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตามงาน ตามคู่มือการ
ประเมินสถานศึกษาในแตล่ะประเด็นตามรายการประเมิน 

- พ.ค.62 นายเสรี  พรหมแก้ว 
 

๓. กำกับ ติดตาม ผลการดำเนนิการตามแผนที่วางไว้ 3,500 ธ.ค. 61 และ 
 มี.ค.62และ 

ก.ค.62และ ก.ย.62 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายตาม
คำสั่งของโรงเรียน 

๔. สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไข 

- 31 มี.ค. และ 
ก .62ย.  

นายสทุินธ์ คำนา่น 
 

ด้านที่ ๔  ความถูกต้องทางวิชาการ    
๑. คณะกรรมการดำเนินงานด้าน ๔ ประสานงานกับผู้ที่
เก่ียวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลมาจัดทำความถูกต้องทาง
วิชาการ 

- ธ.ค. 61– ก.ค. 62 นายสทุินธ์ คำนา่น 
และคณะกรรมการ

ดำเนินงาน 
๒. จัดทำเอกสารด้านที่ ๔ ความถูกต้องทางวิชาการ พร้อม
ทั้งนำส่งให้เรียบร้อย 

3,800 
 

ม.ค. 62 คณะกรรมการดำเนินงาน 

๓. กำกับ ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน แจ้งให้คณะครู
ทราบเพื่อหาแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงแก้ไข 

- ม.ค. 62 และ ก.ค.
62 

นายสทุินธ์ คำนา่น 
นางอรวรรณ  จันทร์บตุร 

รวมงบประมาณ 163,300   
 

5.งบประมาณ 
งบประมาณโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 163,300 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสาม

ร้อยบาทถ้วน) 
6. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

โครงการ อพ.สธ. , กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ   
7. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 

     1. นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนตากพิทยาคม
ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

 

- การเข้าร่วมกิจกรรมอบรม 

 

 

- แบบประเมนิ 

 

เชิงคุณภาพ 
     1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนตาก
พิทยาคม  มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนนิงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
     2.  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนตาก
พิทยาคมมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
     3. มีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่สมบูรณ์ตาม
แนวพระราชดำริฯ 

 

- การสอบถาม 

- การสัมภาษณ ์

 

- การประเมิน 

 

- แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ ์

 

- แบบประเมนิ 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
     4. มีฐานข้อมูลในการเรียนรู้และการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

 

 

- การสังเกต 

- การเก็บรวมรวมพรรณไม้ 

 

 

- แบบสังเกต 

ทะเบียนพรรณไม้และตัวอยา่ง
พรรณไม้ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนตากพิทยาคม  มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
 2. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนตากพิทยาคม  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร 

3. นักเรียน ครู บุคคลทั่วไป เป็นนักอนุรักษ์พัฒนาบนฐานคุณธรรม จริยธรรม 

4. เสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรยีนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. โรงเรียนมีแหลงขอมูลพืชพรรณ และภูมิปญญาทองถิน่ 

 
ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
        (นายสุทินธ์  คำนา่น) 

 
 
ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางสาวปณัฐชา  แดงไฝ) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน    

หัวหน้าโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายเสรี  พรหมแก้ว) 
    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

  
 

                                                                 ลงช่ือ                            ผู้อนุมัตโิครงการ 

                                            (นายภูธนภสั  พุ่มไม้) 

                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม 
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โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
จุดเน้นของ สพฐ.ข้อ 1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
ข้อ 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้ง 
มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

ข้อ 11. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ: ใหม่  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ :1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน2563 
สถานที่ดำเนินการ :โรงเรียนตากพิทยาคม 
1. หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนตากพิทยาคมเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ เมื ่อปี 2557 ปัจจุบันโรงเรียนได้แจ้งขอเข้ารับประเมินเพ่ือรับพระราชทานป้ายสนอง
พระราชดำริ ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชี วิต ด้วย
จิตสำนึกครูและเยาวชน อันเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนได้ดำเนินการโดยใช้กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมครูให้ใช้กระบวนการเรียนรู้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สู่หลักสูตรสถานศึกษา และกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และพ้ืนที่การศึกษา โดยมีครูออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีจิตสำนึก
อนุรักษ์ และใช้แหล่งเรียนรู้ ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และพื้นที่ศึกษาได้ตลอดเวลาจึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากโรงเรียนสู่ชุมชน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานของวิทยาการและปัญญาการเรียนรู้ 

บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและพ้ืนที่ศึกษา 

 4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนตากพิทยาคมร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 ของ ม.1-ม.6 ผ่านการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนร้อยละ  
    65 ขึ้นไป ตามการประเมินกิจกรรมหรือโครงการที่โรงเรียนจัดทำข้ึน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 75 ของ ม.1-ม.6 ผ่านการทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้คะแนน 
   ร้อยละ 70 ขึ้นไป ตามการประเมินกิจกรรมหรือโครงการที่โรงเรียนจัดทำขึ้น 
4. ผู้เรียนร้อยละ 75 ของ ม.1-ม.6 สามารถอภิปรายแลกปลี่ยนความคิดเห็นได้ 
   ร้อยละ 70 ขึ้นไป ตามการประเมินกิจกรรมหรือโครงการที่โรงเรียนจัดทำขึ้น 

✓ 
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5. ผู้เรียนร้อยละ 75 ของ ม.1-ม.6 สามารถแก้ปัญหาได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป ตามการประเมินกิจกรรมหรือ 
โครงการที่โรงเรียนจัดทำขึ้น 

23.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนตากพิทยาคม  มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานสวน 
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2. ครูทุกคนมีการสืบค้นข้อมูลและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา หรือจากสื่อออนไลน์ต่างๆเป็น
แนวทาง 
    ให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนตากพิทยาคม  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
4. มีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่สมบูรณ์ตามแนวพระราชดำริฯ 
5. มีฐานข้อมูลในการเรียนรู้และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 
4.วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนดำเนินการ  
 4.1 ระยะที่ 1 (1 ตุลาคม 2562– 31 มีนาคม 2563) 

ที ่ รายการกิจกรรมสำคัญ 
ไตรมาสที่ 1 

)ธ.ค-ต.ค.(.  

ไตรมาสที่ 
2 

)มี.ค-ม.ค.(.  

ไตรมาสที่ 3 
)มิ.ย-เม.ย.(.  

ไตรมาสที่ 
4 

)ก.ย-ก.ค.(.  

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน   
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เพ่ือจัดทำ
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

- - - - 
กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 

2. จัดทำโครงการรวมเพ่ือขออนุมัติ - - - - 
3. แต่งตั้ง - ประชุม คณะกรรมการ

ดำเนินงานแต่ละกิจกรรม 
- - - - 

4. จัดอบรมประชุมกลุ่มปฏิบัติการงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
กลุ่มจังหวัดตาก 
คณะครู 
 

52,400 - 
 
- 
 

- 

5 . ดำเนินการจัดกิจกรรมงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 
องค์ประกอบ 

-  คณะกรรมการวางแผน  กำหนด
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของนักเรียนใน
ระดับชั้นต่างๆ 

-   คณะกรรมการแจ้งนักเรียนแต่ละ
ระดับ 
- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  เรียนรู้

บูรณาการทุกกลุ่มสาระ  ดูแลสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  พร้อมกันทุก
วัน ก่อนเข้าเรียน  และเรียนรู้  ดูแล  
บริเวณรับผิดชอบของตนทุกวัน 

10,920 - - - 
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6. กิจกรรมชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์  
7380 

- - - 
 

7. จัดนิทรรศการ 30,000 
- - - 

ครูกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 

8 อบรมราชภัฏอุตรดิตถ์ 30,000     
9. ประเมินผลการจัดกิจกรรม - - - -  

10. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 600 - - -  
รวม 131,300     

 
4.2 ระยะที่ 2 (1 เมษายน 2563– 30 กันยายน 2563) 

ที ่ รายการกิจกรรมสำคัญ 
ไตรมาสที่ 1 

)ธ.ค-ต.ค.(.  
ไตรมาสที่ 2 

)มี.ค-ม.ค.(.  
ไตรมาสที่ 3 

)มิ.ย-เม.ย.(.  
ไตรมาสที่ 4 

)ก.ย-ก.ค.(.  
ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน   

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เพ่ือ
ดำเนินกิจกรรมโครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

- - - - 

กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 

2. จัดทำโครงการรวมเพ่ือขออนุมัติ - - - - 
3. แต่งตั้ง - ประชุม คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 
แต่ละกิจกรรม 

- - - - 

4. จัดอบรมค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
นักเรียนชั้น ม.4 
 
 

- - 
 

48000 
 

- 

5 . ดำเนินการจัดกิจกรรมงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ดังนี้ 

-  คณะกรรมการวางแผน  กำหนดเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ  ของนักเรียนใน
ระดับชั้นต่างๆ 

-   คณะกรรมการแจ้งนักเรียนแต่ละ
ระดับ 
- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  เรียนรู้

บูรณาการทุกกลุ่มสาระ  ดูแลสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  พร้อมกันทุกวัน 
ก่อนเข้าเรียน  และเรียนรู้  ดูแล  
บริเวณรับผิดชอบของตนทุกวัน 
- ดำเนินกิจกรรมชุมนุมสวน
พฤกษศาสตร์ 
 

- - - - 
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6. ศึกษาดูงานโรงเรียนรับเกียรติบัตรขั้นที่ 
1 

 
 

32,200 - - 
 

7. เตรียมประเมินจาก อพ.สธ. - 
- 48,000 - 

ครูกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 

8. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน - - - -  
รวม  32,200 48000   

 
5.งบประมาณ 
 งบประมาณโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 211,500 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่ง
พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
6. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โครงการ อพ.สธ. , กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ   
7. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
7.1 เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนตากพิทยาคม
ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
- การเข้าร่วมกิจกรรมอบรม 
 

 
- แบบประเมิน 
 

7.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนตาก
พิทยาคม  มีความรู้ความเข้าใจในการ
ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2 . นักเรยีนและบุคลากรของโรงเรียนตาก

พิทยาคม  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 
3 . มีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่สมบูรณ์ตาม

แนวพระราชดำริฯ 
4 . มีฐานข้อมูลในการเรียนรู้และการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช 

 
- การประเมิน 
 
 
- การประเมิน 
 
 
- การสังเกต 
 
- การเก็บรวมรวมพรรณไม้ 

 
- แบบประเมิน 
 
 
- แบบประเมิน 
 
 
- แบบสังเกต 
 
-ทะเบียนพรรณไม้และ
ตัวอย่างพรรณไม้ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนตากพิทยาคม  มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 2.นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนตากพิทยาคม  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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9.  ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ระยะที่ 1ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2562– 31 มีนาคม 2563) 
 
กิจกรรม รายการ จำนวนเงิน 

1 
จัดอบรมประชุมกลุ่มปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
กลุ่มจังหวัดตาก 
คณะครู 

52,400 

2 ดำเนินการจัดกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ 
-  คณะกรรมการวางแผน  กำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนในระดับชั้น

ต่างๆ 
-   คณะกรรมการแจ้งนักเรียนแต่ละระดับ 

- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  เรียนรู้บูรณาการทุกกลุ่มสาระ  ดูแลสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  พร้อมกันทุกวัน ก่อนเข้าเรียน  และเรียนรู้  ดูแล  
บริเวณรับผิดชอบของตนทุกวัน 

10,920 

3 กิจกรรมชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์  
7380 

4 จัดนิทรรศการ 30,000 
5 อบรมราชภัฏอุตรดิตถ์ 30,000 
6 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 600 

                             รวม 131,300 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ระยะที่ 2ปีงบประมาณ 2562 (1 เมษายน 2563– 30 กันยายน  2563) 
กิจกรรม รายการ จำนวนเงิน 

1 
จัดอบรมค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
นักเรียนชั้น ม.4 
 

48000 

2 ศึกษาดูงานโรงเรียนรับเกียรติบัตรขั้นที่ 1 32000 
3 เตรียมประเมินจาก อพ.สธ. 48000 

                             รวม 80200 
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ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
           (นายสุทินธ์  คำน่าน) 
หัวหน้าโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

 

ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางสาวปณัฐชา  แดงไฝ) 
   หัวหน้างานนโยบายและแผน   

 
 
ลงชื่อ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางภัทราภรณ์  เนื้อไม้) 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

  
 
ลง ชื่อ      ผู้อนุมัติ
โครงการ 
        (นายภูธนภัส  พุ่มไม้(  
ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม 
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ตารางแสดงรายละเอียดงาน ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินงาน 



๓๒๑ 
  

ตารางแผนการดำเนินงานด้านการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก  ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

 

งานที่จะต้อง 
ดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) 

 
ผู้รับผิดชอบ ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลา เงินอุดหนุน 

บำรุงการศึกษา 
งบกลาง 

 
ด้านที่ ๑ 

การบริหาร 
และการ 
จัดการ 

 

๑.วางแผนการดำเนินงาน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ผู้บริหารและคณะกรรมการ 
บริหารโรงเรียนและคณะครู

บุคลากรทุกคน 

จำนวน ๑ ครั้ง - - พ.ค. ๖๑ 
 

๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

ผู้บริหารและคณะกรรมการ 
บริหารโรงเรียน 

จำนวน 6 ครั้ง 6 คำสั่ง 
 

- - พ.ค. ๖๑ 
 

๓.ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนดังนี้ 
   ๓.๑) การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา  
   ๓.๒) การประชุมฝ่าย
บริหารงานโรงเรียน  
   ๓.๓) การประชุมฝ่าย
บริหารงานวิชาการ 

ผู้บริหารคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ตามคำสั่ง 

ของโรงเรียนตากพิทยาคม 

 
 
 
 

จำนวน ๓ ครั้ง/ปี 
 

จำนวน ๑๐ ครั้ง/ปี 
 

จำนวน ๑๐ ครั้ง/ปี 
 

 

- - พ.ค.๖๑ – ก.ย.๖๑
และ 

พ.ค.๖๑- มี.ค.๖๒ 
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ตารางแผนการดำเนินงานด้านการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก  ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

 

งานที่จะต้อง 
ดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) 

 
ผู้รับผิดชอบ ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลา เงินอุดหนุน 

บำรุงการศึกษา 
งบกลาง 

 

 

   ๓.๔) การประชุมครู และบุคลากร
ทางการศึกษาประจำเดือน 
   ๓.๕) การประชุมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  

 จำนวน 12 ครั้ง/ปี 
 

จำนวน ๘๐ ครั้ง/ปี 
 

 
 
 

 
- 

 

พ.ค.๖๑ – ก.ย.๖๑ 
และ 

พ.ค.๖๑ – มี.ค.๖๒ 

๔.การพัฒนาบุคลากร 
  - ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ 
การดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
  - ประชุมกลุ่มสมาชิก 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  - ฝึกอบรมปฏิบัติงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดนครราชสีมา 

 
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ตามคำสั่ง 
 

 
- จำนวน ๑ ครั้ง 

 
 

- จำนวน ๓ ครัง้ 
 
 

- จำนวน ๑ ครั้ง 
 
 

 
6,53๐ 

 
 

 
 

 
 

 
50,640 

 
 
 

 

 
พ.ค.๖๑ – ก.ย.๖๑ 

และ 
พ.ค.๖๑ – มี.ค.๖๒ 
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ตารางแผนการดำเนินงานด้านการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก  ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

 

งานที่จะต้อง 
ดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) 

 
ผู้รับผิดชอบ ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลา เงินอุดหนุน 

บำรุงการศึกษา 
งบกลาง 

 
 ๕.จัดอบรมนักเรียน 

โดยดำเนินการ ดังนี้ 
  - อบรมเชิงปฏิบัติการงาน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
นักเรียนแกนนำ 
  - อบรมสร้างความตระหนัก
นักเรียนทุกคนในคาบประชุม
ประจำสัปดาห์ 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ครูแกนนำ 
งานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน 

 
 

จำนวน ๑ ครั้ง 
จำนวนนักเรียน ๒๐๐  คน 

 
จำนวนนักเรียน 

๒,๖๓๙ คน 

 
 

38,32๐ 
 

- มิ.ย.๖๑ 
 

๖. ติดตามผลการดำเนินงาน 
ด้านการบริหารจัดการ  
ด้านการดำเนินงาน ๕ 
องค์ประกอบ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

นายสุทินธ์  คำน่าน 
และคณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

- จำนวน ๒ ครั้ง - - ก.ย.๖๑ และก.พ.๖๒ 

๗. สรุปผลการดำเนินงานส่ง 
อพ.สธ. 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ตามคำสั่ง 

ของโรงเรียนตากพิทยาคม 

จำนวน ๑ ครั้ง 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

- มี.ค.๖๒ 

งบประมาณ 54,85๐ 50,640 - 
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ตารางแผนการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคมจังหวัดตาก ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

งานที่จะต้อง 
ดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) 

 
ผู้รับผิดชอบ ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลา เงินอุดหนุน 

บำรุงการศึกษา 
งบกลาง 

 
ด้านที่ 2  

การดำเนินงาน 
องค์ประกอบที่๑ 

การจัดทำ 
ป้ายช่ือพรรณไม้ 

๑. กำหนดพื้นที่ศึกษา นายเสรี  พรหมแก้ว 
และคณะกรรมการ ๙ คน 

พ้ืนที่ทั้งหมด 
๕ ไร่ 

๔ พ้ืนที่ศึกษา ๒๖๕ กลุ่ม 

- - มิ.ย. ๖๑ 

๒. สำรวจพรรณไม้ในพ้ืนที่
ศึกษา 

นางเสาวลักษณ์  บัวแก้ว 
และคณะกรรมการ ๑๖ คน 

เลือกศึกษา ๔ พ้ืนที่ ๒๔ ชนิด 
๒๖๕ กลุ่ม 

- - มิ.ย. ๖๑ 

๓. ทำและติดป้ายรหัส 
ประจำต้น 

นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง 
และคณะกรรมการ ๑๖ คน 

๒๔ ชนิด ๒๙๐ ป้าย ๒๙๐ ตน้ ๑,๐๐๐ - ก.ค. ๖๑ 

๔. ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อและ
ศึกษาข้อมูลพื้นบ้าน 
(ก.๗-๐๐๓หน้า๑) 

นางพรเพ็ญ  สว่างโชติ 
และคณะกรรมการ ๑๖ คน 

๒๔ ชนิด ๒๖๕ กลุ่ม - - ก.ค. ๖๑ 

๕. ทำผังแสดงตำแหน่ง 
พรรณไม้ 

นางสาวนิรมล เหลืองพิศาลพร 
และคณะกรรมการ ๒๑ คน 

ผังพรรณไม้เฉพาะพ้ืนที่ ๔ ผัง 
ผังพรรณไม้รวม ๑ ผัง 

- - ก.ค. ๖๑ 

๖. ศึกษาและบันทึกลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ 
(ก.๗-๐๐๓หน้า๒-๗) 

นายสุทินธ์  คำน่าน 
และคณะกรรมการ ๓๑ คน 

๒๔ ชนิด ๒๖๕ กลุ่ม ๙,๐๐๐ - ส.ค. ๖๑ 
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ตารางแผนการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคมจังหวัดตาก ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

งานที่จะต้อง 
ดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) 

 
ผู้รับผิดชอบ ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลา เงินอุดหนุน 

บำรุงการศึกษา 
งบกลาง 

 
องค์ประกอบที่๑ 

การจัดทำ 
ป้ายช่ือพรรณไม้ 

๗. บันทึกภาพหรือวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์ 

นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ 
และคณะกรรมการ ๗ คน 

บันทึกภาพ ๒๔ ชนิด ๑๒๒ ภาพ 
วาดภาพ ๒๔ ชนิด ๑๕๙๐ ภาพ 

- - ส.ค. ๖๑ 

๘. ทำตัวอย่างพรรณไม ้
(แห้ง/ดอง/เฉพาะส่วน) 

นายสุทินธ์  คำน่าน 
และคณะกรรมการ ๓๑ คน 

-ตัวอย่างแห้ง ๑๙ ชนิด  
๔๘ ตัวอยา่ง 

-ตัวอย่างดอง ๖ ชนิด  
๖ ตัวอย่าง 

-เฉพาะส่วน ๗ ชนิด ๗ ตัวอย่าง 

๕,๐๐๐ - มิ.ย. ๖๑ – ก.ย. ๖๑ 
และ 

พ.ค. ๖๑ – ก.พ. ๖๒ 

๙. เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป 
(ก.๗-๐๐๓หน้า๘)  
ข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสารแล้ว
บันทึกใน ก.๗-๐๐๓ หน้า๙-๑๐ 

นายสุทินธ์  คำน่าน 
และคณะกรรมการ ๔๖ คน 

๒๔ ชนิด ๒๖๕ กลุ่ม ๒๖๕ เลม่ - - ธ.ค. ๖๒ 

๑๐. จัดระบบข้อมูลทะเบียน 
พรรณไม้ (ก.๗-๐๐๕) 

นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง 
และคณะกรรมการ ๑๗ คน 

๒๔ ชนิด ๑ เล่ม - - ม.ค. ๖๒ 

๑๑. ทำร่างป้ายชื่อพรรณไม้
สมบูรณ์ 

นางศิริวรรณ  เสือสุวรรณ 
และคณะกรรมการ ๒๔ คน 

๒๔ ชนิด ๒๙๐ ป้าย ๒๙๐ ตน้ - - ม.ค. ๖๒ 

๑๒. ตรวจสอบความถูกต้อง
ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ 

นางพรเพ็ญ  สว่างโชติ 
และคณะกรรมการ ๑๖ คน 

๒๔ ชนิด - - ม.ค. ๖๒ 

13. ทำป้ายชื่อพรรณไม้
สมบูรณ์ 

นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง 
และคณะกรรมการ ๑6 คน 

๒๔ ชนิด ๒๙๐ ป้าย ๒๙๐ ตน้ - - ก.พ. 62 

งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ -  
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ตารางแผนการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคมจังหวัดตาก ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

งานที่จะต้อง 
ดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) 

 
ผู้รับผิดชอบ ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลา เงินอุดหนุน 

บำรุงการศึกษา 
งบกลาง 

 
องค์ประกอบท่ี ๒ 

การรวบรวม 
พรรณไม้ 
เข้าปลูก 

ในโรงเรียน 
 

๑. ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดมิ
และศึกษาธรรมชาติของพรรณไม ้

นางสาวยุพิน  มาคง 
และคณะกรรมการ ๘ คน 

๔ พ้ืนท่ี - - ส.ค. ๖๑ 

๒. สำรวจศึกษาวิเคราะหส์ภาพ
พื้นที ่

นางเสาวลักษณ์ บัวแก้ว 
และคณะกรรมการ ๑๗ คน 

๔ พ้ืนท่ี - - ส.ค. ๖๑ 

๓. พิจารณาคณุและสุนทรยีภาพ
ของพรรณไม ้

นางรัตนา  ทองจิตติและ
คณะกรรมการ ๗ คน 

๓ คุณ ๔ ชนิด - - ส.ค. ๖๑ 

๔. กำหนดการใช้ประโยชน์ 
ในพื้นที่ 

นางสาวยุพิน  มาคง 
และคณะกรรมการ ๒๑ คน 

8 พื้นที่ศึกษา ๒๖๕ กลุม่ - - ก.ย. ๖๑ 

๕. กำหนดชนิดพรรณไม ้
จะปลูก 

นางสาวยุพิน  มาคง 
และคณะกรรมการ ๒๐ คน 

๒๔ ชนิด ๒๙๐ ต้น - - ก.ย. ๖๑ 

๖. ทำผังภูมิทัศน์ นางสาวนิรมล  เหลืองพิศาลพร 
และคณะกรรมการ ๒๑ คน 

๔ พ้ืนท่ี ๒๖๕ กลุ่ม - - ก.ย. ๖๑ 

๗. จัดหาพรรณไม้วัสดปุลูก นางสาวยุพิน  มาคง 
และคณะกรรมการ ๑๙ คน 

- ปลูก ๒๔ ชนิด ๒๙๐ ต้น 
- วัสดุปลูก ๕ ชนิด 

๒,๕๐๐ - ก.ย. ๖๑ 

๘. การปลูกและดูแลรักษา นางสาวยุพิน  มาคง 
และคณะกรรมการ ๑๙ คน 

ดูแลรักษา ๒๔ ชนิด ๒๙๐ ต้น - - ก.ย. ๖๑ – มี.ค.๖๒ 

๙. ศึกษาคุณของพืชพรรณที่ปลูก
ออกแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

นางรัตนา  ทองจิตติและ
คณะกรรมการ ๕ คน 

๓ คุณ ๔ ชนิด 
๒๐ แบบบันทึก 

- - พ.ค. ๖๑ – ก.พ.๖๒ 

งบประมาณ ๒,๕๐๐ - - 
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ตารางแผนการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคมจังหวัดตาก ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

งานที่จะต้อง 
ดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) 

 
ผู้รับผิดชอบ ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลา เงินอุดหนุน 

บำรุงการศึกษา 
งบกลาง 

 
องค์ประกอบที่ ๓ 

การศึกษา 
ข้อมูลด้านต่างๆ 

๓.๑ การศึกษาพรรณไม้ใน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(ก.๗-๐๐๓) 
ครบตามทะเบียนพรรณไม้ 
  ๑) การมีส่วนร่วมของผู้ศึกษา 
  ๒) การศึกษาข้อมูลพื้นบ้าน 
  ๓) การศึกษาข้อมูลพรรณไม้ 
  ๔) การสรุปลักษณะและข้อมูล
พรรณไม้ 
  ๕) การสืบค้นข้อมูลพฤกษศาสตร์ 
  ๖) การบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม 
  ๗) การตรวจสอบผลงาน 
เป็นระยะ 

นายสุทินธ์  คำน่าน 
และคณะกรรมการ ๓๑ คน 

 

๒๔ ชนิด ๒๖๕ กลุ่ม 
(ตามทะเบียนพรรณไม้) 

 

๑๐,๐๐๐ 
(งบกลุ่มสาระฯ) 

  
 
 
 

ก.ค. ๖๑ 
ก.ค. ๖๑ 
ส.ค. ๖๑ 
ส.ค. ๖๑ 

 
ส.ค. ๖๑ 
ส.ค.๖๑ 

ก.ค๖๑ – ก.ย. ๖๑ 
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ตารางแผนการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคมจังหวัดตาก ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

งานที่จะต้อง 
ดำเนินการ 

รายละเอียด (งานย่อย) 
 

ผู้รับผิดชอบ ปริมาณงาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา เงินอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง 
 

 

๓.๒ การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ 
(พืชศึกษา) 
    ๑) การศึกษาลักษณะภายนอก
ภายในของพืชแต่ละส่วนโดย
ละเอียด 
    ๒) การกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้
ในแต่ละส่วนของพืช 
    ๓) การเรียนรู้แต่ละเรื่อง 
แต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อย 
    ๔) การนำข้อมูลมาเปรียบเทียบ
ความต่างในแต่ละเรื่องในชนิด
เดียวกัน 

นายสุทินธ์  คำน่าน 
และคณะกรรมการ ๓๑ คน 

พืชศึกษา๑ ชนิด ๖ ส่วน 
๒๐ กลุ่มจำนวน ๑ แผน 

๑๖๐ ใบงาน 
 

5,๐๐๐ - พ.ค. ๖๑ – ม.ค. ๖๒ 
 

พ.ค. ๖๑ – ม.ค. ๖๒ 
 
 

พ.ค. ๖๑ – ม.ค. ๖๒ 
 
พ.ค. ๖๑ – ม.ค. ๖๒ 
 
พ.ค. ๖๑ – ม.ค. ๖๒ 
 

งบประมาณ 15,๐๐๐ - - 
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ตารางแผนการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคมจังหวัดตาก ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

งานที่จะต้อง 
ดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) 

 
ผู้รับผิดชอบ ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลา เงินอุดหนุน 

บำรุงการศึกษา 
งบกลาง 

 
องค์ประกอบท่ี 4 
การรายงานผล 

การเรียนรู้ 

1. การรวบรวมผลการจัดการเรียนรู้ นางพรเพ็ญ  สว่างโชต ิ
และคณะกรรมการ ๑๕ คน 

128 ผลงาน - - พ.ค. ๖๑ – ม.ค. ๖๒ 
2. คัดแยกสาระสำคัญและจัดใหเ้ป็น
หมวดหมู ่

128 ผลงาน - - พ.ค. ๖๑ – ม.ค. ๖๒ 

3. สรปุและเรียบเรยีง 128  เรื่อง 128 ผลงาน - - พ.ค. ๖๑ – ม.ค. ๖๒ 
4. เรยีนรู้รูปแบบการเขยีนรายงาน 
   4.1 แบบวิชาการ 
   4.2 แบบบูรณาการ 

-วิชาการ ๑ รูปแบบ 
128 ผลงาน 
128 กลุ่ม 

-บูรณาการ ๑ รูปแบบ 40 ช้ิน 

- - พ.ค. ๖๑ – ม.ค. ๖๒ 

5. กำหนดรูปแบบการเขียนรายงาน -วิชาการ  ๑ รูปแบบ 
-บูรณาการ  ๑ รูปแบบ 

- - พ.ค. ๖๑ – ม.ค. ๖๒ 

6. เรยีนรู้วิธีการรายงานผล 
   6.1 เอกสาร เช่น หนังสือ แผ่นพับ 
   6.2 บรรยาย เช่น การเล่านิทาน 
อภิปราย สมัมนา สุนทรพจน ์
  6.3 ศิลปะ เช่นการแสดงศิลปะพื้นบ้าน 
ละครร้องเพลง ภาพวาดทางพฤกษศาสตร ์
  6.4  นิทรรศการ 

 
๔  วิธีการรายงานผล 

 
1๕,๐๐๐ 

 
- 

 
พ.ค. ๖๑ – ม.ค. ๖๒ 

7. กำหนดวิธีการรายงานผล คณะกรรมการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

๔ รูปแบบ - - พ.ค. ๖๑ – ม.ค. ๖๒ 

งบประมาณ 1๕,๐๐๐ -  
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ตารางแผนการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคมจังหวัดตาก ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

 

งานที่จะต้อง 
ดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) 

 
ผู้รับผิดชอบ ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลา เงินอุดหนุน 

บำรุงการศึกษา 
งบกลาง 

 
องค์ประกอบที่ ๕

การนำไปใช ้
ประโยชน์ 

ทางการศึกษา 

๑. การนำสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียน
การสอน 
   ๑.๑ การจัดทำหลักสูตรและ 
การเขียนแผนการสอนให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
   ๑.๒ การจัดเก็บผลการเรียนรู้ 

นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ 
และคณะกรรมการ ๑๗ คน 

๑๓๑ แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

2,๐๐๐ - มิ.ย. ๖๑ – ก.ย. ๖๑ 
และ 

พ.ค. ๖๑ – ก.พ. ๖๒ 

๒. การเผยแพร่องค์ความรู้ 
   ๒.๑ การบรรยาย 
        ๒.๑.๑ การสนทนา 
        ๒.๑.๒ การเสาวนา 
       ๒.๑.๓ สัมมนา/อภิปราย 
   ๒.๒ การจัดแสดง 
      ๒.๒.๑ จัดแสดงนิทรรศการ 
      ๒.๒.๒ นิทรรศการประกอบ 
บรรยายสรุป 
      ๒.๒.๓ จัดนิทรรศการ
เฉพาะเรื่อง/ประเภท 

นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ 
และคณะกรรมการ ๑๗ คน 

สนทนา ๑ ครั้ง 
เสวนา ๑ ครั้ง 
สัมมนา 1 ครั้ง 
อภิปราย ๑ ครั้ง 
จัดแสดงนิทรรศการ 1 ครั้ง 
นิทรรศการประบรรยายสรุป 
3 ครั้ง 
จัดนิทรรศการเฉพาะเรื่อง 3 
ครั้ง 

 

8,000 - ก.พ. ๖๒ 
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ตารางแผนการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคมจังหวัดตาก ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

งานที่จะต้อง 
ดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) 

 
ผู้รับผิดชอบ ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลา เงินอุดหนุน 

บำรุงการศึกษา 
งบกลาง 

 
องค์ประกอบที่ ๕ 

การนำไปใช ้
ประโยชน์ทาง 

การศึกษา 

๓. การจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ นายเสรี พรหมแก้ว 
และคณะกรรมการ ๑๒ คน 

๔ แหล่งเรียนรู้ 5,000 
- 

มิ.ย. ๖๑- ก.ย. ๖๒ 
 

๔. การใช้การดูแลรักษาและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

นายเสรี พรหมแก้ว 
และคณะกรรมการ ๑๒ คน 

๑. สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
- ใช้พื้นที่ ๑๔๖ ครั้ง/ป ี
- ดูแลรักษา ๑๔๖ ครั้ง/ป ี
- พัฒนา ๒ ครั้ง/ป ี
๒. ห้องสวนพฤกษศาสตร ์
โรงเรียน 
- ใช้ ๓๘ ครั้ง/ป ี
- ดูแลรักษา ๓๘ ครั้ง/ป ี
- พัฒนา ๒ ครั้ง/ป ี
๓. ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร ์
- ใช้ ๒๐ ครั้ง/ป ี
- ดูแลรักษา ๒๐ ครั้ง/ป ี
- พัฒนา ๒ ครั้ง/ป ี
๔. ห้องสมุดโรงเรียน 
- ใช้ ๒๐ ครั้ง/ป ี
- ดูแลรักษา ๒๐ ครั้ง/ป ี
- พัฒนา ๒ ครั้ง/ป ี

8,45๐ - มิ.ย. ๖๑-ก.ย. ๖๒ 
และ 

พ.ค. ๖๑–ก.พ. ๖๒ 

งบประมาณ 23,450 - - 
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ตารางแผนการดำเนินงานพืชศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก 

งานที่จะต้อง 
ดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) 

 
ผู้รับผิดชอบ ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลา เงินอุดหนุน 

บำรุงการศึกษา 
งบกลาง 

 
พืชศึกษา 

(ต้อยติ่งไทย) 
๑. ศึกษาลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ด้านรูปลักษณ์ 
   - ราก 
   - ลำต้น 
   - ใบ 
   - ดอก 
   - ผล 
   - เมล็ด 

คณะกรรมการตามคำสั่ง
โรงเรียนตากพิทยาคม 

ที่ ๔๐๙/๒๕๖๑ 

๒๘ ครั้ง/ปี 
๑ แผนการจัดการเรียนรู้ 

๖ ส่วน ๘ ใบงาน 

๕,๐๐๐ -  
 
พ.ค. ๖๑–ม.ค.๖๒ 

๒. ศึกษาลักษณะทาง
นิเวศวิทยาของต้อยติ่งไทย 

คณะกรรมการตามคำสั่ง
โรงเรียนตากพิทยาคม 

ที่ ๔๐๙/๒๕๖๑ 

จำนวน ๑ ชนิด ๑๔ กลุ่ม - - พ.ค. ๖๑–ม.ค.๖๒ 

๓. ศึกษาการขยายพันธุ์ 
การดูแลรักษาการ
เจริญเติบโตของต้อยติ่งไทย 

คณะกรรมการตามคำสั่ง
โรงเรียนตากพิทยาคม 

ที่ ๔๐๙/๒๕๖๑ 

จำนวน ๑ ชนิด ๑๔ กลุ่ม - - พ.ค.๖๑–ก.พ.๖๒ 

๔. ศึกษาการนำไปใช้
ประโยชน์ 

คณะกรรมการตามคำสั่ง
โรงเรียนตากพิทยาคม 

ที่ ๔๐๙/๒๕๖๑ 

จำนวน ๑ ชนิด ๑๔ กลุ่ม - - พ.ค. ๖๑ –ก.พ. 
๖๒ 

งบประมาณ ๕,๐๐๐   
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ตารางแผนการดำเนินงาน 3 สาระการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก 

งานที่จะต้อง 
ดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) 

 
ผู้รับผิดชอบ ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลา เงินอุดหนุน 

บำรุงการศึกษา 
งบกลาง 

 
3 สาระ 

การเรียนรู ้
 

สาระท่ี ๑ ธรรมชาติแห่งชีวิต ๑๔ แผนการจัดการเรียนรู้  
ลำดับการเรียนรู้ 
๑. สัมผัสเรียนรู้วงจรชีวิตของ
ชีวภาพ 
   ๑.๑ ศึกษาด้านรูปลักษณ์ ได้
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความ
แตกต่างด้านรูปลักษณ์ 
   ๑.๒ ศึกษาด้านคุณสมบัติได้
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความ
แตกต่างด้านคุณสมบัติ 
   ๑.๓ ศึกษาด้านพฤติกรรมได้
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความ
แตกต่างด้านพฤติกรรม 

 
นางอรวรรณ  จันทร์บุตรและ

คณะกรรมการ 
คำสั่งโรงเรียนตากพิทยาคม 

ที่ ๔๐๕/๒๕๖๑ 

 
 

๑๑ ใบงาน 
 
 
 

๑๓ ใบงาน 
 
 
 

๒ ใบงาน 

 
 
- 

 
 
- 

 
พ.ค. ๖๑–ม.ค.๖๒ 
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ตารางแผนการดำเนินงาน 3 สาระการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก 

งานทีจ่ะต้อง 
ดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) 

 
ผู้รับผิดชอบ ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลา เงินอุดหนุน 

บำรุงการศึกษา 
งบกลาง 

 
3 สาระ 

การเรียนรู ้
 

ลำดับการเรียนรู้ 
๒.เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและ
ความแตกต่าง 
   ๒.๑ รูปลักษณ์กับรูปกายตน 
   ๒.๒ คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน 
   ๒.๓ พฤติกรรมกับจิตอารมณ์และ
พฤติกรรมของตน 

คณะกรรมการ 
คำสั่งโรงเรียนตากพิทยาคม 

ที่ ๔๐๕/๒๕๖๑ 

๓ ใบงาน 
 
 
 

- - พ.ค.๖๑–ก.พ.๖๒ 

ลำดับการเรียนรู้ 
๓. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา
ธรรมชาติแห่งชีวิต 

คณะกรรมการ 
คำสั่งโรงเรียนตากพิทยาคม 

ที่ ๔๐๕/๒๕๖๑ 

๑ ใบงาน 
 

- - พ.ค.๖๑–ก.พ.๖๒ 

ลำดับการเรียนรู้ 
๔. สรุปแนวทางเพ่ือนำไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

คณะกรรมการ 
คำสั่งโรงเรียนตากพิทยาคม 

ที่ ๔๐๕/๒๕๖๑ 

๒ ใบงาน 
 

- - มิ.ย.๖๑–ก.พ.๖๒ 
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ตารางแผนการดำเนินงาน 3 สาระการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก 

งานที่จะต้อง 
ดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) 

 
ผู้รับผิดชอบ ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลา เงินอุดหนุน 

บำรุงการศึกษา 
งบกลาง 

 
3 สาระ 

การเรียนรู ้
 

สาระท่ี ๒ สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ๒๐ แผนการจัดการเรียนรู้  
ลำดับการเรียนรู้ 
1. รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการ
เรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต 

 
นายกิตติพงศ์  สิริมูลเครือ

และคณะกรรมการตามคำสั่ง
โรงเรียนตากพิทยาคม 

ที่ ๔๐๕/๒๕๖๑ 

  
- 

 
- 

 
พ.ค. ๖๑–ม.ค.๖๒ 

ลำดับการเรียนรู้ 
๒. เรียนรู้ธรรมชาติของทรัพยากร
ชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเก่ียวข้องกับ
ปัจจัยหลัก 
   ๒.๑ เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ 
คุณสมบัติ พฤติกรรม 
   ๒.๒ สรุปผลการเรียนรู ้

คณะกรรมการตามคำสั่ง
โรงเรียนตากพิทยาคม 

ที่ ๔๐๕/๒๕๖๑ 

๘ ใบงาน 
 

- - พ.ค.๖๑–ก.พ.๖๒ 

ลำดับการเรียนรู้ 
๓. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัย
กายภาพภาพ(ดิน น้ำ อากาศ แสง) 
   ๓.๑ เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ 
คุณสมบัติ 
   ๓.๒ สรุปผลการเรียนรู ้

คณะกรรมการตามคำสั่ง
โรงเรียนตากพิทยาคม 

ที่ ๔๐๕/๒๕๖๑ 

๑๐ ใบงาน 
 

- - พ.ค. 61 – ก.พ. 62 
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ตารางแผนการดำเนินงาน 3 สาระการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก 

งานที่จะต้อง 
ดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) 

 
ผู้รับผิดชอบ ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลา เงินอุดหนุน 

บำรุงการศึกษา 
งบกลาง 

 
3 สาระ 

การเรียนรู ้
 

ลำดับการเรียนรู้ 
๔. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยอ่ืนๆ
(เช่นวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่) 

คณะกรรมการตามคำสั่ง
โรงเรียนตากพิทยาคม 

ที่ ๔๐๕/๒๕๖๑ 
 

- - พ.ค. 61 – ก.พ. 62 

ลำดับการเรียนรู้ 
๕. เรียนรู้ธรรมชาติของความพัน
เกี่ยวระหว่างปัจจัย 
   ๕.๑ เรียนรู้ วิเคราะห์ให้เห็น
ความสัมพันธ์และสัมพันธภาพ 
   ๕.๒ เรียนรู้ วิเคราะห์ให้เห็น
ความผูกพัน 

คณะกรรมการตามคำสั่ง
โรงเรียนตากพิทยาคม 

ที่ ๔๐๕/๒๕๖๑ 
๔ ใบงาน 

 

- - พ.ค. 61 – ก.พ. 62 

ลำดับการเรียนรู้ 
๖. สรุปผลการเรียนรู้ ดุลยภาพ
ของความพันเกี่ยว 

คณะกรรมการตามคำสั่ง
โรงเรียนตากพิทยาคม 

ที่ ๔๐๕/๒๕๖๑ 

๕ ใบงาน 
 

- - มิ.ย. 61 – ก.พ. 62 
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ตารางแผนการดำเนินงาน 3 สาระการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก 

งานที่จะต้อง 
ดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) 

 
ผู้รับผิดชอบ ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลา เงินอุดหนุน 

บำรุงการศึกษา 
งบกลาง 

 
3 สาระ 

การเรียนรู ้
 

สาระท่ี ๓ ประโยชน์แท้แก่มหาชน ๑๑  แผนการจัดการเรียนรู้  
ลำดับการเรียนรู้ 
๑.เรียนรู้วิเคราะห์ศักยภาพของ
ปัจจัยศึกษา 
  ๑.๑พิจารณาศักยภาพด้าน
รูปลักษณ์ 
  ๑.๒วิเคราะห์ศักยภาพด้าน
คุณสมบัติ 
  ๑.๓จินตนาการศักยภาพด้าน
พฤติกรรม 

 
นายสุทินธ์  คำน่านและ 
คณะกรรมการตามคำสั่ง
โรงเรียนตากพิทยาคม 

ที่ ๔๐๕/๒๕๖๑ 

 
๒๙ ใบงาน 

 

 
- 

 
- 

 
พ.ค. ๖๑–ม.ค.๖๒ 

ลำดับการเรียนรู้ 
๒.เรียนรู้ จินตนาการเห็นคุณของ
ศักยภาพของปัจจัยศึกษา 
  ๒.๑ จินตนาการจากการวิเคราะห์
ศักยภาพ 
  ๒.๒ เรียนรูส้รุปคุณของศักยภาพที่
ได้จากจินตนาการ 

คณะกรรมการตามคำสั่ง
โรงเรียนตากพิทยาคม 

ที่ ๔๐๕/๒๕๖๑ 

๒๒ ใบงาน 
 

- - พ.ค.๖๑–ก.พ.๖๒ 
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ตารางแผนการดำเนินงาน 3 สาระการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก 

งานที่จะต้อง 
ดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) 

 
ผู้รับผิดชอบ ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลา เงินอุดหนุน 

บำรุงการศึกษา 
งบกลาง 

 
3 สาระ 

การเรียนรู ้
 

ลำดับการเรียนรู้ 
๓. สรรค์สร้างวิธีการ 
    ๓.๑ พิจารณาคุณที่เกิดจาก
จินตนาการ 
    ๓.๒ สร้างแนวคิด  แนวทาง  
วิธีการ 

คณะกรรมการตามคำสั่งโรงเรียน
ตากพิทยาคม 

ที่ ๔๐๕/๒๕๖๑ 
๒๒ ใบงาน 
3 ชิ้นงาน 

 

 
20,000 

 
- 
 

 
พ.ค.๖๑–ก.พ.๖๒ 

ลำดับการเรียนรู้ 
๔. สรุปผลการเรียนรู้ ประโยชน์
แท้แก่มหาชน 

คณะกรรมการตามคำสั่งโรงเรียน
ตากพิทยาคม 

ที่ ๔๐๕/๒๕๖๑ 

๑๑ ใบงาน 
 

- - มิ.ย.๖๑–ก.พ.๖๒ 

งบประมาณ 20,000   
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ตารางแผนการดำเนินงาน 3 สาระการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖1 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก 

งานที่จะต้อง 
ดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) 

 
ผู้รับผิดชอบ ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลา เงินอุดหนุน 

บำรุงการศึกษา 
งบกลาง 

 
ฐานทรัพยากร  ๑. เรียนรู้ความเป็นไทย วิถีไทย ภูมิ

ปัญญาไทย 
 ๒. เรียนรู้ความเป็นชุมชน วิถีชุมชน 
ภูมิปัญญาชุมชน โดยรอบโรงเรียน 
 ๓. เรียนรู้ความเป็นโรงเรยีน วิถี
โรงเรียน ภูมิปญัญาของ โรงเรียน 

 ๔. วิเคราะห์ฐานงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ของโรงเรียน 

  5. วิเคราะห์ศักยภาพบนฐานงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  6. จินตนาการจากศักยภาพท่ีเลอืก 

  7. สรรค์สร้างสิ่งใหม่ วิถีใหม่โดยใช้ 
ปรัชญาเศรษฐกิจ  พอเพียง กำกับ 
 8. เรียนรู้ความเป็นไทย วิถีไทย ภูมิ
ปัญญาไทย 
 9. เรียนรู้ความเป็นชุมชน วิถีชุมชน 
ภูมิปัญญาชุมชน โดยรอบโรงเรียน 

คณะกรรมการตามคำสั่ง 
โรงเรียนตากพิทยาคม 
ที่ 409/2561 

แผนการเรียนรู้ 8 แผน 
 ใบงาน 10 ใบงาน 
ผลงานนักเรียน 164 ชิ้นงาน  

– – พ.ค. 2561 – 
ม.ค. 2562 

งบประมาณ – –  
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ตารางการติดตามผลการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก 

 

 

งานที่จะต้อง 
ดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) 

 
ผู้รับผิดชอบ ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลา เงินอุดหนุน 

บำรุงการศึกษา 
งบกลาง 

 
ด้านที่ ๓ 

การติดตาม 
ผลการ

ดำเนินงาน 

๑. ประชุมร่วมกัน เพ่ือหารือ
แนวทางในการติดตามงานที่
มอบหมายตามคำสั่งของ
โรงเรียนตากพิทยาคม 

นายเสรี  พรหมแก้ว 
 

ประชุมร่วมกัน ๔ ครั้ง - - ก.ค.๖๑และก.ย.๖๑ 
,ธ.ค.๖๑ และก.พ.

๖๒ 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ติดตามงาน ตามคู่มือการ
ประเมินสถานศึกษาในแต่ละ
ประเด็นตามรายการประเมิน 

นายเสรี  พรหมแก้ว 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ ๑ ครั้ง - - มิ.ย.๖๑ 

๓. กำกับ ติดตาม ผลการ
ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายตาม
คำสั่งของโรงเรียน 

ตากพิทยาคม 

๔ เดือน ๑๐,๐๐๐ - ก.ค.๖๑และก.ย.๖๑ 
,ธ.ค.๖๑ และก.พ.
๖๒ 

๔. สรุปผลการดำเนินงาน เพ่ือ
หาแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไข 

นายสุทินธ์ คำน่าน 
 

๒ เดือน - - ก.ย.๖๑และมี.ค.๖๒ 

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ - - 
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ตารางการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก 

งานที่จะต้อง 
ดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) 

 
ผู้รับผิดชอบ ปริมาณงาน 

งบประมาณ 
ระยะเวลา เงินอุดหนุน 

บำรุงการศึกษา 
งบกลาง 

 
ด้านที่ ๔ 

ความถูกต้อง 
ทางวิชาการ 

 

๑. คณะกรรมการดำเนินงาน
ด้าน ๔ ประสานงานกับผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล
มาจัดทำความถูกต้องทาง
วิชาการ 

นายสุทินธ์ คำน่าน 
และคณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

พรรณไม้แห้ง ๑๙ ชนิด 
๔๘ ตัวอย่าง 
พรรณไม้ดอง ๖ ชนิด 
๖ ตัวอย่าง 
เฉพาะส่วน  ๗ ชนิด 
๗ ตัวอย่าง 

- - พ.ค. ๖๑ – ธ.ค. ๖๑ 
 

๒. จัดทำเอกสารด้านที่ ๔ 
ความถูกต้องทางวิชาการ  
พร้อมทั้งนำส่งให้เรียบร้อย 

คณะกรรมการดำเนินงาน ทะเบียน ๑ เล่ม ๒๔ ชนิด 
ภาพถ่าย ๑๒๒ ภาพ 
ภาพวาด ๑๕๙๐ ภาพ 
 

๒,๕๐๐ 
 

- ม.ค. ๖๒ 

๓. กำกับ ติดตามและสรุปผล
การดำเนินงาน แจ้งให้คณะ
ครูทราบเพ่ือหาแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข 

นายสุทินธ์ คำน่าน 
นางอรวรรณ  จันทร์บุตร 

๒๙๐ ป้าย ๒๔ ชนิด 
 

- - ก.ย.๖๑ และม.ค.๖๒ 

งบประมาณ ๒,๕๐๐ - - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 163,300 50,640 - 
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๒) การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 

 



๓๔๓ 
  

ตารางปฏิทินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีนปีการศึกษา ๒๕๖2 

โรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัดตาก 

วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ             
๑. วางแผนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕60             
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน             
๓. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง             
๔. พัฒนาบุคลากร             
๕. จัดอบรมนักเรียนเชิงปฏิบัติการและสร้างความตระหนัก             
๖. ติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและ ๕ องค์ประกอบ             
๗. สรุปผลการดำเนินงานส่ง อพ.สธ.             

 

วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ด้านที่ 2 การดำเนินการ             
๑. องค์ประกอบที่ ๑ การจัดทำป้ายช่ือพรรณไม้             
๑.๑ กำหนดเขตพ้ืนที่ศึกษา             
๑.๒ สำรวจพรรณไม้ในเขตพ้ืนที่             
๑.๓ ทำและติดป้ายรหัสประจำต้น             
๑.๔ ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อและศึกษาข้อมูลพ้ืนบ้าน (ก.๗-๐๐๓หน้า๑)             

วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 



๓๔๔ 
  

พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

    ๑.๕ ทำผังแสดงพรรณไม้             
    ๑.๖ ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ (ก.๗-๐๐๓หน้า๒-๗)             
    ๑.๗ บันทึกหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์             
    ๑.๘ ทำตัวอย่างพรรณไม้ (แห้ง/ดอง/เฉพาะส่วน)             
    ๑.๙ เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป (ก.๗-๐๐๓หน้า๘)กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร 
แล้วบันทึกใน ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙-๑๐ 

            

    ๑.๑๐ จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ (ก.๗-๐๐๕)             
    ๑.๑๑ ทำร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบรูณ์             
    ๑.๑๒ ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการด้วยพฤกษศาสตร์             
    ๑.๑๓ ทำป้ายชื่อพรรณไม้สมบรูณ์             
๒. องค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน             
    ๒.๑ ศึกษาข้อมูลผังพรรณไม้เดิมและศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้             
    ๒.๒ สำรวจศึกษาวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่             
    ๒.๓ พิจารณาคุณและสุนทรียภาพของพรรณไม้             
    ๒.๔ กำหนดการใช้ประโยชน์จากในพ้ืนที่             
    ๒.๕ กำหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก             
    ๒.๖ ทำผังภูมิทัศน์             
    ๒.๗ จัดหาพรรณไม้วัสดุปลูก             
    ๒.๘ การปลูกและการดูแลรักษา             
    ๒.๙ ศึกษาคุณของพืชที่จะปลูกออกแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง             

 



๓๔๕ 
  

วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

๓. องค์ประกอบที่ ๓ การศึกษาข้อมูลต่างๆ             
    ๓.๑ การศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.๗-๐๐๓)ตามทะเบียน
พรรณไม้ 

            

    ๓.๑.๑ การมีส่วนร่วมของผู้ศึกษา             
    ๓.๑.๒ การศึกษาข้อมูลพ้ืนบ้าน             
    ๓.๑.๓ การศึกษาข้อมูลพรรณไม้             
    ๓.๑.๔ การสรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้             
    ๓.๑.๕ การสืบค้นข้อมูลทางพฤกษศาสตร์             
    ๓.๑.๖ การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม             
    ๓.๑.๗ การตรวจสอบผลงานเป็นระยะ             
    ๓.๒ การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ (พืชศึกษาต้อยติ่งไทย)             
    ๓.๒.๑ การศึกษาลักษณะภายนอกภายในของพืชแต่ละส่วนโดยละเอียด             
    ๓.๒.๒ การกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช             
    ๓.๒.๓ การเรียนรู้แต่ละเรื่องแต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อย             
    ๓.๒.๔ การนำข้อมูลมาเปรียบเทียบความต่างในแต่ละเรื่องชนิดเดียวกัน             



๓๔๖ 
  

วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

๔. องค์ประกอบที่ ๔ การรายงานผลการเรียนรู้             
    ๔.๑ การรวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้             
    ๔.๒ คัดแยกสาระสำคัญและจัดให้เป็นหมวดหมู่             
    ๔.๓ สรุปและเรียบเรียง             
    ๔.๔ เรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงาน             
    ๔.๕ กำหนดรูปแบบการเขียนรายงานในรูปแบบต่างๆ             
    ๔.๖ เรียนรู้วิธีการเขียนรายงาน             
    ๔.๗ กำหนดวิธีการรายงานผล             
๕. องค์ประกอบที่ ๕ การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา             
    ๕.๑ การนำสวนพฤกษศาสตร์บูรณาการสู่การเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

            

    ๕.๒ การเผยแพร่องค์ความรู้             
    ๕.๓ การจัดสร้างแหล่งเรียนรู้             
    ๕.๔ การใช้ดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้             
พืชศึกษา (การศึกษาต้อยติ่งไทย)             
๑. ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ด้านรูปลักษณ์             
    - ราก             
    - ลำต้น             
    - ใบ             
    - ดอก             
    - ผล             
    - เมล็ด             
๒. ศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยาของต้อยติ่งไทย             
๓. ศึกษาการขยายพันธุ์การดูแลรักษาการเจริญเติบโตของต้อยติ่งไทย             
๔. ศึกษาการนำไปใช้ประโยชน์             



๓๔๗ 
  

วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

3 สาระการเรียนรู้             
สาระท่ี 1 ธรรมชาติแห่งชีวิต             
ลำดับการเรียนรู้  

1. สัมผัสเรียนรู้วงจรชีวิตของชีวภาพ 
1.1   ศึกษาด้านรูปลักษณ์ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่าง  

  ด้านรูปลักษณ์ 
1.2   ศึกษาด้านคุณสมบัติได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่าง  

  ด้านคุณสมบัติ 
1.3   ศึกษาด้านพฤติกรรมได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่าง  
        ด้านพฤติกรรม 

            

ลำดับการเรียนรู้  
2. เปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของชีวภาพกับชีวิตตน 

2.1  รูปลักษณ์กับรูปกายตน 
2.2  คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน 
2.3  พฤติกรรมกับจิตอารมณ์และพฤติกรรมของตน 

            

ลำดับการเรียนรู้  
3. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิต 

            

ลำดับการเรียนรู้  
4. สรุปแนวทางเพ่ือนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

            

สาระท่ี 2 สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว             
ลำดับการเรียนรู้  

1. รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต 
            

ลำดับการเรียนรู้  
2. เรียนรู้ธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเก่ียวข้อง 

            



๓๔๘ 
  

วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

2.1  เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ  พฤติกรรม 
2.2  สรุปผลการเรียนรู้ 

ลำดับการเรียนรู้  
3. เรียนรู้ธรรมชาติของทรัพยากรกายภาพภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

(ดิน น้ำ อากาศ แสง) 

            

ลำดับการเรียนรู้  
4. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยอ่ืน ๆ (เช่น วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่) 

            

ลำดับการเรียนรู้  
5. เรียนรู้ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย 

5.1 เรียนรู้ วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และสัมพันธภาพ 
5.2 เรียนรู้ วิเคราะห์ให้เห็นความผูกพัน 

            

ลำดับการเรียนรู้  
6. สรุปผลการเรียนรู้ ดุลยภาพของความพันเกี่ยว 

            

สาระท่ี 3 ประโยชน์แท้แก่มหาชน             
ลำดับการเรียนรู้  

1. เรียนรู้วิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา 
1.1 พิจารณาศักยภาพของรูปลักษณ์ 
1.2 วิเคราะห์ศักยภาพของคุณสมบัติ 
1.3 จินตนาการศักยภาพของพฤติกรรม 

            

ลำดับการเรียนรู้  
2. เรียนรู้จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพของปัจจัยศึกษา 

2.1 จินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพ 
2.2 สรุปคุณของศักยภาพที่ได้จากจินตนาการ 

            

ลำดับการเรียนรู้              



๓๔๙ 
  

วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

3. สรรค์สร้างวิธีการ 
3.1 พิจารณาคุณที่เกิดจากจินตนาการ 
3.2 สร้างแนวคิด  แนวทาง  วิธีการ 

ลำดับการเรียนรู้  
4. สรุปผลการเรียนรู้ ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

            

 

วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

พ.ศ.๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ด้านที่ ๓ การติดตามผลการดำเนินงาน             
๑. ประชุมร่วมกัน เพ่ือหารือแนวทางในการติดตามงานที่มอบหมายตามคำสั่งของ
โรงเรียนตากพิทยาคม 

            

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตามงาน ตามคู่มือการประเมินสถานศึกษาใน
แต่ละประเด็นตามรายการประเมิน 

            

๓. กำกับติดตาม ผลการดำเนินการวางแผนที่วางไว้             
๔. สรุปผลการดำเนินงาน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข             
ด้านที่ ๔ ความถูกต้องทางวิชาการ             
๑. คณะกรรมการดำเนินงานด้าน ๔ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลมาจัดทำความถูกต้องทางวิชาการ 

            

๒. จัดทำเอกสารด้านที่ ๔ ความถูกต้องทางวิชาการ  
พร้อมทั้งนำส่งให้เรียบร้อย 

            

๓. กำกับ ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน แจ้งให้คณะครูทราบเพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข 
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๓) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเขียนแผน 
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
แสดงให้เห็นวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
ในทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 
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ผังมโนทัศน์แสดงการวางแผนในการจัดทำ 
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ 
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ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้ บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

๕ องค์ประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ม.๖
การเขียนแผ่นพับ ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑ 

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘) 

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖.๑ (เขียนบรรยาย),๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๑

การเขียนบรรยาย ท ๒.๑ ม.๑/๓

องค์ประกอบท่ี ๑ ล าดับการเรียนรู้ที่ ๙

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖.๑ (เขียนบรรยาย),๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)  

ม.๒
การเขียนเรียงความ ท ๒.๑ ม.๒/๓

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ เขียนย่อความ) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒) 

ม.๓ 
การเขียนรายงาน ท ๒.๑ ม.๓/๙

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑,๓,๔,๕, ๗, ๘) 

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๑,๒,๓,๔ (๔.๑ รายงานแบบวิชาการ),๕,๖ (๖.๑ 
เขียนย่อความ) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๔ 
การเขียนเรียงความ ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑

การเขียนสื่อสารในรูปแบบบรรยาย ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑

องค์ประกอบท่ี ๑ ล าดับการเรียนรู้ที่ ๙

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๔(๔.๒) ,๖.๑ (เขียนเรียงความ),๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒) 

ม.๕
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ท ๒.๑ ม.๔-๖/๖

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ (๔.๑ รายงานแบบ
วิชาการ),๖ (๖.๑) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ ( ๑.๑, ๑.๒)
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ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้ บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

๕ องค์ประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ม.๖
ล าดับเลขคณิต ค ๔.๑ ม.๔-๖/๕

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๘) 

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๑ 
คู่อันดับและกราฟ ค ๑.๓ ม.๑/๒, ม.๑/๓

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕,๗,๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒

ม.๒
การหาพ้ืนที่ ค ๒.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒

องค์ประกอบท่ี ๑ ล าดับการเรียนรู้ ๑, ๖

องค์ประกอบท่ี ๒ ล าดับการเรียนรู้  ๖

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน),๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๓ 
การน าเสนอข้อมูล ค ๕.๑ ม.๓/๑

องค์ประกอบท่ี ๑ ล าดับการเรียนรู้  ๒

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ที่ ๑ (๗,๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑๒) 

ม.๔ 
คู่อันดับ ค 1.2 ม.๔-๖/๑

องค์ประกอบท่ี ๑ ล าดับการเรียนรู้ ๒,๕

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ที่ ๑ (๓,๗,๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒))

ม.๕
การหาค่ากลางของข้อมูล ค ๓.๑ ม.๔-๖/๑

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕,๗,๘)
องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ใบงาน) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ ( ๑.๑, ๑.๒)
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บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

๕ องค์ประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ม.๖ การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชวีิต (ชีววิทยาเพิ่มเติม)

องค์ประกอบที่ ๑ ลําดับการเรียนรู้ ๙, ๑๒, ๑๓

องค์ประกอบที่ ๓ ลําดับการเรียนรู้ ๑ (๕, ๖, ๗, ๘) 

องค์ประกอบที่ ๔ ลําดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) , ๗

องค์ประกอบที่ ๕ ลําดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

คาร์โบไฮเดรต (เคมีเพิ่มเติม)

องค์ประกอบที่ ๓ ลําดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘) 

องค์ประกอบที่ ๔ ลําดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) ,๗

องค์ประกอบที่ ๕ ลําดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

สภาพยิดหยุ่น (ฟิสิกส์เพิ่มเติม)

องค์ประกอบที่ ๓ ลําดับการเรียนรู้ ๑(๓,7,8)

องค์ประกอบที่ ๔ ลําดับการเรียนรู้ ๖(๖.๑),๗

องค์ประกอบที่ ๕ ลําดับการเรียนรู้ ๑(๑.๑,๑.๒)

ม.๑ 
การล าเลียงน้ าและอาหารของพืช ว ๑.๑ ม.๑/๘

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๗,๘) ๒ (๑)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) , ๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๒
ต าแหน่งของวัตถุ

องค์ประกอบที่ ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘) 

องค์ประกอบที่ ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) , ๗

องค์ประกอบที่ ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

การสร้างเอกสารแบบคอลัมน์ ง ๓.๑ ม.๒/๒,๔

องค์ประกอบที่ ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๔, ๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบที่ ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖,๑ แผ่นพับ), ๗

องค์ประกอบที่ ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๓ 
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ว ๑.๒ ม.๓/๑

ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ว ๑.๒ ม.๓/๔

องค์ประกอบที่ ๑ ล าดับการเรียนรู้ ๒,๖,๑๐

องค์ประกอบที่ ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๗, ๘)

องค์ประกอบที่ ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) , ๗

องค์ประกอบที่ ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒) 

ม.๔ 
ระบบนิเวศ ว ๒.๑ ม.๔-๖/๑

องค์ประกอบท่ี ๒ ล าดับการเรียนรู้ ๑ 

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ที่ ๑ (๗,๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) , ๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ความเข้มของสารละลาย ว ๓.๑ ม.๔-๖/๑

องค์ประกอบท่ี ๑ ล าดับการเรียนรู้ ๘

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ที่ ๑ (๗,๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้  ๖ (๖.๑ ใบงาน ) , ๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ ( ๑.๑, ๑.๒)

ม.๕

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก (ชีววิทยาเพิ่มเติม)

องค์ประกอบที่ ๓ ล าดับการเรียนรู้ที่ ๑ (๗,๘)   ๒ (๑,๒,๓,๔)

องค์ประกอบที่ ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) , ๗

องค์ประกอบที่ ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒) 

ทัศนูปกรณ์ (ฟิสิกส์เพิ่มเติม)

องค์ประกอบที่ ๓ ล าดับการเรียนรู้ที่ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบที่ ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) , ๗

องค์ประกอบที่ ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

การแต่งภาพ 

องค์ประกอบที่ ๑ ล าดับการเรียนรู้ ๗, ๑๒

องค์ประกอบที่ ๓ ล าดับการเรียนรู้ที่ ๑ (๗,๘)

องค์ประกอบที่ ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ถ่ายภาพ) ,๗

องค์ประกอบที่ ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ ( ๑.๑, ๑.๒) 

หลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์ 
องค์ประกอบท่ี ๓ ลำดับการเรียนรู้ที่ ๑ (๗,๘)     
ลำดับการเรียนรู้ ๒ (๑)  
องค์ประกอบท่ี ๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) , ๗ 
องค์ประกอบท่ี ๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)  
การร่างป้ายชื่อพรรณไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
องค์ประกอบท่ี ๑ ลำดับการเรียนรู้ ๑๑ 
องค์ประกอบท่ี ๓ ลำดับการเรียนรู้ที่ ๑ (๗,๘) 
องค์ประกอบท่ี ๔ ลำดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ป้ายฯ) ,๗ 
องค์ประกอบท่ี ๕ ลำดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)  
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บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

๕ องค์ประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ม.๖
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส ๕.๒ ม.๔-๖/๓

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๗, ๘) 

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๒ อภิปราย) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒), ๒ (๒.๑)

ม.๑ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินชีวิต 

ส ๓.๑ ม.๑/๓

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๒ เล่านิทาน)  ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)
ม.๒
เลือกใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ส ๕.๑ ม.๒/๑

องค์ประกอบท่ี ๒ ล าดับการเรียนรู้ ๒

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ที่ ๑ (๗,๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ผังภูมิ)  ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๓
แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและ  
อเมริการใต้ ส ๕.๒ ม.๓/๒

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๒ เล่านิทาน) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒), ๒ 
(๒.๑) 

ม.๔ 
พลเมืองดี ส ๒.๑ ม.๔-๖/๓

องค์ประกอบท่ี ๑ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๒,๗)

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑, ๓, ๕) 

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๒ ) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๕
แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาที่ย่ังยืน  ส ๕.๒ ม.๔-๖/๕

องค์ประกอบท่ี ๑ ล าดับการเรียนรู้ ๔

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๒,๓, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๒ อภิปราย) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)
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บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

๕ องค์ประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ม.๖
สุขภาพของผู้บริโภค พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๗, ๘) 

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๒ สนทนา) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๑ 
สรรพคุณสมุนไพร พ ๔.๑ ม.๑/๑

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ แผ่นพับ)  ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)
ม.๒
วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง พ ๑.๑ ม.๒/๑

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ แผ่นพับ) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๓ 
แต่ละวัยก็เปลี่ยนไปและสุขภาพของผู้บริโภค พ ๑.๑ ม.๓/๑

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๒ อภิปราย) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๔ 
สื่อสุขภาพ พ ๔.๑ ม.๔-๖/๒

องค์ประกอบท่ี ๒ ล าดับการเรียนรู้ ๓

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ที่ ๑ (๗,๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ แผ่นพับ) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๕
สรรพคุณสมุนไพร  พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๒ สนทนา) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)
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บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

๕ องค์ประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ม.๖
การสร้างสรรค์ละครสั้น ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๑,๒

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๗, ๘) 

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๓ ละคร),๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๑ 
การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟฟิก ศ ๑.๑ ม.๑/๕

องค์ประกอบท่ี ๑ ล าดับการเรียนรู้ ๓

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ที่ ๑ (๗,๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๓ ผังภูมิ) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๒
การออกแบบเคร่ืองแต่งกายแนวสร้างสรรค์ ศ ๓.๑ ม.๒/๑-๖

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๗, ๘) 

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ใบงาน),๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๓ 
การแสดงดนตรี ศ ๒.๑ ม.๓/๗

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๓ ร้องเพลง),๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒), ๒ (๒.๒)

การจัดนิทรรศการ ศ ๑.๑ ม.๓/๑๑

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖.๔ (นิทรรศการ),๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒), ๒ (๒.๒)

ม.๔ 
การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทการ์ตูน ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๑๑

องค์ประกอบท่ี ๑ ล าดับการเรียนรู้ ๖, ๗

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๓ ภาพวาด),๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒), ๒ (๒.๒)

ม.๕
ดนตรีประกอบเพลงการอนุรักษ์พรรณไม้ ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๕

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๓ ร้องเพลง),๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ ( ๑.๑, ๑.๒), ๒ (๒.๒)
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ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้ บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

๕ องค์ประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

ม.๖
การเย็บ ง ๑.๑ ม.๔-๖/๓

องค์ประกอบท่ี ๑ ล าดับการเรียนรู้ ๘

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๔), ๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๒ (๒.๒)

ท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์โดยใช้โปรมแกรม 

Microsoft Word ง ๑.๑ ม.๔-๖/๓,๔

องค์ประกอบท่ี ๑ ล าดับการเรียนรู้ ๑๓

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ที่ ๑ (๗,๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๑ 
การตกแต่งกล่องทิชชูจากเมล็ดพืช ง ๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๔, ๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๔ นิทรรศการ), ๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒) 

ม.๒

การประดิษฐ์ดอกไม้จากหลอดพลาสติก ง ๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓                                                   

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๔, ๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๔ นิทรรศการ), ๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๓ 
การปลูกไม้ใช้สอยและไม้ยืนต้น ง ๑.๑ ม.๓/๓

องค์ประกอบที่ ๒ ล าดับการเรียนรู้ ๓

องค์ประกอบที่ ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๗, ๘)

องค์ประกอบที่ ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) ๗

องค์ประกอบที่ ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒) 

การขยายพันธุ์พืช ง ๑.๑ ม.๓/๓

องค์ประกอบที่ ๒ ล าดับการเรียนรู้ ๓, ๔, ๕, ๗, ๘,๙

องค์ประกอบที่ ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๗, ๘)

องค์ประกอบที่ ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) ๗

องค์ประกอบที่ ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒) ) 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

องค์ประกอบที่ ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๔, ๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบที่ ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๔), ๗

องค์ประกอบที่ ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๔ 
การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว ง ๑.๑ ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/

๖, ม.๔-๖/๗

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๔, ๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖(๖.๔) , ๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒) 

ม.๕
โครงงานเทคโนโลยี

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๔
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ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้ บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

๕ องค์ประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ม.๖
The life of plant ต ๑.๑ ม.๔-๖/๔

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘) 

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๑ 
Place ต ๑.๑ ม.๑/๓  ต ๓.๑ ม.๑/๔

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน)  ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๒
Part of my favorite Plant ต ๒.๑ ม.๒/๓,๔

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๓ 
Introduce oneself to a group ต ๔.๒ ม.๓/๒

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๔ 
Tree ต ๑.๑ ม.๔-๖/๔

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๕
My favorite tree ต ๑.๓ ม.๔-๖/๓

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ ( ๑.๑, ๑.๒)
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บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

๕ องค์ประกอบ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ม.๖
กิจกรรมแนะแนว

- ภารกิจของฉันในรั้วโรงเรียน

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๔

ม.๑ 
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

- รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๔

ม.๒
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

- รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๔

ม.๓ 
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

- รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๔

ม.๔ 
กิจกรรมแนะแนว

- จิตสาธารณะ

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๔

ม.๕
กิจกรรมแนะแนว

- แหล่งเรียนรู้รอบตัว

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๔
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ผังมโนทัศน์แสดงการวางแผนในการจัดทำ 
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (พืชศึกษา) 
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ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

พืชศึกษา "ต้อยติ่งไทย"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ม.๖
การแต่งบทร้อยกรอง (อินทรวิเชียนฉันท์) ท ๔.๑ ม.๔-๖/๔

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘) 

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ อินทรวิเชียนฉันท์)  ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒) 

ม.๑ 
การแต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑) ท ๔.๑ ม.๑/๕

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ บทร้อยกรอง)  ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๒
การแต่งบทร้อยกรอง(กลอนดอกสร้อย) ท ๔.๑ ม.๒/๓

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ บทร้อยกรอง) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒) 

ม.๓ 
แต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ห่อโคลง) ท ๔.๑ ม.๓/๖

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ กาพย์ห่อโคลง) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒) 

ม.๔ 
การแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ ท ๔.๑ ม.๔-๖/๔

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ โคลงสี่สุภาพ)

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๕
การแต่งบทร้อยกรอง (ร่ายสุภาพ) ท ๔.๑ ม.๔-๖/๔

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๓,๖ (๖.๑ ร่ายสุภาพ),๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ ( ๑.๑, ๑.๒)
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ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนพืชศึกษา "ต้อยติ่งไทย"

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ม.๖
การห่าค่ากลางของการเจริญเติบโตของต้อยต่ิง
ไทย     

ค ๔.๑ ม.๔-๖/๓

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕) 

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน)

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๑ 
การเขียนกราฟของคู่อันดับ ค ๔.๒ ม.๑/๑

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบ
งาน)  

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒) ม.๒
การศึกษาอัตราส่วนของต้นต้อยต่ิง ค ๒.๑ ม.๒/๑

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบ
งาน)

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๓ 
การน าเสนอข้อมูล ค ๔.๑ ม.๓/๓

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน)

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑๒) 

ม.๔ 

คู่อันดับ ค 1.2 ม.๔-๖/๑
องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๔, ๕)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน)

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑๒) 

ม.๕
การทดลองสุ่ม ค ๕.๒ ม.๔-๖/๒

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๓ ภาพวาด) 

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑
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บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

พืชศึกษา "ต้อยติ่งไทย"

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ม.๖

การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต (ชีววิทยาเพ่ิมเติม)

องค์ประกอบท่ี ๑ ล าดับการเรียนรู้ ๙

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๕, ๖, ๗, ๘) 

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

คาร์โบไฮเดรต (เคมีเพ่ิมเติม)

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘) 

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๑ 
การล าเลียงน้ าและอาหารของพืชศึกษา ว ๑.๑ ม.๑/๘

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๗, ๘)  ,๒(๑)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒) ม.๒
ต าแหน่งของวัตถุ

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘) 

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๓ 
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมว ๑.๒ ม.๓/๔

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒) 

ม.๔ 

การศึกษานิเวศวิทยาของต้อยต่ิงไทย ว ๒.๑ ม.๔-๖/๑

องค์ประกอบที่ ๒ ลําดับการเรียนรู้ ๑ 

องค์ประกอบที่ ๓ ลําดับการเรียนรู้ที่ ๑ (๗,๘)

องค์ประกอบที่ ๔ ลําดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) ,๗

องค์ประกอบที่ ๕ ลําดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

การวัด (วิชาเพิ่มเติม)

องค์ประกอบที่ ๓ ล าดับการเรียนรู้ที่ ๑ (๗,๘)

ล าดับการเรียนรู้ ๒ (๑,๒,๓,๔)

องค์ประกอบที่ ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) , ๗

องค์ประกอบที่ ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๕

โครงสร้างภายนอกและภายในของพืชศึกษา 

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๗, ๘)  ,๒ (๑,๒,๓,๔)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒) 

ทัศนูปกรณ์ (วิชาเพิ่มเติม)

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘) 

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) , ๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)
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บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

พืชศึกษา "ต้อยติ่งไทย"

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ม.๖
การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน  

ประเทศชาติ ส ๑.๒ ม.๔-๖/๑

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๗, ๘) 

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๒ อภิปราย) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒), ๒ 
(๒.๑)

ม.๑ 
ความส าคัญ คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ต่อสังคมไทย ส ๑.๑ ม.๑/๓

องค์ประกอบท่ี ๑ ล าดับการเรียนรู้ ๔

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๒ เล่านิทาน)  ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๒
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในการรักษาบ าบัด

คนไข้ ส ๔.๓ ม.๒/๓

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๒, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๓ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ส ๕.๒ ม.๓/๒

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๒ เล่านิทาน) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒), ๒ (๒.๑) 

ม.๔ 
วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักค าสอนของศาสนา
ที่ตนนับถือ ส ๑.๑ ม.๔-๖/๑๓

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๒ อภิปราย) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๕
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส ๕.๒ ม.๔-๖/๓

องค์ประกอบท่ี ๑ ล าดับการเรียนรู้ ๔ (หน้า ๑)

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๒ หน้า ๑, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๒ อภิปราย) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)
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พืชศึกษา "ต้อยติ่งไทย"

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ม.๖
สุขภาพของผู้บริโภค พ ๔.๑ ม.๔-๖/๑

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๒ สนทนา) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๑ 
หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมพ ๔.๑ ม.๑/๑

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ แผ่นพับ)  ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)
ม.๒
การเจริญเติบโตของวัยรุ่นกับต้อยต่ิงไทยพ ๑.๑ ม.๒/๑

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ แผ่นพับ) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๓ 
แต่ละวัยก็เปลี่ยนไปและสุขภาพของผู้บริโภค พ ๑.๑ ม.๓/๑

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๒ อภิปราย) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๔ 
สื่อสุขภาพ พ ๔.๑ ม.๔-๖/๒

องค์ประกอบท่ี ๒ ล าดับการเรียนรู้ ๓

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ แผ่นพับ) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๕
สรรพคุณสมุนไพร ๔.๑ ม.๔-๖/๑

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ แผ่นพับ) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)
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บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

พืชศึกษา "ต้อยติ่งไทย"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ม.๖
การสร้างสรรค์ละครสั้น ศ ๓.๑ ม.๔-๖/๒

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๗, ๘) 

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๓ ละคร) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒), ๒ (๒.๒)

ม.๑ 
การออกแบบสัญลักษณ์ ศ ๑.๑ ม.๑/๕

องค์ประกอบท่ี ๑ ล าดับการเรียนรู้ ๓

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ที่ ๑ (๗,๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๓ ผังภูมิ) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)
ม.๒

การวาดเส้น ศ ๑.๑ ม.๒/๓

องค์ประกอบท่ี ๑ ล าดับการเรียนรู้ ๖, ๗

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ที่ ๑ (๗,๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๓ ภาพวาด) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

การออกแบบชุดระบ าต้อยต่ิงไทย

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๗, ๘) 

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๓ ละคร) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒), ๒ (๒.๒)

ม.๓ 
การประพันธ์เพลง ศ ๒.๑ ม.๓/๗

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๓ ร้องเพลง) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒), ๒ (๒.๒)

ม.๔ 
การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทการ์ตูน ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๑๑

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๓ ภาพวาด) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒), ๒ (๒.๒)

ม.๕
เพลงต้อยต่ิงไทย ศ ๒.๑ ม.๔-๖/๕

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๓ ร้องเพลง) ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ ( ๑.๑, ๑.๒)
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ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

พืชศึกษา "ต้อยติ่งไทย"

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

ม.๖
การเย็บ ง ๑.๑ ม.๔-๖/๓

องค์ประกอบท่ี ๑ ล าดับการเรียนรู้ ๘

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๔), ๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๒ (๒.๒) 

ม.๑ 
การจัดตกแต่งห้อง ง ๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๔, ๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๔ นิทรรศการ), ๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๒
การประดิษฐ์ดอกต้อยต่ิงจากหลอดพลาสติก ง ๑.๑ ม.๒/๑, 

ม.๒/๒, ม.๒/๓

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๔, ๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๔ นิทรรศการ), ๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒) 

ม.๓ 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๔, ๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖, ๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๔ 
การประดิษฐ์ดอกต้อยต่ิงจากผ้าใยบัว ง ๑.๑ ม.๔-๖/๒, ม.

๔-๖/๓, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓, ๔, ๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖, ๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒) 

ม.๕
โครงงานเทคโนโลยี

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๔ 
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ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้บูรณาการพืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

พืชศึกษา "ต้อยติ่งไทย"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ม.๖
Medical properties from Ruellia siamensis J.B. 
Imlay  ต ๑.๒ ม.๔-๖/๔

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘) 

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน),๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๑ 
Popping Pod ต ๑.๑ ม.๑/๔ ต ๓.๑ ม.๑/๔

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน)  ,๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๒
Parts of Toy Thing Thai ต ๓.๒ ม.๒/๓

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน),๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๓ 
Introduce  Toy Thimg Thai ต ๔.๒ ม.๓/๒

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๒ การสนทนา),๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๔ 
Do you Know Toy Thing Thai  ต ๑.๑ ม.๔-๖/๔

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ผังมโนทัศน์),๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๑.๑, ๑.๒)

ม.๕
The advance of Toy Thing Thai ต ๔.๒ ม.๔-๖/๒

องค์ประกอบท่ี ๓ ล าดับการเรียนรู้ ๑ (๓,๔,๕, ๗, ๘)

องค์ประกอบท่ี ๔ ล าดับการเรียนรู้ ๖ (๖.๑ ใบงาน),๗

องค์ประกอบท่ี ๕ ล าดับการเรียนรู้ ๑ ( ๑.๑, ๑.๒)
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ผังมโนทัศน์แสดงการวางแผนในการจัดทำ 
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3 สาระ 
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ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้ บูรณาการสาระท่ี ๑ ธรรมชาติแห่งชีวิต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้ บูรณาการสาระท่ี 2 สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ปีการศึกษา ๒๕๖2 
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ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้ บูรณาการสาระท่ี 3 ประโยชน์แท้แก่มหาชน ปีการศึกษา ๒๕๖2 
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ตารางสรุปจำนวนแผนการจัดการเรียนรู ้
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ตารางสรุปจำนวนแผนการจัดการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนตากพิทยาคม  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก 
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๑.๔ ดำเนินงานตามแผน 
๑) เอกสารสรุปคา่ใช้จ่ายในการดำเนนิงาน  
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๒) หนังสือเชิญประชุม 
๓) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม 
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๑) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน   
    งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การดำเนินงานตามแผน 

 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 
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การสรุปรายรับ รายจ่ายในการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

งานที่จะต้องดำเนินงาน รายละเอียด (งานย่อย) 

งบประมาณท่ีตั้งไว้ ค่าใช้จ่ายจริง 

หมายเหตุ เงินอุดหนุน 
บำรุง

การศึกษา 

งบกลาง เงินอุดหนุน 
บำรุง

การศึกษา 

งบกลาง 

ด้านที่ ๑ 
การบริหารและการ

จัดการ 

๑.วางแผนการดำเนินงานงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

- - - -  

๒.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - - - -  
๓.การประชุมที่เก่ียวข้องกับงานสวน
พฤกษศาสตร์ 
   ๓.๑)คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๓.๒)การประชุมคณะกรรมการภาคี
เครือข่าย ๔ ฝ่าย 
   ๓.๓)การประชุมผู้บริหารและคณะครู
โรงเรียนตากพิทยาคม 
   ๓.๔)การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 
   ๓.๕)การประชุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๓.๖)การประชุมคณะกรรมการการ
ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   ๓.๗)การประชุมแกนนำนักเรียนสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

- - - -  

๔.การพัฒนาบุคลากร 
  -ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ 
การดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ณ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จ.นครสวรรค์ 

16,600 31,820 16,600 31,820  
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งานที่จะต้องดำเนินงาน รายละเอียด (งานย่อย) 

งบประมาณท่ีตั้งไว้ ค่าใช้จ่ายจริง 

หมายเหตุ 
เงินอุดหนุน 

บำรุง
การศึกษา 

งบกลาง เงินอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง 

    -ประชุมกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
    -อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
   -จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

4,360 
 

4,340 

- 
 

15,570 

4,360 
 

4,340 

- 
 

15,570 

 

๕.จัดอบรมนักเรียนโดยดำเนินการ ดังนี้ 
   -อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน นักเรียนแกนนำ งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   -อบรมสร้างความตระหนักนักเรียนทุกคนใน
คาบประชุมประจำสัปดาห์ 

 
๓๓,๐๐๐ 

 
- 

 
๓๓,๐๐๐ 

 
- 

 

๖.ติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการบริหาร
จัดการด้านการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบ  ปี
การศึกษา๒๕๖๒ 

- - - -  

๗.สรุปผลการดำเนินงานส่ง อพ.สธ. 9,500 - 10,000 -  
รวม 67,800 47,390 67,800 47,390  

รวมทั้งสิ้น 115,190 115,190  
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การสรุปรายรับ รายจ่ายในการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

งานที่จะต้องดำเนินงาน รายละเอียด (งานย่อย) 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ ค่าใช้จ่ายจริง 

หมายเหตุ เงินอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง เงินอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง 

ด้านที่ 2 
การดำเนินการ 

องค์ประกอบที่ ๑ 
การจัดทำป้ายชื่อพรรณ

ไม้ 

๑.กำหนดพ้ืนที่ศึกษา - - - -  
๒.สำรวจพรรณไม้ในพ้ืนที่ศึกษา - - - -  
๓.ทำและติดป้ายรหัสประจำต้น 2,250 - 2,250 -  
๔.ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อและศึกษาข้อมูล
พ้ืนบ้าน (ก.๗-๐๐๓หน้า ๑) 

- - - -  

๕.ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้ 545 - 545 -  
๖.ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์
(ก.๗-๐๐๓หน้า ๒-๗) 

6,250 - 6,250 -  

๗.บันทึกภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ - - - -  
๘.ทำตัวอย่างพรรณไม้(แห้ง/ดอง/เฉพาะส่วน) 5,5๐๐ - 5,5๐๐ -  
๙.เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป(ก.๗-๐๐๓หน้า ๘) 
ข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสารแล้วบันทึกใน             
ก.๗-๐๐๓หน้า ๙-๑๐ 

- - -  -  

๑๐.จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้           
(ก.๗-๐๐๕) 

- - - -  

๑๐.ทำร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ - - - -  
๑๒.ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการด้าน
พฤกษศาตร์ 

- - - -  

๑๓.ทำป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ 7,500 - 7,500 -  
รวม 22,045 - 22,045 -  

รวมทั้งสิ้น 22,045 22,045  
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การสรุปรายรับ รายจ่ายในการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

งานที่จะต้องดำเนินงาน รายละเอียด (งานย่อย) 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ ค่าใช้จ่ายจริง 

หมายเหตุ เงินอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง เงนิอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การรวบรวมพรรณไม้เข้า

ปลูกในโรงเรียน 

๑.ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิมและศึกษา
ธรรมชาติของพรรณไม้ 

- - - -  

๒.สำรวจศึกษาวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ - - - -  
๓.พิจารณาคุณและสุนทรียภาพของพรรณไม้ - - - -  
๔.กำหนดการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ - - - -  
๕. กำหนดชนิดพรรณไม้จะปลูก - - - -  
๖.ทำผังภูมิทัศน์ 250 - 250 -  
๗.จัดหาพรรณไม้วัสดุปลูก ๒,15๐ - ๒,15๐ -  
๘.การปลูกและดูแลรักษา - - - -  
๙.ศึกษาคุณของพืชพรรณที่ปลูกออกแบบ
บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

- - - -  

รวม ๒,4๐๐ - ๒,4๐๐ -  
รวมทั้งสิ้น ๒,4๐๐ ๒,4๐๐  
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การสรุปรายรับ รายจ่ายในการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

งานที่จะต้องดำเนินงาน รายละเอียด (งานย่อย) 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ ค่าใช้จ่ายจริง 

หมายเหตุ เงินอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง เงินอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง 

องค์ประกอบที่ ๓ 
การศึกษาข้อมูลด้าน

ต่างๆ 

๓.๑การศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน(ก.๗-๐๐๓)ครบตามทะเบียนพรรณไม้ 
๑)การมีส่วนร่วมของผู้ศึกษา 
๒)การศึกษาข้อมูลพ้ืนบ้าน 
๓)การศึกษาข้อมูลพรรณไม้ 
๔)การสรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ 
๕)การสืบค้นข้อมูลพฤกษศาสต์ 
๖)การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
๗)การตรวจสอบผลงานเป็นระยะ 
๘)ความเป็นระเบียบความตั้งใจ 

2,500 
 

- 2,500 
 

-  

๓.๒การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ(พืชศึกษา) 
๑)การศึกษาลักษณะภายนอกภายในของพืชแต่
ละส่วนโดยละเอียด 
๒)การกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของ
พืช 
๓)การเรียนรู้แต่ละเรื่อง   
แต่ละส่วนองค์ประกอบย่อย 
๔)การนำข้อมูลมาเปรียบเทียบความต่างในแต่
ละเรื่องในชนิดเดียวกัน 

500 - 500 -  

รวม 3,000 - 3,000 -  
รวมทั้งสิ้น 3,000 3,000  
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การสรุปรายรับ รายจ่ายในการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

งานที่จะต้องดำเนินงาน รายละเอียด (งานย่อย) 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ ค่าใช้จ่ายจริง 

หมายเหตุ เงินอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง เงินอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง 

องค์ประกอบที่ ๔ 
การรายงานผลการ

เรียนรู้ 

๑.การรวบรวมผลกรจัดการเรียนรู้ - - - -  
๒.คัดแยกสาระสำคัญลัดให้เป็นหมวดหมุ่ - - - -  
๓.สรุปและเรียบเรียง - - - -  
๔.เรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงาน 
   ๔.๑แบบวชิาการ 
   ๔.๒แบบบูรณาการ 

- - - -  

๕.กำหนดรูปแบบการเขียนรายงาน - - - -  
๖.เรียนรู้วิธีการเขียนรายงาน 
๖.๑เอกสาร เช่น หนังสือ แผ่นพับ 
๖.๒บรรยาย เช่น เล่านิทานอภิปรายสัมมนา   
สุนทรพจน์ 
๖.๓ศิลปะ เช่นการแสดงศิลปะพฤกษศาสตร์ 
๖.๔นิทรรศการพื้นบ้านละครร้องเพลงภาพวาด 

 
6,5๐๐ 

 
- 

 
6,5๐๐ 

 
- 

 

๗.กำหนดวิธีการรายงานผล - - - -  
รวม 6,5๐๐ - 6,5๐๐ -  

รวมทั้งสิ้น 6,5๐๐ 6,5๐๐  
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การสรุปรายรับ รายจ่ายในการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

งานที่จะต้องดำเนินงาน รายละเอียด (งานย่อย) 

งบประมาณท่ีตั้งไว้ ค่าใช้จ่ายจริง 

หมายเหตุ เงินอุดหนุน 
บำรุง

การศึกษา 

งบกลาง เงินอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง 

องค์ประกอบที่ ๕ 
การนำไปใช้ประโยชน์

ทางการศึกษา 

๑.การนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการ
สู่การเรียนการสอน 
๑.๑การจัดทำหลักสูตรและการเขียนแผนการ
สอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฃ 
๑.๒การจัดเก็บผลการเรียนรู้ 

 
6,5๐๐ 

 
- 

 
6,5๐๐ 

 

 
- 

 

๒.การเผยแพร่องค์ความรู้ 
๒.๑การบรรยาย 
๒.๑.๑การสนทนา 
๒.๑.๒การเสวนา 
๒.๑.๓สัมมนา/อภิปราย 
๒.๒การจัดแสดง 
๒.๒.๑จัดแสดงนิทรรศการ 
๒.๒.๒นิทรรศการประกอบการบรรยายสรุป 
๒.๒.๓จัดนิทรรศการเฉพาะเรื่อง/ประเภท 

7,200 
 
 
 
 
 

- 7,200 
 
 
 
 
 

 

-  

๓.การจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ 8,400 - 8,400 -  
๔.การใช้การดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4,300 - 4,300 -  

รวม 26,4๐๐ - 26,4๐๐ -  
รวมทั้งสิ้น 26,4๐๐ 26,4๐๐  

รวมงบประมาณการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบ 60,345 60,345  
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การสรุปรายรับ รายจ่ายในการดำเนินงานการศึกษาพืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ปีการศึกษา ๒๕๖2 

งานที่จะต้องดำเนินงาน รายละเอียด (งานย่อย) 

งบประมาณท่ีตั้งไว้ ค่าใช้จ่ายจริง 

หมายเหตุ เงินอุดหนุน 
บำรุง

การศึกษา 

งบกลาง เงินอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง 

พืชศึกษา 
(ต้อยติ่งไทย) 

๑.ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ด้าน
รูปลักษณ์ 
-ราก 
-ลำต้น 
-ใบ 
-ดอก 
-ผล 
-เมล็ด 

๕,600 - ๕,600 -  

๒.ศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยาของต้อยติ่งไทย - - - -  
๓.ศึกษาการขยายพันธุ์การดูแลรักษา 
การเจริญเติบโตของต้อยติ่งไทย 

- - - -  

๔.ศึกษาการนำไปใช้ประโยชน์ - - - -  
รวม 5,600 - 5,600 -  

รวมทั้งสิ้น  5,600  5,600  
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การสรุปรายรับ รายจ่ายในการดำเนินงาน 3 สาระการเรยีนรู้  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

งานที่จะต้อง
ดำเนินงาน 

รายละเอียด (งานย่อย) 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ ค่าใช้จ่ายจริง 

หมายเหตุ เงินอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง เงินอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง 

๓ สาระการเรียนรู้ สาระที่ ๑ ธรรมชาติแห่งชีวิต      
ลำดับการเรียนรู้ 
๑.สัมผัสเรียนรู้วงจรชวีิตของชีวภาพ 
   ๑.๑ ศึกษาด้านรูกลักษณ์ ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
และความแต่งต่างด้านรูปลักษณ์ 
   ๑.๒ ศึกษาด้านคุณสมบัติได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
และความแต่งต่างด้านคุณสมบัติ 
   ๑.๓ ศึกษาด้านพฤติกรรมได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
และความแต่งต่างด้านพฤติกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

ลำดับการเรียนรู้ 
๒. เปลียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่าง 
   ๒.๑ รูปลักษณ์กับรูปกายตน 
   ๒.๒ คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน 
   ๒.๓ พฤติกรรมกับจิตอารมณ์และพฤติกรรมของตน  

 
1,400 

 
- 

 
1,400 

 
- 

 

ลำดับการเรียนรู้ 
๓. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาธรรมชาติแห่ง
ชีวิต 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

ลำดับการเรียนรู้ 
๔. สรุปแนวทางเพ่ือนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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การสรุปรายรับ รายจ่ายในการดำเนินงาน  3 สาระการเรียนรู้  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

งานที่จะต้องดำเนินงาน รายละเอียด (งานย่อย) 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ ค่าใช้จ่ายจริง 

หมายเหตุ เงินอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง เงินอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง 

๓ สาระการเรียนรู้ สาระที่ ๒ สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว      
ลำดับการเรียนรู้ 
๑. รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้
ธรรมชาติแห่งชีวิต 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

ลำดับการเรียนรู้ 
๒. เรียนรู้ธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพอ่ืนที่
เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก 
   ๒.๑ เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ 
พฤติกรรม 
   ๒.๒ สรุปผลการเรียนรู ้

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

ลำดับการเรียนรู้ 
๓. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ(ดิน น้ำ 
อากาศ แสง) 
   ๓,๑ เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ 
   ๓.๒ สรุปผลการเรียนรู ้

 
1,600 

 
- 

 
1,600 

 
- 
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งานที่จะต้องดำเนินงาน รายละเอียด (งานย่อย) 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ ค่าใช้จ่ายจริง 

หมายเหตุ เงินอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง เงินอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง 

๓ สาระการเรียนรู้ ลำดับการเรียนรู้ 
๔. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยอ่ืนๆ (เช่น วัสดุ
อุปกรณ์ อาคารสถานที่) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

ลำดับการเรียนรู้ 
๕. เรียนรู้ธรรมชาติของการพันเกี่ยวระหว่าง
ปัจจัย 
   ๕.๑ เรียนรู้ วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์
และและสัมพันธภาพ 
   ๕.๒ เรียนรู้  วิเคราะห์ให้เห็นความผูกพัน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

ลำดับการเรียนรู้ 
๖. สรุปผลการเรียนรู้ ดุลยภาพของความพัน
เกี่ยว 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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การสรุปรายรับ รายจ่ายในการดำเนินงาน  3 สาระการเรียนรู้  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

งานที่จะต้องดำเนินงาน รายละเอียด (งานย่อย) 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ ค่าใช้จ่ายจริง 

หมายเหตุ เงินอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง เงินอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง 

๓ สาระการเรียนรู้ สาระที่ ๓ ประโยชน์แท้แก่มหาชน      
ลำดับการเรียนรู้ 
๑. เรียนรู้วิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา 
   ๑.๑ พิจารณาด้านรูปลักษณ์ 
   ๑.๒ วิเคราะห์ศักยภาพด้านคุณสมบัติ 
   ๑.๓ จินตนาการศักยภาพด้านพฤติกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

ลำดับการเรียนรู้ 
๒. เรียนรู้ จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ
ของปัจจัยศึกษา 
   ๒.๑ จินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพ 
   ๒.๒ เรียนรู้สรุปคุณของศักยภาพที่ได้จาก
จินตนาการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

ลำดับการเรียนรู้ 
๓. สรรค์สร้างวิธีการ 
   ๓.๑ พิจารณาคุณที่เกิดจากจินตนาการ 
   ๓.๒ สร้างแนวคิด แนวทาง วิธีการ 

 
27,000 

 
- 

 
27,000 

 
- 

 

ลำดับการเรียนรู้ 
๔. สรุปผลการเรียนรู้ ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

งบประมาณ 30,000 - 30,000 -  
รวมทั้งสิ้น 30,000 30,000  
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การสรุปรายรับ รายจ่ายในการดำเนินงาน  3 สาระการเรียนรู้  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

งานที่จะต้องดำเนินงาน รายละเอียด (งานย่อย) 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ ค่าใช้จ่ายจริง 

หมายเหตุ เงินอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง เงินอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง 

ฐานทรัพยากร  ๑. เรียนรู้ความเป็นไทย วิถีไทย ภูมิปัญญาไทย 
 ๒. เรียนรู้ความเป็นชุมชน วิถีชุมชน ภูมิปัญญา
ชุมชน โดยรอบโรงเรียน 
 ๓. เรียนรู้ความเป็นโรงเรยีน วิถีโรงเรียน ภมูิปัญญา
ของ โรงเรียน 

 ๔. วิเคราะห์ฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ของโรงเรียน 

  5. วิเคราะห์ศักยภาพบนฐานงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

  6. จินตนาการจากศักยภาพท่ีเลอืก 

  7. สรรค์สร้างสิ่งใหม่ วิถีใหม่โดยใช้ ปรัชญา
เศรษฐกิจ  พอเพียง กำกับ 
 8. เรียนรู้ความเป็นไทย วิถีไทย ภูมิปัญญาไทย 

 9. เรียนรู้ความเป็นชุมชน วิถีชุมชน ภูมิปัญญา
ชุมชน โดยรอบโรงเรียน 

- - - -  

งบประมาณ - - - -  
รวมทั้งสิ้น - -  
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การสรุปรายรับ รายจ่ายในการดำเนินงานการศึกษาพืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

งานที่จะต้องดำเนินงาน รายละเอียด (งานย่อย) 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ ค่าใช้จ่ายจริง 

หมายเหตุ เงินอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง เงินอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง 

ด้านที่ ๓ 
การติดตามผลการ

ดำเนินงาน 

 ๑.ประชุมร่วมกันเพื่อหารือแนวทางในการ    
ติดตามงานที่มอบหมายตามคำสั่งของโรงเรียน           
ตากพิทยาคม 

- - - -  

๒.แต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตามงาน ตาม
คู่มือการประเมินสถานศึกษาในแต่ละประเด็น
ตามรายการประเมิน 

- - - -  

๓.กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินการ                
ตามแผนที่วางไว้ 

3,5๐๐ - 3,5๐๐ -  

๔.กำกับ ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน
เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข 

- - - -  

รวม 3,5๐๐ - 3,5๐๐ -  
รวมทั้งสิ้น 3,5๐๐ 3,5๐๐  
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การสรุปรายรับ รายจ่ายในการดำเนินงานการศึกษาพืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

งานที่จะต้องดำเนินงาน รายละเอียด (งานย่อย) 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ ค่าใช้จ่ายจริง 

หมายเหตุ เงินอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง เงินอุดหนุน 
บำรุงการศึกษา 

งบกลาง 

ด้านที่ ๔ 
ความถูกต้องทางวิชาการ 

๑.คณะกรรมการดำเนินงานด้าน ๔
ประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลมาจัดทำความถูกต้องทางวิชาการ 

- - - -  

๒.จัดทำเอกสารด้านที่ ๔ ความถูกต้องทาง
วิชาการ พร้อมทั้งนำส่งให้เรียบร้อย 

3,45๐ 
 

- 3,45๐ 
 

-  

๓.กำกับ ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน 
แจ้งให้คณะครูทราบเพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงแก้ไข 

- - - -  

รวม 3,45๐ - 3,45๐ -  
รวมทั้งสิ้น 3,45๐ 3,45๐  

รวม  4 ด้าน 170,695 47,390 170,695 47,390  
รวมทั้งสิ้น 218,085 218,085  
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การสรุปรายรับ รายจ่ายการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ที ่ รายละเอียด รายรับ รายจ่าย 
  เงินอุดหนุน 

บำรุงการศึกษา 
งบกลาง เงินอุดหนุน 

บำรุงการศึกษา 
งบกลาง 

๑ ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ 67,800 47,390 67,800 47,390 

๒ ด้านที่ ๒ การดำเนินงาน - - - - 
องค์ประกอบที่ ๑ การจำทำป้ายชื่อ
พรรณไม้ 

22,045 - 22,045 - 

องค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้ ๒,4๐๐ - ๒,4๐๐ - 
องค์ประกอบที่ ๓ การศึกษาข้อมูลด้าน
ต่างๆ 

3,000 - 3,000 - 

องค์ประกอบที่ ๔ การรายงานผลการ
เรียนรู้ 

6,5๐๐ - 6,5๐๐ - 

องค์ประกอบที่ ๕ การนำไปใช้
ประโยชน์ทางการศึกษา 

26,4๐๐ - 26,4๐๐ - 

๓ พืชศึกษา(ต้อยติ่งไทย) 5,600 - 5,600 - 
4 3 สาระการเรียนรู้ 30,000 - 30,000 - 
5 ด้านที่ ๓ การติดตามผลการดำเนินงาน 3,5๐๐ - 3,5๐๐ - 
6 ด้านที่ ๔ การจัดทำความถูกต้องทาง

วิชาการ 
3,45๐ - 3,45๐ - 

รวม 170,695 47,390 170,695 47,390 
รวมทั้งสิ้น 218,085 218,085 

 

    

ลงชื่อ 
                                                        (นายสุทินธ์   คำน่าน) 

                                                    หวัหน้างานพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
 
 

ลงชื่อ 
                                                        (นายภูธนภสั   พุ่มไม้) 

                                                     ผู้อำนายการโรงเรียนตากพิทยาคม
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๒) หนังสือเชิญประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การดำเนินงานตามแผน 

 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 
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ตารางสรุปจำนวนหนังสือเชิญประชุม   
ในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

โรงเรียนตากพิทยาคม  อำเภอเมอืงตาก  จังหวัดตาก  ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

ลำดับ การประชุม จำนวนครั้ง จำนวนฉบับ 
1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
๓ ๓ 

2 ประชุมคณะผู้ปกครอง  ๒ ๒ 
3 ประชุมคณะผู้บริหารและครู ๑๗ ๑๗ 

4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๑๒๐ ๑๒๐ 

รวม ๑๔๒ ๑๔๒ 
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ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม 
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๓) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การดำเนินงานตามแผน 

 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 
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ตารางสรุปจำนวนหนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชมุ   
ในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

โรงเรียนตากพิทยาคม  อำเภอเมอืงตาก  จังหวัดตาก  ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

ลำดับ การประชุม จำนวนครั้ง จำนวนฉบับ 
1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
๓ ๓ 

2 ประชุมคณะผู้ปกครอง  ๒ ๒ 
3 ประชุมคณะผู้บริหารและครู ๑๗ ๑๗ 

4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๑๒๐ ๑๒๐ 

รวม ๑๔๒ ๑๔๒ 
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ตัวอย่างหนังสือขอบคุณ 
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๑.๕ สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕62 
๑) ผลการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบ งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๒) ผลการดำเนินงานพืชศึกษา 
๓) การติดตามผลการดำเนินงาน 
๔) การจัดทำความถูกต้องทางวิชาการ 
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๑) ผลการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบ  
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒) ผลการดำเนินงานพืชศึกษา 
 3) ผลการดำเนินงาน 3 สาระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 

 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 



๔๐๒ 
  

ตารางสรุปและประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก  ปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 

งานที่ต้องดำเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กำหนด ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

ประเมินผลการดำเนินงาน % งานที่ต้องดำเนินการ 
% 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ด้านที่ 1 

การบริหารและการจัดการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 3 ครั้ง  

3 คำสั่ง 

จำนวน 3 ครั้ง  

3 คำสั่ง 

100 100 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมอบหมายงาน 108 ครั้ง 108 ครั้ง 

  

100 100 

การพัฒนาบุคลากร 

1.ศึกษาดูงาน 

2.ประชมุกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

3.ฝึกอบรมปฏิบตัิงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
จำนวน 1 ครั้ง 

จำนวน 3 ครั้ง 

 จำนวน 4 ครั้ง 

  

 
จำนวน 1 ครั้ง 

จำนวน 3 ครั้ง 

จำนวน 4 ครั้ง 

 
100 

100 

100 

 
100 

100 

100 

จัดอบรมนักเรียนโดยดำเนินการดงันี้ 

-อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

-อบรมสรา้งความตระหนักนักเรียนทุกคนในคาบ
ประชุมประจำสัปดาห ์

จำนวน 1 ครั้ง 

จำนวนนักเรียน 200 
คน 

จำนวนนักเรียน 2,627 
คน 

จำนวน 1 ครั้ง 

จำนวนนักเรียน 200 
คน 

จำนวนนักเรียน 2,627 
คน 

100 92 

 

 



๔๐๓ 
  

 ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ น้ำหนัก
คะแนน 

(๒๐) 
4 3 2 1 

ปริมาณงาน มีปริมาณงาน
มากกว่าหรือ
เท่ากับจำนวนท่ี
กำหนดไว้ใน
แผนงาน 

มีปริมาณงาน
น้อยกว่าจำนวน
ที่กำหนดไว้ใน
แผนงาน เกิน 
10 

มีปริมาณงาน
น้อยกว่าจำนวน
ที่กำหนดไว้ใน
แผนงาน ไม่เกิน 
10 

มีปริมาณงาน
น้อยกว่าจำนวน
ที่กำหนดไว้ใน
แผนงาน ไม่เกิน 
5 

8 

ความสำเร็จของงาน บรรลตุาม
เป้าหมายที่
กำหนดทุก
รายการ 

บรรลตุาม
เป้าหมายที่
กำหนดเป็นส่วน
ใหญ่ 

บรรลตุาม
เป้าหมายที่
กำหนดเป็นบาง
รายการ 

ไม่บรรลตุาม
เป้าหมายที่
กำหนด 

6 

ความเหมาะสมของงบประมาณ ใช้งบประมาณ
อย่างเหมาะสม
ทุกรายการ 

ใช้งบประมาณ
อย่างเหมาะสม
เป็นส่วนใหญ ่

ใช้งบประมาณ
อย่างเหมาะสม
บางรายการ 

ใช้งบประมาณไม่
เหมาะสม 

6 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ เทียบร้อยละ 

19 – 20 

17 – 18 

14 – 16 

ต่ำกว่า 14 

ดีมาก = 4 

ดี = 3 

พอใช้ = 2 

ปรับปรุง = 1 

90 – 100 

80 – 89 

70 – 79 

ต่ำกว่า 70 

 

 



๔๐๔ 
  

ตารางสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน  5  องค์ประกอบ ปีการศึกษา  2562 

งานที่ต้อง
ดำเนินการ 

รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่
กำหนด 

๖๑ 

ปริมาณงานที่กำหนด 

๖๒ 

ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

๖๑ 

ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

๖๒ 

ประเมินผลการดำเนินงาน % 

เชิง
ปริมาณ 

 ๖๒ 

เชิง
ปริมาณ 

 ๖๒ 

เชิง
คุณภาพ 

๖๑ 

เชิง
คุณภาพ 

๖๒  

องค์ประกอบท่ี 1 
การจัดทำป้ายชื่อ

พรรณไม้ 

1.กำหนดพื้นที่ศกึษา พื้นที่ท้ังหมด 5 ไร่ 
4 พ้ืนท่ีศึกษา  

265 กลุ่ม 

พื้นที่ท้ังหมด 4 ไร่  

4 พ้ืนท่ีศึกษา  

265 กลุ่ม 

พื้นที่ท้ังหมด 5 ไร่  

4 พ้ืนท่ีศึกษา 

 265 กลุ่ม 

พื้นที่ท้ังหมด 4 ไร่  

4 พ้ืนท่ีศึกษา  

265 กลุ่ม 

100 100 100 100 

2.สำรวจพรรณไม้ในพื้นที่
ศึกษา 

เลือกศึกษา  

4 พื้นที่ 24 ชนิด 
265 กลุ่ม 

เลือกศึกษา  

4 พ้ืนท่ี 24 ชนิด 
265 กลุ่ม 

เลือกศึกษา  

4 พ้ืนท่ี 24 ชนิด 
265 กลุ่ม 

เลือกศึกษา 4 พื้นที่ 
24 ชนิด 265 กลุ่ม 

100 100 100 100 

3.ทำและติดปา้ยรหสัประจำ
ต้น 

24 ชนิด 290 
ป้าย 290 ต้น 

24 ชนิด 375  

ป้าย 375 ต้น 

24 ชนิด 290 

ป้าย 290 ต้น 

24 ชนิด 375  

ป้าย 375 ต้น 

100 100 85 85 

4.ตั้งช่ือหรือสอบถามชื่อและ
ศึกษา 

24 ชนิด 265 
กลุ่ม 

24 ชนิด 265 กลุ่ม 24 ชนิด 265 
กลุ่ม 

24 ชนิด 265 กลุ่ม 100 100 92 92 

 

 

 



๔๐๕ 
  

งานที่ต้อง
ดำเนินการ 

รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่
กำหนด 

๖๑ 

ปริมาณงานที่
กำหนด 

๖๒ 

ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

๖๑ 

ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

๖๒ 

ประเมินผลการดำเนินงาน % 

เชิง
ปริมาณ 

๖๑ 

เชิง
ปริมาณ 

 ๖๒ 

เชิง
คุณภาพ 

๖๑ 

เชิง
คุณภาพ 

 ๖๒ 

องค์ประกอบท่ี 1 
การจัดทำป้ายชื่อ

พรรณไม้ 

5. ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม ้ ผังพรรณไม้
เฉพาะพื้นท่ี 4 ผัง  

ผังพรรณไม้  

รวม 1 ผัง 

ผังพรรณไม้
เฉพาะพื้นท่ี 4 

ผัง  

ผังพรรณไม้  

รวม 1 ผัง 

ผังพรรณไมเ้ฉพาะ
พื้นที่ 4 ผัง  

ผังพรรณไม้  

รวม 1 ผัง 

ผังพรรณไมเ้ฉพาะ
พื้นที่ 4 ผัง  

ผังพรรณไม้  

รวม 1 ผัง 

100 100 82 82 

6.ศึกษาและบันทึกลักษณะทาง
พฤกษศาสตร ์

(ก.7-003หน้า 2-7) 

24 ชนิด  

265 กลุ่ม 

24 ชนิด  

265 กลุ่ม 

24 ชนิด  

265 กลุ่ม 

24 ชนิด  

265 กลุ่ม 

100 100 82 82 

7.บันทึกภาพหรือวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร ์

บันทึกภาพ 24 
ชนิด 122 ภาพ 
ภาพวาด 24 

ชนิด  

1590 ภาพ 

บันทึกภาพ 24 
ชนิด 121 ภาพ 
ภาพวาด 24 

ชนิด  

1590 ภาพ 

บันทึกภาพ 24 ชนิด 
122 ภาพ ภาพวาด 

24 ชนิด  

1590 ภาพ 

บันทึกภาพ 24 
ชนิด 121 ภาพ 

ภาพวาด 24 ชนิด  

1590 ภาพ 

100 100 75 75 

 

  

 

 



๔๐๖ 
  

 

งานที่ต้อง
ดำเนินการ 

รายละเอียดงาน ปริมาณงาน 

ที่กำหนด 

๖๑ 

ปริมาณงาน 

ที่กำหนด 

๖๒ 

ปริมาณงาน 

ที่ทำได ้

๖๑ 

ปริมาณงาน 

ที่ทำได ้

๖๒ 

ประเมินผลการดำเนินงาน % 

เชิง
ปริมาณ 

๖๑ 

เชิง
ปริมาณ 

๖๒  

เชิง
คุณภาพ 

๖๑ 

เชิง
คุณภาพ 

๖๒  

องค์ประกอบที่ 1 
การจัดทำป้ายชื่อ

พรรณไม้ 

8.ทำตัวอยา่งพรรณไม้ 

(แห้ง/ดอง/เฉพาะส่วน) 

จำนวน 32 ชนิด 61 
ตัวอยา่ง 

ตัวอยา่งแห้ง 19 ชนิด 48 
ตัวอยา่ง  

ตัวอยา่งดอง 6 ชนิด 6 
ตัวอยา่ง เฉพาะส่วน 7 ชนิด 

7 ตัวอย่าง 

จำนวน 31 ชนิด 55 ตัวอยา่ง 
ตัวอยา่งแห้ง 19 ชนิด 43 

ตัวอยา่ง 
ตัวอยา่งดอง 7 ชนิด 7 

ตัวอยา่ง 
เฉพาะส่วน 5 ชนิด 5 ตัวอยา่ง 

จำนวน 32 ชนิด 61 ตัวอยา่ง 
ตัวอยา่งแห้ง 19 ชนิด 48 

ตัวอยา่ง 
ตัวอยา่งดอง 6 ชนิด 6 

ตัวอยา่ง 
เฉพาะส่วน 7 ชนิด 7 ตัวอยา่ง 

จำนวน 31 ชนิด 55 ตัวอยา่ง 
ตัวอยา่งแห้ง 19 ชนิด 43 

ตัวอยา่ง 
ตัวอยา่งดอง 7 ชนิด 7 

ตัวอยา่ง 
เฉพาะส่วน 5 ชนิด 5 ตัวอยา่ง 

100 100 100 100 

9.เปรียบเทียบข้อมูลที่
สรุป 

(ก.7-003 หน้า8)กับ
ข้อมูลที่สืบค้นจาก

เอกสารแล้วบันทกึใน 
(ก.7-003 หน้า9-10) 

24 ชนิด 265 กลุ่ม 265 
เล่ม 

24 ชนิด 265 กลุ่ม 265 
เล่ม 

24 ชนิด 265 กลุ่ม 265 
เล่ม 

24 ชนิด 265 กลุ่ม 265 
เล่ม 

100 100 100 100 

10. จัดระบบขอ้มูล
ทะเบียนพรรณไม้ 

(ก.7-005) 

24 ชนิด 1 เล่ม 24 ชนิด 1 เล่ม 24 ชนิด 1 เล่ม 24 ชนิด 1 เล่ม 100 100 100 100 

11. ทำร่างป้ายชื่อพรรณ
ไม้สมบูรณ์ 

24 ชนิด 290 ป้าย 290 
ต้น 

24 ชนิด 375 ป้าย 375 ต้น 24 ชนิด 290 ป้าย 290 ต้น 24 ชนิด 375 ป้าย 375 ต้น 100 100 100 100 

12.ตรวจสอบความถูก
ต้องทางวิชาการดา้น

พฤกษศาสตร์ 

24 ชนิด 24 ชนิด 24 ชนิด 24 ชนิด 100 100 96 96 

13. ทำป้ายชื่อพรรณไม้
สมบูรณ์ 

24 ชนิด 290 ป้าย 290 
ต้น 

24 ชนิด 375 ป้าย 375 ต้น 24 ชนิด 290 ป้าย 290 ต้น 24 ชนิด 375 ป้าย 375 ต้น 100 100 98 98 



๔๐๗ 
  

 

งานที่ต้องดำเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กำหนด 

๖๑ 

ปริมาณงานที่กำหนด 

๖๒ 

ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

๖๑ 

ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

๖๒ 

ประเมินผลการดำเนินงาน % 

เชิง
ปริมาณ 

๖๑ 

เชิง
ปริมาณ 

 ๖๒ 

เชิง
คุณภาพ 

๖๑ 

เชิง
คุณภาพ 

๖๒  

องค์ประกอบที่ 2 
การรวบรวมพรรณ

ไม้เข้าปลูกใน
โรงเรียน 

1.ศึกษาข้อมูลจากผัง
พรรณไมเ้ดิมและ

ศึกษาธรรมชาติของ
พรรณไม ้

4 พ้ืนท่ี 4 พ้ืนท่ี 4 พ้ืนท่ี 4 พ้ืนท่ี 100 100 90 90 

2.สำรวจ ศึกษา 
วิเคราะหส์ภาพพ้ืนท่ี 

4 พ้ืนท่ี 4 พ้ืนท่ี 4 พ้ืนท่ี 4 พ้ืนท่ี 100 100 90 90 

3. พิจารณาคณุและ
สุนทรียภาพของ

พรรณไม ้

3 คุณ 4 ชนิด 3 คุณ 4 ชนิด 3 คุณ 4 ชนิด 3 คุณ 4 
ชนิด 

100 100 90 90 

4.กำหนดการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนท่ี 

8 พ้ืนท่ีศึกษา 265 
กลุ่ม 

8 พ้ืนท่ีศึกษา 265 
กลุ่ม 

8 พ้ืนท่ีศึกษา 265 
กลุ่ม 

8 พ้ืนท่ี
ศึกษา 

 265 กลุ่ม 

100 100 90 90 

 

 

 

 



๔๐๘ 
  

 

งานที่ตอ้งดำเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กำหนด 

๖๑ 

ปริมาณงานที่
กำหนด 

๖๒ 

ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

๖๑ 

ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

๖๒ 

ประเมินผลการดำเนินงาน % 

เชิง
ปริมาณ 

๖๑  

เชิงปริมาณ 

๖๒ 

เชิงคุณภาพ 

๖๑  

เชิง
คุณภาพ 

๖๒ 

องค์ประกอบท่ี 2 
การรวบรวมพรรณ

ไม้เข้าปลูกใน
โรงเรียน 

5.กำหนดชนิด
พรรณไม้ที่จะปลูก 

24 ชนิด 290 ต้น 24 ชนิด 375 ต้น 24 ชนิด 290 ต้น 24 ชนิด 375 ต้น 100 100 90 90 

6.ทำผังภมูิทัศน ์ 4 พ้ืนท่ี 265 กลุ่ม 4 พ้ืนท่ี 265 กลุ่ม 4 พ้ืนท่ี 265 กลุ่ม 4 พ้ืนท่ี 265 กลุ่ม 100 100 90 90 

7.จัดหาพรรณไม้ 
วัสดุปลุก 

ปลูก 24 ชนิด 290 
ต้น 

วัสดุปลูก 5 ชนิด 

ปลูก 24 ชนิด 375 
ต้น 

วัสดุปลูก 5 ชนิด 

ปลูก 24 ชนิด 290 ต้น 

วัสดุปลูก 5 ชนิด 

ปลูก 24 ชนิด 375 ต้น 

วัสดุปลูก 5 ชนิด 

100 100 88 88 

8.การปลูกและ
ดูแลรักษา 

ดูแลรักษา 24 ชนิด 
290 ต้น 

ดูแลรักษา 24 ชนิด 
375 ต้น 

ดูแลรักษา 24 ชนิด 
290 ต้น 

ดูแลรักษา 24 ชนิด 
375 ต้น 

100 100 88 88 

9. ศึกษาคุณของ
พืชพรรณที่ปลูก 
ออกแบบบันทึก
การเปลีย่นแปลง 

3 คุณ 4 ชนิด 

20 แบบบันทึก 

3 คุณ 4 ชนิด 

20 แบบบันทึก 

3 คุณ 4 ชนิด 

20 แบบบันทึก 

3 คุณ 4 ชนิด 

20 แบบบันทึก 

100 100 88 88 

 

 

 

 



๔๐๙ 
  

งานที่ต้อง
ดำเนินการ 

รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กำหนด  

(๖๑) 

ปริมาณงานที่กำหนด  

(๖๒) 

ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

(๖๑) 

ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

(๖๒) 

ประเมินผลการดำเนินงาน % 

เชิงปริมาณ 

(๖๑) 

เชิง
ปริมาณ 

(๖๒) 

เชิง
คุณภาพ  

(๖๑) 

เชิง
คุณภาพ 

(๖๒)  

องค์ประกอบท่ี 3 

การศึกษาข้อมลู
ด้านต่างๆ 

1.การศึกษา
พรรณไม้ในสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน (ก.7-
003) ครบตาม

ทะเบียนพรรณไม ้

24 ชนิด 265 กลุ่ม  

(ตามทะเบียนพรรณไม้) 

24 ชนิด 265 กลุ่ม  

(ตามทะเบียนพรรณไม้) 

24 ชนิด 265 กลุ่ม  

(ตามทะเบียนพรรณไม้) 

24 ชนิด 265 กลุ่ม  

(ตามทะเบียนพรรณไม้) 

100 100 100 100 

2.การศึกษา
พรรณไม้ทีส่นใจ  

(พืชศึกษา) 

    1)การศึกษา
ลักษณะภายนอก
ภายในของพืชแต่

ละส่วนโด
ละเอียด 

    2)การกำหนด
เรื่องที่จะเรยีนรู้
ในแต่ละส่วนของ

พืช 

    3)การเรียนรู้
แต่ละเรื่อง แต่ละ

พืชศึกษา 1 ชนิด 6 
ส่วน 20 กลุ่ม จำนวน 
1 แผน 160 ใบงาน 

พืชศึกษา 1 ชนิด 6 
ส่วน 22 กลุ่ม จำนวน 
1 แผน 184 ใบงาน 

พืชศึกษา 1 ชนิด 6 
ส่วน 20 กลุ่ม จำนวน 
1 แผน 160 ใบงาน 

พืชศึกษา 1 ชนิด 6 
ส่วน 22 กลุ่ม จำนวน  

1 แผน 184 ใบงาน 

100 100 98 98 



๔๑๐ 
  

งานที่ต้อง
ดำเนินการ 

รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กำหนด  

(๖๑) 

ปริมาณงานที่กำหนด  

(๖๒) 

ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

(๖๑) 

ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

(๖๒) 

ประเมินผลการดำเนินงาน % 

เชิงปริมาณ 

(๖๑) 

เชิง
ปริมาณ 

(๖๒) 

เชิง
คุณภาพ  

(๖๑) 

เชิง
คุณภาพ 

(๖๒)  

ส่วนของ
องค์ประกอบย่อย 

    4)การนำ
ข้อมูลมา

เปรียบเทยีบ
ความต่างในแต่
ละเรื่องในชนิด

เดียวกัน 

 

 

 

 

 



๔๑๑ 
  

งานที่ต้อง
ดำเนินการ 

รายละเอียดงาน ปริมาณงาน 

ที่กำหนด 

(๖๑) 

ปริมาณงาน 

ที่กำหนด 

(๖๒) 

ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

(๖๑) 

ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

(๖๒) 

ประเมินผลการดำเนินงาน % 

เชิง
ปริมาณ 

 (๖๑) 

เชิง
ปริมาณ 

(๖๒)  

เชิง
คุณภาพ 

(๖๑) 

เชิง
คุณภาพ 

(๖๒)  

องค์ประกอบที่ 4 

การรายงานผล
การเรียนรู ้

  

1. รวบรวมผลการ
เรียนรู้ 

67 ผลงาน 67 ผลงาน 67 ผลงาน 67 ผลงาน 100 100 80 80 

2. คัดแยก
สาระสำคัญ และ

จัดให้เป็นหมวดหมู่ 

67 ผลงาน 67 ผลงาน 67 ผลงาน 67 ผลงาน 100 100 90 90 

3. สรุปและเรียบ
เรียง 

67 เรื่อง 67 
ผลงาน 

67 เรื่อง 67 
ผลงาน 

67 เรื่อง 67 
ผลงาน 

67 เรื่อง 67 
ผลงาน 

100 100 90 90 

4. เรียนรู้รูปแบบ
การเขียนรายงาน 
     4.1 แบบ

วิชาการ 
     4.2 แบบ

บูรณาการ 

วิชาการ 1 
รูปแบบ 

67 ผลงาน 
67 กลุ่ม 

บูรณาการ 1 
รูปแบบ 
5 ชิ้น 

วิชาการ 1 รูปแบบ 
67 ผลงาน 
67 กลุ่ม 

บูรณาการ 1 
รูปแบบ 
5 ชิ้น 

วิชาการ 1 
รูปแบบ 

67 ผลงาน 
67 กลุ่ม 

บูรณาการ 1 
รูปแบบ 
5 ชิ้น 

วิชาการ 1 รูปแบบ 
67 ผลงาน 
67 กลุ่ม 

บูรณาการ 1 
รูปแบบ 
5 ชิ้น 

100 100 90 90 

5. กำหนดรูปแบบ
การเขียนรายงาน 

วิชาการ 1 
รูปแบบ 

บูรณาการ 1 
รูปแบบ 

วิชาการ 1 รูปแบบ 
บูรณาการ 1 

รูปแบบ 

วิชาการ 1 
รูปแบบ 

บูรณาการ 1 
รูปแบบ 

วิชาการ 1 รูปแบบ 
บูรณาการ 1 

รูปแบบ 

100 100 85 85 

 



๔๑๒ 
  

งานที่ต้องดำเนินการ รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่
กำหนด 

(๖๑) 

ปริมาณงานที่
กำหนด 

(๖๒) 

ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

(๖๑) 

ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

(๖๒) 

 
ประเมินผลการดำเนินงาน % 

เชิง
ปริมาณ 

(๖๑) 

เชิง
ปริมาณ 

(๖๒)  

เชิง
คุณภาพ 

(๖๑) 

เชิง
คุณภาพ 

 (๖๒) 

องค์ประกอบท่ี 4 

การรายงานผลการ
เรียนรู้ 

6. เรยีนรู้วิธีการรายงานผล 

     6.1 เอกสาร เช่นหนังสือ แผน่
พับ 

     6.2 บรรยายเช่นการเล่านิทาน 
อภิปราย สมัมนา 

     6.3 ศิลปะ เช่นการแสดงศลิปะ
พื้นบ้าน ละคร ร้องเพลง ภาพวาด

ทางพฤกษศาสตร ์

     6.4 นิทรรศการ 

4 วิธีการรายงานผล 4 วิธีการรายงานผล 4 วิธีการรายงานผล 4 วิธีการรายงานผล 100 100 82 82 

7.กำหนดวิธีการรายงานผล จำนวน 4 รูปแบบ จำนวน 4 รูปแบบ จำนวน 4 รูปแบบ จำนวน 4 รูปแบบ 100 100 85 85 

 

 

 

 

 

 



๔๑๓ 
  

 

งานที่ต้อง
ดำเนินการ 

รายละเอียดงาน ปริมาณงาน 
ที่กำหนด 

(๖๑) 

ปริมาณงาน 
ที่กำหนด 

(๖๒) 

ปริมาณงาน 
ที่ทำได้ 
(๖๑) 

ปริมาณงาน 
ที่ทำได้ 
(๖๒) 

ประเมินผลการดำเนินงาน % 

เชิง
ปริมาณ 
(๖๑) 

เชิง
ปริมาณ 
(๖๒) 

เชิง
คุณภาพ 
(๖๑) 

เชิง
คุณภาพ 
(๖๒) 

องค์ประกอบท่ี 
5 

การนำไปใช้
ประโยชน์ทาง

การศึกษา 

1.การนำสวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการ

สอน 
   1.1 การจดัทำหลักสูตรและการ
เขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกบั

หลักสตูรแกนกลาง 
   1.2 การจดัเก็บผลการเรยีนรู้ 

131 แผนการ
จัดการเรียนรู ้

132 แผนการ
จัดการเรียนรู ้

131 แผนการ
จัดการเรียนรู ้

132 แผนการ
จัดการเรียนรู ้

100 100 90 90 

2. การเผยแพร่องค์ความรู ้
   2.1การบรรยาย 

      2.1.1การสนทนา 
     2.1.2การเสวนา 

      2.1.3สมัมนา/อภิปราย 
   2.2การจดัแสดง 

     2.2.1จดัแสดงนิทรรศการ 
      2.2.2นิทรรศการประกอบ

บรรยายสรุป 
      2.2.3จัดนิทรรศการเฉพาะ

เรื่อง/ประเภท 

การสนทนา 1 ครั้ง 
การเสวนา 1 ครั้ง 
สัมมนา 1 ครั้ง 
อภิปราย1ครั้ง 

จัดแสดงนิทรรศการ  
3 ครั้ง 

นิทรรศการประกอบ 
บรรยายสรุป3ครั้ง 

จัดนิทรรศการ
เฉพาะเรื่อง3ครั้ง 

การสนทนา 1 ครั้ง 
การเสวนา 1 ครั้ง 
สัมมนา 1 ครั้ง 
อภิปราย 1 ครั้ง 

จัดแสดงนิทรรศการ  
3 ครั้ง 

นิทรรศการประกอบ 
บรรยายสรุป 3 ครั้ง 

จัดนิทรรศการ
เฉพาะเรื่อง 3 ครั้ง 

การสนทนา 1 ครั้ง 
การเสวนา 1 ครั้ง 
สัมมนา 1 ครั้ง 
อภิปราย1ครั้ง 

จัดแสดงนิทรรศการ 
3 ครั้ง 

นิทรรศการประกอบ 
บรรยายสรุป3ครั้ง 

จัดนิทรรศการ
เฉพาะเรื่อง3ครั้ง 

การสนทนา 1 ครั้ง 
การเสวนา 1 ครั้ง 
สัมมนา 1 ครั้ง 
อภิปราย 1 ครั้ง 

จัดแสดงนิทรรศการ  
3 ครั้ง 

นิทรรศการประกอบ 
บรรยายสรุป 3 ครั้ง 

จัดนิทรรศการ
เฉพาะเรื่อง 3 ครั้ง 

100 
  
  
  
  

100 
  
   

100 
  
  
  
  

100 
  
  
  
   

85 
  
  
  
   

85 

85 
  
  
  
   

85 

 



๔๑๔ 
  

งานที่ต้อง
ดำเนินการ 

รายละเอียดงาน ปริมาณงาน 
ที่กำหนด 

(๖๑) 

ปริมาณงาน 
ที่กำหนด 

(๖๒) 

ปริมาณงาน 
ที่ทำได้ 
(๖๑) 

ปริมาณงาน 
ที่ทำได้ 
(๖๒) 

ประเมินผลการดำเนินงาน % 
เชิง

ปริมาณ 
(๖๑) 

เชิง
ปริมาณ 
(๖๒) 

เชิง
คุณภาพ 
(๖๑) 

เชิง
คุณภาพ 
(๖๒) 

องค์ประกอบท่ี 5 
การนำไปใช้

ประโยชน์ทาง
การศึกษา 

3.การจดัสร้างแหล่ง
เรียนรู ้

 3.1ห้องสวน
พฤกษศาสตร์

โรงเรียน 
     3.2 สวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

4แหล่งเรียนรู ้ 4 แหล่งเรียนรู ้ 4 แหล่งเรียนรู ้ 4 แหล่งเรียนรู ้ 100 100 85 85 

4.การใช้ การดูแล
รักษา และการ

พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
 4.1 การใช้

ประโยชน์ดา้นการ
อนุรักษ ์

 4.2 การนำไป
ขยายพันธุ์ ปลูกเลี้ยง
จำหน่าย เพื่อให้เกิด

ผลประโยชน์แก่
โรงเรียน 

4.3 การนำไปใช้เป็น
แหล่งเรียนรู ้

1.สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

ใช้พื้นที ่146 ครั้ง/ปี 
ดูแลรักษา 

146 ครั้ง/ปี พัฒนา 2 
ครั้ง/ป ี

2.ห้องสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

ใช้ 38 ครั้ง/ป ี
ดูแลรักษา 38 ครั้งต่อ
ปี พัฒนา 2 ครั้ง/ป ี
3.ห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ 20 ครั้ง/
ปี 

4.ห้องสมดุโรงเรียน  
20 ครั้ง/ป ี

1.สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

ใช้พื้นที ่146 ครั้ง/ปี ดูแล
รักษา 

146 ครั้ง/ป ีพัฒนา 2 
ครั้ง/ป ี

2.ห้องสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

ใช้ 39 ครั้ง/ป ี
ดูแลรักษา 39 ครั้งต่อป ี

พัฒนา 2 ครั้ง/ป ี
3.ห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ 40 ครั้ง/ป ี
4.ห้องสมดุโรงเรียน 

20 ครั้ง/ป ี

1.สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

ใช้พื้นที ่146 ครั้ง/ปี 
ดูแลรักษา 

146 ครั้ง/ปี พัฒนา 
2 ครั้ง/ป ี

2.ห้องสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

ใช้ 38 ครั้ง/ป ี
ดูแลรักษา 38 ครั้งต่อ
ปี พัฒนา 2 ครั้ง/ป ี
3.ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 20 

ครั้ง/ป ี
4.ห้องสมดุโรงเรียน  

20 ครั้ง/ป ี

1.สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

ใช้พื้นที ่146 ครั้ง/ปี ดูแล
รักษา 

146 ครั้ง/ปี พัฒนา 2 
ครั้ง/ป ี

2.ห้องสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

ใช้ 39 ครั้ง/ป ี
ดูแลรักษา 39 ครั้งต่อป ี

พัฒนา 2 ครั้ง/ป ี
3.ห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ 40 ครั้ง/ป ี
4.ห้องสมดุโรงเรียน 20 

ครั้ง/ป ี

100 
  
  
  
  
  
  

100 
  
  
  
  
  
  

93 
  
  
  
  
  

    

93 
  
  
  
  
  
    



๔๑๕ 
  

ตารางสรุปและประเมินผลกรดำเนินงาน พืชศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

งานที่ต้อง
ดำเนินการ 

รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่
กำหนด 

(๖๑) 

ปริมาณงานที่
กำหนด 

(๖๒) 

ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

(๖๑) 

ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

(๖๒) 

ประเมินผลงานดำเนินงาน (%) 

เชิง
ปริมาณ 

(๖๑) 

เชิง
ปริมาณ 

(๖๒) 

เชิง
คุณภาพ 

(๖๑) 

เชิง
คุณภาพ 

(๖๒) 

พืชศึกษา 

(ต้อยต่ิงไทย) 

  

1.ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ด้านรูปลักษณ์ ราก ลำต้น ใบ ดอก 

ผล และเมล็ด 

28  ครั้ง/ปี 

1.แผนการจัดการ
เรียนรู้ 6 ส่วน  8  

ใบงาน 

28  ครั้ง/ปี 

1.แผนการจัดการ
เรียนรู้ 6 ส่วน  8  

ใบงาน 

28  ครั้ง/ปี 

1.แผนการจัดการ
เรียนรู้ 6 ส่วน  8  

ใบงาน 

28  ครั้ง/ปี 

1.แผนการจัดการเรียนรู้ 
6 ส่วน  8  ใบงาน 

100 100 90 90 

2.ศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยา
ของต้อยติ่งไทย 

  

จำนวน 1 ชนิด 20 
กลุ่ม 

จำนวน 1 ชนิด 22 
กลุ่ม 

จำนวน 1 ชนิด 20 
กลุ่ม 

จำนวน 1 ชนิด  

22 กลุ่ม 

100 100 90 90 

3.ศึกษาการขยายพันธ์ุ  การดูแล
รักษา  การเจรญิเติบโตของต้อยติง่

ไทย 

  

จำนวน 1 ชนิด 20 
กลุ่ม 

จำนวน 1 ชนิด 22 
กลุ่ม 

จำนวน 1 ชนิด 20 
กลุ่ม 

จำนวน 1 ชนิด  

22 กลุ่ม 

100 100 90 90 

4.ศึกษาการนำไปใช้ประโยชน ์

  

จำนวน 1 ชนิด 20 
กลุ่ม 

จำนวน 1 ชนิด 22 
กลุ่ม 

จำนวน 1 ชนิด 20 
กลุ่ม 

จำนวน 1 ชนิด 

22 กลุ่ม 

100 100 90 90 

 

 

 



๔๑๖ 
  

ตารางสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านที่ ๓ การติดตามผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562  

งานที่ต้อง
ดำเนินการ 

รายละเอียดงาน ปริมาณงาน 
ที่กำหนด 

(๖๑) 

ปริมาณงาน 
ที่กำหนด 

(๖๒) 

ปริมาณงาน 
ที่ทำได้ 
(๖๑) 

ปริมาณงาน 
ที่ทำได้ 
(๖๒) 

ประเมินผลงานดำเนินงาน% 

เชิง
ปริมาณ 
(๖๑) 

เชิง
ปริมาณ 
(๖๒) 

เชิง
คุณภาพ 
(๖๑) 

เชิง
คุณภาพ 
(๖๒) 

การติดตาม 
ผลการดำเนินงาน 

  

1.ประชุมร่วมกัน เพ่ือปรึกษาหารือ
แนวทางในการติดตามงานที่มอบหมาย
ตามคำสั่งของโรงเรียนตากพิทยาคม 

ประชุมร่วมกนั 3  
คร้ัง 
  

ประชุมร่วมกนั 3 
คร้ัง 
  

ประชุมร่วมกนั 3  
คร้ัง 
  

ประชุมร่วมกนั 3 
คร้ัง 
  

100 100 100 100 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการในการติดตามงาน  
ตามคู่มือการประเมินสถานศึกษาในแต่ละ

ประเด็นตามรายการประเมิน 
  

แต่งต้ัง 
คณะกรรมการ  

3 คร้ัง 

แต่งต้ัง
คณะกรรมการ  

3 คร้ัง 

แต่งต้ัง
คณะกรรมการ  

3 คร้ัง 

แต่งต้ัง
คณะกรรมการ  

3 คร้ัง 

100 100 100 100 

3. กำกับ  ติดตาม  ผลการดำเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ 

  

3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 3 คร้ัง 100 100 100 100 

4. สรุปผลการดำเนินงานเพ่ือหาแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข 

  

2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 100 100 100 100 

 

 

 



๔๑๗ 
  

ตารางสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านที่ ๔ การจัดทำความถูกต้องทางวิชาการ  ปีการศึกษา 2561 - ๒๕๖๒ 

  
งานที่ต้อง
ดำเนินการ 

  
รายละเอียดงาน 

ปริมาณงาน 
ที่กำหนด 

(๖๑) 

 ปริมาณงาน 
ที่กำหนด 

(๖๒) 

ปริมาณงาน 
ที่ทำได้ 
(๖๑) 

ปริมาณงาน 
ที่ทำได้ 
(๖๒) 

ประเมินผลการดำเนินงาน % 
เชิง

ปริมาณ 
(๖๑) 

เชิง
ปริมาณ 
(๖๒) 

เชิง 
คุณภาพ 
(๖๑) 

เชิง
คุณภาพ 
(๖๒) 

ด้านที่ ๔ การ
จัดทำ 

ความถูกต้องทาง
วิชาการ 

1. คณะกรรมการดำเนินงานด้าน ๔ 
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

รวบรวมข้อมูลมาจัดทำความถูกต้อง
ทางวิชาการ 

พรรณไม้แห้ง 19 
ชนิด 

48 ตัวอย่าง 
พรรณไม้ดอง 6 ชนิด 

6 ตัวอย่าง 
เฉพาะส่วน  7 ชนิด 

7 ตัวอย่าง 

พรรณไม้แห้ง 19 
ชนิด 

43 ตัวอย่าง 
พรรณไม้ดอง 7 ชนิด 

7 ตัวอย่าง 
เฉพาะส่วน  5 ชนิด 

5 ตัวอย่าง 

พรรณไม้แห้ง 19 
ชนิด 

48 ตัวอย่าง 
พรรณไม้ดอง 6 ชนิด 

6 ตัวอย่าง 
เฉพาะส่วน  7 ชนิด 

7 ตัวอย่าง 

พรรณไม้แห้ง 19 
ชนิด 

43 ตัวอย่าง 
พรรณไม้ดอง 7 

ชนิด 
7 ตัวอย่าง 

เฉพาะส่วน 5 ชนิด 
5 ตัวอย่าง 

100 100 82.5 90 

2. จัดทำเอกสารด้านที่ ๔ ความ
ถูกต้องทางวิชาการ พร้อมทั้งนำส่งให้

เรียบร้อย 

ทะเบียน 1 เล่ม 24 
ชนิด 

ภาพถ่าย 122 ภาพ 
ภาพวาด 1590 

ภาพ 
  

ทะเบียน 1 เล่ม 24 
ชนิด 

ภาพถ่าย 121 ภาพ 
ภาพวาด 1590 

ภาพ 
  

ทะเบียน 1 เล่ม 24 
ชนิด 

ภาพถ่าย 122 ภาพ 
ภาพวาด 1590 

ภาพ 
  

ทะเบียน 1 เล่ม 24 
ชนิด 

ภาพถ่าย 121 
ภาพ 

ภาพวาด 1590 
ภาพ 

  

100 100 92.5 92.5 

3. กำกับ ติดตามและสรุปผลการ
ดำเนินงาน แจ้งให้คณะครูทราบเพ่ือ

หาแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไข 

290 ป้าย 24 ชนิด 
  

375 ป้าย 24 ชนิด 
  

290 ป้าย 24 ชนิด 
  

375 ป้าย 24 ชนิด 
  

100 100 92.5 92.5 

 

 



๔๑๘ 
  

ตารางสรุปและประเมินผลการดำเนินงานพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) ประจำปีการศึกษา 2562 

  
รายละเอียดงาน  

(งานย่อย)  

  
ปริมาณงานที่กำหนด 

  
ปริมาณงาน 

ที่ทำได ้

ผลการดำเนินงาน (%) 

ปริมาณ คุณภาพ 

สมบูรณ ์
(๖๑) 

สมบูรณ ์
(๖๒) 

สมบูรณ ์
(๖๑) 

สมบูรณ ์
(๖๒) 

การศึกษาพืชศึกษา ๖๑ ๖๒ ๖๑ ๖๒ 
    

การศึกษาราก แผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผน 1 ใบ
งาน  

โครงสร้างภายนอก  722    ชิ้นงาน 
โครงสร้างภายใน     722   ชิ้นงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผน 1  ใบ
งาน  

โครงสร้างภายนอก  722    ชิ้นงาน 
โครงสร้างภายใน     722   ชิ้นงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผน 1  ใบ
งาน  

โครงสร้างภายนอก  722    ชิ้นงาน 
โครงสร้างภายใน     722   ชิ้นงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผน 1  ใบ
งาน  

โครงสร้างภายนอก  722    ชิ้นงาน 
โครงสร้างภายใน     722   ชิ้นงาน 

100 100 100 100 

การศึกษาลำต้น แผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผน  1  ใบ
งาน  

โครงสร้างภายนอก  722    ชิ้นงาน 
โครงสร้างภายใน    722    ชิ้นงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผน 1  ใบ
งาน  

โครงสร้างภายนอก  722    ชิ้นงาน 
โครงสร้างภายใน    722    ชิ้นงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผน  1  ใบ
งาน  

โครงสร้างภายนอก  722    ชิ้นงาน 
โครงสร้างภายใน    722    ชิ้นงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผน  1  ใบ
งาน  

โครงสร้างภายนอก  722    ชิ้นงาน 
โครงสร้างภายใน    722    ชิ้นงาน 

100 100 100 100 

การศึกษาใบ แผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผน  1  ใบ
งาน  

โครงสร้างภายนอก   722   ชิ้นงาน 
โครงสร้างภายใน   722     ชิ้นงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผน 1  ใบ
งาน  

โครงสร้างภายนอก   722   ชิ้นงาน 
โครงสร้างภายใน   722     ชิ้นงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผน 1 ใบ
งาน  

โครงสร้างภายนอก   722   ชิ้นงาน 
โครงสร้างภายใน   722     ชิ้นงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผน 1  
 ใบงาน  

โครงสร้างภายนอก   722   ชิ้นงาน 
โครงสร้างภายใน   722     ชิ้นงาน 

100 100 100 100 

การศึกษาดอก แผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผน  1  ใบ
งาน  

โครงสร้างภายนอก  722    ชิ้นงาน 
โครงสร้างภายใน   722     ชิ้นงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผน  1  ใบ
งาน  

โครงสร้างภายนอก  722    ชิ้นงาน 
โครงสร้างภายใน   722     ชิ้นงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผน  1  ใบ
งาน  

โครงสร้างภายนอก  722    ชิ้นงาน 
โครงสร้างภายใน   722     ชิ้นงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผน 1  
 ใบงาน  

โครงสร้างภายนอก  722    ชิ้นงาน 
โครงสร้างภายใน   722     ชิ้นงาน 

100  100 100 100  

 

 

 

 



๔๑๙ 
  

  
รายละเอียดงาน  

(งานย่อย) 

  
ปริมาณงานที่กำหนด 

  
ปริมาณงาน 

ที่ทำได ้

ผลการดำเนินงาน (%) 

ปริมาณ คุณภาพ 

สมบูร
ณ์ 

(๖๑) 

สมบูรณ ์
(๖๒) 

สมบูรณ ์
(๖๑) 

สมบูรณ ์
(๖๒) 

การศึกษาพืชศึกษา (๖๑) (๖๒) (๖๑) (๖๒) 
    

การศึกษาผล แผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผน  1  ใบงาน  
โครงสร้างภายนอก  722    ชิ้นงาน 
โครงสร้างภายใน    722    ชิ้นงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผน  1   
ใบงาน  

โครงสร้างภายนอก  722    ชิ้นงาน 
โครงสร้างภายใน    722    ชิ้นงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผน  1  
ใบงาน  

โครงสร้างภายนอก  722   ชิ้นงาน 
โครงสร้างภายใน    722    ชิ้นงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผน  1  
ใบงาน  

โครงสร้างภายนอก  722    ชิ้นงาน 
โครงสร้างภายใน    722    ชิ้นงาน 

100 100 100 100 

การศึกษาเมล็ด แผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผน 1  ใบงาน  
โครงสร้างภายนอก  722    ชิ้นงาน 
โครงสร้างภายใน   722     ชิ้นงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผน 1   ใบ
งาน  

โครงสร้างภายนอก  722    ชิ้นงาน 
โครงสร้างภายใน   722     ชิ้นงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผน 1   
ใบงาน  

โครงสร้างภายนอก  722    
ชิ้นงาน 

โครงสร้างภายใน   722     ชิ้นงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผน 1   
ใบงาน  

โครงสร้างภายนอก  722    ชิ้นงาน 
โครงสร้างภายใน   722     ชิ้นงาน 

100 100 100 100 

ระบบนิเวศ แผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผน  1  ใบ
งาน 722    ชิ้นงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผน  1  ใบ
งาน 722    ชิ้นงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1  แผน  1  
ใบงาน 722    ชิ้นงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผน 1  ใบ
งาน 722   ชิ้นงาน 

100 100 100 100 

การปลูก การ
ขยายพันธุ ์

แผนการจัดการเรียนรู้  1 แผน  1  ใบ
งาน 1,880    ชิ้นงาน  330   กลุ่ม 

แผนการจัดการเรียนรู้  1 แผน  1  ใบ
งาน 1,880 ชิ้นงาน  330   กลุ่ม 

แผนการจัดการเรียนรู้  1 แผน  1  
ใบงาน 1,880  ชิ้นงาน  330   

กลุ่ม 

แผนการจัดการเรียนรู้  1 แผน 1  ใบ
งาน 1,880 ชิ้นงาน  330  กลุ่ม 

100 100 100 100 

การใช้ประโยชน ์ แผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผน 1  ใบงาน 
330 ชิ้นงาน  330   กลุ่ม 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผน 1 ใบ
งาน 330  ชิ้นงาน  330   กลุ่ม 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผน  1  
ใบงาน 330  ชิ้นงาน  330   กลุ่ม 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผน 1 ใบ
งาน 330  ชิ้นงาน  330   กลุ่ม 

100 100 100 100 

 

 

 

 



๔๒๐ 
  

ผลการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ :  ธรรมชาติแห่งชีวิต  ประจำปีการศึกษา 2562  

  
รายละเอียดงาน (งาน

ย่อย) 

  
ปริมาณงานที่กำหนด 

  
ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

ผลการดำเนินงาน (%) 

ปริมาณ คุณภาพ 

สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ 

สาระการเรียนรู้ :   
ธรรมชาติแห่งชีวิต 

(๖1) (๖๒) (๖๑) (๖๒) (๖๑) (๖๒) (๖๑) (๖๒) 

1. สัมผัสเรียนรู้วงจรชีวิต
ของชีวภาพ 

แผนการจดัการเรียนรู้  13   แผน 
ช้ินงาน/ผลงาน  จำนวน   1,040   

ผลงาน/ชิ้นงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้  13 
แผน ช้ินงาน/ผลงาน  จำนวน   

1,040  ผลงาน/ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้  13   
แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน  จำนวน   
1,040   

ผลงาน/ชิ้นงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้  13 
แผน ช้ินงาน/ผลงาน  

จำนวน   1,040  ผลงาน/
ช้ินงาน 

100 100 100 100 

2. เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงและความ

แตกต่าง 

แผนการจดัการเรียนรู้   1  แผน 
ช้ินงาน/ผลงาน   จำนวน    120  

ผลงาน/ชิ้นงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้   1  
แผน ช้ินงาน/ผลงาน   

จำนวน   120 ผลงาน/ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้   1  แผน 
ช้ินงาน/ผลงาน   จำนวน    120  

ผลงาน/ชิ้นงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้   1  
แผน ช้ินงาน/ผลงาน   

จำนวน   120 ผลงาน/
ช้ินงาน 

100 100 100 100 

3. สรุปองค์ความรู้ที่ได้
จากการศึกษาธรรมชาติ

แห่งชีวิต 

แผนการจดัการเรียนรู้  2  แผน 
ช้ินงาน/ผลงาน  จำนวน  40    

ผลงาน/ชิ้นงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้  2 แผน 
ช้ินงาน/ผลงาน  จำนวน  40    

ผลงาน/ชิ้นงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้  2  แผน 
ช้ินงาน/ผลงาน  จำนวน  40    

ผลงาน/ชิ้นงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้  2 
แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน  จำนวน  
40    

ผลงาน/ชิ้นงาน 

100 100 100 100 

4. สรุปแนวทางเพ่ือ
นำไปสู่การประยุกต์ใช้ใน

การดำเนินชีวิต 

แผนการจดัการเรียนรู้   1  แผน 
ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน     80 

ผลงาน/ชิ้นงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้  1 แผน 
ช้ินงาน/ผลงาน 

จำนวน  80 ผลงาน/ชิ้นงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้   1  แผน 
ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน     80 

ผลงาน/ชิ้นงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้  1 
แผน ช้ินงาน/ผลงาน 

จำนวน  80 ผลงาน/ชิ้นงาน 

100 100 100 100 

 



๔๒๑ 
  

ผลการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ :  สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  ประจำปีการศึกษา 2562  

  
รายละเอียดงาน (งาน

ย่อย) 

  
ปริมาณงานที่กำหนด 

  
ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

ผลการดำเนินงาน (%) 

ปริมาณ คุณภาพ 

สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ 

สาระการเรียนรู้ :   
สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว 

(๖๑) (๖๒) (๖๑) (๖๒) (๖๑) (๖๒) (๖๑) (๖๒) 

1. รวบรวมองค์ความรู้
ที่ได้จากการเรียนรู้
ธรรมชาติแห่งชีวิต 

แผนการจดัการเรียนรู้  
1   แผน 

แผนการจดัการเรียนรู้  
1   แผน 

แผนการจดัการเรียนรู้  1   
แผน 

แผนการจดัการเรียนรู้  1   
แผน 

100 100 100 100 

2. เรียนรู้ธรรมชาติ
ของปัจจัยชีวภาพอื่นที่

เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยหลกั 

แผนการจดัการเรียนรู้  
6   แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  
840  ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้  
6   แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  
840  ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้  6  
แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  
840  ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้  6  
แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  
840  ช้ินงาน 

100 100 100 100 

3. เรียนรู้ของปัจจัย
กายภาพ (ดิน น้ำ แสง

และอากาศ) 

แผนการจดัการเรียนรู้  
6  แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  
1,280  ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้  
6   แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  
1,280  ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้  6   
แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  
1,280  ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้  6   
แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  
1,280  ช้ินงาน 

100 100 100 100 

4. เรียนรู้ธรรมชาติ
ของปัจจัยอื่นๆ (ปจัจัย

ประกอบ เช่น วัสดุ 
อุปกรณ์ อาคาร

สถานที)่ 

แผนการจดัการเรียนรู้  
1   แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  
100  ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้  
1   แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  
100  ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้  1   
แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  
100  ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้  1  
แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  
100  ช้ินงาน 

100 100 100 100 

 

 



๔๒๒ 
  

 

ผลการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ :  สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  ประจำปีการศึกษา 2562  

  
รายละเอียดงาน 

(งานย่อย) 

  
ปริมาณงานที่กำหนด 

  
ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

ผลการดำเนินงาน (%) 

ปริมาณ คุณภาพ 

สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ 

สาระการเรียนรู้ :   
สรรพสิ่งล้วนพัน

เกี่ยว 

(๖๑) (๖๒) (๖๑) (๖๒) (๖๑) (๖๒) (๖๑) (๖๒) 

๕. เรียนรู้ธรรมชาติ
ของความพันเกี่ยว

ระหว่างปัจจัย 

แผนการจดัการเรียนรู้  
1   แผน 

แผนการจดัการเรียนรู้  
1   แผน 

แผนการจดัการเรียนรู้  
1   แผน 

แผนการจดัการเรียนรู้  
1   แผน 

100 100 100 100 

๖. สรุปผลการ
เรียนรู้ ดุลยภาพของ

ความพันเกี่ยว 

แผนการจดัการเรียนรู้  
3  แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  
840  ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้  
3   แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  
840  ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้  
3  แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  
840  ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้  
3  แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  
840  ช้ินงาน 

100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 



๔๒๓ 
  

ผลการดำเนินงานสาระการเรียนรู้ :  ประโยชน์แท้แก่มหาชน  ประจำปีการศึกษา 2562 

  
รายละเอียดงาน 

(งานย่อย) 

  
ปริมาณงานที่กำหนด 

  
ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

ผลการดำเนินงาน (%) 

ปริมาณ คุณภาพ 

สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ 

สาระการเรียนรู้ :  
ประโยชน์แท้แก่

มหาชน 

(๖๑) (๖๒) (๖๑) (๖๒) (๖๑) (๖๒) (๖๑) (๖๒) 

1. เรียนรู้การ
วิเคราะห์ศักยภาพ
ของปัจจัยศึกษา 

แผนการจดัการเรียนรู้   3 แผน 
ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  282  

ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้  8  แผน 
ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  578  

ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้   
3  แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  
282  ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้   
8  แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน 
จำนวน  578  ช้ินงาน 

100 100 100 100 

2. เรียนรู้
จินตนาการเห็น

คุณค่าของศักยภาพ
ของปัจจัยศึกษา 

แผนการจดัการเรียนรู้  3  แผน 
ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  282  

ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้  8  แผน 
ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  578  

ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้  
3   แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  
282  ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้  
8  แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน 
จำนวน  578  ช้ินงาน 

100 100 100 100 

3. สรรค์สร้าง
วิธีการ 

แผนการจดัการเรียนรู้   3  
แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  282  
ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้   8  
แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  578  
ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้   
3  แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  
282 ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้   
8  แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน 
จำนวน  578 ช้ินงาน 

100 100 100 100 

4. สรุปผลการ
เรียนรู้ประโยชน์แท้

มหาชน 

แผนการจดัการเรียนรู้   3  
แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  282  
ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้   8  
แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  578  
ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้   
3  แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน จำนวน  
282 ช้ินงาน 

แผนการจดัการเรียนรู้   
8  แผน 

ช้ินงาน/ผลงาน 
จำนวน  578 ช้ินงาน 

100 100 100 100 

 

 



๔๒๔ 
  

ตารางสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านที่ ๓ การติดตามผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562  

  
รายละเอียดงาน (งาน

ย่อย) 

  
ปริมาณงานที่กำหนด 

  
ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

ผลการดำเนินงาน (%) 

ปริมาณ คุณภาพ 

สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ 

ผลการดำเนินงาน (๖๑) (๖๒) (๖๑) (๖๒) (๖๑) (๖๒) (๖๑) (๖๒) 

1. สภาพแวดล้อม
ทั่วไปของโรงเรียนมี
ความสะอาด เป็น
ระเบียบ น่าอยู ่

1. กำหนดการใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ี 330     
ครั้ง 
2. จัดทำผังภูมิทัศน์ 110  
ผัง   
3. ปลูกและดูแลรักษา
พรรณไม ้
    24   ชนิด  290  ต้น 
4. ดูแลรักษาแหล่งการ
เรียนรู้  330   ครั้ง 

1. กำหนดการใช้ประโยชน์
พื้นที ่

     330     ครั้ง 
2. จัดทำผังภูมิทัศน์  110    
ผัง 
3. ปลูกและดูแลรักษาพรรณ
ไม ้

    24   ชนิด     275     
ต้น 

4. ดูแลรักษาแหล่งการ
เรียนรู้   330  ครั้ง 

1. กำหนดการใช้ประโยชน์
พื้นที ่

330    ครั้ง 
2. จัดทำผังภูมิทัศน์  110    
ผัง 
3. ปลูกและดูแลรักษา
พรรณไม ้

 24   ชนิด     290    
ต้น 

4. ดูแลรักษาแหล่งการ
เรียนรู้   330  ครั้ง 

1. กำหนดการใช้ประโยชน์
พื้นที ่

     330     ครั้ง 
2. จัดทำผังภูมิทัศน์  110  

ผัง 
3. ปลูกและดูแลรักษา

พรรณไม ้
    24   ชนิด     275     

ต้น 
4. ดูแลรักษาแหล่งการ
เรียนรู้   330  ครั้ง 

100 100 100 100 

2. โรงเรียนมี
บรรยากาศของงาน
สวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน 

1. มีการจัดสร้างแหล่ง
เรียนรู้ มี พิพิธภัณฑ์   1   
แหล่ง 
2. มีแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสม 3  แหล่ง 
3. จัดทำป้ายช่ือพรรณไม้
สมบูรณ์ 190 ป้าย 24  
ชนิด 

     

1. มีการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ 
ม ี
พิพิธภัณฑ์   1   แหล่ง 
2. มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 
3  แหล่ง 

3. จัดทำป้ายช่ือพรรณไม้
สมบูรณ ์

    190 ป้าย  24   ชนิด 

1. มีการจัดสร้างแหล่ง
เรียนรู้ ม ี

พิพิธภัณฑ์   1   แหล่ง 
2. มีแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสม 3  แหล่ง 
3. จัดทำป้ายช่ือพรรณไม้
สมบูรณ์  190 ป้าย  24  
ชนิด  

1. มีการจัดสร้างแหล่ง
เรียนรู้ ม ี

พิพิธภัณฑ์   1   แหล่ง 
2.มีแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสม 3 แหล่ง 
3. จัดทำป้ายช่ือพรรณไม้
สมบูรณ์ 190 ป้าย  24  
ชนิด 

     

100 100 100 100 



๔๒๕ 
  

  
รายละเอียด
งาน (งาน

ย่อย) 

  
ปริมาณงานที่กำหนด 

  
ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

ผลการดำเนินงาน (%) 

ปริมาณ คุณภาพ 

สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
(๖๑) (๖๒) (๖๑) (๖๒) (๖๑) (๖๒) (๖๑) (๖๒) 

3. บุคลากร
และผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

1.ดูแลรักษาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  7,550  ครั้ง 
2. ดูแลรักษาหอ้งสวน

พฤกษศาสตร์  
โรงเรียน  135  ครั้ง 

3. มีการจัดค่ายสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียนให้กับครูและนักเรียน 2   

ครั้ง 
4. มีการศึกษาพรรณไม้และจัดทำ

สมุด 
 ก7-003 ครบตามทะเบยีน

พรรณไม้จำนวน  24   ชนิด   1   
เล่ม และพืชศึกษา  1 ชนิด  1  

เล่ม 

1.ดูแลรักษาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  7,550  ครั้ง 
2. ดูแลรักษาหอ้งสวน

พฤกษศาสตร์  
โรงเรียน  135  ครั้ง 

3. มีการจัดค่ายสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียนให้กับครูและนักเรียน 2   

ครั้ง 
4. มีการศึกษาพรรณไม้และจัดทำ

สมุด  
ก7-003 ครบตามทะเบียนพรรณ
ไม้จำนวน  24   ชนิด   1   เล่ม 
และพืชศึกษา  1 ชนิด  1  เล่ม 

1. ดูแลรักษาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  7,550  ครั้ง 

2. ดูแลรักษาหอ้งสวนพฤกษศาสตร์  
โรงเรียน  135  ครั้ง 

3. มีการจัดค่ายสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียนให้กับครูและนักเรียน   2   

ครั้ง 
4. มีการศึกษาพรรณไม้และจัดทำ

สมุด 
ก7-003 ครบตามทะเบียนพรรณไม้ 

จำนวน  24   ชนิด   1   เล่ม    
และพืชศึกษา    1  ชนิด    1    

เล่ม 

1. ดูแลรักษาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  7,550  ครั้ง 
2. ดูแลรักษาหอ้งสวน

พฤกษศาสตร์  
โรงเรียน  135  ครั้ง 

3. มีการจัดค่ายสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียนให้กับครูและนักเรียน   2   

ครั้ง 
4. มีการศึกษาพรรณไม้และจัดทำ

สมุด 
ก7-003 ครบตามทะเบียนพรรณ

ไม้ 
จำนวน  24   ชนิด   1   เล่ม    
และพืชศึกษา    1  ชนิด    1    

เล่ม 

100 100 100 100 

4. ผลการ
ดำเนินงานของ

โรงเรียน 
บุคลากรและ

ผู้เรียน ดีเป็นที่
ยอมรับ 

1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้ 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   3    

ครั้ง 
2. หน่วยงานอื่นๆ มาเยี่ยมชมงาน

สวน 
พฤกษศาสตร์โรงเรียน   3  ครั้ง 
3. มีกาเผยแพร่องค์ความรู้ โดยมี
การเชิญวิทยากรไปบรรยาย  3   

ครั้ง 
4. จัดแสดงนิทรรศการ    3   

ครั้ง 

1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้ 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   3    

ครั้ง 
2. หน่วยงานอื่นๆ มาเยี่ยมชมงาน

สวน 
พฤกษศาสตร์โรงเรียน   3  ครั้ง 
3. มีกาเผยแพร่องค์ความรู้ โดยมี
การเชิญวิทยากรไปบรรยาย  3   

ครั้ง 
4. จัดแสดงนิทรรศการ    3   

ครั้ง 

1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้ 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   3    

ครั้ง 
2. หน่วยงานอื่นๆ มาเยี่ยมชมงาน

สวน 
พฤกษศาสตร์โรงเรียน   3  ครั้ง 
3. มีกาเผยแพร่องค์ความรู้ โดยมี

การเชิญ 
วิทยากรไปบรรยาย  3   ครั้ง 

4. จัดแสดงนิทรรศการ    3   ครั้ง 

1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้ 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   3    

ครั้ง 
2. หน่วยงานอื่นๆ มาเยี่ยมชมงาน

สวน 
พฤกษศาสตร์โรงเรียน   3  ครั้ง 
3. มีกาเผยแพร่องค์ความรู้ โดยมี

การเชิญ 
วิทยากรไปบรรยาย  3   ครั้ง 

4. จัดแสดงนิทรรศการ    3   ครั้ง 

100 100 100 100 



๔๒๖ 
  

ตารางสรุปและประเมินผลแผนงานด้านที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2562 

  
รายละเอียดงาน 

(งานย่อย) 

  
ปริมาณงานที่กำหนด 

  
ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

ผลการดำเนินงาน (%) 

ปริมาณ คุณภาพ 

สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ 

ความถูกต้องทาง
วิชาการ 

(๖๑) (๖๒) (๖๑) (๖๒) (๖๑) (๖๒) (๖๑) (๖๒) 

1. ตัวอย่างพรรณไม้
แห้งและการศึกษา

พรรณไม้ 

พรรณไม้แห้ง  11   ชนิด  
26   ตัวอย่าง  

พรรณไมด้อง   6   ชนิด   
6    ตัวอย่าง 

พรรณไมเ้ฉพาะส่วน 7  
ชนิด 5  ตัวอย่าง   

พรรณไม้แห้ง  9   ชนิด  
18   ตัวอย่าง  

พรรณไมด้อง   7   ชนิด   
7    ตัวอย่าง 

พรรณไมเ้ฉพาะส่วน 5  
ชนิด 5  ตัวอย่าง   

 พรรณไม้แห้ง  11   
ชนิด   

26   ตัวอย่าง  
พรรณไมด้อง   6   ชนิด  

  6    ตัวอย่าง 
พรรณไมเ้ฉพาะส่วน 7  

ชนิด 5  ตัวอย่าง   

 พรรณไม้แห้ง  9   
ชนิด   

18   ตัวอย่าง  
พรรณไมด้อง   7   

ชนิด  
  7    ตัวอย่าง 

พรรณไมเ้ฉพาะส่วน  
5  ชนิด 5  ตัวอย่าง   

100 100 100 100 

2. ทะเบียนพรรณไม้
และภาพถ่ายพรรณ

ไม้ 

ทะเบียน   1  เลม่    
24   ชนิด   ภาพถ่าย 

107    ภาพ   ภาพวาด   
950   ภาพ 

ทะเบียน   1  เลม่   
 24   ชนิด   ภาพถ่าย 
 99    ภาพ   ภาพวาด   

 950   ภาพ 

ทะเบียน   1  เลม่    
24   ชนิด   ภาพถ่าย 

107    ภาพ   ภาพวาด    
950   ภาพ 

ทะเบียน   1  เลม่    
24   ชนิด   ภาพถ่าย 
99    ภาพ   ภาพวาด   

950   ภาพ 

100 100 100 100 

3. ป้ายชื่อพรรณไม้
สมบูรณ์ 

190    ป้าย   24    
ชนิด 

190    ป้าย   24    
ชนิด 

190    ป้าย   24    
ชนิด 

190    ป้าย   24    
ชนิด 

100 100 100 100 

 

 

 



๔๒๗ 
  

ผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562  

  
รายละเอียดงาน 

(งานย่อย) 

  
ปริมาณงานที่กำหนด 

  
ปริมาณงาน 

ที่ทำได้ 

ผลการดำเนินงาน (%) 

ปริมาณ คุณภาพ 

สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ สมบูรณ์ 

รวบรวมข้อมูลฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

(๖๑) (๖๒) (๖๑) (๖๒) (๖๑) (๖๒) (๖๑) (๖๒) 

1. จัดเตรียม
เอกสารและวัสดุใน
การเก็บข้อมูลฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

- แผนการจัดการเรียนรู ้
- ช้ินงานและผลงาน
นักเรียน 9  ใบงาน 
จำนวน  180    ช้ิน 

- จัดทำแผนการ
ดำเนินงานฯ   1   แผน 

- สร้างแบบสัมภาษณ์   9    
ใบงาน 

- แผนการจัดการเรียนรู ้
- ช้ินงานและผลงานนักเรียน 

9  ใบงาน 
จำนวน  180    ช้ิน 

- จัดทำแผนการดำเนินงานฯ  
1  แผน 

- สร้างแบบสัมภาษณ์   9   
ใบงาน 

- แผนการจัดการเรียนรู ้
- ช้ินงานและผลงาน
นักเรียน 9  ใบงาน 
จำนวน  800    ช้ิน 

- จัดทำแผนการดำเนินงาน
ฯ   9   แผน 

- สร้างแบบสัมภาษณ์   9    
ใบงาน 

- แผนการจัดการเรียนรู ้
- ช้ินงานและผลงาน
นักเรียน 9  ใบงาน 
จำนวน  789    ช้ิน 

- จัดทำแผนการ
ดำเนินงานฯ   9  แผน 

- สร้างแบบสัมภาษณ์   9    
ใบงาน 

100 100 100 100 

2. ประชุมผู้นำ
ชุมชน ภูมิปญัญา

ท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

ประชุมวางแผน   3    
ครั้ง 

ประชุมวางแผน   3    ครั้ง ประชุมวางแผน   3    ครั้ง ประชุมวางแผน   3    
ครั้ง 

100 100 100 100 

3. ลงพื้นที่ออกเก็บ
ข้อมูล 

ลงพื้นที่ชุมชน   1   
ชุมชน 

เก็บข้อมูลครบ  9   ใบ
งาน 

ลงพื้นที่ชุมชน   1   ชุมชน 
เก็บข้อมูลครบ  9   ใบงาน 

ลงพื้นที่ชุมชน   1   ชุมชน 
เก็บข้อมูลครบ  9   ใบงาน 

ลงพื้นที่ชุมชน   1   
ชุมชน 

เก็บข้อมูลครบ  9   ใบ
งาน 

100 100 100 100 

4. เอกสารรายงาน
ฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น 

เล่มรายงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
จำนวน 3  เล่ม  

เล่มรายงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

จำนวน 3  เล่ม  

เล่มรายงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

จำนวน 3  เล่ม 

เล่มรายงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

จำนวน 3  เล่ม 

100 100 100 100 



๔๒๘ 
  

เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพของการดำเนินงาน  พืชศึกษา 
ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 

ต่ำกว่าร้อยละ  50 ปรับปรุง 
ร้อยละ  50 – 59 ปานกลาง 
ร้อยละ  60 – 79 ดี 

ร้อยละ  80 – 100 ดีมาก 
 

เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพของการดำเนินงาน  ด้านที่ 3  การติดตามผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 

ต่ำกว่าร้อยละ  50 ปรับปรุง 
ร้อยละ  50 – 59 ปานกลาง 
ร้อยละ  60 – 79 ดี 

ร้อยละ  80 – 100 ดีมาก 
 

 
 

 



๔๒๙ 
  

เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพของการดำเนินงาน ด้านที่ ๔ การจัดทำความถูกต้องทางวิชาการ   

ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 

ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐  ปรับปรุง 

ร้อยละ 50 – ๕๙ ปานกลาง 

ร้อยละ ๖๐ – ๗๙ ดี 

ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ดีมาก 
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๔)  การจัดทำความถูกต้องทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 

 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 
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ตารางสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านที่ ๔ การจัดทำความถูกต้องทางวิชาการ  ปีการศึกษา ๒๕62 

 
งานที่ต้องดำเนินการ 

 
รายละเอียดงาน 

 
ปริมาณงานที่กำหนด 

 
สรุปผลการดำเนินงาน 

ประเมินผลการดำเนินงาน % 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ด้านที่ ๔ การจัดทำ 
ความถูกต้องทาง
วิชาการ 

๑. คณะกรรมการดำเนินงานด้าน ๔ 
ประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลมาจัดทำความถูกต้องทางวิชาการ 

พรรณไม้แห้ง 5 ชนิด 
10 ตัวอย่าง 
พรรณไม้ดอง 6 ชนิด 
6 ตัวอย่าง 
เฉพาะส่วน  5 ชนิด 
5 ตัวอย่าง 

พรรณไม้แห้ง 5 ชนิด 
10 ตัวอย่าง 
พรรณไม้ดอง 6 ชนิด 
6 ตัวอย่าง 
เฉพาะส่วน  5 ชนิด 
5 ตัวอย่าง 

๑๐๐ ๘๐ 

๒. จัดทำเอกสารด้านที่ ๔ ความถูกต้อง
ทางวิชาการ พร้อมทั้งนำส่งให้เรียบร้อย 

ทะเบียน ๑ เล่ม 1๕ ชนิด 
ภาพถ่าย 43 ภาพ 
ภาพวาด 950 ภาพ 
 

ทะเบียน ๑ เล่ม 1๕ ชนิด 
ภาพถ่าย 43 ภาพ 
ภาพวาด 950 ภาพ 
 

๑๐๐ 100 

๓. กำกับ ติดตามและสรุปผลการ
ดำเนินงาน แจ้งให้คณะครูทราบเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข 

๑90 ป้าย 1๕ ชนิด 
 

190 ป้าย 1๕ ชนิด 
 

๑๐๐ ๙๗ 
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แบบประเมินผลการดำเนินงาน โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 

ด้านที่ ๒ (๕ องค์ประกอบ) และพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพI น้ำหนัก
คะแนน 
(๒๐) 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ความถูกต้อง 
ชัดเจน 

ผลงานมีความ
ถูกต้อง ชัดเจน 
ทุกรายการ 

ผลงานมีความ
ถูกต้อง ชัดเจน 
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานมีความ
ถูกต้อง ชัดเจน 
เป็นบางรายการ 

ผลงานไม่มีความ
ถูกต้อง ชัดเจน 
ทุกรายการ 

๘ 

ความสำเร็จของ
งาน 

บรรลุตาม
เป้าหมายที่
กำหนดทุก
รายการ 

บรรลุตาม
เป้าหมายที่
กำหนดเป็นส่วน
ใหญ ่

บรรลุตาม
เป้าหมายที่
กำหนดเป็นบาง
รายการ 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่
กำหนดไว้ 

๖ 

ความเหมาะสม
ของงบประมาณ 

ใช้งบประมาณ
อย่างเหมาะสม
ทุกรายการ 

ใช้งบประมาณ
อย่างเหมาะสม
เป็นส่วนใหญ่ 

ใช้งบประมาณ
อย่างเหมาะสม
บางรายการ 

ใช้งบประมาณ 
ไม่เหมาะสม 

๖ 

 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ (เทียบร้อยละ) 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ เทียบร้อยละ 
 ๑๙ – ๒๐ 
๑๗ – ๑๘ 
๑๕ – ๑๖ 
ต่ำกว่า ๑๕ 

        ดีมาก  =  ๔ 
             ดี  =  ๓ 
         พอใช้ =  ๒ 
      ปรับปรุง = ๑ 

๙๐ – ๑๐๐ 
๘๐ – ๘๙ 
๗๐ – ๗๙ 
ต่ำกว่า ๗๐ 

 

 

 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
 ๑๙ – ๒๐ 
๑๗ – ๑๘ 
๑๕ – ๑๖ 
ต่ำกว่า ๑๕ 

        ดีมาก  =  ๔ 
             ดี  =  ๓ 
         พอใช้ =  ๒ 
      ปรับปรุง = ๑ 



433 
  

แบบประเมินผลการดำเนินงาน โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ด้านที่ ๑ การบริหารและการจัดการ และด้านที่ ๓ ผลการดำเนินงาน  

 
ประเด็นการ

ประเมิน 
ระดับคุณภาพI น้ำหนัก

คะแนน 
(๒๐) 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ปริมาณงาน มีปริมาณงาน
มากกว่าหรือ
เท่ากับจำนวน 
ที่กำหนดไว้ใน
แผนงาน 

มีปริมาณงาน
น้อยกว่าจำนวน 
ที่กำหนดไว้ใน
แผนงาน ไม่เกิน 
๕  

มีปริมาณงาน
น้อยกว่าจำนวน 
ที่กำหนดไว้ใน
แผนงาน ไม่เกิน 
๑๐ 

มีปริมาณงาน
น้อยกว่าจำนวน 
ที่กำหนดไว้ใน
แผนงาน เกิน 
๑๐ 

๘ 

ความสำเร็จ 
ของงาน 

บรรลุตาม
เป้าหมายที่
กำหนดทุก
รายการ 

บรรลุตาม
เป้าหมายที่
กำหนดเป็นส่วน
ใหญ ่

บรรลุตาม
เป้าหมายที่
กำหนดเป็นบาง
รายการ 

ไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่
กำหนดไว้ 

๖ 

ความเหมาะสม
ของงบประมาณ 

ใช้งบประมาณ
อย่างเหมาะสม
ทุกรายการ 

ใช้งบประมาณ
อย่างเหมาะสม
เป็นส่วนใหญ่ 

ใช้งบประมาณ
อย่างเหมาะสม
บางรายการ 

ใช้งบประมาณ 
ไม่เหมาะสม 

๖ 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
 ๑๙ – ๒๐ 
๑๗ – ๑๘ 
๑๔ – ๑๖ 
ต่ำกว่า ๑๔ 

        ดีมาก  =  ๔ 
             ดี  =  ๓ 
         พอใช้ =  ๒ 
      ปรับปรุง = ๑ 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ (เทียบร้อยละ) 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ เทียบร้อยละ 
 ๑๙ – ๒๐ 
๑๗ – ๑๘ 
๑๔ – ๑๖ 
ต่ำกว่า ๑๔ 

        ดีมาก  =  ๔ 
             ดี  =  ๓ 
         พอใช้ =  ๒ 
      ปรับปรุง = ๑ 

๙๐ – ๑๐๐ 
๘๐ – ๘๙ 
๗๐ – ๗๙ 
ต่ำกว่า ๗๐ 
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เกณฑ์การประเมินผลการดำเนิน โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนตากพิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๘ 

 

 การประเมินผลการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนตากพิทยาคม  มีการ
ประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

1. การคิดร้อยละ เชิงปริมาณ 

 ใช้วิธีการเทียบอัตราส่วน ร้อยละ  

          ร้อยละเชิงปริมาณ =  
จำนวนงานท่ีทำได้

จำนวนงานท่ีกำหนด
× ๑๐๐  

 
 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพเทียบร้อยละ 
 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
๙๐ – ๑๐๐ 
๘๐ – ๘๙ 
๗๐ – ๗๙ 
ต่ำกว่า ๗๐ 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 

๒. เกณฑ์การประเมินผลร้อยละ เชิงคุณภาพ ของโรงเรียนตากพิทยาคม 

 ในการประเมินผลการดำเนินงานด้านที่ ๑ การบริหารและการจัดการ ด้านที่ ๓ ผลการดำเนินงาน 
ใช้ เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) เดียวกัน (ตามเอกสารที่แนบ)  
 ส่วนด้านที่ ๒ ด้านการดำเนินงาน ใช้ เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) อีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้
คำนึงถึงความเหมาะสมของประเด็นการประเมินการดำเนินงาน 
 
 แบบประเมินผลการดำเนินงาน โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๓  
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) มีประเด็นการพิจารณาในการประเมินให้คะแนน โดยคำนึงถึง  

- ปริมาณงาน  มีปริมาณงานมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้ในแผนงาน 
- ความเหมาะสมของงบประมาณ ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมทุกรายการหรือไม่ 
- ความสำเร็จของงาน บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกรายการ หรือไม่ 

 
 
  
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY88Li0N_VAhXCp48KHR-UBt8QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.watpon.com%2FElearning%2Fmea5.htm&usg=AFQjCNGe8j3VVVQE0iDdbJR9wpGXvNwZIA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY88Li0N_VAhXCp48KHR-UBt8QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.watpon.com%2FElearning%2Fmea5.htm&usg=AFQjCNGe8j3VVVQE0iDdbJR9wpGXvNwZIA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY88Li0N_VAhXCp48KHR-UBt8QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.watpon.com%2FElearning%2Fmea5.htm&usg=AFQjCNGe8j3VVVQE0iDdbJR9wpGXvNwZIA
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ส่วนด้านที่ ๒ ด้านการดำเนินงาน และพืชศึกษา ใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics)  มี
ประเด็นการพิจารณาในการประเมินให้คะแนน โดยคำนึงถึง 

- ความถูกต้องชัดเจน  ผลงานมีความถูกต้อง ชัดเจน ทุกรายการหรือไม่อย่างไร 
- ความสำเร็จของงาน บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกรายการ หรือไม่ 
- ความเหมาะสมของงบประมาณ ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมทุกรายการหรือไม่ 

โดยเกณฑ์การประเมินผลร้อยละ เชิงคุณภาพ ของโรงเรียนตากพิทยาคม  เทียบระดับคุณภาพ ดังตาราง  

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
๙๐ – ๑๐๐ 
๘๐ – ๘๙ 
๗๐ – ๗๙ 
ต่ำกว่า ๗๐ 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY88Li0N_VAhXCp48KHR-UBt8QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.watpon.com%2FElearning%2Fmea5.htm&usg=AFQjCNGe8j3VVVQE0iDdbJR9wpGXvNwZIA
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วิธีการคิดคะแนนการประเมินผลการดำเนินงาน  โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ของโรงเรียนตากพิทยาคม 
 

วิธีการคิดร้อยละ เชิงปริมาณ 
 

งานที่ต้อง
ดำเนินการ 

รายละเอียดงาน 
ปริมาณงานที่

กำหนด 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
การคิดร้อยละ (%) คิดเป็น 

 
ด้านที่ ๑ 

การบริหาร
และการ
จัดการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ดำเนินงาน 

จำนวน 3 ครั้ง 
๓ คำสั่ง 

จำนวน 3 ครั้ง 
๓ คำสั่ง 

๓

๓
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ๑๐๐ 

ประชุมคระกรรมการดำเนินงาน
มอบหมายงาน 

๑๐๘ ครั้ง ๑๐๘ ครั้ง ๑๐๘

๑๐๘
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ๑๐๐ 

การพัฒนาบุคลากร 
๑. ศึกษาดูงาน 
 
 
๒. ประชุมกลุ่มสมาชิกงาน  
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
๓. ฝึกอบรมปฏิบตัิงาน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ณ จังหวัดพิษณโุลก 

 
จำนวน ๑ ครั้ง 

 
 

จำนวน 3 ครั้ง 
 
 

จำนวน ๑ ครั้ง 
 

 

 
จำนวน ๑ ครั้ง 
 
 
จำนวน 3 ครั้ง 
 
 
จำนวน ๑ ครั้ง 
 
 

 
๑

๑
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 
 

๓

๓
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 
 

๑

๑
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

 จัดอบรมนักเรียน โดย 
ดำเนินการ ดังนี ้
- อบรมเชิงปฏิบัติการงาน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
 
- อบรมเชิงสร้างความตระหนัก
นักเรียนทุกคนในคาบประชุม
ประจำสัปดาห ์

 
 
จำนวน ๑ ครั้ง 
จำนวนนักเรียน 
๒๐๐ คน 
 
จำนวน ๑ ครั้ง 
จำนวนนักเรียน 
๒,๖๓๙ คน 
 
 

 
 
จำนวน ๑ ครั้ง 
จำนวนนักเรียน 
๒๐๐ คน 
 
จำนวน ๑ ครั้ง 
จำนวนนักเรียน 
๒,๖๓๙ คน 
 

 
 

๑

๑
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 
 
 

๑

๑
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
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วิธีการคิดร้อยละ เชิงคุณภาพ 

การประเมินเชิงคุณภาพ  ด้านที่๒ การดำเนินงาน และพืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) ประเด็นการ
ประเมิน : (๑)  ความถูกต้องชันเจน  (๒)  ความสำเร็จของงาน  (๓)  ความเหมาะสมของ
งบประมาณ   
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ น้ำหนักคะแนน ผลการดำเนินงาน 

แปลค่าได้ (๑) 
๔ 

(๒) 
๔ 

(๓) 
๔ 

(๑) 
๘ 

(๒) 
๖ 

(๓) 
๖ 

รวม 
๒๐ 

การคิดร้อยละ (%) 

องค์ประกอบท่ี ๑ 
   การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ 

         

๑. กำหนดพื้นท่ีศึกษา ๓ ๓ ๔ ๖ ๔.๕ ๖ ๑๖.๕ ๑๖.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๒.๕ ด ี

๒. สำรวจพรรณไม้ในพ้ืนท่ีศึกษา ๓ ๔ ๔ ๖ ๖ ๖ ๑๘ ๑๘

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๐.๐ ดีมาก 

๓. ทำและติดป้ายรหสัประจำต้น ๓ ๓ ๔ ๖ ๔.๕ ๖ ๑๖.๕ ๑๖.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๒.๕ ด ี

๔. ตั้งช่ือหรือสอบถามช่ือและศึกษา
ข้อมูลพื้นบ้าน (ก.๗-๐๐๓หน้า ๑) 

๓ ๓ ๔ ๖ ๔.๕ ๖ ๑๖.๕ ๑๖.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๒.๕ ด ี

๕. ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม ้ ๓ ๓ ๔ ๖ ๔.๕ ๖ ๑๖.๕ ๑๖.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๒.๕ ด ี

๖. ศึกษาและบันทึกลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๒-๗) 

๓ ๓ ๔ ๖ ๔.๕ ๖ ๑๖.๕ ๑๖.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๒.๕ ด ี

๗. บันทึกภาพหรือวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร ์

๓ ๓ ๔ ๖ ๔.๕ ๖ ๑๖.๕ ๑๖.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๒.๕ ด ี

๘. ทำตัวอย่างพรรณไม้ (แห้ง/ดอง/ 
เฉพาะส่วน) 

๓ ๓ ๔ ๖ ๔.๕ ๖ ๑๖.๕ ๑๖.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๒.๕ ด ี

๙. เปรยีบเทียบข้อมลูที่สรุป  
(ก.๗-๐๐๓ หน้า ๘) กับข้อมูลที่สบืค้น
จากเอกสารแล้วบันทึกใน  
(ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙-๑๐) 

๓ ๓ ๔ ๖ ๔.๕ ๖ ๑๖.๕ ๑๖.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๒.๕ ด ี

๑๐. จดัระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม ้
(ก.๗-๐๐๕) 

๔ ๓ ๔ ๘ ๔.๕ ๖ ๑๘.๕ ๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๒.๕ ดีมาก 

๑๑. ทำร่างป้ายช่ือพรรณไม้สมบรูณ ์ ๔ ๓ ๔ ๘ ๔.๕ ๖ ๑๘.๕ ๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๒.๕ ดีมาก 

๑๒. ตรวจสอบความถูกต้องทาง
วิชาการด้านพฤกษศาสตร ์

- - - - - - - - เจ้าหน้าท่ี 
อพ.สธ. 

๑๓. ทำป้ายชื่อพรรณไมส้มบรูณ ์ - - - - - - - - ประเมิน 
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วิธีการคิดและการแปลค่าในการใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics)  มีประเด็นการพิจารณาในการ
ประเมิน 

ให้คะแนน  โดยคำนึงถึง 

- ความถูกต้องชัดเจน ผลงานมีความถูกต้อง ชัดเจน ทุกรายการหรือไม่อย่างไร 

- ความสำเร็จของงาน บรรลุเป้าหมายที่กำหนดทุกรายการ หรือไม่ 
- ความเหมาะสมของงบประมาณ ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมทุกรายการหรือไม่ 
 

ด้านที่ ๒ การดำเนินงาน องค์ประกอบที่ ๑  การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ 
ลำดับการเรียนรู้ที่ ๓ ทำและติดป้ายรหัสประจำต้น ผลการประเมินเชิงคุณภาพ ได้ร้อยละ ๗๒.๕ มาจาก 
 

- ความถูกต้องชัดเจน     ระดับคุณภาพ ให้ ๒ น้ำหนักคะแนน ได้ ๓  ๒  =  ๖ คะแนน 

- ความสำเร็จของงาน     ระดับคุณภาพ ให้ ๓ น้ำหนักคะแนน ได้ ๓  ๑.๕  =  ๔.๕ 
คะแนน 

- ความเหมาะสมของงบประมาณ   ระดับคุณภาพ ให้ ๔ น้ำหนักคะแนน ได้ ๔  ๑.๕  =  ๖ 
คะแนน 

รวมคะแนนที่ได้  ๑๖.๕  คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ  ๑๖.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๒.๕ 

 
 

อธิบายผลการประเมิน 

 ด้านที่ ๒ การดำเนินงาน องค์ประกอบที่ ๑  การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ 
 

- ผลงานมีความถูกต้องชัดเจนเป็นบางป้ายแต่ยังมีบางท่ี ที่ป้ายก็มองเห็นไม่ชัดเจน 

ได้ระดับคุณภาพ ๒ 

- ความสำเร็จของงาน บรรลุเป้าหมายงานตามที่กำหนดไว้ในบางรายการ เนื่องจากบางป้ายชื่อ
พรรณไม้ หลุดหาย มีจำนวนไม่ครบตามที่กำหนดไว้ 
ได้ระดับคุณภาพ ๓ 

- ความเหมาะสมของงบประมาณ ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม เนื่องจากใช้งบประมาณอย่าง
ประหยัด โดยใช้วัสดุเหลือใช้ ทิ้งเป็นขยะ มาดัดแปลงทำป้ายรหัสประจำต้น โดยใช้กระป๋อง
น้ำอัดลม มาตัดออกเป็นแผ่น ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วใช้ปากกาหมึกหมดเขียนเป็นตัวเลขบน
กระป๋องน้ำอัดลมที่ตัดออกเป็นแผ่นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้ว 

ได้ระดับคุณภาพ ๔ 
 

เมื่อเทียบร้อยละเชิงคุณภาพกับเกณฑ์เทียบระดับคุณภาพของโรงเรียนตากพิทยาคม  พบว่า 

ด้านที่ ๒  การดำเนินงาน องค์ประกอบที่ ๑  การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ ร้อยละ ๘๒.๕  อยู่ในระดับพอใช้ 
จึงมีการวางแผนในการปรับปรุงการทำป้ายชื่อพรรณไม้ใหม่ ในปีการศึกษาต่อไป 
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ด้านที ่๒  การดำเนินงาน  องค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน 

ลำดับการเรียนรู้ที่ ๑. ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิมและศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้ 
   ผลการประเมินเชิงคุณภาพ ได้ร้อยละ ๙๒.๕ 

มาจาก 

- ความถูกต้องชัดเจน     ระดับคุณภาพ ให้ ๔ น้ำหนักคะแนน ได้ ๔  ๒  =  ๘ คะแนน 

- ความสำเร็จของงาน     ระดับคุณภาพ ให้ ๓ น้ำหนักคะแนน ได้ ๓  ๑.๕  =  ๔.๕ 
คะแนน 

- ความเหมาะสมของงบประมาณ   ระดับคุณภาพ ให้ ๔ น้ำหนักคะแนน ได้ ๔  ๑.๕  =  ๖ 
คะแนน 

รวมคะแนนที่ได้  ๑๘.๕  คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ  
๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๒.๕ 

อธิบายผลการประเมิน 

 ด้านที่ ๒ การดำเนินงาน องค์ประกอบที่ ๒  การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน 

ลำดับการเรียนรู้ที่ ๑. ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิม และศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้ 
 

- ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิมและศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้ได้อย่างถูกต้องชัดเจนทุก
รายการ 

ได้ระดับคุณภาพ ๒ 
- ความสำเร็จของงาน บรรลุเป้าหมายงานตามที่กำหนดไว้ เป็นส่วนใหญ่ 

ได้ระดับคุณภาพ ๒ 

- ความเหมาะสมของงบประมาณ ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม เนื่องจาก ศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ที่อยู่ในโรงเรียน อาทิเช่น ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ห้องสืบค้น ห้องสมุด 
อินเทอร์เน็ต 

- ได้ระดับคุณภาพ ๔ 
 

เมื่อเทียบร้อยละเชิงคุณภาพกับเกณฑ์เทียบระดับคุณภาพของโรงเรียนตากพิทยาคม  พบว่า 

ด้านที่ ๒  การดำเนินงาน องค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน ลำดับการเรียนรู้ที่ ๑. 
ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิม และศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้  ร้อยละ ๙๒.๕  อยู่ในระดับดีมาก 

ในปีการศึกษาถัดไป  ไม่ต้องปรับปรุงแต่พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป 
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ตารางสรุปและประเมินผลการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

วิธีการคิดร้อยละ  เชิงปริมาณ 
 

   ร้อยละเชิงปริมาณ  =    
จำนวนงานทีท่ำได้

จำนวนงานที่กำหนด
× ๑๐๐ 

การประเมินเชิงปริมาณ ด้านที่ ๑ การบริหารและการจัดการ 
 

งานที่ต้อง
ดำเนินการ 

รายละเอียดงาน 
ปริมาณงานที่

กำหนด 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
การคิดร้อยละ (%) แปลค่าได้ 

 
ด้านที่ ๑ 

การบริหาร
และการ
จัดการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ดำเนินงาน 

จำนวน ๓ ครั้ง 
๓ คำสั่ง 

จำนวน ๓ ครั้ง 
๓ คำสั่ง 

๓

๓
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

ประชุมคระกรรมการดำเนินงาน
มอบหมายงาน 

๑๐๘ ครั้ง ๑๐๘ ครั้ง ๑๔๕

๑๔๕
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

การพัฒนาบุคลากร 
๑. ศึกษาดูงาน 
 
 
๒. ประชุมกลุ่มสมาชิกงาน  
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
๓. ฝึกอบรมปฏิบตัิงาน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ณ จังหวัดพิษณโุลก 

 
จำนวน ๑ ครั้ง 

 
 

จำนวน ๓ ครั้ง 
 
 

จำนวน ๑ ครั้ง 
 

 

 
จำนวน ๑ ครั้ง 
 
 
จำนวน ๓ ครั้ง 
 
 
จำนวน ๑ ครั้ง 
 
 

 
๑

๑
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 
 

๓

๓
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 
 

๑

๑
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 
ดีมาก 

 
 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 

 จัดอบรมนักเรียน โดย 
ดำเนินการ ดังนี ้
- อบรมเชิงปฏิบัติการงาน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
 
- อบรมเชิงสร้างความตระหนัก
นักเรียนทุกคนในคาบประชุม
ประจำสัปดาห ์

 
 
จำนวน ๑ ครั้ง 
จำนวนนักเรียน 
๒๐๐ คน 
 
จำนวน ๑ ครั้ง 
จำนวนนักเรียน 
๒,๖๓๙ คน 
 
 

 
 
จำนวน ๑ ครั้ง 
จำนวนนักเรียน 
๒๐๐ คน 
 
จำนวน ๑ ครั้ง 
จำนวนนักเรียน 
๒,๖๓๙ คน 
 

 
 

๑

๑
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 
 
 

๑

๑
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 
 

ดีมาก 
 
 
 
 

ดีมาก 
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ตารางสรุปและประเมินผลการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

การประเมินเชิงปริมาณ ด้านที่ ๒ การดำเนินงาน 
 

งานที่ต้อง
ดำเนินการ 

รายละเอียดงาน 
ปริมาณงานที่

กำหนด 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
การคิดร้อยละ (%) แปลค่าได้ 

 
ด้านที่ ๒ 

การ
ดำเนินงาน 

 
 

องค์ประกอ
บที่ ๑ การ
จัดทำป้าย

ชื่อพรรณไม้ 

๑.กำหนดพื้นที่ศึกษา กำหนดพื้นที่ศึกษา 
๔ พ้ืนท่ี ๒๖๕ กลุ่ม 

กำหนดพื้นที่ศึกษา 
๔ พ้ืนท่ี ๒๖๕ กลุ่ม 

๔

๔
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๒. สำรวจพรรณไม้ในพ้ืนท่ี
ศึกษา 

เลือกศึกษา ๔ พื้นที่ 
๒๔ ชนิด  
๒๖๕ กลุ่ม 

เลือกศึกษา ๔ 
พื้นที่ ๒๔ ชนิด  

๒๖๕ กลุ่ม 

๒๔

๒๔
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๓. ทำและติดป้ายรหสั
ประจำต้น 

๒๔ ชนิด  
๒๙๐ ป้าย 
๒๙๐ ต้น 

๒๔ ชนิด  
๒๙๐ ป้าย 
๒๙๐ ต้น 

 
๒๙๐

๒๙๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 

 
ดีมาก 

 
 

๔. ตั้งช่ือหรือสอบถามช่ือ
และศึกษาข้อมลูพื้นบ้าน 
(ก.๗-๐๐๓ หน้า ๑) 

๒๔ ชนิด  
๒๖๕ กลุ่ม 

๒๔ ชนิด  
๒๖๕ กลุ่ม 

๒๔

๒๔
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 

 
ดีมาก 

๕. ทำผังแสดงตำแหน่ง
พรรณไม ้

ผังพรรณไมเ้ฉพาะ
พื้นที่ ๔ ผัง 

ผังพรรณไมร้วม 
๑ ผัง 

ผังพรรณไมเ้ฉพาะ
พื้นที่ ๔ ผัง 

ผังพรรณไมร้วม 
๑ ผัง 

๔

๔
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 
๑

๑
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 

๖. ศึกษาและบันทึกลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร ์
(ก.๗-๐๐๓ หน้า ๒-๗) 

๒๔ ชนิด 
๒๖๕ กลุ่ม 

๒๔ ชนิด 
๒๖๕ กลุ่ม 

๒๔

๒๔
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

ดีมาก 

๗. บันทึกภาพหรือวาดภาพ
ทาง 
พฤกษศาสตร ์

- บันทึกภาพ  
   ๒๔ ชนิด 
   ๑๒๒ ภาพ 
- วาดภาพ 
  ๒๔ ชนิด 
  ๑,๕๘๐ ภาพ 

- บันทึกภาพ  
   ๒๔ ชนิด 
   ๑๒๒ ภาพ 
- วาดภาพ 
  ๒๔ ชนิด 
  ๑,๕๙๐ ภาพ 

๑๒๒

๑๒๒
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 
 

๑,๕๙๐

๑,๕๙๐
× ๑๐๐

= ๑๐๐ 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 
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งานที่ต้อง
ดำเนินการ 

รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กำหนด 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
การคิดร้อยละ (%) แปลค่าได้ 

 
องค์ประกอบ

ที่ 1 
การจัดทำ

ป้ายชื่อพรรณ
ไม้ 
 
 

๘.ทำตัวอย่างพรรณไม ้
(แห้ง/ดอง/เฉพาะส่วน) 

- จำนวน ๓๒ ชนิด 
  ๖๑ ตัวอย่าง 
- ตัวอย่างแห้ง ๑๙ 
ชนิด 
  ๔๘ ตัวอย่าง 
- ตัวอย่างดอง ๖ ชนิด 
  ๖ ตัวอย่าง 
- เฉพาะส่วน ๗ ชนิด 
  ๗ ตัวอย่าง 

- จำนวน ๓๒ ชนิด 
  ๖๑ ตัวอย่าง 
- ตัวอย่างแห้ง ๑๙ 
ชนิด 
  ๔๘ ตัวอย่าง 
- ตัวอย่างดอง ๖ ชนิด 
  ๖ ตัวอย่าง 
- เฉพาะส่วน ๗ ชนิด 
  ๗ ตัวอย่าง 

๑๖

๑๖
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๙. เปรยีบเทียบข้อมลู 
ที่สรุป 
(ก.๗-๐๐๓ หน้า ๔) 

๒๔ ชนิด  
๒๖๕ กลุ่ม 
๒๖๕ เล่ม 

๒๔ ชนิด  
๒๖๕ กลุ่ม 
๒๖๕ เล่ม 

๒๖๕

๒๖๕
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๑๐. จดัระบบข้อมูล
ทะเบียน 
พรรณไม้ (ก.๗-๐๐๕) 

๒๔ ชนิด  
๑ เลม่ 

 

๒๔ ชนิด  
๑ เลม่ 

 

 
๑

๑
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 

 
ดีมาก 

 
 

๑๑. ทำร่างป้ายช่ือ
พรรณไมส้มบรูณ ์

๒๔ ชนิด  
๒๙๐ ป้าย 
๒๙๐ ต้น 

๒๔ ชนิด  
๒๙๐ ป้าย 
๒๙๐ ต้น 

๒๙๐

๒๙๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 

 
ดีมาก 

๑๒. ตรวจสอบความ 
ถูกต้องทางวิชาการด้าน
พฤกษศาสตร ์

๒๔ ชนิด ๒๔ ชนิด ๒๔

๒๔
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 
 

ดีมาก 
 
 
 

๑๓. ทำป้ายชื่อพรรณไม้
สมบูรณ ์

๒๔ ชนิด  
๒๙๐ ป้าย 
๒๙๐ ต้น 

๒๔ ชนิด  
๒๙๐ ป้าย 
๒๙๐ ต้น 

๒๙๐

๒๙๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

ดีมาก 
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งานที่ต้อง
ดำเนินการ 

รายละเอียดงาน ปริมาณงานที่กำหนด 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
การคิดร้อยละ (%) แปลค่าได้ 

 
องค์ประกอบ 

ที่ ๒  
การรวบรวม
พรรณไม้เข้า

ปลูกใน
โรงเรียน 

 
 

๑. ศึกษาข้อมูลจากผัง
พรรณไมเ้ดิมและศึกษา
ธรรมชาติของพรรณไม ้

๔ พ้ืนท่ี ๔ พ้ืนท่ี ๔

๔
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๒. สำรวจ ศึกษา 
วิเคราะหส์ภาพพ้ืนท่ี 

๔ พ้ืนท่ี ๔ พ้ืนท่ี ๔

๔
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๓. พิจารณาคณุและ
สุนทรียภาพของ 
พรรณไม ้

๓ คุณ ๔ ชนิด ๓ คุณ ๔ ชนิด  
๓

๓
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 

 
ดีมาก 

 
 

๔. กำหนดการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนท่ี 

๘ พ้ืนท่ีศึกษา 
๒๖๕ กลุ่ม 

๙ พ้ืนท่ีศึกษา 
๒๖๕ กลุ่ม 

๘

๘
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 

 
ดีมาก 

๕. กำหนดชนิดพรรณไม้
ที่จะปลูก 

๒๔ ชนิด ๒๙๐ ต้น ๒๔ ชนิด ๒๙๐ ต้น ๒๔

๒๔
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

 
๖. ทำผังภูมิทัศน์ ๔ พ้ืนท่ีศึกษา 

๒๖๕ กลุ่ม 
๔ พ้ืนท่ีศึกษา 
๒๖๕ กลุ่ม 

๔

๔
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๗. จัดหาพรรณไม้  
วัสดุปลูก 

- ปลูก ๒๔ ชนิด 
๒๙๐ ต้น 

- วัสดุปลูก ๕ ชนิด 

- ปลูก ๒๔ ชนิด 
๒๙๐ ต้น 

- วัสดุปลูก ๕ ชนิด 

๒๔

๒๔
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๘. การปลูกและดูแล
รักษา 

ดูแลรักษา ๒๔ ชนิด 
๒๙๐ ต้น 

ดูแลรักษา ๒๔ ชนิด 
๒๙๐ ต้น 

๒๔

๒๔
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๙. ศึกษาคุณของพืช
พรรณที่ปลูก ออกแบบ
บันทึกการเปลีย่นแปลง 

๓ คุณ ๔ ชนิด 
๒๐ แบบบันทึก 

๓ คุณ ๔ ชนิด 
๒๐ แบบบันทึก 

๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 
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งานที่ต้อง
ดำเนินการ 

รายละเอียดงาน 
ปริมาณงานที่

กำหนด 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
การคิดร้อยละ (%) แปลค่าได้ 

 
องค์ประกอบ 

ที่ ๓ 
การศึกษา 

ข้อมูล 
ด้านต่างๆ  

 
 

๑. การศึกษาพรรณไม้ในสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน  
(ก.๗-๐๐๓) 
ครบตามทะเบียนพรรณไม ้

๒๔ ชนิด 
๒๖๕ กลุ่ม 

(ตามทะเบียน
พรรณไม้) 

๒๔ ชนิด 
๒๖๕ กลุ่ม 

(ตามทะเบียน
พรรณไม้) 

 

๒๔

๒๔
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 
๑๒๔

๑๒๔
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

ดีมาก 

๒. การศึกษาพรรณไม้ทีส่นใจ 
(พืชศึกษา) 
  ๑) การศึกษาลักษณะ
ภายนอกภายในของพืชแต่ละ
ส่วนโดยละเอียด 
  ๒) การกำหนดเรื่องที่จะ
เรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช 
  ๓) การเรียนรู้แตล่ะเรื่องแต่
ละส่วนขององค์ประกอบย่อย 
  ๔) การนำข้อมูลมา
เปรียบเทยีบความตา่งในแต่ละ
เรื่องในชนิดเดียวกัน 

พืชศึกษา ๑ ชนิด 
๖ ส่วน 

๒๐ กลุ่ม 
จำนวน ๑ แผน 
๑๖๐ ใบงาน 

พืชศึกษา ๑ ชนิด 
๖ ส่วน 

๒๐ กลุ่ม 
จำนวน ๑ แผน 
๑๗๖ ใบงาน 

๖

๖
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 
๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

ดีมาก 

 
องค์ประกอบ 

ที่ ๔ 
การรายงาน
ผลการเรียนรู้ 

๑. รวบรวมผลการเรียนรู ้ ๖๗  ผลงาน ๖๗  ผลงาน ๖๗

๖๗
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

 
๒. คัดแยกสาระสำคัญ และจัด
ให้เป็นหมวดหมู ่

๖๗  ผลงาน ๖๗  ผลงาน ๖๗

๖๗
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๓. สรปุและเรียบเรยีง ๖๗ เรื่อง 
๖๗  ผลงาน 

๖๗ เรื่อง 
๖๗  ผลงาน 

๖๗

๖๗
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 
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งานที่ต้อง
ดำเนินการ 

รายละเอียดงาน 
ปริมาณงานที่

กำหนด 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
การคิดร้อยละ (%) แปลค่าได้ 

 
องค์ประกอบ 

ที่ ๔ 
การรายงาน
ผลการเรียนรู้ 

๔. เรยีนรู้รูปแบบการเรียน
รายงาน 
  ๔.๑ แบบวิชาการ 
  ๔.๒ แบบบูรณาการ 

- วิชาการ  
  ๑ รูปแบบ 
  ๖๗ ผลงาน 
  ๖๗ กลุ่ม 
- บูรณาการ 
  ๑ รูปแบบ 
  ๕ ช้ิน 

- วิชาการ  
  ๑ รูปแบบ 
  ๖๗ ผลงาน 
  ๖๗ กลุ่ม 
- บูรณาการ 
  ๑ รูปแบบ 
  ๕ ช้ิน 

๖๗

๖๗
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 
 
 

๕

๕
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

ดีมาก 

๕. กำหนดรปแบบการเขียน
รายงาน  
 

- วิชาการ  
  ๑ รูปแบบ 
  ๖๗ ผลงาน 
  ๖๗ กลุ่ม 
- บูรณาการ 
  ๑ รูปแบบ 
  ๕ ช้ิน 

- วิชาการ  
  ๑ รูปแบบ 
  ๖๗ ผลงาน 
  ๖๗ กลุ่ม 
- บูรณาการ 
  ๑ รูปแบบ 
  ๕ ช้ิน 

๑

๑
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 
 
 

๑

๑
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

ดีมาก 

๖. เรยีนรู้วิธีการรายงานผล 
    ๖.๑ เอกสาร เช่น หนังสือ 
แผ่นพับ 
   ๖.๒ บรรยาย เช่น การเล่า
นิทาน อภิปราย สมัมนา 
   ๖.๓ ศิลปะ เช่น การแสดง
ศิลปะพื้นบ้าน ละคร ร้องเพลง 
ภาพวาดทางพฤกษศาสตร ์
   ๖.๔ นิทรรศการ 

๔ วิธ ี
การรายงานผล 

๔ วิธ ี
การรายงานผล 

๔

๔
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 
 
 
 

ดีมาก 
 

๗. กำหนดวิธีการรายงานผล จำนวน ๔ รูปแบบ จำนวน ๔ รูปแบบ ๔

๔
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

 
องค์ประกอบ 

ที่ ๕ 
การนำไปใช้

ประโยชน์ทาง
การศึกษา 

๑. การนำสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน บูรณาการสู่การเรียน
การสอน 
  ๑.๑ การจดัทำหลักสูตรและ
การเขียนแผนการสอนให้
สอดคล้องกับหลักสตูร
แกนกลาง 
  ๑.๒ การจดัเก็บผล                 
การเรยีนรู ้

๑๓๑ แผนการ
จัดการเรียนรู ้
๑๘๐ ใบงาน 

๗,๒๐๐ ช้ินงาน 
๗,๒๐๐ ผลงาน 

 

๑๓๑ แผนการ
จดัการเรียนรู ้
๑๘๐ ใบงาน 

๗,๒๐๐ ช้ินงาน 
๗,๒๐๐ ผลงาน 

 

๑๒๖

๑๒๖
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 
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งานที่ต้อง
ดำเนินการ 

รายละเอียดงาน 
ปริมาณงานที่

กำหนด 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
การคิดร้อยละ (%) แปลค่าได้ 

องค์ประกอบ 
ที่ ๕ 

การนำไปใช้
ประโยชน์ทาง

การศึกษา 

๒. การเผยแพร่องค์ความรู ้
    ๒.๑ การบรรยาย 
         ๒.๑.๑ การสนทนา 
         ๒.๑.๒ การเสวนา 
         ๒.๑.๓ สัมมนา/
อภิปราย 
 
 
๒.๒ การบรรยาย 
         ๒.๑.๑ จดัแสดง
นิทรรศการ 
         ๒.๒.๒ นิทรรศการ
ประกอบบรรยายสรุป 
 
        ๒.๒.๓ จดันิทรรศการ
เฉพาะเรื่อง/ประเภท 

 
- การสนทนา  
  ๑ ครั้ง 
- การเสวนา 
  ๑ ครั้ง 
- สัมมนา ๑ ครั้ง 
- อภิปราย ๑ ครั้ง 
   
- จัดแสดง
นิทรรศการ ๓ ครั้ง 
- นิทรรศการ
ประกอบบรรยาย
สรุป ๓ ครั้ง 
  ๑ ครั้ง 
- จัดนิทรรศการ
เฉพาะเรื่อง ๓ ครั้ง 

 
- การสนทนา  
  ๑ ครั้ง 
- การเสวนา 
  ๑ ครั้ง 
- สัมมนา ๑ ครั้ง 
- อภิปราย ๑ ครั้ง 
   
- จัดแสดง
นิทรรศการ ๓ ครั้ง 
- นิทรรศการ
ประกอบบรรยาย
สรุป ๓ ครั้ง 
  ๑ ครั้ง 
- จัดนิทรรศการ
เฉพาะเรื่อง ๓ ครั้ง 

 
๑

๑
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 
 
 
 
 

๓

๓
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 
 

๓

๓
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 
ดีมาก 

 
 
 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 

ดีมาก 

 
๓. การจดัสร้างแหล่งเรียนรู ้
    ๓.๑ ห้องสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
   ๓.๒ สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
 

 
๔ แหล่งเรียนรู ้

 
๔ แหล่งเรียนรู ้

 
๔

๔
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 
ดีมาก 
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งานที่ต้อง
ดำเนินการ 

รายละเอียดงาน 
ปริมาณงานที่

กำหนด 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
การคิดร้อยละ (%) แปลค่าได้ 

องค์ประกอบ 
ที่ ๕ 

การนำไปใช้
ประโยชน์ทาง

การศึกษา 

๔. การใช้ การดูแลรักษา
และพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
    ๔.๑ การใช้ประโยชน์
ด้านการอนุรักษ ์
 
    ๔.๒ การนำไปขยายพันธ์ 
ปลูกเลีย้ง จำหน่าย เพื่อให้
เกิดผลประโยชน์แก่โรงเรียน 
    ๔.๓ การนำไปใช้เป็น
แหล่งเรียนรู ้

 
 
๑ สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
 
- ใช้พื้นที่ ๑๔๖ 
ครั้ง/ป ี
- ดูแลรักษา ๑๔๖ 
ครั้ง/ป ี
- พัฒนา ๒ ครั้ง/ป ี
 
๒. ห้องสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
- ใช้ ๓๘ ครั้ง/ป ี
- ดูแลรักษา ๓๘ 
ครั้ง/ป ี
- พัฒนา ๒ ครั้ง/ป ี
- ห้องปฏิบัติการ 
๒๐ ครั้ง/ป ี
- ห้องสมุดโรงเรียน 
๒๐ ครั้ง/ป ี

 
 
๑ สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
 
- ใช้พื้นที ่๑๔๖ 
ครั้ง/ป ี
- ดูแลรักษา ๑๔๖ 
ครั้ง/ป ี
- พัฒนา ๒ ครั้ง/ป ี
 
๒. ห้องสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
- ใช้ ๓๙ ครั้ง/ป ี
- ดูแลรักษา ๓๘ 
ครั้ง/ป ี
- พัฒนา ๒ ครั้ง/ป ี
- ห้องปฏิบัติการ 
๔๐ ครั้ง/ป ี
- ห้องสมุดโรงเรียน 
๔๐ ครั้ง/ป ี

 
 

๑๔๖

๑๔๖
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓๙

๓๙
× ๑๐๐ = ๑๐๐ 

 
 
 

 
 

ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีมาก 
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ตารางสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านที่ ๓ ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
การประเมินเชิงปริมาณ  ด้านที่ ๓  ผลการดำเนินงาน 
 

งานที่ต้อง
ดำเนินการ 

รายละเอียดงาน 
ปริมาณงานที่

กำหนด 
สรุปผล 

การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

การคิดร้อยละ (%) 
แปลค่า

ได้ 
ด้านที่ ๓ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

๑. ประชุมร่วมกัน เพ่ือ
หารือแนวทางในการ
ติดตามงานที่มอบหมาย
ตามคำสั่งของโรงเรียนตาก
พิทยาคม 

ประชุมร่วมกัน 
๓ ครั้ง 

ประชุมร่วมกัน ๓ ครั้ง ๓

๓
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การติดตามงาน ตามคู่มือ
การประเมินสถานศึกษาใน
แต่ละประเด็นตามรายการ
ประเมิน 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

๓ ครั้ง 

แต่งตั้ง 
คณะกรรมการ 

๓ ครั้ง 

๓

๓
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๓. กำกับ ติดตาม ผลการ
ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

จำนวน ๓ ครั้ง จำนวน ๓ ครั้ง ๓

๓
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๔. สรุปผลการดำเนินงาน
เพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงแก้ไข 

จำนวน ๒ ครั้ง จำนวน ๒ ครั้ง ๒

๒
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 
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ตารางสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน ความถูกต้องทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
การประเมินเชิงปริมาณ ด้านที่ ๔ ความถูกต้องทางวิชาการ 

งานที่ต้อง
ดำเนินการ 

รายละเอียดงาน 
ปริมาณงานที่

กำหนด 
สรุปผล 

การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

การคิดร้อยละ (%) 
แปลค่า

ได้ 
ด้านที่ ๔ 

ความถูกต้อง
ทางวิชาการ 

๑. คณะกรรมการ
ดำเนินงานด้าน ๔ 
ประสานงานกับผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวบ
ข้อมูลมาจัดทำความถูกต้อง
ทางวิชาการ 

- พรรณไม้แห้ง          
๑๙ ชนิด 
๔๓ ตัวอย่าง 
- พรรณไม้ดอง 
๗ ชนิด 
- เฉพาะส่วน 
๕ ชนิด 
๕ ตัวอย่าง 

- พรรณไม้แห้ง         
๑๙ ชนิด 
๔๓ ตัวอย่าง 
- พรรณไม้ดอง 
๗ ชนิด 
- เฉพาะส่วน 
๕ ชนิด 
๕ ตัวอย่าง 

๑๙

๑๙
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดี 

๒. จัดทำเอกสารด้านที่ ๔ 
ความถูกต้องทางวิชาการ
พร้อมทั้งนำส่งให้เรียบร้อย 

- ทะเบียน ๑ เล่ม 
๒๔ ชนิด 
- ภาพถ่าย 
๑๒๑ ภาพ 
- ภาพวาด ๑,๙๙๐ 
ภาพ 

- ทะเบียน ๑ เล่ม 
๒๔ ชนิด 
- ภาพถ่าย 
๑๒๑ ภาพ 
- ภาพวาด ๑,๙๙๐  
ภาพ 

๑๐๐๑๐๐
๑

๑
=×  

ดีมาก 

๓. กำกับ ติดตามและ
สรุปผลการดำเนินงาน แจ้ง
ให้คณะครูทราบเพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไข 

๒๔ ชนิด 
๒๙๐ ป้าย 

๒๔ ชนิด 
๒๙๐ ป้าย 

๒๙๐

๒๙๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 
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ตารางสรุปและประเมินการดำเนินงานพืชศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
การประเมินเชิงปริมาณ พืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) 

งานที่ต้อง
ดำเนินการ 

รายละเอียดงาน 
ปริมาณงานที่

กำหนด 
สรุปผล 

การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

การคิดร้อยละ (%) 
แปลค่า

ได้ 
พืชศึกษา 

(ต้อยติ่งไทย) 
๑. ศึกษาลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ด้านรูปลักษณ์ 
ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล 
และเมล็ด 

๒๘ ครั้ง/ปี 
๑ แผน 

การจัดการเรียนรู้ 
๖ ส่วน 

๘ ใบงาน 

๒๘ ครั้ง/ปี 
๑ แผน 

การจัดการเรียนรู้ 
๖ ส่วน 

๘ ใบงาน 

๒๘

๒๘
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๒. ศึกษาลักษณะทาง
นิเวศวิทยาของต้อยติ่งไทย 

จำนวน ๑ ชนิด 
๒๒ กลุ่ม 

จำนวน ๑ ชนิด 
๒๒ กลุ่ม 

๒๒

๒๒
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๓. ศึกษาการขยายพันธุ์ 
การดูแล รักษา การ
เจริญเติบโตของต้อยติ่งไทย 

จำนวน ๑ ชนิด 
๒๒ กลุ่ม 

จำนวน ๑ ชนิด 
๒๒ กลุ่ม 

๑

๑
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๔. ศึกษาการนำไปใช้
ประโยชน์ 

จำนวน ๑ ชนิด 
๒๒ กลุ่ม 

จำนวน ๑ ชนิด 
๒๒ กลุ่ม 

๒๒

๒๒
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 
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ตารางสรุปและประเมินผลการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
การประเมินเชิงคุณภาพ ด้านที่ ๑ การบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการประเมิน : (๑) ความถูกต้องชัดเจน (๒) ความสำเร็จของงาน (๓) ความเหมาะสมของงบประมาณ 
 วิธีการคิดและการแปลค่าในการใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) มีประเด็นการพิจารณาในการ
ประเมินใหค้ะแนน โดยคำนึงถึง 
 -  ความถูกต้องชัดเจน ผลงานมีความถูกต้อง ชัดเจน ทุกรายหรือไมอ่ย่างไร 
 -  ความสำเรจ็ของงาน บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกรายการ หรอืไม ่
 -  ความเหมาะสมของงบประมาณ ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมทุกรายการหรือไม่ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ น้ำหนักคะแนน ผลการดำเนินงาน 

แปลค่า 
ได้ 

(๑) 
๔ 

(๒) 
๔ 

(๓) 
๔ 

(๑) 
๘ 

(๒) 
๖ 

(๓) 
๖ 

รวม 
๒๐ 

การคิดร้อยละ (%) 

ด้านที่ ๑ 
การบริหารและการจัดการ 

         

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ 
๑๐๐๑๐๐

๒๐

๒๐
=×  ดีมาก 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
มอบหมายงาน 

๔ ๓ ๔ ๘ ๔.๕ ๖ ๑๘.๕ ๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐

= ๙๒.๕ 

ดีมาก 

การพัฒนาบุคลากร          
๑. ศึกษาดูงาน ๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๒. ประชุมกลุ่มสมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๓. ฝึกอบรมปฏิบัติงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ จังหวัด
พิษณุโลก 

๔ ๔ ๔ ๘ ๕ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

จัดอบรมนักเรียนโดยดำเนินการดังนี้ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- อบรมสร้างความตระหนักนักเรียน
ทุกคนในคาบประชุมประจำสัปดาห์ 

 
๔ 

 
๓ 

 
๔ 

 
๘ 

 
๖ 

 
๖ 

 
๒๐ 

๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐  

ดีมาก 
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ตารางสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
การประเมินเชิงคุณภาพ ด้านที่ ๒ การดำเนินการ 
ประเด็นการประเมิน : (๑) ความถูกต้องชัดเจน (๒) ความสำเร็จของงาน (๓) ความเหมาะสมของงบประมาณ 
 วิธีการคิดและการแปลค่าในการใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) มีประเด็นการพิจารณาในการ
ประเมินใหค้ะแนน โดยคำนึงถึง 
 -  ความถูกต้องชัดเจน ผลงานมีความถูกต้อง ชัดเจน ทุกรายหรือไมอ่ย่างไร 
 -  ความสำเรจ็ของงาน บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกรายการ หรอืไม ่
 -  ความเหมาะสมของงบประมาณ ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมทุกรายการหรือไม่ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ น้ำหนักคะแนน ผลการดำเนินงาน 

แปลค่า 
ได ้

(๑) 
๔ 

(๒) 
๔ 

(๓) 
๔ 

(๑) 
๘ 

(๒) 
๖ 

(๓) 
๖ 

รวม 
๒๐ 

การคิดร้อยละ (%) 

องค์ประกอบที่ ๑ 
การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม ้

         

๑. กำหนดพื้นที่ศึกษา ๓ ๓ ๔ ๘ ๕ ๕ ๑๘ ๑๘

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๐ ดีมาก 

๒. สำรวจพรรณไม้ในพืน้ที่ศึกษา ๓ ๔ ๔ ๖ ๖ ๖ ๑๘ ๑๘

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๐ ดีมาก 

๓. ทำและติดป้ายรหัสประจำตน้ ๔ ๓ ๔ ๘ ๕.๕ ๖ ๑๙.๕ ๑๙.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๗.๕ ดีมาก 

๔. ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อและศึกษา
ข้อมูลพื้นบ้าน (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๑) 

๓ ๓ ๔ ๖ ๔.๕ ๖ ๑๖.๕ ๑๖.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๒.๕ ดีมาก 

๕. ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้ ๓ ๓ ๔ ๖ ๔.๕ ๖ ๑๖.๕ ๑๖.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๒.๕ ดี 

๖. ศึกษาและบนัทึกลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๒-๗) 

๓ ๓ ๔ ๖ ๔.๕ ๖ ๑๖.๕ ๑๖.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๒.๕ ดี 

๗. บันทึกภาพหรือวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์ 

๓ ๓ ๔ ๘ ๕.๕ ๖ ๑๙.๕ ๑๙.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๗.๕ ดีมาก 

๘. ทำตัวอย่างพรรณไม้ (แห้ง/ดอง/
เฉพาะส่วน) 

๓ ๓ ๔ ๖ ๔.๕ ๖ ๑๖.๕ ๑๖.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๒.๕ ดี 

๙. เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป                
(ก.๗-๐๐๓ หน้า ๘) กับข้อมูลที่สืบค้น
จากเอกสารแล้วบันทึกใน (ก.๗-๐๐๓ 
หน้า ๙-๑๐) 

๓ ๓ ๔ ๘ ๕.๕ ๖ ๑๙.๕ ๑๙.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๗.๕ ดีมาก 

๑๐. จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ 
(ก.๗-๐๐๕) 

๓ ๓ ๔ ๘ ๕.๕ ๖ ๑๙.๕ ๑๙.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๗.๕ ดีมาก 
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ด้านที่ ๒ การดำเนินการ 
ประเด็นการประเมิน : (๑) ความถูกต้องชัดเจน (๒) ความสำเร็จของงาน (๓) ความเหมาะสมของ
งบประมาณ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ น้ำหนักคะแนน ผลการดำเนินงาน แปล

ค่า 
ได้ 

(๑) 
๔ 

(๒) 
๔ 

(๓) 
๔ 

(๑) 
๘ 

(๒) 
๖ 

(๓) 
๖ 

รวม 
๒๐ 

การคิดร้อยละ (%) 

องค์ประกอบที่ ๑ 
การจัดทำป้ายช่ือพรรณไม้ 

         

๑๑. ทำร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ ๔ ๓ ๔ ๘ ๔.๕ ๖ ๑๘.๕ ๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๒.๕ ดีมาก 

๑๒. ตรวจสอบความถูกต้องทาง
วิชาการด้านพฤกษศาสตร์ 

๔ ๓ ๓ ๘ ๔.๕ ๔.๕ ๑๗ ๑๗

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๕.๐ เจ้าหน้า

ที่ 
อพ.สธ. 
ประเมิน ๑๓. ทำป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ ๔ ๓ ๓ ๘ ๔.๕ ๔.๕ ๑๗ ๑๗

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๕.๐ 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกใน
โรงเรียน 

         

๑. ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิม
และศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้ 

๔ ๓ ๔ ๘ ๔.๕ ๖ ๑๘.๕ ๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๒.๕ ดีมาก 

๒. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพ 
พ้ืนที่ 

๔ ๓ ๔ ๘ ๔.๕ ๖ ๑๘.๕ ๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๒.๕ ดีมาก 

๓. พิจารณาคุณและสุนทรียภาพของ
พรรณไม้ 

๔ ๓ ๔ ๘ ๔.๕ ๖ ๑๘.๕ ๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๒.๕ ดีมาก 

๔. กำหนดการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ๔ ๓ ๔ ๘ ๔.๕ ๖ ๑๘.๕ ๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๒.๕ ดีมาก 

๕. กำหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก ๔ ๓ ๔ ๘ ๔.๕ ๖ ๑๘.๕ ๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๒.๕ ดีมาก 

๖. ทำผังภูมิทัศน์ ๔ ๓ ๔ ๘ ๔.๕ ๖ ๑๘.๕ ๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๒.๕ ดีมาก 

๗. จัดหาพรรณไม้ วัสดุปลูก ๔ ๒ ๔ ๘ ๓ ๖ ๑๗ ๑๗

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๕.๐ ดี 

๘. การปลูกและดูแลรักษา ๔ ๓ ๔ ๘ ๔.๕ ๖ ๑๘.๕ ๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๒.๕ ดีมาก 

๙. ศึกษาคุณและพืชพรรณที่ปลูก
ออกแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

๔ ๓ ๔ ๘ ๔.๕ ๖ ๑๘.๕ ๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๒.๕ ดีมาก 
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ด้านที่ ๒ การดำเนินการ 
ประเด็นการประเมิน : (๑) ความถูกต้องชัดเจน (๒) ความสำเร็จของงาน (๓) ความเหมาะสมของ
งบประมาณ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ น้ำหนักคะแนน ผลการดำเนินงาน แปล

ค่า 
ได้ 

(๑) 
๔ 

(๒) 
๔ 

(๓) 
๔ 

(๑) 
๘ 

(๒) 
๖ 

(๓) 
๖ 

รวม 
๒๐ 

การคิดร้อยละ (%) 

องค์ประกอบที่ ๓ 
การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ 
๑. การศึกษาพรรณไม้ในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.๗-๐๐๓) ครบ
ตามทะเบียนพรรณไม ้

๓ ๓ ๔ ๖ ๔.๕ ๖ ๑๖.๕ ๑๖.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๒.๕ ดี 

๒. การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ 
     (พืชศึกษา) 
๑) การศึกษาลักษณะภายนอกภายใน
ของพืชแต่ละส่วนโดยละเอียด 
๒) การกำหนดชื่อเร่ืองที่จะเรียนรู้ในแต่
ละส่วนของพืช 
๓) การเรียนรู้แต่ละเร่ือง แต่ละส่วนของ
องค์ประกอบย่อย 
๔) การนำข้อมูลมาเปรียบเทียบความ
ต่างในแต่ละเร่ืองในชนิดเดียวกนั 

๓ ๓ ๔ ๘ ๕ ๕ ๑๘ ๑๘

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๐ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๔ 
การรายงานผลการเรียนรู้ 
๑. รวบรวมผลการเรียนรู้ ๓ ๓ ๔ ๘ ๕ ๕ ๑๘ ๑๘

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๐ ดีมาก 

๒. คัดแยกสาระสำคัญ และจัดให้เป็น
หมวดหมู่ 

๓ ๓ ๔ ๘ ๕ ๕ ๑๘ ๑๘

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๐ ดีมาก 

๓. สรุปและเรียบเรียง ๓ ๓ ๔ ๘ ๕ ๕ ๑๘ ๑๘

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๐ ดีมาก 

๔. เรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงาน 
    ๔.๑ แบบวิชาการ 
    ๔.๒ แบบบูรณาการ 

๓ ๓ ๔ ๘ ๕ ๕ ๑๘ ๑๘

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๐ ดีมาก 

๕. กำหนดรูปแบบการเขียนรายงาน ๓ ๓ ๔ ๘ ๕ ๕ ๑๘ ๑๘

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๐ ดีมาก 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ น้ำหนักคะแนน ผลการดำเนินงาน 

แปลค่า 
ได ้

(๑) 
๔ 

(๒) 
๔ 

(๓) 
๔ 

(๑) 
๘ 

(๒) 
๖ 

(๓) 
๖ 

รวม 
๒๐ 

การคิดร้อยละ (%) 

๖. เรยีนรู้วิธีการรายงานผล 
  ๖.๑ เอกสาร เช่น หนังสือ แผ่นพับ 
  ๖.๒ บรรยาย เช่น การเล่านิทาน 
อภิปราย สมัมนา 
  ๖.๓ ศิลปะ เช่น การแสดงศิลปะพื้นบ้าน 
ละคร ร้องเพลง ภาพวาดทางพฤกษศาสตร ์
  ๖.๔ นิทรรศการ 

๔ ๓ ๔ ๘ ๔.๕ ๖ ๑๘.๕ ๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๒.๕ ดีมาก 

๗. กำหนดวิธีการรายงานผล ๔ ๓ ๔ ๘ ๔.๕ ๖ ๑๘.๕ ๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๒.๕ ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี ๕ 
การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
๑. การนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีนบูรณา
การสู่การเรยีนการสอน 
  ๑.๑ การจดัทำหลักสูตรและการเขียน
แผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง 
  ๑.๒ การจดัเก็บผลการเรียนรู้ 

 
 

๔ 
 

๔ 

 
 

๓ 
 

๓ 

 
 

๔ 
 

๔ 

 
 

๘ 
 

๘ 

 
 

๔.๕ 
 

๔.๕ 

 
 

๖ 
 

๖ 

 
 

๑๘.๕ 
 

๑๘.๕ 

 
 

๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๒.๕ 

 
๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๒.๕ 

 

 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 

๒. การเผยแพร่องค์ความรู ้
 ๒.๑ การบรรยาย 
      ๒.๑.๑ การสนทนา 
      ๒.๑.๒ การเสวนา 
      ๒.๑.๓ สมัมนา/อภิปราย 
  ๒.๒ การจดัแสดง 
      ๒.๒.๑ จัดแสดงนิทรรศการ 
      ๒.๒.๒ นิทรรศการประกอบบรรยาย
สรุป 
      ๒.๒.๓ จัดนิทรรศการเฉพาะเรื่อง/
ประเภท 

 
๔ 
 
 

๔ 

 
๓ 
 
 

๓ 

 
๓ 
 
 

๔ 

 
๘ 
 
 

๘ 

 
๔.๕ 

 
 

๔.๕ 

 
๔.๕ 

 
 

๖ 

 
๑๗ 

 
 

๑๘.๕ 

 
๑๗

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๕ 

 
 

๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๒.๕ 

 

 
ดี 
 
 
 
ดี 

๓. การจดัสร้างแหล่งเรียนรู ้
  ๓.๑ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  ๓.๒ สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

๔ ๓ ๓ ๘ ๔.๕ ๔.๕ ๑๗ ๑๗

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๕ ดี 

๔. การใช้ การดูแลรักษา ๔ ๓ ๔ ๘ ๔.๕ ๖ ๑๘.๕ ๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๒.๕ ดีมาก 
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ตารางสรุปและประเมินผลการดำเนินงานด้านที่ ๓ ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
การประเมินเชิงคุณภาพ ด้านที่ ๓ ผลการดำเนินงาน 
ประเด็นการประเมิน : (๑) ความถูกต้องชัดเจน (๒) ความสำเร็จของงาน (๓) ความเหมาะสมของงบประมาณ 
 วิธีการคิดและการแปลค่าในการใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) มีประเด็นการพิจารณาในการ
ประเมินใหค้ะแนน โดยคำนึงถึง 
 -  ปริมาณงาน  จำนวนปริมาณงานท่ีทำได้มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับปริมาณงานท่ีกำหนดไว ้
 -  ความสำเรจ็ของงาน บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกรายการ หรอืไม ่
 -  ความเหมาะสมของงบประมาณ ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมทุกรายการหรือไม ่

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ น้ำหนักคะแนน ผลการดำเนินงาน 

แปลค่า 
ได ้

(๑) 
๔ 

(๒) 
๔ 

(๓) 
๔ 

(๑) 
๘ 

(๒) 
๖ 

(๓) 
๖ 

รวม 
๒๐ 

การคิดร้อยละ (%) 

ด้านที่ ๓ 
ผลการดำเนินงาน 

         

๑. ประชุมร่วมกัน เพ่ือหารือแนวทาง
ในการติดตามงานที่มอบหมายตาม
คำสั่งของโรงเรียนตากพิทยาคม 

๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ติดตามงาน ตามคู่มือการประเมิน
สถานศึกษาในแต่ละประเด็นตาม
รายการประเมิน 

๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๓. กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงาน
ตามแผนที่วางไว้ 

๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๔. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
แก้ไข 

๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



457 
  

ตารางสรุปและประเมินผลการดำเนินงานด้านที่ ๔  ความถูกต้องทางวิชาการ  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

การประเมินเชิงคุณภาพ ด้านที่ ๔  ความถูกต้องทางวิชาการ 
 ด้านนี้ประเมินโดยเจา้หน้าท่ีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี เขตภาคเหนือตอนล่าง  ตรวจโดย คุณชนนัต์ติณณ์  เทียนทอง ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ น้ำหนักคะแนน ผลการดำเนินงาน 

แปลค่า 
ได ้(๑) 

๔ 
(๒) 
๔ 

(๓) 
๔ 

(๑) 
๘ 

(๒) 
๖ 

(๓) 
๖ 

รวม 
๒๐ 

การคิดร้อยละ (%) 

ด้านที่ ๓ 
ผลการดำเนินงาน 

         

๑. คณะกรรมการดำเนินงานดา้นที่ 4  
ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวม
ข้อมูลมาจดัทำความถูกต้องทางวิชาการ 

๓ ๓ ๔ ๖ ๔.๕ ๖ ๑๖.๕ ๑๖.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๒.๕ ดี 

๒. จัดทำอกสารด้านที่ 4 ความถูกต้อง
ทางวิชาการ พร้อมท้ังนำส่งให้เรียบร้อย 

๔ ๓ ๔ ๘ ๔.๕ ๖ ๑๘.๕ ๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๒.๕ ดีมาก 

๓. กำกับ ติดตามและสรุปผลการ
ดำเนินงาน แจ้งให้คณะครูทราบเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรงุแก้ไข 

๔ ๓ ๔ ๘ ๔.๕ ๖ ๑๘.๕ ๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๒.๕ ดีมาก 

 
 

ตารางสรุปและประเมินผลการดำเนินงานด้านที่ ๔  ความถูกต้องทางวิชาการ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

การประเมินเชิงคุณภาพ ด้านที่ ๔  ความถูกต้องทางวิชาการ 
 ดา้นนี้ประเมินโดยเจา้หน้าท่ีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี เขตภาคเหนือตอนล่าง  ตรวจโดย คุณชนนัต์ติณณ์  เทียนทอง ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ น้ำหนักคะแนน ผลการดำเนินงาน 

แปลคา่ 
ได ้(๑) 

๔ 
(๒) 
๔ 

(๓) 
๔ 

(๑) 
๘ 

(๒) 
๖ 

(๓) 
๖ 

รวม 
๒๐ 

การคิดร้อยละ (%) 

ด้านที่ ๓ 
ผลการดำเนินงาน 

         

๑. ตัวอย่างพรรณไม้แห้งและการศึกษา
พรรณไม ้
 

อ้างอิงคะแนนจาก 
คุณชนันต์ติณณ์  เทียนทอง 

81.29 
 

ดี 

๒. ทะเบียนพรรณไม้และภาพถ่ายพรรณ
ไม ้
 

83.40 
 

ดี 

๓.ป้ายช่ือพรรณไม้สมบูรณ ์
 

89.58 
 

ดี 
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 ตารางสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน พืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) ปีการศึกษา 256๒ 
การประเมินเชิงคุณภาพ  พืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) 
ประเด็นการประเมิน :  (1) ความถูกต้องชัดเจน (2) ความสำเร็จของงาน (3) ความเหมาะสมของ
งบประมาณ 
 
 วิธีการคิดและการแปลค่าในการใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring  Rubrics) มีประเด็นการ
พิจารณาในการประเมินให้คะแนน  โดยคำนึงถึง 

- ความถูกต้องชัดเจน ผลงานมีความถูกต้อง ชัดเจน ทุกรายการหรือไม่อย่างไร 
- ความสำเร็จของงาน บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกรายการ หรือไม่ 
- ความเหมาะสมของงบประมาณ ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมทุกรายการหรือไม่ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ น้ำหนักคะแนน ผลการดำเนินงาน 

แปลค่าได้ (๑) 
๔ 

(๒) 
๔ 

(๓) 
๔ 

(๑) 
๘ 

(๒) 
๖ 

(๓) 
๖ 

รวม 
๒๐ 

การคิดร้อยละ (%) 

พืชศึกษา 
(ต้อยต่ิงไทย) 

         

๑. ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ด้านรูปลักษณ์ ราก ใบ ดอก ผล และ
เมลด็ 

๔ 3 4 ๘ 4.5 6 1๘.5 
 

๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๒.๕ ดีมาก 

๒. ศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยา ของ
ต้อยติ่งไทย 

4 ๓ 4 8 ๔.๕ 6 ๑๘.๕ ๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๒.๕ ดมีาก 

๓. ศึกษาการขยายพันธ์ุ การดูแล 
รักษา การเจริญเติบโต ของต้อยติง่
ไทย 

๔ ๓ ๔ ๘ ๔.๕ ๖ ๑๘.๕ ๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๒.๕ ดีมาก 

๔. ศึกษาการนำไปใช้ประโยชน์ 4 4 ๓ 8 6 4.5 18.5 ๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๒.๕ ดีมาก 
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ตารางสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านที่ ๓ ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

การประเมินเชิงปริมาณ   ด้านที่ ๓ ผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 งานที่ต้อง 
ดำเนินการ 

 
รายละเอียดงาน 

 
ปริมาณงานที่

กำหนด 

 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน  

การคิดร้อยละ (%) แปลค่า
ได้ 

ด้านที่ ๓ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

๑. ประชุมร่วมกัน เพ่ือ
หารือแนวทางในการติดตาม
งานที่มอบหมายตามคำสั่ง
ของโรงเรียน 
ตากพิทยาคม 

ประชุมร่วมกัน 
๔ ครั้ง 

ประชุมร่วมกัน ๔ ครั้ง ๔

๔
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การติดตามงาน ตามคู่มือ
การประเมินสถานศึกษาใน
แต่ละประเด็นตามรายการ
ประเมิน 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

๑ ครั้ง 

แต่งตั้ง 
คณะกรรมการ 

๑ ครั้ง 

๑

๑
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๓. กำกับ ติดตาม ผลการ
ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 

จำนวน ๔ ครั้ง จำนวน ๔ ครั้ง ๔

๔
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๔ สรุปผลการดำเนินงาน 
เพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงแก้ไข 

จำนวน ๒ ครั้ง จำนวน ๒ ครั้ง ๒

๒
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 
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ตารางสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน ความถูกต้องทางวิชาการ  ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

การประเมินเชิงปริมาณ  ด้านที่ ๔ ความถูกต้องทางวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 งานที่ต้อง 
ดำเนินการ 

 
รายละเอียดงาน 

 
ปริมาณงานที่

กำหนด 

 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน  

การคิดร้อยละ (%) แปลค่า
ได้ 

ด้านที่ ๔ 
ความ

ถูกต้องทาง
วิชาการ 

๑. คณะกรรมการ
ดำเนินงานด้าน ๔ 
ประสานงานกับผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล
มาจดัทำความถูกต้องทาง
วิชาการ 

พรรณไม้แห้ง ๕ 
ชนิด 
๑๐ ตัวอย่าง 
พรรณไม้ดอง ๗ 
ชนิด 
๗ ตัวอย่าง 
เฉพาะส่วน  ๕ 
ชนิด 
๕ ตัวอย่าง 

พรรณไม้แห้ง ๕ ชนิด 
๑๐ ตัวอย่าง 
พรรณไม้ดอง ๗ ชนิด 
๗ ตัวอย่าง 
เฉพาะส่วน  ๕ ชนิด 
๕ ตัวอย่าง 

๕

๕
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๒. จัดทำเอกสารด้านที่ ๔ 
ความถกูต้องทางวิชาการ 
พร้อมทั้งนำส่งให้เรียบร้อย 

ทะเบียน ๑ เล่ม 
๒๔ ชนิด 
ภาพถ่าย ๔๓ 
ภาพ 
ภาพวาด ๑๕๙๐ 
ภาพ 
 

ทะเบียน ๑ เล่ม ๒๔ 
ชนิด 
ภาพถ่าย ๔๓ ภาพ 
ภาพวาด ๑๕๙๐ ภาพ 
 

๑

๑
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๓. กำกับ ติดตามและ
สรุปผลการดำเนินงาน แจ้ง
ให้คณะครูทราบเพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไข 

๑๙๐ ป้าย ๒๔ 
ชนิด 
 

๑๙๐ ป้าย ๒๔ ชนิด 
 

๑๙๐

๑๙๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 
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ตารางสรุปและประเมินผลการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

การประเมินเชิงคุณภาพ    ด้านที่ ๑การบริหารและการจัดการ 
ประเด็นการประเมิน : (๑) ปริมาณงาน (๒) ความสำเร็จของงาน (๓) ความเหมาะสมของงบประมาณ 
 

 วิธีการคิดและการแปลค่าในการใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) มีประเด็นการพิจารณา
ในการประเมินให้คะแนน โดยคำนึงถึง 

- ปริมาณงาน  จำนวนปริมาณงานที่ทำได้ มากกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับปริมาณงานที่กำหนดไว้ 
- ความสำเร็จของงาน บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกรายการ หรือไม่ 
- ความเหมาะสมของงบประมาณ ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมทุกรายการหรือไม่ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพI น้ำหนักคะแนน ผลการดำเนินงาน 

แปล
ค่าได ้(๑) 

๔ 
(๒) 
๔ 

(๓) 
๔ 

(๑) 
๘ 

(๒) 
๖ 

(๓) 
๖ 

รวม  
๒๐ 

การคิดร้อยละ(%) 

ด้านที่ ๑ 
การบริหารและการจัดการ 

         

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
มอบหมายงาน 

๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

การพัฒนาบุคลากร 
๑.ศึกษาดูงาน 
๒.ประชุมกลุ่มสมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๓.ฝึกอบรมปฏิบัติงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ จังหวัด
นครสวรรค์ 

๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

 
 

จัดอบรมนักเรียนโดยดำเนินการ 
ดังนี้ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการงาน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-อบรมสร้างความตระหนักนักเรียน 
ทุกคนในคาบประชุมประจำสัปดาห์ 

๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

 
 
 
 

 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY88Li0N_VAhXCp48KHR-UBt8QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.watpon.com%2FElearning%2Fmea5.htm&usg=AFQjCNGe8j3VVVQE0iDdbJR9wpGXvNwZIA
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ตารางสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

การประเมินเชิงคุณภาพ    ด้านที่ ๒การดำเนินการ 
ประเด็นการประเมิน : (๑) ความถูกต้องชัดเจน (๒) ความสำเร็จของงาน (๓) ความเหมาะสมของ
งบประมาณ 
 

 วิธีการคิดและการแปลค่าในการใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) มีประเด็นการพิจารณา
ในการประเมินให้คะแนน โดยคำนึงถึง 

- ความถูกต้องชัดเจน  ผลงานมีความถูกต้อง ชัดเจน ทุกรายการหรือไม่อย่างไร 
- ความสำเร็จของงาน บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกรายการ หรือไม่ 
- ความเหมาะสมของงบประมาณ ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมทุกรายการหรือไม่ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพI น้ำหนักคะแนน ผลการดำเนินงาน 

แปล
ค่าได ้(๑) 

๔ 
(๒) 
๔ 

(๓) 
๔ 

(๑) 
๘ 

(๒) 
๖ 

(๓) 
๖ 

รวม  
๒๐ 

การคิดร้อยละ(%) 

องค์ประกอบที่ ๑ 
การจัดทำป้ายช่ือพรรณไม้ 

         

๑. กำหนดพื้นที่ศึกษา ๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๒.สำรวจพรรณไม้ในพ้ืนที่ศึกษา ๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๓.ทำและติดป้ายรหัสประจำต้น ๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๔.ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อและศึกษา
ข้อมูลพ้ืนบ้าน(ก.๗-๐๐๓ หนา้ ๑) 

๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๕.ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้ ๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๖.ศึกษาและบันทึกลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ (ก.๗-๐๐๓หน้า ๒-๗) 

๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๗.บันทึกภาพหรือวาดภาพทาง 
พฤกษศาสตร์ 

๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๘.ทำตัวอย่างพรรณไม้(แห้ง/ดอง/
เฉพาะส่วน) 

๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๙.เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป 
(ก.๗-๐๐๓ หน้า ๘)กับข้อมูลที่
สืบค้นจากเอกสารแล้วบันทึกใน 
(ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙-๑๐) 

๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๑๐.จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณ
ไม้(ก.๗-๐๐๕) 

๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY88Li0N_VAhXCp48KHR-UBt8QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.watpon.com%2FElearning%2Fmea5.htm&usg=AFQjCNGe8j3VVVQE0iDdbJR9wpGXvNwZIA


463 
  

ด้านที่ ๒ การดำเนินการ 
ประเด็นการประเมิน : (๑) ความถูกต้องชัดเจน (๒) ความสำเร็จของงาน (๓) ความเหมาะสมของ
งบประมาณ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพI น้ำหนักคะแนน ผลการดำเนินงาน 

แปลค่า
ได้ 

(๑) 
๔ 

(๒) 
๔ 

(๓) 
๔ 

(๑) 
๘ 

(๒) 
๖ 

(๓) 
๖ 

รวม  
๒๐ 

การคิดร้อยละ(%) 

องค์ประกอบที่ ๑ 
การจัดทำป้ายช่ือพรรณไม้ 

         

๑๑.ทำร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ ๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๑๒.ตรวจสอบความถูกต้องทาง
วิชาการด้านพฤกษศาสตร์ 

- - - - - - - - เจ้า
หน้าท่ี
อพ.สธ. 
ประเมิน 

๑๓.ทำป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ - - - - - - - - 

องค์ประกอบที่ ๒ 
การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกใน
โรงเรียน 

         

๑.ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิม
และศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้ 

๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๒.สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพ
พ้ืนที่ 

๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๓.พิจารณาคุณและสุนทรียภาพของ 
พรรณไม้ 

๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๔.กำหนดการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๕.กำหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก ๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๖.ทำผังภูมิทัศน์ ๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๗.จัดหาพรรณไม้ วัสดุปลูก ๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๘.การปลูกและดูแลรักษา ๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๙.ศึกษาคุณของพืชพรรณที่ปลูก 
ออกแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 
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ด้านที่ ๒ การดำเนินการ 
ประเด็นการประเมิน : (๑) ความถูกต้องชัดเจน (๒) ความสำเร็จของงาน (๓) ความเหมาะสมของ
งบประมาณ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพI น้ำหนักคะแนน ผลการดำเนินงาน 

แปล
ค่าได ้

(๑) 
๔ 

(๒) 
๔ 

(๓) 
๔ 

(๑) 
๘ 

(๒) 
๖ 

(๓) 
๖ 

รวม  
๒๐ 

การคิดร้อยละ(%) 

องค์ประกอบที่ ๓ 
การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ 

         

๑. การศึกษาพรรณไม้ในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.๗-๐๐๓) 
ครบตามทะเบียนพรรณไม้ 

๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๒. การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ 
    (พืชศึกษา) 
๑)  การศึกษาลักษณะภายนอก
ภายในของพืชแต่ละส่วนโดย
ละเอียด 
๒)  การกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ใน
แต่ละส่วนของพืช 
๓)  การเรียนรู้แต่ละเรื่อง แต่ละ
ส่วนขององค์ประกอบย่อย 
๔)  การนำข้อมูลมาเปรียบเทียบ
ความต่างในแต่ละเรื่องในชนิด
เดียวกัน 
 

๔ ๔ ๔ ๘ ๖ ๖ ๒๐ ๒๐

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๔ 
การรายงานผลการเรียนรู้ 

         

๑.รวบรวมผลการเรียนรู ้ ๓ ๓ ๔ ๖ ๔.๕ ๖ ๑๖.๕ ๑๖.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๒.๕ ดี 

๒.คัดแยกสาระสำคัญ และจัดให้
เป็นหมวดหมู่ 

๓ ๓ ๔ ๖ ๔.๕ ๖ ๑๖.๕ ๑๖.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๒.๕ ดี 

๓.สรุปและเรียบเรียง ๓ ๓ ๔ ๖ ๔.๕ ๖ ๑๖.๕ ๑๖.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๒.๕ ดี 

๔.เรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงาน 
๔.๑ แบบวิชาการ 
๔.๒ แบบบูรณาการ 

๓ ๓ ๔ ๖ ๔.๕ ๖ ๑๖.๕ ๑๖.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๒.๕ ดี 

๕.กำหนดรูปแบบการเขียนรายงาน ๔ ๓ ๔ ๘ ๓ ๖ ๑๗ ๑๗

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๕.๐ ดี 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพI น้ำหนักคะแนน ผลการดำเนินงาน 

แปล
ค่าได ้(๑) 

๔ 
(๒) 
๔ 

(๓) 
๔ 

(๑) 
๘ 

(๒) 
๖ 

(๓) 
๖ 

รวม  
๒๐ 

การคิดร้อยละ(%) 

๖.เรียนรู้วิธีการรายงานผล 
๖.๑ เอกสาร เช่น หนังสือ แผ่นพับ 
   ๖.๒ บรรยาย เช่น การเล่านิทาน 
อภิปราย สัมมนา 
   ๖.๓ ศิลปะ เช่น การแสดงศิลปะ
พ้ืนบ้าน ละคร ร้องเพลง ภาพวาด
ทางพฤกษศาสตร์ 
   ๖.๔ นิทรรศการ 

๓ ๓ ๔ ๖ ๕ ๖ ๑๗ ๑๗

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๕ ดี 

๗. กำหนดวิธีการรายงานผล ๓ ๓ ๔ ๖ ๕ ๖ ๑๗ ๑๗

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๕ ดี 

องค์ประกอบที่ ๕ 
การนำไปใช้ประโยชน์ทาง

การศึกษา 

         

๑.การนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
บูรณาการสู่การเรียนการสอน 
๑.๑ การจัดทำหลักสูตรและการ
เขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง 
   ๑.๒ การจัดเก็บผลการเรียนรู้ 

๓ 
 
 
 
 

๓ 

๓ 
 
 
 
 

๓ 

๓ 
 
 
 
 

๓ 

๔ 
 
 
 
 

๖ 

๔.๕ 
 
 
 
 

๔.๕ 

๕ 
 
 
 
 

๔.๕ 

๑๔.๕ 
 
 
 
 

๑๕ 
 

๑๔.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๗๒.๕ 

 
 
 
 
 

๑๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๗๕.๐ 

ปรับ
ปรุง 
 
 
 
 
พอใช้ 

๒.การเผยแพร่องค์ความรู้ 
   ๒.๑ การบรรยาย 
         ๒.๑.๑ การสนทนา 
         ๒.๑.๒ การเสวนา 
         ๒.๑.๓ สัมมนา/อภิปราย 
   ๒.๒ การจัดแสดง 
         ๒.๒.๑ จัดแสดงนิทรรศการ 
๒.๒.๒ นิทรรศการประกอบบรรยาย
สรุป 
         ๒.๒.๓ จัดนิทรรศการเฉพาะ
เรื่อง/ประเภท 

 
๓ 
 
 
 
๒ 

 
๓ 
 
 
 
๔ 

 
๓ 
 
 
 
๔ 

 
๖ 
 
 
 

๔ 

 
๔.๕ 

 
 
 

๖ 

 
๔.๕ 

 
 
 

๖ 

 
๑๕ 

 
 
 

๑๖ 

 
๑๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๗๕.๐ 

 
 

๑๖

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๐.๐ 

 
พอใช้ 
 
 
 
 

ดี 

๓. การจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ 
    ๓.๑ ห้องสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
    ๓.๒ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๓ ๓ ๓ ๖ ๔ ๔.๕ ๑๕.๕ ๑๕.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๗๗.๕ พอใช้ 
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ด้านที่ ๒การดำเนินการ 
ประเด็นการประเมิน : (๑) ความถูกต้องชัดเจน (๒) ความสำเร็จของงาน (๓) ความเหมาะสมของ
งบประมาณ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพI น้ำหนักคะแนน ผลการดำเนินงาน 

แปล
ค่าได ้(๑) 

๔ 
(๒) 
๔ 

(๓) 
๔ 

(๑) 
๘ 

(๒) 
๖ 

(๓) 
๖ 

รวม  
๒๐ 

การคิดร้อยละ(%) 

๔. การใช้ การดูแลรักษา และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
    ๔.๑ การใช้ประโยชน์ด้านการ
อนุรักษ์ 
    ๔.๒ การนำไปขยายพันธุ์ ปลูก
เลี้ยง จำหน่าย เพ่ือให้เกิด
ผลประโยชน์แก่โรงเรียน 
    ๔.๓ การนำไปใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ 

๔ ๒ ๔ ๘ ๓ ๖ ๑๗ ๑๗

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๕.๐ ดี 
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ตารางสรุปและประเมินผลการดำเนินงานดา้นที่ 3  ผลการดำเนินงาน  ปีการศึกษา 256๒ 
การประเมินเชิงคุณภาพ  ด้านที่ 3  ผลการดำเนินงาน 
ประเด็นการประเมิน : (1) ปริมาณงาน (2) ความสำเร็จของงาน (3) ความเหมาะสมของงบประมาณ 
  
 วิธีการคิดและการแปลค่าในการใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring  Rubrics) มีประเด็นการ
พิจารณาในการประเมินให้คะแนน  โดยคำนึงถึง 

- ปริมาณงาน  จำนวนปริมาณงานที่ทำได้ มากกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับปริมาณงานที่กำหนดไว้ 
- ความสำเร็จของงาน บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกรายการ หรือไม่ 
- ความเหมาะสมของงบประมาณ ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมทุกรายงานหรือไม่ 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ น้ำหนักคะแนน ผลการดำเนินงาน 

แปลค่าได้ (๑) 
๔ 

(๒) 
๔ 

(๓) 
๔ 

(๑) 
๘ 

(๒) 
๖ 

(๓) 
๖ 

รวม 
๒๐ 

การคิดร้อยละ (%) 

ด้านที่ 3 
ผลการดำเนินงาน 

         

๑. ประชุมร่วมมือ เพื่อหารือแนวทาง
ในการติดตามงานท่ีมอบหมายตาม
คำสั่งของโรงเรียนตากพิทยาคม 

4 4 4 8 6 6 20 ๑๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ติดตามงาน  ตามคู่มือการประเมนิ
สถานศึกษาในแต่ละประเด็นตาม
รายการประเมิน 

4 4 4 8 6 6 20 ๑๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๓. กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ 

4 4 4 8 6 6 20 ๑๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 

๔. สรปุผลการดำเนินงาน เพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาและปรบัปรุงแก้ไข 

4 4 4 8 6 6 20 ๑๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๑๐๐ ดีมาก 
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ตารางสรุปและประเมินผลการดำเนินงานดา้นที่ 4 ความถูกต้องทางวิชาการปีการศึกษา 256๒ 
การประเมินเชิงคุณภาพ  ด้านที่ 4 ความถูกต้องทางวิชาการ 
 ด้านนี้ประเมินโดยเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เขตภาคเหนือตอนล่าง  ตรวจโดย คุณเฉลิมพล ขยันกิจ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 
 

ตารางสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านที่ ๔ การจัดทำความถูกต้องทางวิชาการ  ปีการศึกษา ๒๕6๒ 

 
งานที่ต้องดำเนินการ 

 
รายละเอียดงาน 

 
ปริมาณงานที่กำหนด 

 
สรุปผลการดำเนินงาน 

ประเมินผลการดำเนินงาน % 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ด้านที่ ๔ การจัดทำ 
ความถูกต้องทาง
วิชาการ 

๑. คณะกรรมการดำเนินงานด้าน ๔ 
ประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลมาจัดทำความถูกต้องทางวิชาการ 

พรรณไม้แห้ง 9 ชนิด 
๑๘ ตัวอย่าง 
พรรณไม้ดอง 7 ชนิด 
7 ตัวอย่าง 
เฉพาะส่วน  5 ชนิด 
5 ตัวอย่าง 

พรรณไม้แห้ง 9 ชนิด 
๑๘ ตัวอย่าง 
พรรณไม้ดอง 7 ชนิด 
7 ตัวอย่าง 
เฉพาะส่วน  5 ชนิด 
5 ตัวอย่าง 

๑๐๐ ๙๐ 

๒. จัดทำเอกสารด้านที่ ๔ ความถูกต้อง
ทางวิชาการ พร้อมทั้งนำส่งให้เรียบร้อย 

ทะเบียน ๑ เล่ม 24 ชนิด 
ภาพถ่าย ๙๙ ภาพ 
ภาพวาด 9๕0 ภาพ 
 

ทะเบียน ๑ เล่ม 24 ชนิด 
ภาพถ่าย ๙๙ ภาพ 
ภาพวาด 9๕0 ภาพ 
 

๑๐๐ ๙๒.๕ 

๓. กำกับ ติดตามและสรุปผลการ
ดำเนินงาน แจ้งให้คณะครูทราบเพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข 

๑๙๐ ป้าย 24 ชนิด 
 

๑๙๐ ป้าย 24 ชนิด 
 

๑๐๐ ๙๒.๕ 
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รายละเอียดงาน (งานย่อย) 

 

ปริมาณงานที่กำหนด 

 

ปริมาณงานที่ทำได้ 

ผลการดำเนินงาน (%) 

ปริมาณ 

สมบูรณ์ 

คุณภาพ 

สมบูรณ์ 

ความถูกต้องทางวิชาการ 

1. ตัวอย่างพรรณไม้แห้งและการศึกษา
พรรณไม้ 

พรรณไม้แห้ง  9   ชนิด  18   ตัวอย่าง  

พรรณไม้ดอง   7   ชนิด   7    ตัวอย่าง 

พรรณไม้เฉพาะส่วน 5  ชนิด 5  ตัวอย่าง   

 พรรณไม้แห้ง  9   ชนิด  18   ตัวอย่าง  

พรรณไม้ดอง   7   ชนิด   7    ตัวอย่าง 

พรรณไม้เฉพาะส่วน 5  ชนิด 5  ตัวอย่าง   

100 81.29 

2. ทะเบียนพรรณไม้และภาพถ่ายพรรณ
ไม้ 

ทะเบียน   1  เล่ม   24   ชนิด   ภาพถ่าย 

  99    ภาพ   ภาพวาด   950   ภาพ 

ทะเบียน   1  เล่ม   24   ชนิด   ภาพถ่าย 

  99    ภาพ   ภาพวาด   950   ภาพ 

100 83.40 

3. ป้ายช่ือพรรณไม้สมบูรณ์    190    ป้าย   24    ชนิด    190    ป้าย   24    ชนิด 100 89.58 
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เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพของการดำเนินงาน ด้านที่ ๔ การจัดทำความถูกต้องทางวิชาการ   

ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ 

ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐  ปรับปรุง 

ร้อยละ 50 – ๕๙ ปานกลาง 

ร้อยละ ๖๐ – ๗๙ ดี 

ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ดีมาก 
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 ตารางสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน พืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) ปีการศึกษา 256๒ 
การประเมินเชิงคุณภาพ  พืชศึกษา (ต้อยติ่งไทย) 
ประเด็นการประเมิน :  (1) ความถูกต้องชัดเจน (2) ความสำเร็จของงาน (3) ความเหมาะสมของ
งบประมาณ 
 
 วิธีการคิดและการแปลค่าในการใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring  Rubrics) มีประเด็นการ
พิจารณาในการประเมินให้คะแนน  โดยคำนึงถึง 

- ความถูกต้องชัดเจน ผลงานมีความถูกต้อง ชัดเจน ทุกรายการหรือไม่อย่างไร 
- ความสำเร็จของงาน บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกรายการ หรือไม่ 
- ความเหมาะสมของงบประมาณ ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมทุกรายการหรือไม่ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ น้ำหนักคะแนน ผลการดำเนินงาน 

แปลค่าได้ (๑) 
๔ 

(๒) 
๔ 

(๓) 
๔ 

(๑) 
๘ 

(๒) 
๖ 

(๓) 
๖ 

รวม 
๒๐ 

การคิดร้อยละ (%) 

พืชศึกษา 
(ต้อยต่ิงไทย) 

         

๑. ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ด้านรูปลักษณ์ ราก ใบ ดอก ผล และ
เมลด็ 

3 3 4 6 4.5 6 16.5 
 

๑๖.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๒.๕ ดี 

๒. ศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยา ของ
ต้อยติ่งไทย 

4 2 4 8 3 6 17 ๑๗

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๕.๐ ดี 

๓. ศึกษาการขยายพันธ์ุ การดูแล 
รักษา การเจริญเติบโต ของต้อยติง่
ไทย 

4 3 3 8 4.5 4.5 17 ๑๗

๒๐
× ๑๐๐ = ๘๕.๕ ดี 

๔. ศึกษาการนำไปใช้ประโยชน์ 4 4 ๓ 8 6 4.5 18.5 ๑๘.๕

๒๐
× ๑๐๐ = ๙๒.๕ ดีมาก 
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๑.๖ วิเคราะห์ผลและปรับปรุง
พัฒนางาน 

๑) วิเคราะห์ปญัหา และหาข้อสรุป 
๒) วางแผน ปรบัปรุง และพัฒนาการ

ดำเนินงานในปตี่อไป 
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๑)  วิเคราะห์ปัญหา และหาข้อสรุป 
๒)  วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา 

การดำเนินงานในปีต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 
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ตารางวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัดตาก  ปีการศึกษา 2562 

 
งานที่จะต้องดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) ปัญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน 

1. การประชุม ภายใน 
- คณะกรรมการ 

สถานศึกษา 
- คณะผู้ปกครอง 
- คณะผู้บริหารและคณะครู 
- คณะกรรมการงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ภายนอก 

- ประชุมระหว่างโรงเรียนและ 
อพ.สธ. 

- - 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 

- - - 

3. การวางแผนการดำเนินงาน/
ดำเนินงานตามแผน/วิเคราะห์สรุป 

- 
 
 

-ความล่าช้าของการดำเนินงาน ติดตามงานแล้ว
ไม่ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลในแต่ละ
ด้านเนื่องจากกรรมการมีภาระงานมาก 
 
 
 
 

-ให้กำลังใจและขอความร่วมมือจากทุก
ท่านในการส่งงานตามกำหนดและมีการ
กำกับติดตามงาน อย่างต่อเนื่องจาก
หัวหน้างาน   และผู้บริหาร 
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งานที่จะต้องดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) ปัญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน 
4. การพัฒนาบุคลากร - ประชุมกลุ่มสมาชิกงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- ฝึกอบรมปฏิบัติงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ ศูนย์
ฝึกอบรมฯ อพ.สธ. 
- ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

- - 

5. จัดทำรายงานงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนส่งให้ อพ.สธ. 

- 
 
 

- - 
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ตารางวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้านที่ 2 การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ 
โรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัดตาก  ปีการศึกษา 2562 

 
งานที่จะต้องดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) ปัญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน 

องค์ประกอบที่ 1 
การจัดป้ายชื่อพรรณไม้ 

1.กำหนดพ้ืนที่ศึกษา - - 
2.สำรวจพรรณไม้ในพ้ืนที่ศึกษา - - 
3.ทำและติดป้ายรหัสประจำต้น - - 
4.ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อและศึกษา
ข้อมูลพ้ืนบ้าน (ก.7 – 003 หน้า 
1 ) 

- - 

5.ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้ 
 

แผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไม่
ถูกต้องตามกำหนด 

เพ่ิมกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครู เพื่อให้การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน
แผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน แก่ครูโดยเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ 

6.ศึกษาและบันทึกลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ (ก.7 – 003 หน้า 
2-7 ) 
 

1.เวลาไม่เพียงพอ 
2.การลงพ้ืนที่พร้อมกันทั้งโรงเรียนไม่สามารถทำ
ได้ 

 

1. จัดตั้งชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์อบรม
ให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนำเพ่ือเป็นที่
ปรึกษา 
2. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจใบงาน 
เล่ม ก.7 
3. นัดนักเรียนมาลงพื้นที่ในช่วงวันหยุด 
ทำตารางแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อลงพ้ืนที่ 

 
 - - 
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ตารางวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้านที่ 2 การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ 
โรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัดตาก  ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

งานที่จะต้องดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) ปัญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน 
 7. บันทึกภาพหรือวาดภาพทาง

พฤกษศาสตร์ 
- - 

8. ทำตัวอย่างพรรณไม้ 
(แห้ง/ดอง/เฉพาะส่วน) 

การเก็บพรรณไม้แห้งมีเชื้อรา ทำให้การ
เก็บรักษาเสียหาย ไม่คงสภาพเดิม 

1.มอบหมายให้นักเรียนแกนนำ
ตรวจสอบการจัดทำพรรณไม้แห้งให้
ครบทุกชนิด 
2. จัดพ้ืนที่จัดเก็บเป็นสัดส่วน ศึกษา
วิธีการจัดเก็บพรรณไม้ไม่ให้ขึ้นรา 

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

- - 

10. จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ (ก.7 
– 005 ) 

- - 

11. ทำร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ - - 
12. ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ
ด้านพฤกษศาสตร์ 

- - 

13. ทำป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ - - 
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ตารางวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้านที่ 2 การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ 
โรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัดตาก  ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

งานที่จะต้องดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) ปัญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน 
องค์ประกอบที่ 2 

การรวบรวมพรรณไม้ 
เข้าปลูกในโรงเรียน 

1.ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิมและ
ศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้ 

- - 

2.สำรวจศึกษาวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ - - 
3.พิจารณาคุณและสุนทรียภาพของพรรณ
ไม้ 

- - 

4.กำหนดการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ - - 
5.กำหนดชนิดพรรณไม้จะปลูก 
 

- - 

6.ทำผังภูมิทัศน์ 
 

- - 

7.จัดหาพรรณไม้วัสดุปลูก 
 

- - 

8.การปลูกและดูแลรักษา 
 

- - 

9.ศึกษาคุณของพืชพรรณที่ปลูกออกแบบ
บันทึกการเปลี่ยนแปลง 
 

- - 
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ตารางวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้านที่ 2 การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ 
โรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัดตาก  ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

งานที่จะต้องดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) ปัญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน 
องค์ประกอบที่ 3 

การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ 
3.1 การศึกษาพรรณไม้ในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.7-003)ครบตาม
ทะเบียนพรรณไม้ 
1) การมีส่วนร่วมของผู้ศึกษา 
2) การศึกษาข้อมูลพ้ืนบ้าน 
3) การศึกษาข้อมูลพรรณไม้ 
4) การสรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ 
5) การสืบค้นข้อมูลพฤกษศาสตร์ 
6) การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
7) การตรวจสอบผลงานเป็นระยะ 
8) ความเป็นระเบียบ ความตั้งใจ 

-ผู้เรียนขาดทักษะในการวาดภาพ บันทึก
ข้อมูล                    ทำให้ข้อมูลไม่
สมบูรณ์ 

 

- มอบหมายให้ครูศิลปะแนะนำเทคนิค
การวาดภาพ  
- มอบหมายให้นักเรียนแกนนำ 
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในใบงานให้
สมบูรณ์ ถ้าไม่สมบูรณ์ให้นำกลับไป
เพ่ิมเติม 
 

 3.2 การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ(พืชศึกษา)  
1) การศึกษาลักษณะภายนอกภายในของ
พืชแต่ละส่วนโดยละเอียด 
2) การกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วน
ของพืช 
3)การเรียนรู้แต่ละเรื่องแต่ละส่วนของ
องค์ประกอบย่อย 
 

- - 
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ตารางวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้านที่ 2 การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ 
โรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัดตาก  ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

งานที่จะต้องดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) ปัญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน 
องค์ประกอบที่ 3 

การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ 
4)การข้อมูลมาเปรียบเทียบความ
ต่างในแต่ละเรื่องในชนิดเดียวกัน 

- - 
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ตารางวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้านที่ 2 การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ 
โรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัดตาก  ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

งานที่จะต้องดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) ปัญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน 
องค์ประกอบที่ 4 

การรายงานผลการเรียนรู้ 
1.การรวบรวมผลการจัดการเรียนรู้ - - 
2.คัดแยกสาระสำคัญและจัดให้
เป็นหมวดหมู ่

- - 

3.สรุปและเรียบเรียง - - 
4.เรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงาน 
 4.1 แบบวิชาการ 
 4.2 แบบบูรณาการ 

- - 

5.กำหนดรูปแบบการเขียนรายงาน - - 
6.เรียนรู้วิธีการรายงานผล 
 6.1 เอกสารเช่นหนังสือแผ่นพับ 
 6.2 บรรยายเช่นการเล่านิทาน
อภิปรายสัมมนาสุนทรพจน์ 
 6.3 ศิลปะเช่นการแสดงศิลปะ
พ้ืนบ้านละครร้องเพลงภาพวาด
ทางพฤกษศาสตร์ 
 6.4 นิทรรศการ 

- - 

7. กำหนดวิธีการรายงานผล 
 

- ได้รับข้อมูลไม่ครบทุกส่วนในการนำมาจัดทำ
แฟ้มและ งานนำเสนอ 

 

-ติดตาม ประสานงานผ่านหัวหน้างานที่
รับผิดชอบแต่ละด้าน ให้มีการนิเทศ
ติดตามข้อมูลของด้านที่ตนเอง
รับผิดชอบ 
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ตารางวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้านที่ 2 การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ 
โรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัดตาก  ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

งานที่จะต้องดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) ปัญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน 
องค์ประกอบที่ 5 

การนำไปใช้ประโยชน์ 
ทางการศึกษา 

1.การนำสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการ
สอน 
  1.1 การจัดทำหลักสูตรและการ
เขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง 
  1.2 การจัดเก็บผลการเรียนรู้ 
 

-คุณครูบางส่วนเขียนแผนไม่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง เขียนได้   ไม่ชัดเจน 
-การจัดทำแผน 5 องค์  3 สาระและพืชศึกษา               
บางวิชาไม่สามารถจัดทำได้และลงสู่การสอนจริง 
-การเก็บใบงาน ผลงานนักเรียนได้ช้า  
เพราะใบงานมจีำนวนมากตามลำดับการเรียนรู้ 
 

-จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูในการบูรณา
การสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับ
หลักสูตรแกนกลาง แต่งตั้งครูแกนนำใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือให้คำปรึกษา 
-ครูผู้สอนบูรณาการใบงานในระดับชั้น
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกัน 

 

2.การเผยแพร่องค์ความรู้ 
  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 นิทรรศการประกอบ
บรรยายสรุป 
     2.2.3 จัดนิทรรศการเฉพาะ
เรื่อง/ประเภท 
 

- - 
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งานที่จะต้องดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) ปัญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน 
องค์ประกอบที่ 5 

การนำไปใช้ประโยชน์ 
ทางการศึกษา 

3. การจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ 
    3.1 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ 
    3.2 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์
เฉพาะเรื่อง 
    3.3 การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา 
(หมายเหตุ : จัดสร้างแหล่งเรียนรู้
ตามศักยภาพ) 
 
 

- - 

 4. การใช้การดูแลรักษาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 
 
 

- - 
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ตารางวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พืชศึกษา 
โรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัดตาก  ปีการศึกษา 2562 

 
งานที่จะต้องดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) ปัญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน 

พืชศึกษา 
(ต้อยติ่งไทย) 

 

 

1.ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ด้านรูปลักษณ์ ราก ลำต้น ใบ ดอก 
ผล และเมล็ด 
 
 

- - 

2. ศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยา 
 
 

- - 

3. ศึกษาการขยายพันธุ์ การดูแล
รักษา การเจริญเติบโต 
 
 

- - 

4. ศึกษาการนำไปใช้ประโยชน์ 
 
 

- - 
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ตารางวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
3 สาระการเรียนรู้ (ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และประโยชน์แท้แก่มหาชน)  

โรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัดตาก  ปีการศึกษา 2562 
 

งานที่จะต้องดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) ปัญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน 
สาระการเรียนรู้
ธรรมชาติแห่งชีวิต 

1.สัมผัสเรียนรู้วงจรชวีิตของชีวภาพ 
     1.1 ศึกษาด้านรูปลักษณ์ ได้ข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงและความแตกต่างด้านรูปลักษณ์ 
    1.2 ศึกษาด้านคุณสมบัติ ได้ข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงและความแตกต่างด้านคุณสมบัติ 
    1.3 ศึกษาด้านพฤติกรรม ได้ข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงและความแตกต่างด้าน
พฤติกรรม 

- - 

2. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและความ
แตกต่าง 
   2.1 รูปลักษณ์กับรูปกายตน 
   2.2 คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน 
   2.3 พฤติกรรมกับจิตอารมณ์และ
พฤติกรรมของตน 

- - 

3. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา
ธรรมชาติแห่งชีวิต 
 

- - 

 4. สรุปแนวทางเพ่ือนำไปสู่การประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิต 

- - 
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งานที่จะต้องดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) ปัญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน 
สาระการเรียนรู้สรรพ
สิ่งล้วนพันเกี่ยว 

1.รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้
ธรรมชาติแห่งชีวิต 

- - 

2. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอ่ืนที่เข้า
มาเก่ียวข้องกับปัจจัยหลัก 
  2.1 เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ 
พฤติกรรม 
  2.2 สรุปผลการเรียนรู้ 

- - 

3. เรียนรู้ของปัจจัยกายภาพ 
(ดิน น้ำ แสงและอากาศ) 
  3.1 เรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ 
  3.2 สรุปผลการเรียนรู้ 

- - 

4. เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยอ่ืนๆ (ปัจจัย
ประกอบ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่) 
 

- - 

5. เรียนรู้ธรรมชาติความสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ระหว่างปัจจัย 
  5.1 เรียนรู ้วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์
และสัมพันธภาพ 
  5.2 สรุปผลการเรียนรู้ดุลยภาพของความ
พันเกี่ยว 

- - 

6. สรุปผลการเรียนรู้ดุลยภาพของความพัน
เกี่ยว 
 

- - 
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งานที่จะต้องดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) ปัญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน 
สาระการเรียนรู้
ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

1.เรียนรู้การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัย 
  1.1 พิจารณาศักยภาพด้านรูปลักษณ์ 
  1.2 วิเคราะห์ศักยภาพด้านคุณสมบัติ 
  1.3 จินตนาการศักยภาพด้านพฤติกรรม 
 

- - 

2. เรียนรู้จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ
ของปัจจัยศึกษา 
  2.1 จินตนาการจากการวิเคราะห์ศักยภาพ 
  2.2 เรียนรูส้รุปคุณของศักยภาพ ที่ได้จาก
จินตนาการ 
 

- - 

3. สรรค์สร้างวิธีการ 
  3.1 พิจารณาคุณท่ีเกิดจากจินตนาการ 
  3.2 สร้างแนวคิด แนวทาง วิธีการ 
 

- - 

4. สรุปผลการเรียนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
 

- - 
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ตารางวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

โรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัดตาก   ปีการศึกษา 2562 
 

งานที่จะต้องดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) ปัญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน 
การสำรวจและจัดทำ
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

1.การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น 
 
 

- - 

2. การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่น 
 

- - 

3. การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น 
 
 

- - 

4. การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน 
 
 

- - 

5. การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชใน
ท้องถิ่น ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน 
 
 

- - 

6.การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ใน
ท้องถิ่น ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน 
 

- - 



489 
  

งานที่จะต้องดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) ปัญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน 
การสำรวจและจัดทำ
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

7.การสำรวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์
ชีวภาพอ่ืนๆทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆในชุมชน 
 

- - 

8. การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

- - 

9. การรวบรวมข้อมูลแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและโบราณคดี 
 
 

- - 

10. การจัดทำรายงานผลการสำรวจและ
จัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 

- - 

 

 

 

 

 

 

 



490 
  

ตารางวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนตากพิทยาคม   จังหวัดตาก   ปีการศึกษา 2562 
 

งานที่จะต้องดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) ปัญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน 
ด้านที่ 3 ผลการ
ดำเนินงาน แผนงาน
ด้านการติดตาม
ประเมินผล 

 
 
 
 

1.การรวบรวมผลการดำเนินงาน 
 
 
 

การรวบรวมทำได้ช้าเนื่องจากงานแต่ละงานเสร็จ
ไม่ทันตามกำหนด 

 

-มอบหมายให้หัวหน้างานนิเทศติดตาม
การส่งงานให้ตรงตามกำหนด 

 

 2. การประเมินผลการดำเนินงาน 3 ด้าน 
 
 
 

- - 

 

 

 

 



491 
  

ตารางวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ด้านที่ 4 ความถูกต้องทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ 

โรงเรียนตากพิทยาคม  จังหวัดตาก  ปีการศึกษา 2562 
 

งานที่จะต้องดำเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) ปัญหา การวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน 
ด้านที่ 4 ความถูกต้อง
ทางวิชาการด้าน
พฤกษศาสตร์ 

 
 
 
 

1.การเก็บรวบรวมผลการดำเนินงาน ความ
ถูกต้องทางวิชาการ 
 
 
 

การรวบรวมทำได้ช้าเนื่องจากงานแต่ละงานเสร็จ
ไม่ทันตามกำหนด 

 

- 

 2. การซ่อมแซมและปรับปรุงผลงาน 
 
 
 

- - 

 3. การจัดส่งผลงาน 
 
 
 
 
 
 
  

- - 



492 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๗ รายงานผลการดำเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบ 
- รายงานประจำป ี



493 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือนำส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบ 

 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 



494 
  

 
ภาพ  หนังสือนำส่งรายงานผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



495 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบ 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 



496 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทะเบียนพรรณไม้ 



497 
  

 
 

ภาพ แสดงทะเบียนพรรณไม้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 



498 
  

 
 

ภาพแสดงทะเบียนพรรณไม้ หน้าที่ 1 



499 
  

 
 

ภาพแสดงทะเบียนพรรณไม้ หน้าที่ 2 



500 
  

 
 

ภาพแสดงทะเบียนพรรณไม้ หน้าที่ 3 



501 
  

 
 

ภาพแสดงทะเบียนพรรณไม้ หน้าที่ 4 



502 
  

 
 

ภาพแสดงทะเบียนพรรณไม้ หน้าที่ 5 
 
 
 



503 
  

 
 

ภาพแสดงทะเบียนพรรณไม้ หน้าที่ 6 
 
 
 



504 
  

 
 

ภาพแสดงทะเบียนพรรณไม้ หน้าที่ 7 
 



505 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอย่างเอกสาร ก.7 - 003 



506 
  

 
 

ภาพแสดงหน้าปก ก.7 - 003 



507 
  

 
 

ภาพแสดง ก.7 – 003  หน้า  1 



508 
  

 
 

ภาพแสดง   ก.7 – 003  หน้า  2 
 



509 
  

 
 

ภาพแสดง   ก.7 – 003  หน้า  3 



510 
  

 
 

ภาพแสดง   ก.7 – 003  หน้า  4 
 



511 
  

 
 

ภาพแสดง   ก.7 – 003  หน้า  5 
 



512 
  

 
 

ภาพแสดง   ก.7 – 003  หน้า  6 
 



513 
  

 
 

ภาพแสดง   ก.7 – 003  หน้า  7 



514 
  

 
 

ภาพแสดง   ก.7 – 003  หน้า  8 
 



515 
  

 
 

ภาพแสดง   ก.7 – 003  หน้า  9 



516 
  

 
 

ภาพแสดง   ก.7 – 003  หน้า  10 
 
 
 



517 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 



518 
  

 
 

ภาพแสดงตัวอย่างพรรณไม้แห้ง มะนาว 7-63000-004-006/3-6 
 
 
 
 
 
 
 



519 
  

 
 

ภาพแสดงตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ชาทอง, เทียนทอง 7-63000-004-016/3-12 
 
 
 



520 
  

 
 

ภาพแสดงตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ต้อยติ่งไทย 7-63000-004-021/61-110 
 
 
 
 
 
 
 



521 
  

 
 

ภาพแสดงตัวอย่างพรรณไม้แห้ง บัว 7-63000-004-055/1-2 
 



522 
  

 
 

ภาพแสดงตัวอย่างพรรณไม้แห้ง แก้ว 7-63000-004-058/1-8 



523 
  

 
 

ภาพแสดงตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ผักตบชวา 7-63000-004-063/1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



524 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอย่างพรรณไม้ดอง 



525 
  

 
 

 
 

ตัวอย่างพันธุ์ไม้ ปี 2561-2562 
 
 



526 
  

 
 

ภาพตัวอย่างพรรณไม้ดอง ชาทอง, เทียนทอง 7-63000-004-016/3-12 
 

 
 

ภาพตัวอย่างพรรณไม้ดอง เข็มญี่ปุ่น  7-63000-004-032/24-46 
 



527 
  

 
 

ภาพตัวอย่างพรรณไม้ดอง กล้วยน้ำว้า  7-63000-004-041/31-43 
 

 
 

ภาพตัวอย่างพรรณไม้ดอง หม่อน  7-63000-004-061 



528 
  

 
 

ภาพตัวอย่างพรรณไม้ดอง ทับทิม  7-63000-004-064 
 

 
 

ภาพตัวอย่างพรรณไม้ดอง มะม่วง  7-63000-604-001 
 
 
 
 
 
 
 
 



529 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน 



530 
  

 
 
 
 

 
 

ภาพตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน ต้อยติ่งไทย  7-63000-004-021/61-110 
 
 
 
 
 



531 
  

 
 
 
 

 
 

ภาพตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน อินทนิลน้ำ  7-63000-004-023/4-5 
 
 



532 
  

 
 
 
 

 
 

ภาพตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน บัว 7-63000-004-055/1-2 
 
 



533 
  

 
 
 
 

 
 

ภาพตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน โหระพา  7-63000-004-062/1-15 
 
 



534 
  

 
 
 
 

 
 

ภาพตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน ขี้เหล็กป่า ,แสมสาร 7-63000-004-065 
 
 
 
 
 



535 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอย่างใบงาน 



536 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบ 
 



537 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบ 
 



538 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบ 



539 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบ 



540 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบ 



541 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบ 



542 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบ 



543 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบ 



544 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบ 



545 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบ 



546 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบ 



547 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบ 



548 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบ 



549 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบ 



550 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบ 



551 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบ 



552 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบ 



553 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบ 



554 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบ 



555 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบ 



556 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบ 



557 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบ 



558 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบ 



559 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบ 



560 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบ 
 
 
 
 



561 
  

 
ภาพแสดงใบงาน การจัดทำผังบริเวณของสวนพฤกษศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 



562 
  

ภาพแสดงใบงาน การจัดทำผังบริเวณของสวนพฤกษศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 



563 
  

ภาพแสดงใบงาน การจัดทำผังบริเวณของสวนพฤกษศาสตร์ 
 
 
 
 
 



564 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 



565 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 



566 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 



567 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 



568 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
 



569 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 



570 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 



571 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 



572 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 



573 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 



574 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 



575 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน การวิเคราะห์รูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 



576 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน การเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 



577 
  

 
 

ภาพแสดงใบงาน การเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของชีวภาพอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 



578 
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