โรง
เรีย
นโน
นไท
ยค
ุรุอ
ุปถ
ัมภ
์

๑.๕ สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน
๑) ผลการดาเนินงาน ๕ องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- ตารางสรุปผลการดาเนินงาน ๕ องค์ประกอบ
แต่ละลาดับการเรียนรู้ในแต่ละปี

ตารางสรุปและประเมินผลการดาเนินงานด้านการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ด้านที่ ๑
การบริหารและการจัดการ

รายละเอียด
ปริมาณงานที่กาหนด
(งานย่อย)
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน จำนวน ๑ ครั้ง ๔ คำสั่ง

สรุปผลการดาเนินงาน

ประเมินผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ(ร้อยละ) เชิงคุณภาพ(ร้อยละ)
๑๐๐
๑๐๐

โรง
เรีย
นโน
นไท
ยค
ุรุอ
ุปถ
ัมภ
์

งานที่ต้องดาเนินการ

๒.ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
๒.๑ ประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒.๒ ประชุมคณะผู้บริหำรและครู
๒.๓ ประชุมคณะกรรมกำร
ดำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน
๒.๔ ประชุมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๒.๕ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
๓.การพัฒนาบุคลากร
๓.๑ ศึกษำดูงำน
๓.๒ ฝึกอบรมครูในโรงเรียน
๓.๓ กำรเข้ำร่วมประชุมกลุ่มสมำชิก
งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน

จำนวน ๓ ครั้ง

จำนวน ๑ ครั้ง ๔ คำสั่ง

จำนวน ๓ ครั้ง

จำนวน ๙ ครั้ง
จำนวน ๑๖ ครั้ง

จำนวน ๙ ครั้ง
จำนวน ๑๖ ครั้ง

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

จำนวน ๔๘ ครั้ง
จำนวน ๒ ครั้ง

จำนวน ๔๘ ครั้ง
จำนวน ๒ ครั้ง

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

จำนวน ๑ ครั้ง
จำนวน ๔ ครั้ง
จำนวน ๑ ครั้ง

จำนวน ๑ ครั้ง
จำนวน ๔ ครั้ง
จำนวน ๑ ครั้ง

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ตารางสรุปและประเมินผลการดาเนินงานด้านการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ต่อ)

ด้านที่ ๑
การบริหารและ
การจัดการ

ปริมาณงานที่กาหนด

สรุปผลการดาเนินงาน

อบรมนักเรียนชุมนุมงำน
สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
๕๓ คน
จำนวน ๔ ครั้ง

อบรมนักเรียนชุมนุมงำน
สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
๕๓ คน
จำนวน ๔ ครั้ง

ประเมินผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ(ร้อยละ)
เชิงคุณภาพ(ร้อย
ละ)

โรง
เรีย
นโน
นไท
ยค
ุรุอ
ุปถ
ัมภ
์

งานที่ต้องดาเนินการ

รายละเอียด
(งานย่อย)

๔.โครงการให้ความรู้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๔.๑ อบรมนักเรียนแกนนำ
งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน

๑๐๐

๑๐๐

ตารางสรุปและประเมินผลการดาเนินงาน ๕ องค์ประกอบ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

องค์ประกอบที่ ๑
การจัดทาป้ายชื่อ
พรรณไม้

รายละเอียด
(งานย่อย)
๑. กำหนดพื้นที่ศึกษำ

ปริมาณงานที่กาหนด

สรุปผลการดาเนินงาน

จำนวน ๑ พื้นที่ใหญ่ ๖ พื้นที่
ศึกษำ
พรรณไม้ ๘๘ ชนิด
จำนวน ๕๐๘ ต้น
ป้ำยรหัสประจำต้นไม้ ๕๐๘ ป้ำย
จำนวน ๕๐๘ ต้น
จำนวน ๘๘ ชนิด
จำนวน ๘๘ ชนิด

จำนวน ๑ พื้นที่ใหญ่ ๖ พื้นที่
ศึกษำ
พรรณไม้ ๘๘ ชนิด
จำนวน ๕๐๘ ต้น
ป้ำยรหัสประจำต้นไม้ ๕๐๘ ป้ำย
จำนวน ๕๐๘ ต้น
จำนวน ๘๘ ชนิด
จำนวน ๘๘ ชนิด

- กำรหำตำแหน่ง จำนวน ๑ วิธี
- ผังเฉพำะพื้นที่ ๖ พื้นที่ศึกษำ
๑ พื้นที่รวม

- กำรหำตำแหน่ง จำนวน ๑ วิธี
- ผังเฉพำะพื้นที่ ๖ พื้นที่ศึกษำ ๑
พื้นที่รวม

ประเมินผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ(ร้อยละ) เชิงคุณภาพ(ร้อยละ)
๑๐๐
๑๐๐

โรง
เรีย
นโน
นไท
ยค
ุรุอ
ุปถ
ัมภ
์

งานที่ต้องดาเนินการ

๒. สำรวจพรรณไม้ใน
พื้นที่ศึกษำ
๓. ทำและติดป้ำยรหัส
ประจำต้น

๔. ตั้งชื่อหรือสอบถำมชื่อและ
ศึกษำข้อมูลพื้นบ้ำน
(ก.๗-๐๐๓หน้ำ ๑)
๕. ทำผังแสดงตำแหน่ง
พรรณไม้

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ตารางสรุปและประเมินผลการดาเนินงาน ๕ องค์ประกอบ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

องค์ประกอบที่ ๑
การจัดทาป้ายชื่อ
พรรณไม้

รายละเอียด
(งานย่อย)
๖. ศึกษำและบันทึกลักษณะทำง
พฤกษศำสตร์
(ก.๗-๐๐๓ หน้ำ ๒-๗)
๗. บันทึกภำพหรือวำดภำพทำง
พฤกษศำสตร์

ปริมาณงานที่กาหนด

สรุปผลการดาเนินงาน

ประเมินผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ(ร้อยละ) เชิงคุณภาพ(ร้อยละ)
๑๐๐
๗๑

โรง
เรีย
นโน
นไท
ยค
ุรุอ
ุปถ
ัมภ
์

งานที่ต้องดาเนินการ

๘. ทำตัวอย่ำงพรรณไม้
(แห้ง/ดอง/ เฉพำะส่วน)

จำนวน ๒๙๘ เล่ม
๘๘ ชนิด

จำนวน ๒๐๙ เล่ม
๓๓ ชนิด

- ภำพถ่ำย ๓๓๒ ภำพ
๘๘ ชนิด
- ภำพวำดทำง
พฤกษศำสตร์(หน้ำปก
และหน้ำ ๗)
๒๗๖ ภำพ ๘๘ ชนิด
-พรรณไม้แห้ง ๕๐
ตัวอย่ำง ๕๐ ชนิด
-พรรณไม้ดอง ๑๖
ตัวอย่ำง ๑๖ ชนิด
-พรรณไม้เฉพำะส่วน ๘
ตัวอย่ำง ๘ ชนิด

- ภำพถ่ำย ๓๓๒ ภำพ
๘๘ ชนิด
- ภำพวำดทำงพฤกษศำสตร์
(หน้ำปกและหน้ำ ๗)
๒๗๖ ภำพ ๘๘ ชนิด

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

-พรรณไม้แห้ง ๕๐ ตัวอย่ำง
๕๐ ชนิด
-พรรณไม้ดอง ๑๖
ตัวอย่ำง ๑๖ ชนิด
-พรรณไม้เฉพำะส่วน ๘
ตัวอย่ำง ๘ ชนิด

๑๐๐

๙๕

ตารางสรุปและประเมินผลการดาเนินงาน ๕ องค์ประกอบ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

องค์ประกอบที่ ๑
การจัดทาป้ายชื่อ
พรรณไม้

รายละเอียด
(งานย่อย)
๙.เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป
(ก.๗-๐๐๓ หน้ำ ๘) กับข้อมูล
ที่สืบค้นจำกเอกสำรแล้ว
บันทึกใน ก.๗-๐๐๓
หน้ำ ๙- ๑๐
๑๐.จัดระบบข้อมูลทะเบียน
พรรณไม้ (ก.๗-๐๐๕)
๑๑. ทำร่ำงป้ำยชื่อพรรณไม้
สมบูรณ์
๑๒. ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ทำงวิชำกำรด้ำนพฤกษศำสตร์
๑๓. ทำป้ำยชื่อพรรณไม้
สมบูรณ์

ปริมาณงานที่กาหนด

สรุปผลการดาเนินงาน

ประเมินผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ(ร้อยละ) เชิงคุณภาพ(ร้อยละ)
๑๐๐
๑๐๐

โรง
เรีย
นโน
นไท
ยค
ุรุอ
ุปถ
ัมภ
์

งานที่ต้องดาเนินการ

จำนวน ๑ เล่ม ๘๘ ชนิด

จำนวน ๑ เล่ม ๘๘ ชนิด

จำนวน ๘๘ ข้อมูล ๘๘ ชนิด

จำนวน ๘๘ ข้อมูล ๘๘ ชนิด

๑๐๐

๑๐๐

ป้ำยร่ำง ๘๘ ป้ำย ๘๘ ชนิด

ป้ำยร่ำง ๘๘ ป้ำย ๘๘ ชนิด

๑๐๐

๑๐๐

จำนวน ๑ เล่ม ๘๘ ชนิด

จำนวน ๑ เล่ม ๘๘ ชนิด

๑๐๐

๑๐๐

จำนวน ๙๓ ป้ำย ๘๘ ชนิด

จำนวน ๙๓ ป้ำย ๘๘ ชนิด

๑๐๐

๑๐๐

ตารางสรุปและประเมินผลการดาเนินงาน ๕ องค์ประกอบ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายละเอียด
(งานย่อย)
องค์ประกอบที่ ๒
๑. ศึกษำข้อมูลจำกผัง
การรวบรวมพรรณไม้ พรรณไม้เดิมและศึกษำ
เข้ามาปลูกในโรงเรียน ธรรมชำติของพรรณไม้
๒. สำรวจ ศึกษำ วิเครำะห์
สภำพพื้นที่
๓. พิจำรณำคุณ และ
สุนทรียภำพของพรรณไม้
๔. กำหนดกำรใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่
๕. กำหนดชนิดพรรณไม้ที่จะ
ปลูก
๖. ทำผังภูมิทัศน์
๗. จัดหำพรรณไม้ วัสดุปลูก

ปริมาณงานที่กาหนด

สรุปผลการดาเนินงาน

ประเมินผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ(ร้อยละ) เชิงคุณภาพ(ร้อยละ)
๑๐๐
๙๐

โรง
เรีย
นโน
นไท
ยค
ุรุอ
ุปถ
ัมภ
์

งานที่ต้องดาเนินการ

จำนวน ๘๐ ชนิด ๘๐ ต้น

จำนวน ๘๐ ชนิด ๘๐ ต้น

จำนวน ๓ ผัง ๑ พื้นที่ศึกษำ(B๓)

จำนวน ๓ ผัง ๑ พื้นที่ศึกษำ (B๓)

๑๐๐

๘๕

จำนวน ๑๙ ชนิด ๒๒๔ ต้น

จำนวน ๑๙ ชนิด ๒๒๔ ต้น

๑๐๐

๙๕

จำนวน ๒ ผัง ๑ พื้นที่ศึกษำ(B๓)

จำนวน ๒ ผัง ๑ พื้นที่ศึกษำ (B๓)

๑๐๐

๘๗.๕๐

จำนวน ๗ ชนิด ๒๑๒ ต้น

จำนวน ๗ ชนิด ๒๑๒ ต้น

๑๐๐

๑๐๐

จำนวน ๒ ผัง ๑ พื้นที่ศึกษำ (B๓)
จำนวน ๔๕ ชนิด ๘๘๓ ต้น

จำนวน ๒ ผัง ๑ พื้นที่ศึกษำ (B๓)
จำนวน ๔๕ ชนิด ๘๘๓ ต้น

๑๐๐
๑๐๐

๙๓.๗๕
๑๐๐

๘.กำรปลูก และดูแลรักษำ

จำนวน ๗ ชนิด ๒๑๒ ต้น

จำนวน ๗ ชนิด ๒๑๒ ต้น

๑๐๐

๑๐๐

๙. ศึกษำคุณ ประโยชน์ของ
พืชพรรณที่ปลูก ออกแบบ
บันทึกกำรเปลี่ยนแปลง

จำนวน ๗ ชนิด ๒๑๒ ต้น

จำนวน ๗ ชนิด ๒๑๒ ต้น

๑๐๐

๘๗.๕

ตารางสรุปและประเมินผลการดาเนินงาน ๕ องค์ประกอบ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

องค์ประกอบที่ ๓
การศึกษาข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ

รายละเอียด
ปริมาณงานที่กาหนด
(งานย่อย)
๓.๑ กำรศึกษำพรรณไม้ใน
สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
(ก.๗-๐๐๓) ครบตำมทะเบียน
พรรณไม้
๑) กำรมีส่วนร่วมของผู้ศึกษำ
นักเรียนจำนวน ๑,๗๘๕ คน
๒) กำรศึกษำข้อมูลพื้นบ้ำน
๓) กำรศึกษำข้อมูลพรรณไม้
๔) กำรสรุปลักษณะและ
ข้อมูลพรรณไม้
๕) กำรสืบค้นข้อมูล
พฤกษศำสตร์
๖) กำรบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
๗) กำรตรวจสอบผลงำนเป็น
ระยะ
๘) ควำมเป็นระเบียบ
-สมุด ก.๗-๐๐๓
ควำมตั้งใจ
จำนวน ๒๙๘ เล่ม ๘๘ ชนิด

สรุปผลการดาเนินงาน

ประเมินผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ(ร้อยละ) เชิงคุณภาพ(ร้อยละ)

โรง
เรีย
นโน
นไท
ยค
ุรุอ
ุปถ
ัมภ
์

งานที่ต้องดาเนินการ

นักเรียนจำนวน ๑,๗๘๕ คน

๑๐๐

๑๐๐

-สมุด ก.๗-๐๐๓
จำนวน ๒๙๘ เล่ม ๘๘ ชนิด

๑๐๐

๗๐

ตารางสรุปและประเมินผลการดาเนินงาน ๕ องค์ประกอบ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
งานที่ต้องดาเนินการ

รายละเอียด (งานย่อย)

สรุปผลการดาเนินงาน

ประเมินผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ(ร้อยละ)

โรง
เรีย
นโน
นไท
ยค
ุรุอ
ุปถ
ัมภ
์

องค์ประกอบที่ ๓
๓.๒ การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ
การศึกษาข้อมูลด้าน ๑) กำรศึกษำลักษณะภำยนอก ภำยใน
ต่าง ๆ
ของพืชแต่ละส่วนโดยละเอียด

ปริมาณงานที่กาหนด

๒) กำรกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละ
ส่วนของพืช

๓) กำรเรียนรู้แต่ละเรื่อง แต่ละส่วนของ
องค์ประกอบย่อย

๔) กำรนำข้อมูลมำเปรียบเทียบควำมต่ำง
ในแต่ละเรื่องในชนิดเดียวกัน

ศึกษำ ๕ ส่วน ดังนี้
๑.รำก
๒.ลำต้น
๓.ใบ
๔.ดอก
๕.ผลและเมล็ด
จำนวน ๒๘๕ เรื่อง
๑.รำก จำนวน ๔๕ เรื่อง
๒.ลำต้น จำนวน ๑๕ เรื่อง
๓.ใบ จำนวน ๘๕ เรื่อง
๔.ดอก จำนวน ๑๐๕ เรื่อง
๕.ผลและเมล็ด จำนวน ๓๕ เรื่อง
จำนวน ๑ เรื่อง ๕ อวัยวะ (สี)
๑.สีของของรำกแขนงตอนโคน
๒.สีของลำต้นส่วนกลำง
๓.สีของแผ่นใบส่วนปลำยริมซ้ำย
๔.สีของฐำนรองดอก
๕.สีของเปลือกหุ้มเมล็ด
จำนวน ๑ เรื่อง ๕ อวัยวะ (สี)

ศึกษำ ๕ ส่วน ดังนี้
๑.รำก
๒.ลำต้น
๓.ใบ
๔.ดอก
๕.ผลและเมล็ด
จำนวน ๒๘๕ เรื่อง
๑.รำก จำนวน ๔๕ เรื่อง
๒.ลำต้น จำนวน ๑๕ เรื่อง
๓.ใบ จำนวน ๘๕ เรื่อง
๔.ดอก จำนวน ๑๐๕ เรื่อง
๕.ผลและเมล็ด จำนวน ๓๕ เรื่อง
จำนวน ๑ เรื่อง ๕ อวัยวะ (สี)
๑.สีของของรำกแขนงตอนโคน
๒.สีของลำต้นส่วนกลำง
๓.สีของแผ่นใบส่วนปลำยริมซ้ำย
๔.สีของฐำนรองดอก
๕.สีของเปลือกหุ้มเมล็ด
จำนวน ๑ เรื่อง ๕ อวัยวะ (สี)

เชิงคุณภาพ(ร้อยละ)

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ตารางสรุปและประเมินผลการดาเนินงาน ๕ องค์ประกอบ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
องค์ประกอบที่ ๔
การรายงานผลการ
เรียนรู้

รายละเอียด
(งานย่อย)
๑. รวบรวมผลกำรเรียนรู้
๒. คัดแยกสำระสำคัญ และ
จัดให้เป็นหมวดหมู่
๓. สรุปและเรียบเรียง
๔. เรียนรู้รูปแบบกำรเขียน
รำยงำน
๔.๑ แบบวิชำกำร
๔.๑ แบบบูรณำกำร

ประเมินผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ(ร้อยละ) เชิงคุณภาพ(ร้อยละ)
รวบรวมได้ ๘๘ ชนิด ๖๘๒ ชิน้ งำน รวบรวมได้ ๘๘ ชนิด ๖๘๒ ชิน้ งำน
๑๐๐
๙๗
รวบรวมได้ ๘๘ ชนิด ๖๘๒ ชิน้ งำน รวบรวมได้ ๘๘ ชนิด ๖๘๒ ชิน้ งำน
๑๐๐
๙๗
ปริมาณงานที่กาหนด

สรุปผลการดาเนินงาน

โรง
เรีย
นโน
นไท
ยค
ุรุอ
ุปถ
ัมภ
์

งานที่ต้องดาเนินการ

๕. กำหนดรูปแบบกำรเขียน
รำยงำน

รวบรวมได้ ๔๕ ชนิด ๗๒ ชิ้นงำน
จำนวน ๑ รูปแบบ คือ
๑.แบบโครงงำน

รวบรวมได้ ๔๕ ชนิด ๗๒ ชิ้นงำน
จำนวน ๑ รูปแบบ คือ
๑.แบบโครงงำน

๑๐๐
๑๐๐

๙๗
๖๕

จำนวน ๒ รูปแบบ คือ
๑. หนังสือเล่มเล็ก
๒. แผ่นพับ
จำนวน ๒ รูปแบบ คือ
๑. แบบวิชำกำร
๒. แบบบูรณำกำร

จำนวน ๒ รูปแบบ คือ
๑. หนังสือเล่มเล็ก
๒. แผ่นพับ
จำนวน ๒ รูปแบบ คือ
๑. แบบวิชำกำร
๒. แบบบูรณำกำร

๑๐๐

๗๑.๑๖

๑๐๐

๑๐๐

ตารางสรุปและประเมินผลการดาเนินงาน ๕ องค์ประกอบ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

องค์ประกอบที่ ๔
การรายงานผลการ
เรียนรู้

รายละเอียด
ปริมาณงานที่กาหนด
(งานย่อย)
๖. เรียนรู้วิธีกำรรำยงำนผล
๖.๑ เอกสำร เช่น หนังสือ ๑. แผ่นพับ ๒๖๖ แผ่น
แผ่นพับ
จำนวน ๘๐ ชนิด
๒. หนังสือเล่มเล็ก ๙๑ เล่ม
จำนวน ๕ ชนิด
๖.๒ บรรยำย เช่น กำรเล่ำ จำนวน ๑ ครั้ง
นิทำน อภิปรำย สัมมนำ
๖.๓ ศิลปะ เช่น กำรแสดง ๑.เพลง ๓๘ เพลง จำนวน ๑ ชนิด
ศิลปะพื้นบ้ำน ละคร
๒.ละคร ๒๗ เรื่อง จำนวน ๑ ชนิด
ร้องเพลง ภำพวำดทำง
๓.ภำพวำดทำงพฤกษศำสตร์
พฤกษศำสตร์
๓๗ ภำพ ๒๙ ชนิด

สรุปผลการดาเนินงาน

ประเมินผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ(ร้อยละ)

เชิงคุณภาพ(ร้อยละ)

๑. แผ่นพับ ๒๖๖ แผ่น
จำนวน ๘๐ ชนิด
๒. หนังสือเล่มเล็ก ๙๑ เล่ม
จำนวน ๕ ชนิด
จำนวน ๑ ครั้ง

๑๐๐

๗๖

๑๐๐

๕๗

๑๐๐

๑๐๐

๑.เพลง ๓๘ เพลง จำนวน ๑ ชนิด
๒.ละคร ๒๗ เรื่อง จำนวน ๑ ชนิด
๓.ภำพวำดทำงพฤกษศำสตร์
๓๗ ภำพ ๒๙ ชนิด

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

โรง
เรีย
นโน
นไท
ยค
ุรุอ
ุปถ
ัมภ
์

งานที่ต้องดาเนินการ

ตารางสรุปและประเมินผลการดาเนินงาน ๕ องค์ประกอบ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
องค์ประกอบที่ ๔
การรายงานผลการ
เรียนรู้

รายละเอียด
(งานย่อย)
๖.๔ นิทรรศกำร

ปริมาณงานที่กาหนด
นำงมัสยำ ธิติธนำนันท์ และ
นักเรียนชุมนุมสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน
จำนวน ๔ รูปแบบ คือ
๑. แบบเอกสำร
๒. แบบบรรยำย
๓. แบบศิลปะ
๔. แบบนิทรรศกำร

สรุปผลการดาเนินงาน
จำนวน ๒ ครั้ง

ประเมินผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ(ร้อยละ) เชิงคุณภาพ(ร้อยละ)
๑๐๐
๑๐๐

โรง
เรีย
นโน
นไท
ยค
ุรุอ
ุปถ
ัมภ
์

งานที่ต้องดาเนินการ

๗. กำหนดวิธีกำรรำยงำน

จำนวน ๔ รูปแบบ คือ
๑. แบบเอกสำร
๒. แบบบรรยำย
๓. แบบศิลปะ
๔. แบบนิทรรศกำร

๑๐๐

๑๐๐

ตารางสรุปและประเมินผลการดาเนินงาน ๕ องค์ประกอบ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ปริมาณงานที่กาหนด

สรุปผลการดาเนินงาน

ประเมินผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ(ร้อยละ) เชิงคุณภาพ(ร้อยละ)

โรง
เรีย
นโน
นไท
ยค
ุรุอ
ุปถ
ัมภ
์

รายละเอียด
(งานย่อย)
องค์ประกอบที่ ๕
๑. การนาสวนพฤกษศาสตร์
การนาไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนบูรณาการสู่การ
ทางการศึกษา
เรียนการสอน
๑. ภำษำไทย
๒. วิทยำศำสตร์
๓. คณิตศำสตร์
๔. ศิลปะ
๕.กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี
๖.สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม
๗. สุขศึกษำและพลศึกษำ
๘. ภำษำต่ำงประเทศ
๙. กิจกรรมชุมนุม
๑๐. ชุมนุม
งานที่ต้องดาเนินการ

จำนวน ๑๒๕ แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้
- จำนวน ๑๑ แผนกำรเรียนรู้
- จำนวน ๒๓ แผนกำรเรียนรู้
- จำนวน ๑๓ แผนกำรเรียนรู้
-จำนวน ๗ แผนกำรเรียนรู้
-จำนวน ๒๔ แผนกำรเรียนรู้

จำนวน ๑๐๗ แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้
- จำนวน ๑๑ แผนกำรเรียนรู้
- จำนวน ๒๓ แผนกำรเรียนรู้
- จำนวน ๑๓ แผนกำรเรียนรู้
- จำนวน ๗ แผนกำรเรียนรู้
- จำนวน ๒๔ แผนกำรเรียนรู้

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๗๘.๕๗
๖๖.๖๖
๕๐
๗๘.๙๔

- จำนวน ๑๒ แผนกำรเรียนรู้

- จำนวน ๑๒ แผนกำรเรียนรู้

๑๐๐

๘๗.๕

- จำนวน ๗ แผนกำรเรียนรู้
- จำนวน ๑๐ แผนกำรเรียนรู้
- จำนวน ๙ แผนกำรเรียนรู้
- จำนวน ๘ แผนกำรเรียนรู้

- จำนวน ๗ แผนกำรเรียนรู้
- จำนวน ๑๐ แผนกำรเรียนรู้
- จำนวน ๙ แผนกำรเรียนรู้
- จำนวน ๘ แผนกำรเรียนรู้

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๕๗.๑๔
๗๐
๑๐๐
๑๐๐

ตารางสรุปและประเมินผลการดาเนินงาน ๕ องค์ประกอบ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเมินผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ(ร้อยละ) เชิงคุณภาพ(ร้อยละ)

โรง
เรีย
นโน
นไท
ยค
ุรุอ
ุปถ
ัมภ
์

รายละเอียด
(งานย่อย)
องค์ประกอบที่ ๕
๒. การเผยแพร่องค์ความรู้
การนาไปใช้ประโยชน์
๒.๑ กำรบรรยำย
ทางการศึกษา
๒.๑.๑ กำรสนทนำ
๒.๑.๒ กำรเสวนำ
๒.๑.๓ สัมมนำ/
อภิปรำย
๒.๒ กำรจัดแสดง
๒.๒.๑ จัดแสดง
นิทรรศกำร
๒.๒.๒ นิทรรศกำร
ประกอบกำรบรรยำยสรุป
๒.๒.๓ จัดนิทรรศกำร
เฉพำะเรื่อง/ประเภท
๒.๒.๔ เว็บไซต์
งานที่ต้องดาเนินการ

ปริมาณงานที่กาหนด
จำนวน ๒

ครั้ง

สรุปผลการดาเนินงาน
จำนวน ๒

ครั้ง

๑๐๐

๑๐๐

- จัดนิทรรศกำร จำนวน ๒ ครั้ง

- จัดนิทรรศกำร
จำนวน ๒ ครั้ง

๑๐๐

๑๐๐

- เว็บไซต์ จำนวน ๔ ครั้ง

- เว็บไซต์ จำนวน ๔ ครั้ง

๑๐๐

๑๐๐

ตารางสรุปและประเมินผลการดาเนินงาน ๕ องค์ประกอบ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
องค์ประกอบที่ ๕
การนาไปใช้ประโยชน์
ทางการศึกษา

รายละเอียด
(งานย่อย)
๓. การจัดสร้างแหล่งเรียนรู้

ปริมาณงานที่กาหนด

สรุปผลการเนินงาน

ประเมินผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ(ร้อยละ) เชิงคุณภาพ(ร้อยละ)
๑๐๐
๑๐๐

โรง
เรีย
นโน
นไท
ยค
ุรุอ
ุปถ
ัมภ
์

งานที่ต้องดาเนินการ

จำนวน ๒ แหล่ง
๑. ห้องสวนพฤกษศำสตร์
๒. แหล่งเรียนรู้กลุ่มสำระฯ
และหมวดวิชำ ๑๒
๔. การใช้ การดูแลรักษาและ จำนวน ๑๐๘ ครั้ง
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
๑. กำรใช้ จำนวน ๖๒ ครัง้
๒. กำรดูแลรักษำและพัฒนำ
จำนวน ๔๔ ครั้ง

จำนวน ๒ แหล่ง
๑.ห้องสวนพฤกษศำสตร์
๒.แหล่งเรียนรู้กลุ่มสำระฯ
และหมวดวิชำ ๑๒
จำนวน ๑๐๘ ครั้ง
๑. กำรใช้ จำนวน ๖๒ ครั้ง
๒. กำรดูแลรักษำและพัฒนำ
จำนวน ๔๔ ครั้ง

๑๐๐

๑๐๐

