โรง
เรีย
นโน
นไท
ยค
ุรุอ
ุปถ
ัมภ
์

๑.๓ วางแผนการบริหารและแผนการจัดการเรียนรู้
๒) ปฏิทินการปฏิบัติงานปีการศึกษา ๒๕๕๙

ปฏิทินปฏิบัติงานการดาเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายละเอียดการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

โรง
เรีย
นโน
นไท
ยค
ุรุอ
ุปถ
ัมภ
์

ที่

ระยะเวลาการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ด้านที่ ๑ การบริหารและการจัดการ
๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
๒ ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
๒.๑ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๒ ประชุมคณะผู้บริหารและครู
๒.๓ ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๒.๔ ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒.๕ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
๓ การพัฒนาบุคคลากร
๓.๑ การศึกษาดูงาน
๓.๒ การฝึกอบรมครูในโรงเรียน
๓.๓ การเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๔ โครงการให้ความรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๔.๑ อบรมนักเรียนชุมนุมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

หมายเหตุ : โครงการพัฒนาบุคลากรจะกาหนดเวลาที่แน่นอนไม่ได้แต่การปฏิบัติงานทาในวันหยุดหรือกรณีมีหนังสือเชิญประชุม

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ปฏิทินปฏิบัติงานการดาเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

เม.ย. พ.ค.

ระยะเวลาการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

โรง
เรีย
นโน
นไท
ยค
ุรุอ
ุปถ
ัมภ
์

ที่ รายละเอียดการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ด้านที่ ๒ การดาเนินงาน
๕ องค์ประกอบที่ ๑ การจัดทาป้ายชื่อพรรณไม้
๑.๑ กาหนดพื้นที่ศึกษา
๑.๒ สารวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา
๑.๓ ทาและติดป้ายรหัสประจาต้น
๑.๔ ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อและศึกษาข้อมูลพื้นบ้าน
(ก.๗-๐๐๓ หน้า ๑ )
๑.๕ ทาผังแสดงตาแหน่งพรรณไม้
๑.๖ ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๒–๗ )
๑.๗ บันทึกภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์
๑.๘ ทาตัวอย่างพรรณไม้ (แห้ง /ดอง/เฉพาะส่วน)
๑.๙ เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๘ ) กับข้อมูลที่สืบค้นจาก
เอกสาร แล้วบันทึกใน ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙ -๑๐
๑.๑๐ จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ (ก.๗-๐๐๕)
๑.๑๑ ทาร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์
๑.๑๒ ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์
๑.๑๓ ทาป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์

หมายเหตุ : องค์ประกอบที่ ๑ จัดกิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่สามารถกาหนดเวลาที่แน่นอนได้เช่นกันขึ้นอยู่กับรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง

ปฏิทินปฏิบัติงานการดาเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายละเอียดการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เม.ย. พ.ค.

ระยะเวลาการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

โรง
เรีย
นโน
นไท
ยค
ุรุอ
ุปถ
ัมภ
์

ที่

๖ องค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน
๒.๑ ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิมและศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้
๒.๒ สารวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพพื้นที่
๒.๓ พิจารณาคุณ และสุนทรียภาพของพรรณไม้
๒.๔ กาหนดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
๒.๕ กาหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก
๒.๖ ทาผังภูมิทัศน์
๒.๗ จัดหาพรรณไม้ วัสดุปลูก
๒.๘ การปลูก และดูแลรักษา
๒.๙ ศึกษาคุณ ประโยชน์ของพืชพรรณที่ปลูก ออกแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง
๗ องค์ประกอบที่ ๓ การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ

๓.๑ การศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.๗-๐๐๓) ครบตามทะเบียนพรรณไม้

๓.๑.๑ การมีส่วนร่วมของผู้ศึกษา
๓.๑.๒ การศึกษาข้อมูลพื้นบ้าน
๓.๑.๓ การศึกษาข้อมูลพรรณไม้
๓.๑.๔ การสรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
๓.๑.๕ การสืบค้นข้อมูลพฤกษศาสตร์
๓.๑.๖ การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
๓.๑.๗ การตรวจสอบผลงานเป็นระยะ

ปฏิทินปฏิบัติงานการดาเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

๘

รายละเอียดการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เม.ย. พ.ค.

ระยะเวลาการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

โรง
เรีย
นโน
นไท
ยค
ุรุอ
ุปถ
ัมภ
์

ที่

ก.พ.

องค์ประกอบที่ ๓ การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ
๓.๑.๘ ความเป็นระเบียบ ความตั้งใจ
๓.๒ การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ
๓.๒.๑ การศึกษาลักษณะภายนอก ภายในของพืชแต่ละส่วนโดย
ละเอียด
๓.๒.๒ การกาหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช
๓.๓.๓ การเรียนรู้แต่ละเรื่อง แต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อย
๓.๔.๔ การนาข้อมูลมาเปรียบเทียบความต่างในแต่ละเรื่องใน
ชนิดเดียวกัน
องค์ประกอบที่ ๔ การรายงานผลการเรียนรู้
๔.๑ รวบรวมผลการเรียนรู้
๔.๒ คัดแยกสาระสาคัญ และจัดให้เป็นหมวดหมู่
๔.๓ สรุปและเรียบเรียง
๔.๔ เรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงาน
๔.๔.๑ แบบวิชาการ
๔.๔.๒ แบบบูรณาการ

หมายเหตุ : การปฏิบัติงานในองค์ประกอบที่ ๓ บูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่สามารถกาหนดเวลาที่แน่นอนได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของ
แต่ละรายวิชา /มาตรฐาน/และตัวบ่งชี้

มี.ค.

ปฏิทินปฏิบัติงานการดาเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายละเอียดการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เม.ย. พ.ค.

ระยะเวลาการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

โรง
เรีย
นโน
นไท
ยค
ุรุอ
ุปถ
ัมภ
์

ที่

องค์ประกอบที่ ๔ การรายงานผลการเรียนรู้
๔.๕ กาหนดรูปแบบการเขียนรายงาน
๔.๖ เรียนรู้วธิ ีการรายงานผล
๔.๖.๑ แบบเอกสาร เช่น หนังสือ แผ่นพับ
๔.๖.๒ แบบบรรยาย เช่น การเล่านิทาน อภิปราย สัมมนา
๔.๖.๓ แบบศิลปะ เช่น การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ละคร ร้องเพลง
ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์
๔.๖.๔ แบบนิทรรศการ
๔.๗ กาหนดวิธีการรายงานผล
๙ องค์ประกอบที่ ๕ การนาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
๕.๑ การนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน
๑. ภาษาไทย
๒. วิทยาศาสตร์
๓. คณิตศาสตร์
๔. ศิลปะ
๕. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๖. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๗. สุขศึกษาและพลศึกษา
๘. ภาษาต่างประเทศ

ก.พ.

มี.ค.

ปฏิทินปฏิบัติงานการดาเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายละเอียดการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เม.ย. พ.ค.

ระยะเวลาการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

โรง
เรีย
นโน
นไท
ยค
ุรุอ
ุปถ
ัมภ
์

ที่

ก.พ. มี.ค.

องค์ประกอบที่ ๕ การนาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
๕.๒ การเผยแพร่องค์ความรู้
๕.๒.๑ การบรรยาย
๑. การสนทนา
๒. การเสวนา
๓. สัมมนา/อภิปราย
๕.๒.๒ การจัดแสดง
๑.จัดแสดงนิทรรศการ
๒. นิทรรศการประกอบการบรรยายสรุป
๓. จัดนิทรรศการเฉพาะเรื่อง/ประเภท
๔. เว็บไซต์
๕.๓ การจัดสร้างแหล่งเรียนรู้
๕.๔ การใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้

หมายเหตุ : ๑. การปฏิบัติงานในองค์ประกอบที่ ๔ การรายงานผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่สามารถกาหนดเวลาที่แน่นอนได้ขึ้นอยู่กับ
เนื้อหาของแต่ละรายวิชา /มาตรฐาน/และตัวบ่งชี้
๒. การปฏิบัติงานองค์ประกอบที่ ๕ บูรณาการการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้กาหนดเวลาที่แน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายวิชาและช่วงเวลา

ปฏิทินปฏิบัติงานการดาเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ที่

รายละเอียดการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เม.ย.

พ.ค.

ระยะเวลาการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

โรง
เรีย
นโน
นไท
ยค
ุรุอ
ุปถ
ัมภ
์

๑๐ พืชศึกษา
๑๐.๑ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
(ราก ลาต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ด)
๑๐.๒ การศึกษานิเวศวิทยา
๑๐.๓ การปลูก การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา
๑๐.๔ การนาไปใช้ประโยชน์
๑๑ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
๑๑.๑ การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น
๑๑.๒ การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น
๑๑.๓ การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น
๑๑.๔ การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน
๑๑.๕ การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น
๑๑.๖ การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น
๑๑.๗ การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่น ๆ ในท้องถิ่น
๑๑.๘ การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น
๑๑.๙ การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น

หมายเหตุ : พืชศึกษา บูรณาการการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้กาหนดเวลาที่แน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายวิชาและช่วงเวลา

มี.ค.

ปฏิทินปฏิบัติงานการดาเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายละเอียดการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เม.ย. พ.ค.

ระยะเวลาการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

โรง
เรีย
นโน
นไท
ยค
ุรุอ
ุปถ
ัมภ
์

ที่

๑๒ ด้านที่ ๓ ผลการดาเนินงาน
๓.๑ สภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน มีความสะอาด เป็นระเบียบ
ร่มรื่น น่าอยู่
๓.๒ โรงเรียนมีบรรยากาศของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๓.๓ บุคลากร และผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
๓.๔ ผลการดาเนินงานของโรงเรียน บุคลากรและผู้เรียน ดีเป็นที่
ยอมรับ
๑๓ ด้านที่ ๔ ความถูกต้องทางวิชาการ
๑๔ ติดตามการดาเนินงานเป็นระยะ
๑๕ สรุป ประเมินผล วิเคราะห์ วางแผนพัฒนาการดาเนินงาน
๑๖ จัดทาผลการดาเนินงานส่ง อพ.สธ.

หมายเหตุ : การทารายงานประจาปี ส่งให้ อพ.สธ. เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ก.พ. มี.ค.

