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1.1 ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของโครงกำรฯ  
 
       โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้เริ่มต้นขึ้นราวปีพุทธศักราช 2535  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
สถาบันต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ในการศึกษาพืชพรรณต่าง ๆ และบุคคลที่สนใจได้มีโอกาสปฏิบัติงานที่ศึกษาพืช
พรรณต่าง ๆ ที่มีอยู่จ านวนมากในประเทศไทย ท าการศึกษาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  รวบรวมเป็น
หลักฐานไว้เพ่ือเป็นสื่อในระหว่างสถาบันต่าง ๆ บุคคลต่าง ๆ ที่ท าการศึกษา ให้สามารถร่วมใช้ฐานข้อมูล
เดียวกัน เพื่อให้การศึกษาไม่ซ้ าซ้อน สามารถที่จะด าเนินการอันเป็นประโยชน์ในทางวิชาการได้   
 ความเป็นมาของโครงการนั้น สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีสายพระเนตร
กว้างและยาวไกล ทรงเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงเริ่มด าเนินงานพัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยในปีพ.ศ. ๒๕๐๓ ทรงอนุรกัษตนยาง
นา จากนั้นเป็นต้นมาทรงมีพระราชด าริให้ด าเนินการส ารวจ รวบรวม ปลูก ดูแลรักษาพรรณพืชต่าง ๆ ที่
หายากและก าลังจะหมดไป โดยในปพ.ศ. 2504 ทรงใหน าพรรณไมจากภูมิภาคตาง ๆ มาปลูกไวในสวน
จิตรลดา เพ่ือเปนแหลงศึกษา ตอมาในเดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ไดทรงสืบทอดพระราชปณิธานตอ โดยมีพระราชด าริกับนายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการ
พระราชวัง ใหด าเนินการอนุรักษพืชพรรณของประเทศ ให้โครงการส่วนพระองคฯ สวนจิตรลดา ฝาย
วิชาการ เปนผูด าเนินการจัดตั้งธนาคารพืชพรรณข้ึนในป พ.ศ. 2536 โดยรับทุนสนับสนุนจากส านักงาน
กรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ (กปร.) และเปนหนวยงานขึ้นตรง
กับเลขาธิการพระราชวัง ตั้งแตป พ.ศ. 2539 ส าหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็นเมล็ดและเนื้อเยื่อ 
และสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานทุกกิจกรรมของโครงการ  
 นับจากท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชด าริ ใน
การด าเนินงาน อพ.สธ. ครั้งแรกในปพ.ศ. 2535 อพ.สธ.ได้จดัต้ังงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อเปน 
สื่อในการสร้างจิตส านึกดานอนุรกษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้นไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคณุคา 
เห็นประโยชนและเห็นความสวยงาม อันจะกอใหเกิดความคิดที่จะอนุรักษพืชพรรณตอไป ซึ่งสามารถ
ด าเนินการในพ้ืนที่ของโรงเรียน เปนการจัดแหลงการเรียนรู้ที่่สรางโอกาสใหนักเรียนไดเผชิญกบัความ 
จริงตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะตนไม ตลอดจนสิ่งมชี่วิตอ่ืน ที่อยู่อาศยัสัมพันธกับพืชพรรณไม
ทั้งหลาย และรวมถึงระบบนิเวศท่ีเกื้อกูลกันของธรรมชาตในบริเวณนั้น ชีวิตเด็กท่ีสัมพันธกับธรรมชาติ
จะเปดโอกาสแห่งการแสวงหาความรูจากประสบการณ์ตรง สร้างความรื่นรมย์ บมเพาะความออนโยน   
เปนอันหนึ่งอันเดียวกับชีวิตทั้งหลายซึ่งเปนเพื่อนรวมโลกเดียวกนั งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีนเปน 
การด าเนนิงานทีอิ่งรูปแบบของสวนพฤกษศาสตร์ มีการรวบรวมพันธุไมที่มีชีวิต มีแหลงขอ้มูลพรรณไม  
มีการศึกษาตอเนื่อง มีการเก็บตัวอยางพรรณไม มีการรวบรวมพันธุไมทองถิ่นเขามาปลูกรวบรวมไวใน
โรงเรียน บันทึกขอมูล และภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับพันธุไม มีมุมส าหรับศึกษาคนคว้า และมีการน าไป
ใชประโยชนเปนสื่อการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ  อย่างสอดคลองกับสภาพทองถิ่น ไม่ฝนธรรมชาติ ตาม
ความสนใจและความพรอมของโรงเรียนไมใหเกดิความเครียด ใช้เปนสื่อในการที่จะให้นักเรียน เยาวชน 
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และประชาชนทั่วไปไดมีความเข้าใจ เห็นความส าคัญของพืชพรรณ เกิดความรักหวงแหน และรูจักการ
น าไปใชประโยชนอยางยั่งยืน ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดพระราชทาน
พระราชด าริและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานมาเป็นล าดับ จวบจนถึงปัจจุบัน อพ.สธ. มีหนวยงานตาง ๆ 
เขารวมด าเนินงานสนองพระราชด าริ 113 หนวยงาน (ณ เดือนตุลาคม 2555) และสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 1,677 แหง (ณ เดือนตุลาคม 2555) ท าใหพ้ืนทีแ่ละกิจกรรมด าเนินงานของ
โครงการฯ กระจายออกไปในภูมิภาคต่าง ๆ และมีการด าเนินงานที่หลากหลายมากข้ึน 
 
 1.2 พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชปรารภ พระราชด าริ และ
พระราชทานแนวทางการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชวโรกาสต่าง ๆ ส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์เป็นระยะ ๆ พอสรุปได้ดังนี้ 

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ณ อาคารที่ประทับ ในส านักงานชลประทาน เขต ๑ ถนนทุ่งโฮเต็ล 
จังหวัดเชียงใหม่ ทรงพระราชทานแนวทางการสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจของพืชพรรณ และเกิดความปิติที่จะ
ท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่
อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิด อันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อ
ประเทศในระยะยาว ทรงมีพระราชด าริให้จัดท าศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช โดยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
สามารถแสดงลักษณะของพืชออกมาเป็นภาพสีได้ เพ่ือสะดวกในการอ้างอิงค้นคว้า 

  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก จังหวัดตาก ทรงพระราชทานแนว
ทางการด าเนินงานเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การน าต้นไม้มาปลูกเพ่ิมเติมให้เด็กรู้จักนั้นต้องไม่
มีพืชเสพติด ควรให้เด็กหัดเขียนต าราจากสิ่งที่เรียนรู้จากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ควรน าตัวอย่างดิน 
หิน แร่ มาแสดงไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์พืชด้วย เพราะในจังหวัดตากมีแร่อยู่มากชนิด และทรงให้รวบรวม
พันธุกรรมหวายชนิดต่างๆ   

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ทรงให้หา
วิธีการที่จะท าให้เด็กสนใจในพืชพรรณต่างๆ และเกิดความสงสัยตั้งค าถามตนเองเก่ียวกับพืชพรรณที่ตน
สนใจนั้นซึ่งจะน าไปสู่การศึกษาทดลองค้นคว้าวิจัยอย่างง่ายๆ โรงเรียนที่ไม่มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ดีนักก็สามารถด าเนินการได้ หากอาจารย์ในโรงเรียนต่าง ๆ ท าได้ดังนี้ ก็จะช่วยให้เด็กเป็นคนฉลาด 

 
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ทรงพระราชทาน

พระราโชวาทแก่คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการบริหาร ผู้ร่วมสนองพระราชด าริ และผู้ที่เฝ้า
ทูลละอองพระบาทในการประชุมประจ าปีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ดังนี้          
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 “ ส่วนส าหรับเรื่องของโรงเรียนนั้น ก็ได้มีประสบการณ์ในการที่ไปเยี่ยมโรงเรียนในภาคต่างๆ 
มาหลายแห่ง ก็เห็นว่าเรื่องที่จะสอนให้นักเรียนหรือให้เด็กมีความรู้และมีความรักในทรัพยากร คือ ความ
รักชาติรักแผ่นดินนี้ก็คือรักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเขา การที่จะให้เขารักษาประเทศชาติหรือรักษาสมบัติ
ของเขานั้น ท าได้โดยก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ถ้าใครไม่รู้จักกันเราก็ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีความ
ผูกพันธ์ต่อกัน แต่ว่าถ้าให้เขารู้จักว่าสิ่งนั้นคืออะไร หรือว่าท างานก็จะรู้สึกชื่นชม และรักหวงแหนในสิ่ง
นั้นว่าเป็นของตน และจะท าให้เกิดประโยชน์ได้ เคยได้แนะน าโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้ไปเยี่ยม ไม่เฉพาะแต่
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ โรงเรียนทั่ว ๆ ไปด้วยว่าเรื่องของนอกจากพืชพรรณแล้ว สิ่งที่มีในธรรมชาติ 
สิ่งที่หาได้งา่ย ๆ นั้นก็อาจจะเป็นอุปกรณ์การสอนในวิชาต่าง ๆ ได้หลายอย่างแม้แต่วิชาศิลปะก็ให้มาวาด
รูปต้นไม้ ก็ไม่ต้องหาของอ่ืนให้เป็นตัวแบบ หรือในเรื่องภาษาไทยการเรียงความก็อาจจะท าให้เรื่องของ
การเขียนรายงาน ท าให้หัดเขียนหนังสือหรืออาจแต่งค าประพันธ์ในเรื่องของพืชเหล่านี้หรือเป็นตัวอย่าง
งานศึกษางานวิทยาศาสตร์และวิชาอ่ืน ๆ ”  

“ นอกจากนั้นในวิชาพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะซึ่งอาจจะช่วยได้ในที่นี้ยังไม่เคยกล่าวคือ เรื่องของ
วิชาการท้องถิ่น ซึ่งก็เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้วที่ว่าจะให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้
ท้องถิ่น นอกจากความรู้ที่เป็นมาตรฐานจากส่วนกลางมาแล้ว แม้แต่ต าราก็มีการส่งเสริมให้ครูอาจารย์ใน
ท้องถิ่นนั้นได้รวบรวมความรู้หรือได้แต่งขึ้นในระยะนี้ ซึ่งเท่าท่ีได้เห็นมาก็มีการศึกษาวิชาการทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม อาชีพท้องถิ่นมาบ้าง แต่ในด้านของธรรมชาตินั้นยังมีค่อนข้างน้อย เท่าท่ีไปแนะน ามาใน
เรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรนั้นได้เสนอว่า ไม่ใช่เป็นเฉพาะที่ว่าจะให้เด็กนักเรียนปลูกป่าหรือว่าให้
อนุรักษ์ดินปลูกหญ้าแฝกอย่างเดียว ก็พยายามจะให้ออกไปดูข้าง ๆ โรงเรียนว่าที่นั่นมีอะไรอยู่ และต้นไม้
นั้นชื่ออะไรเป็นอะไร และพอดีมีประสบการณ์จากการที่ได้เคยออกไปส่งเสริมในเรื่องของโภชนาการ งาน
ในระยะแรก ๆ ที่เริ่มท างานเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ในช่วงนั้นออกไปท างานก็ท างานอย่างค่อนข้างจะเบี้ยน้อย
หอยน้อย คือเงินไม่ค่อยมีต้องออกเอง ก็ไม่มีเงินที่จะส่งเสริมเรื่องเมล็ดพันธุ์ผักหรืออุปกรณ์ที่ใช้มากนัก 
ทุกแห่งที่ไปก็ให้ใช้พืชผักในท้องถิ่นที่พอจะมีอยู่ ผักพ้ืนบ้านผักพ้ืนเมืองหรือของที่เขากินอยู่แล้ว เสริมเข้า
ไปในมื้ออาหารนั้นด้วย เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเพราะได้พบว่ามีพืชพรรณหลายอย่างซึ่งก็ยังไม่เป็นที่
รู้จักกันในส่วนกลางในท้องถิ่นนั้นเขาก็รู้และก็มีชื่อพ้ืนเมือง แตว่่าพอเอาเข้าจริงแม้แต่ชื่อวิทยาศาสตร์ก็
ยังไม่มีใครแน่ใจว่าชื่ออะไร ก็น ามาศึกษา และเวลานี้ก็ได้เห็นว่ามีการศึกษาอย่างกว้างขวาง คือได้ศึกษา
ว่าคุณค่าทางอาหารของผักพ้ืนเมืองเหล่านั้นมีอะไรบ้าง และได้มีการวิเคราะห์พิษภัยของพืชเหล่านั้นไว้
ด้วย เดิมเท่าที่คิดก็ยอมรับว่าไม่ได้คิดเรื่องพิษภัย เพราะเห็นว่าคนรับประทานกันอยู่ประจ ายังมีอายุยืน
อยู่ แต่เห็นว่าจากการวิจัยของนักวิชาการ ก็ได้ทราบว่ามีพืชพ้ืนบ้านบางอย่างที่รับประทานกันอยู่ซึ่งมีพิษ
บ้าง ท าให้เป็นข้อคิดที่ว่าถ้าบริโภคกันในส่วนที่เป็นท้องถิ่นก็อาจจะไม่เป็นพิษภัยมากเพราะว่าในวันนั้น
เก็บผักชนิดนี้ได้ก็น ามาบริโภคอีกวันก็เก็บได้อีกอย่างก็น ามาบริโภค แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นการส่งเสริมเป็น
โครงการขึ้นมา ก็จะมีการขยายพันธุ์เป็นจ านวนมาก และก็รับประทานอย่างนี้ซ้ า ๆ ซาก ๆ ซึ่งจะมี
อันตรายต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่งก็อาจจะเป็นได้ ” 

  
  วันที่ ๑๒  ตุลาคม ๒๕๔๓  ในการประชุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ อาคารสารนิเทศ ๕๐ 
ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงมีพระราชด ารัส ดังนี้  

“โครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนนั้นก็เป็นงานที่สืบเนื่องต่อจากงานอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช  เพ่ิงจะได้เดินทางไปเยี่ยมดูโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในภาคต่างๆ ทั่ว
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ประเทศ ได้เห็นว่าโรงเรียนบางแห่งนั้นมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นมีพืชพันธุ์หลายชนิด  ในวิชาเรียนของนักเรียนที่
จริงตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก ๆ ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมมัธยม ทางครูอาจารย์ ก็มักจะสอนให้นักเรียนศึกษาถึง
โลกของเรา  เรื่องของธรรมชาติ  ฉะนั้นการที่ศึกษาของใกล้ตัว ได้แก่พืชพรรณที่มีอยู่ในธรรมชาติ นั้นก็
เป็นสิ่ง ที่ง่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง  และมีประโยชน์เพ่ิมประสบการณ์แก่นักเรียนในด้านต่าง ๆ ได้ จึงเห็น
ว่างานที่คนในระดับที่เป็นผู้ใหญ่ได้ท าได้ศึกษาในพืชพรรณต่าง ๆ นั้นแม้แต่เด็กระดับเล็กก็น่าจะได้
ประโยชน์ด้วย โรงเรียน บางแห่งก็ตั้งอยู่ในที่ทุรกันดาร แต่ก็ยังมีพืชพรรณต่าง ๆ ขึ้นอยู่ ที่คนอ่ืน ๆ นอก
พ้ืนที่จะเข้าไปศึกษาได้ยาก ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองก็อาจจะมีความรู้นั้นมากกว่าคนอ่ืน  นักเรียนก็
อาจจะเรียนจากผู้ปกครองของนักเรียน เป็นเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าพืชชนิดนี้คืออะไร  แล้วก็ได้
ศึกษาเปรียบเทียบกับวิทยาการสมัยใหม่ที่ครูบาอาจารย์สั่งสอน หรือมีปรากฏในหนังสือ นอกจากนั้น
การศึกษา เรื่องพืชพรรณน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในแง่ต่างๆได้   คนที่ศึกษาเรื่องพืชนั้นก็ได้รับ
ความสุขความสบายใจ  มีความคิดในด้านสุนทรีย์  ด้านศิลปะในแง่ต่างๆ  อาจจะศึกษาหรือใช้เป็น 
อุปกรณ์การศึกษาในหมวดวิชาต่างๆ ทั้งในเรื่อง ของวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ซึ่งครูและนักเรียน 
โรงเรียนได้น ามาปฏิบัติ แต่ละโรงเรียนก็มีความคิดแตกต่างกันไป หรือว่าบางอย่างก็เหมือนกัน บางอย่าง
ก็แตกต่างกัน ก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าทุกโรงเรียนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการมาเสนอผลงาน 
หรือว่าน าผลงานมาบันทึกลงในสื่อต่างๆ  ที่จะสามารถน ามาแลกเปลี่ยนกันได้ จึงเห็นว่าในการจัดงานใน
ลักษณะนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและนักเรียนในโรงเรียนอ่ืนๆ ที่ยังไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการ  ขอแสดงความยินดีด้วยกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล  และโรงเรียนที่สามารถรักษามาตรฐาน
ของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเอาไว้ได้  พวกท่ีรักษามาตรฐานไว้ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจไปเพราะการ
ที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานก็ไม่ใช่ของที่ง่าย   และโรงเรียนที่อยู่ในลักษณะต่าง ๆ ก็
อาจจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานในด้านนี้ได้อย่างเต็มที่ทุกแห่ง  ก็ถ้ามีความพยายามได้ก็ขอให้พยายาม
ต่อไป  แต่ว่าถ้ามีกิจกรรมในด้านอ่ืนที่เร่งด่วนกว่า   ท าไม่ได้ ก็ไม่ต้องเสียใจที่ไม่ได้รางวัล หวังว่า
การศึกษาเท่าท่ีปฏิบัติมาก็จะปฏิบัติต่อไปในอนาคต มีประโยชน์ในการที่จะได้เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ
ที่นักเรียนจะต้องศึกษาต่อไปในระดับสูง หรือว่าเพ่ิมพูนความรู้ต่างๆ ในด้านวิชาชีพ  ซึ่งนักเรียนก็อาจจะ
น าไปประกอบอาชีพได้ต่อไป  ยกตัวอย่างเช่น มีนักเรียนบางโรงเรียนที่ศึกษาในด้านของการเขียนภาพ
ทาง วิทยาศาสตร์ นั่นก็จะใช้เป็นอาชีพในอนาคตเป็นต้น หวังว่าทุกคนคงได้รับประโยชน์ในการมาร่วม
ประชุมในครั้งนี ้ ทั้งครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องมีความสุขสวัสดีทั่วกัน ” 

 
จากพระราชด าริ และพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน

เรื่องของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โรงเรียนพัฒนาวิทยาเล็งเห็นถึงความส าคัญ จึงได้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ 
เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในปี พ.ศ. 2557  ได้รับเลขสมาชิก ๗ – ๑๒๑๓๐ - ๐๐๕  
โดยมีปณิธานอันแน่วแน่ในการน้อมน ากิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเป็นกิจกรรมสร้างจิตส านึกให้เยาวชนตลอดจนบุคคลทั่วไป ให้เข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของ
พันธุกรรมพืช รู้จักหวงแหน รู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เกิดความปิติที่จะท าการอนุรักษ์      
มาปฏิบัติ ซึ่งมีความส าคัญต่อการจัดการ การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างเหมะสม
สืบไป   
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งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นการอิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมีการรวบรวม
พรรณไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ที่มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่าง
พรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีการรวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกในโรงเรียน และมีการบันทึก 
รายงาน ข้อมูลที่สืบค้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มีมุมส าหรับศึกษาค้นคว้า มีการน าไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อ
การเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ โดยด าเนินงานสอดคล้องกับท้องถิ่น สอดคล้องกับงานปกติในเรื่องของ
การเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
1.3 ข้อมูลสถำนศึกษำ 

๑. ที่ตั้ง 
    โรงเรียนพัฒนาวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕๕/๖๐๐ หมู่ ๑๕ ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา  จังหวัด

ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๙๙๕-๐๓๖๗   โทรสาร ๐-๒๕๓๒-๒๘๙๐ 
 

ภำพที่ 1 แผนที่โรงเรียนพัฒนำวิทยำ 

 

 
๒. ประวัติความเป็นมา 

    โรงเรียนพัฒนาวิทยาเดิมใช้ชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลพัฒนา ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2527  โดยห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดอนุบาลพัฒนา เปิดท าการสอนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา มีนายประพันธ์  
ภัทรประสิทธิ์ และนายสง่า เลาจริยกุล ด ารงต าแหน่งผู้จัดการและลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ระยะแรก
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จัดสอนในระดับอนุบาล ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ได้ขออนุญาตเปิดสอนระดับประถมศึกษา และได้เปลี่ยน
ชื่อจากโรงเรียนอนุบาลพัฒนา มาเป็น “ โรงเรียนพัฒนาวิทยา ” มีผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ดังนี้  

 

ตำรำงท่ี 1 ผู้บริหำรโรงเรียนพัฒนำวิทยำตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. ผู้แทนผู้รับใบอนุญำต ครูใหญ่/ผู้อ ำนวยกำร ผู้จัดกำร 

2527 - 2530 นางวนิดา  เลาจริยกุล   นางมาลี  สุวภิรมย์โชติ   นางวนิดา    เลาจริยกุล   

2530 - 2532 นางวนิดา  สุวภิรมย์โชติ   นางสาวบุษบา งามศิลป์   นางวนิดา   สุวภิรมย์โชติ   

2533 - 2535 นางวนิดา  สุวภิรมย์โชติ   นางเกยูร  ตัถยาธิคม   นางวนิดา   สุวภิรมย์โชติ   

2535 - 2536 นายศิริ    สิรินธรานนท์ นางเกยูร  ตัถยาธิคม   นายศิริ    สิรินธรานนท์ 

2537 - 2549 นายสุเมธ  สุวภิรมย์โชติ    นางเกยูร  ตัถยาธิคม   นายสุเมธ    สุวภิรมย์โชติ    

2549 - 2551 นายประพันธ์  ภัทรประสิทธิ์   นางเกยูร  ตัถยาธิคม  นายพิชิต    เพ็ญประภา   

2552 - 2554 นายประพันธ์  ภัทรประสิทธิ์     นางเกยูร  ตัถยาธิคม นางเกยูร    ตัถยาธิคม 

พ.ค. 2555 นายประพันธ์  ภัทรประสิทธิ์     นางปราณี  ไชยานุกิจ นายอานุภาพ  นันทพันธ์ 

พ.ย. 2555 นายประพันธ์  ภัทรประสิทธิ์     นางวิจิตรา  ค ายัง นายทรงกลด  พุฒิกมลกุล 

เม.ย. 2558 -
ปัจจุบัน 

นายประพันธ์  ภัทรประสิทธิ์     นางสาวรพีพรรณ แผนดี นางทิพวรรณ  เพิ่มวรฉัตร 

 
๓. ข้อมูลบุคลากร 
    ผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวรพีพรรณ  แผนดี  ครู จ านวน ๓๐ คน  ผู้ช่วยครู จ านวน ๔ 

คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน ๔ คน และนักการภารโรง จ านวน ๑๐ คน รวม 48 คน 
 
๔. ข้อมูลนักเรียน 
    ปีการศึกษา ๒๕๕๘  มีนักเรียนทั้งหมด จ านวน ๔๖7 คน 

 
 
 



๗ 
 

 
 

กำรบริหำรและกำรจัดกำร งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
 
โรงเรียนพัฒนาวิทยา มีการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โดยจัดการ

ประชุมวางแผนร่วมกันกับคณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน คณะครู และนักเรียนทุกคน เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ของการด าเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีการวางแผนการบริหารและการจัดการ 
ตั้งแต่จัดท าโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน การออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมด าเนินงาน  การประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานและมอบหมายงานจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน เพ่ือน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และทุกระดับชั้น
เรียน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความรัก หวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์พรรณไม้อย่างยั่งยืนต่อไป 

โรงเรียนพัฒนาวิทยา ด าเนินงานด้านการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
อย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
      ๑. โรงเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๑.๑ มีการประชุมคณะคร ูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังโรงเรียน เพ่ือให้ความรู้ 
เกี่ยวกับเป้าหมาย และนโยบายของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๑.๒ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพ่ือให้ค าแนะน า ปรึกษาหารือ 
ช่วยเหลือ และวางแผนการด าเนินงานร่วมกับโรงเรียน 

๑.๓ มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ        เพ่ือร่วมกันวางแผนและด าเนินงานตามแผน ติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานผล
การด าเนินงานของนักเรียนแต่ละระดับชั้นเป็นระยะ ๆ ตลอดปีการศึกษา 

๑.๔ มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือชี้แจงแนวทางในการด าเนินงาน งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพ่ือให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

 
 
 
 

 
 



๘ 
 

 
 

 
 

๑.๑ โรงเรียน และชุมชนมีสว่นร่วม 
ในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

 

๑) รายงานการประชุม 
 วาระการประชุมเรื่องเกี่ยวกับงานสวน    
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

     รายชื่อ ลายมือชื่อ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
คณะผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการด าเนินงาน 

      งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

๒) หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม 
      บันทึกการประชุม 
      ภาพถ่าย 

 
 
 
 
 



๙ 
 

 
 

1) รำยงำนกำรประชุม 

 
ตารางที่ 2 สรุปจ านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 

ล ำดับ 
 

กำรประชุม 

จ ำนวน (ครั้ง) 

ปีกำรศึกษำ 2558 

1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 2 

2 คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย 2 

3 คณะผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 12 

4 คณะกรรมการด าเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 189 

 รวม 205 
 

 
โรงเรียนพัฒนาวิทยา  ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในด้านที่ ๑ การบริหารและการจัดการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียน
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน บุคลากร และคณะบุคคลต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมวางแผนการบริหาร
และจัดการจากคณะกรรมการ จ านวน ๔ คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จ านวน ๒ 
ครั้ง  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย จ านวน ๒ ครั้ง คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 12 ครั้ง และคณะกรรมการด าเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จ านวน 189 ครั้ง       
(ท้ังการประชุมที่เป็นทางการและไม่ทางการ) รวมจ านวนครั้งในการประชุมในแต่ละปี ของกรรมการชุด
ต่าง ๆ ทั้งสิ้น 205 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 

ตารางที่ 3 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 
 

 

 
 

ตารางที่ 4 การประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา 2558 
 

 

 
กำรประชุม 

 
วันที่ สถำนที ่ วำระกำรประชุม 

การประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 
2/2558 

 4 พ.ค.2558 ห้องประชุมบริษัท
ดอนเมืองพัฒนา 
จ ากัด (ชั้น 2) 

เรื่องแจ้งเพ่ือทราบและ
พิจารณา 
-การเสนอเพ่ือรับการประเมิน
การด าเนินงาน งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และแจ้ง
การแต่งตั้งที่ปรึกษาการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

การประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 
3/2558 

12 พ.ย.2558 ห้องประชุมบริษัท
ดอนเมืองพัฒนา 
จ ากัด (ชั้น 2) 

แจ้งเพ่ือทราบ 
-การจัดการเรียนรู้งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-แจ้งผลการด าเนินงานงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนด้านที่ 1 
ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 5 
องค์ประกอบ   
ด้านที่ 4 ความถูกต้องทาง
วิชาการ   

 
กำรประชุม 

 
วันที่ สถำนที ่ วำระกำรประชุม 

การประชุม
คณะกรรมการผู้ปกครอง
เครือข่าย ครั้งที่  
1 /2558 

 23 พ.ค.2558 ห้องประชุมชั้นลอย เรื่องแจ้งเพ่ือทราบและพิจารณา 
-การเสนอเพ่ือรับการประเมินการ
ด าเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน และแจ้งการแต่งตั้งที่
ปรึกษาการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 



๑๑ 
 

 
 

 

ตารางที่ 5 การประชุมคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา 2558 
 

 

 
กำรประชุม 

 
วันที่ สถำนที ่ วำระกำรประชุม 

การประชุม
คณะกรรมการผู้ปกครอง
เครือข่าย ครั้งที่  
2 /2558 

21 มิ.ย.2558 ห้องประชุมชั้นลอย แจ้งเพ่ือทราบ 
-การจัดการเรียนรู้งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-แจ้งผลการด าเนินงานงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนด้านที่ 1 
ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 5 
องค์ประกอบ   
ด้านที่ 4 ความถูกต้องทาง
วิชาการ   

กำรประชุม วันที่ สถำนที่ 
 

วำระกำรประชุม 
 

การประชุมคณะครู
และบุคลากรโรงเรียน 
ครั้งที่  1/2558 

6 พ.ค. 2558 ห้องประชุมชั้นลอย เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
-การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
-การด าเนินงานความถูกต้องทาง
วิชาการของงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
-การจัดท าแผนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

การประชุมคณะครู
และบุคลากรโรงเรียน 
ครั้งที่  2/2558 

29 พ.ค. 
2558 

ห้องประชุมชั้นลอย เรื่องเพ่ือพิจารณา  
-การวางแผนการบริหารและ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
-การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน   
 
 



๑๒ 
 

 
 

 

 

 
กำรประชุม 

 
วันที่ สถำนที่ วำระกำรประชุม 

   -การเขียนแผนงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน รวมกับแผนงานประจ าปี
ของโรงเรียน 
-การจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

การประชุมคณะครู
และบุคลากรโรงเรียน 
ครั้งที่  3/2558 

30 มิ.ย.2558 ห้องประชุมชั้นลอย เรื่องสืบเนื่อง 
-การจัดท าแผนการเรียนรู้บูรณางาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
-การจัดท าใบความรู้เรื่องพืชศึกษา
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

การประชุมคณะครู
และบุคลากรโรงเรียน 
ครั้งที่  4/2558 

29 ก.ค.2558 ห้องประชุมชั้นลอย - ติดตามผลการด าเนินงานงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนด้านที่ 1 
-ติดตามการด าเนินงานด้านที่ 2 การ
ด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ 

การประชุมคณะครู
และบุคลากรโรงเรียน 
ครั้งที่  5/2558 

7 ส.ค.2558 ห้องประชุมชั้นลอย -ติดตามผลการด าเนินงานด้านที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 
 

การประชุมคณะครู
และบุคลากรโรงเรียน 
ครั้งที่  6/2558 

28 ส.ค.2558 ห้องประชุมชั้นลอย -ติดตามผลการด าเนินงานด้านที่ 4 
ความถูกต้องทางวิชาการ 
-ติดตามผลการด าเนินงานการ
ด าเนินงานฝ่ายการเงิน 

การประชุมคณะครู
และบุคลากรโรงเรียน 
ครั้งที่  7/2558 

25 ก.ย.2558 ห้องประชุมชั้นลอย -ติดตามผลการด าเนินงานงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้านที่ 1 
-ติดตามการด าเนินงาน ด้านที่ 2 
การด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ 
-ติดตามผลการด าเนินงาน ด้านที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 
ติดตามผลการด าเนินงาน ด้านที่ 4 
ความถูกต้องทางวิชาการ 
-ติดตามผลการด าเนินงานการ
ด าเนินงานฝ่ายการเงิน 



๑๓ 
 

 
 

 

 
กำรประชุม 

 
วันที่ สถำนที่ วำระกำรประชุม 

การประชุมคณะครู
และบุคลากรโรงเรียน 
ครั้งที่  8/2558 

29 ต.ค.2558 ห้องประชุมชั้นลอย -ติดตามผลการด าเนินงานงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนด้านที่ 1 
-ติดตามการด าเนินงานด้านที่ 2 การ
ด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ 

การประชุมคณะครู
และบุคลากรโรงเรียน 
ครั้งที่  9/2558 

27 พ.ย.2558 ห้องประชุมชั้นลอย การด าเนินงานองค์ประกอบที่  1 
การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ 
-ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อและศึกษา
ข้อมูลพ้ืนบ้าน (ก.7-003 หน้า 1) 

การประชุมคณะครู
และบุคลากรโรงเรียน 
ครั้งที่  10/2558 

25 ธ.ค.2558 ห้องประชุมชั้นลอย การด าเนินงานองค์ประกอบที่  1 
การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ 
-ท าผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้ 
- การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ 
-ศึกษาและบันทึกลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ 
(ก.7-003 หน้า 1) 

การประชุมคณะครู
และบุคลากรโรงเรียน 
ครั้งที่  11/2558 

25 ม.ค.2559 ห้องประชุมชั้นลอย การด าเนินงานองค์ประกอบที่  1 
การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ 
-บันทึกภาพหรือวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์ 
-ท าตัวอย่างพรรณไม้ (แห้ง/ดอง/
เฉพาะ/ส่วน) 
-เปรียบเทียบข้อมูลพรรณไม้ (ก.7-
003 หน้า 8) กับเอกสาร  
หน้า 9-10 

การประชุมคณะครู
และบุคลากรโรงเรียน 
ครั้งที่  12/2558 

26 ก.พ.2559 ห้องประชุม
โรงเรียน 

การด าเนินงานองค์ประกอบที่  1 
การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ 
-จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ 
-ท าร่างป้ายชื่อทะเบียนพรรณไม้
สมบูรณ์ 
-ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ
ด้านพฤกษศาสตร์ 
- สรุปผลการด าเนินงาน 



๑๔ 
 

 
 

ตารางที่ 6 การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ส่วนที่เป็นทางการ) 
             ปีการศึกษา  2558 

 

 

 
กำรประชุม 

 
วันที่ สถำนที่ วำระกำรประชุม 

การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 
1/2558 

15 พ.ค.2558 ห้องประชุมชั้นลอย -การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเพ่ือรองรับการประเมิน 
-แต่งตั้งกรรมการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เพ่ือรองรับ
การประเมิน 

การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 
2/2558 

22 พ.ค.2558 ห้องประชุมชั้นลอย การด าเนินงานองค์ประกอบที่  1 
การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ 
-ก าหนดพ้ืนที่ศึกษา 
-ส ารวจพรรณไม้ในเขตพ้ืนที่ศึกษา 

การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 
3/2558 

26 มิ.ย.2558 ห้องประชุมชั้นลอย การด าเนินงานองค์ประกอบที่  1 
การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ 
-ท าและติดป้ายรหัสประจ าต้น 
-ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อและศึกษา
ข้อมูลพ้ืนบ้าน(ก.7-003 หน้า 1) 

การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 
4/2558 

10 ก.ค.2558 ห้องประชุมชั้นลอย การด าเนินงานองค์ประกอบที่  1 
การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ 
-ท าผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้ 
-ท าร่างป้ายชื่อทะเบียนพรรณไม้
สมบูรณ์ 

การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 
5/2558 

3 ก.ค.2558 ห้องประชุมชั้นลอย การด าเนินงานองค์ประกอบที่  1 
การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ 
-ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ
ด้านพฤกษศาสตร์ 
-ท าป้ายชื่อทะเบียนพรรณไม้สมบูรณ์ 

การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 
6/2558 

17 ก.ค.2558 ห้องประชุมชั้นลอย การด าเนินงานองค์ประกอบที่ 2 
การรวบรวมพรรณไม้สมบูรณ์เข้า
ปลูกในโรงเรียน 
-ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิมและ
ศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้ 
-ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ 



๑๕ 
 

 
 

 
กำรประชุม 

 
วันที่ สถำนที่ วำระกำรประชุม 

การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 
7/2558 

29 ก.ค.2558 ห้องประชุมชั้นลอย การด าเนินงานองค์ประกอบที่ 2 
การรวบรวมพรรณไม้สมบูรณ์เข้า
ปลูกในโรงเรียน 
-พิจารณาคุณและสุนทรียภาพของ
พรรณไม้ 
-ก าหนดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 
-ก าหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก 

การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 
8/2558 

7 ส.ค.2558 ห้องประชุมชั้นลอย การด าเนินงานองค์ประกอบที่ 2 
การรวบรวมพรรณไม้สมบูรณ์เข้า
ปลูกในโรงเรียน 
-ท าผังภูมิทัศน์ 
-จัดหาพรรณไม้วัสดุปลูก 
-การปลูก และดูแลรักษา 

การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 
9/2558 

14 ส.ค.2558 ห้องประชุมชั้นลอย การด าเนินงานองค์ประกอบที่ 3 
การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ 
-การศึกษาพรรณไม้ในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน (ก.7-003) 
ครบตามทะเบียนพรรณไม้ 
-การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ 

การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 
10/2558 

28 ส.ค.2558 ห้องประชุมชั้นลอย การด าเนินงานองค์ประกอบที่ 4การ
รายงานผลการเรียนรู้ 
-รวบรวมผลการเรียนรู้ 
-คัดแยกสาระส าคัญ และจัดให้เป็น
หมวดหมู่ 

การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 
11/2558 

4 ก.ย.2558 ห้องประชุมชั้นลอย การด าเนินงานองค์ประกอบที่ 4การ
รายงานผลการเรียนรู้ 
-สรุปและเรียบเรียง 
-เรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงาน 
-ก าหนดรูปแบบการเขียนรายงาน 

การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 
12/2558 

18 ก.ย.2558 ห้องประชุมชั้นลอย การด าเนินงานองค์ประกอบที่ 4การ
รายงานผลการเรียนรู้ 
-เรียนรู้วิธีการรายงานผล 
-ก าหนดวิธีการรายงานผล 



๑๖ 
 

 
 

 
กำรประชุม 

 
วันที่ สถำนที่ วำระกำรประชุม 

การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 
13/2558 

30 ก.ย.2558 ห้องประชุมชั้นลอย การด าเนินงานองค์ประกอบที่ 5 
การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
-การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
บูรณาการสู่การเรียนการสอน 
-การเผยแพร่องค์ความรู้ 

การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 
14/2558 

2 ต.ค.2558 ห้องประชุมชั้นลอย การด าเนินงานองค์ประกอบที่5 
การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
-จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ 
-การใช้ การดูแลรักษา และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 

การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 
15/2558 

29 ต.ค.2558 ห้องประชุมชั้นลอย การด าเนินงานการเรียนรู้พืชศึกษา 
“พืชศึกษา” 
-การจัดการเรียนรู้พืชศึกษา-การ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละ
เรื่อง แต่ละส่วนขององค์ประกอบ
ย่อยของพืชศึกษาและน าข้อมูลมา
เปรียบเทียบความแตกต่างในแต่ละ
เรื่องในชนิดเดียวกัน 

การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 
16/2558 

13 พ.ย.2558 ห้องประชุมชั้นลอย การด าเนินงานการเรียนรู้พืชศึกษา 
“กระเจี๊ยบแดง” 
-การด าเนินการศึกษา เรื่อง ราก / 
ล าต้น 

การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 
17/2558 

27 พ.ย.2558 ห้องประชุมชั้นลอย การด าเนินงานการเรียนรู้พืชศึกษา 
“กระเจี๊ยบแดง” 
-การด าเนินการศึกษา เรื่อง ใบ/ราก 

การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 
18/2558 

11 ธ.ค.2558 ห้องประชุมชั้นลอย การด าเนินงานการเรียนรู้พืชศึกษา 
“กระเจี๊ยบแดง” 
-การด าเนินการศึกษา เรื่อง ดอก/
ผล/เมล็ด 

การประชุม
คณะกรรมการ 

25 ธ.ค.2558 ห้องประชุมชั้นลอย  การด าเนินงานการเรียนรู้พืชศึกษา 
“กระเจี๊ยบแดง” 
-การจัดการเรียนรู้พืชศึกษา 



๑๗ 
 

 
 

 
กำรประชุม 

 
วันที่ สถำนที่ วำระกำรประชุม 

ด าเนินงาน ครั้งที่ 
19/2558 

  -การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แต่
ละเรื่อง แต่ละส่วนขององค์ประกอบ
ย่อยของพืช 

การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 
20/2558 

15 ม.ค.2559 ห้องประชุมชั้นลอย การด าเนินงานการเรียนรู้พืชศึกษา 
“กระเจี๊ยบแดง” 
-ศึกษาและน าข้อมูลมาเปรียบเทียบ
ความแตกต่างในแต่ละเรื่องในชนิด
เดียวกัน 
-การด าเนินการศึกษา เรื่อง ราก/ล า
ต้น 

การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 
21/2558 

29 ม.ค.2559 ห้องประชุมชั้นลอย การด าเนินงานการเรียนรู้พืชศึกษา 
“กระเจี๊ยบแดง” 
-ศึกษาและน าข้อมูลมาเปรียบเทียบ
ความแตกต่างในแต่ละเรื่องในชนิด
เดียวกัน 
-การด าเนินการศึกษา เรื่อง ใบ/ดอก 

การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 
22/2558 

12 ก.พ.2559 ห้องประชุมชั้นลอย การด าเนินงานการเรียนรู้พืชศึกษา 
“กระเจี๊ยบแดง” 
-ศึกษาและน าข้อมูลมาเปรียบเทียบ
ความแตกต่างในแต่ละเรื่องในชนิด
เดียวกัน 
-การด าเนินการศึกษา เรื่อง ผล/เมลด็ 

การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 
23/2558 

26 ก.พ.2559 ห้องประชุมชั้นลอย การด าเนินงานการเรียนรู้พืชศึกษา 
“กระเจี๊ยบแดง” 
การจัดการเรียนรู้พืชศึกษา 

การประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 
24/2558 

11 มี.ค.2559 ห้องประชุมชั้นลอย การด าเนินงานการเรียนรู้พืชศึกษา 
“กระเจี๊ยบแดง” 
-การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แต่
ละเรื่อง แต่ละส่วนขององค์ประกอบ
ย่อยของพืชศึกษาและน าข้อมูลมา
เปรียบเทียบความแตกต่างในแต่ละ
เรื่องในชนิดเดียวกัน 



๑๘ 
 

 
 

- วาระการประชุมของแต่ละคณะกรรมการในปีการศึกษา 2558 

 

- วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

 
 

- วาระการประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

 
 

- วาระการประชุมคณะผู้บริหาร คร ูและบุคลากรโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

 
 

- - วาระการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 
 

- รายชื่อ ลายมือชื่อ คณะกรรมการส่วนต่าง ๆ ปีการศึกษา 2558 

 
ตารางที่ 7 สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

ล ำดับ รำยกำรประชุม 
จ ำนวน/คน 

ปีกำรศึกษำ 2558 

1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 15 

2 คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย 24 

3 คณะผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 96 

4 คณะกรรมการด าเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 512 

 รวม 647 

 
การประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงานกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ด้านที่ ๑ การบริหารและการจัดการ ในแต่ละคณะ           
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  จ านวน 15 คน คณะกรรมการ
ผู้ปกครองเครือข่าย จ านวน 24 คน  คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียน จ านวน 96  คน และ
คณะกรรมการด าเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จานวน 512 คน (ทั้งที่ประชุมอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ)  รวมทั้งสิ้น  647 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 
 

 
- รายชื่อ ลายมือชื่อ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ครั้งที่ 3/2558 

 

 

 



๒๔ 
 

 
 

 

- รายชื่อ ลายมือชื่อ คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย  ครั้งที่ 1/2558 
 
 

 



๒๕ 
 

 
 

 

 - รายชื่อ ลายมือชื่อ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียน  ครั้งที ่1/2558  
 

 



๒๖ 
 

 
 

 

 
 
 
 



๒๗ 
 

 
 

- รายชื่อ ลายมือชื่อ คณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ครั้งที่ 1/2558 
 

 



๒๘ 
 

 
 

2) หลักฐำนที่แสดงถึงกำรมีส่วนร่วม  
 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนพัฒนำวิทยำ 
ครั้งที ่2/2558 

วันที่ 4 พฤษภำคม 2558 เวลำ 10.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมบริษัทดอนเมืองพัฒนำ จ ำกัด ชั้น 2 

-------------------------------------- 
ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ 

ไม่มี 
ระเบียบวำระท่ี 2 รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน ครั้งที่ 1/2558 
 ที่ประชุมมีมติ รับรอง 
ระเบียบวำระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี 
ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องแจ้งเพื่อทรำบและพิจำรณำ 
4.1 รำยงำนประจ ำปี (SAR) ปีกำรศึกษำ 2557 

โรงเรียนได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ ครบทุก 4 แผนงาน มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  ปีการศึกษา 2557 ระดับการศึกษาปฐมวัยมีระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ทุกมาตรฐาน ส่วนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 4 มาตรฐาน ดีเยี่ยม 
11 มาตรฐาน  
4.2 ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2557 ของนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6   

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียน 
ระดับชั้น ป.6  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระและมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ (สังกัดเอกชน) 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ (สังกัด
เอกชน)  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้   
4.3 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558-2560  
         โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2560 ประกอบด้วยโครงการ
ในการพัฒนา จ านวน 5 แผนพัฒนา ได้แก่ แผนพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัย แผนพัฒนาบุคลากร การสร้างขวัญและก าลังใจ และการป้องกันภัยธรรมชาติ 
แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอน   
4.4 แผนปฏิบัติกำรและงบประมำณ  ประจ ำปี 2558  

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ  ประจ าปี 2558 ประกอบด้วยโครงการ จ านวน 5 แผนพัฒนา  



๒๙ 
 

 
 

ได้แก่  แผนพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย  แผนพัฒนา
บุคลากร การสร้างขวัญและก าลังใจ และการป้องกันภัยธรรมชาติ  แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาและ
สนับสนุนการเรียนการสอน   
4.5 กำรเสนอเพื่อรับกำรประเมินกำรด ำเนินงำน งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

โรงเรียนสมัครเข้าร่ วมโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ              
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้รู้คุณค่าและ
ประโยชน์ของพรรณไม้ในโรงเรียนและท้องถิ่น ซึ่งจะด าเนินการในปีการศึกษา 2558  
 โรงเรียนมีการเสนอเพ่ือรับการประเมินการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งได้
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นคณะกรรมการที่
ปรึกษา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และคณะกรรมการ
ด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลำ 12.00 น. 
 
 
 

..................................................ผู้จดรายงานการประชุม  
                                                   (  นางสาวภณิตา      นิ่มชูชีพ  )                                              

 
 
 

..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม                      
                                                    (  นางสาวรพีพรรณ  แผนดี   )  
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนพัฒนาวิทยา    
       
                   
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 
 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย 

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรผู้ปกครองเครือข่ำย 
โรงเรียนพัฒนำวิทยำ ครั้งที่ 1/2558 

วันที่ 23 พฤษภำคม 2558 เวลำ 11.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนำวิทยำ (ชั้น 2) 

-------------------------------------- 
ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ 

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและแจ้งบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองเครือข่าย 
ระเบียบวำระท่ี 2 รับรองรำยงำนกำรประชุม 
   ไม่มี 
ระเบียบวำระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี 
ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องแจ้งเพื่อทรำบและพิจำรณำ 
4.1 คณะกรรมกำรเครือข่ำย ปีกำรศึกษำ 2558 
 โรงเรียนคัดเลือกประธานคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ปีการศึกษา 2558 เพ่ือสนับสนุนงาน
โรงเรียน 
4.2 โครงกำรเยำวชนสัมพันธ์ ปีกำรศึกษำ 2558 

โครงการเยาวชนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นโครงการดีเด่นของประเทศไทย โดยทางโรงเรียนประสานงาน
กับทีมวิทยากรกองบัญชาการต ารวจนครบาล  
4.3 โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ   

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับกับผู้ปกครองเครือข่าย 
คือ การจัดกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
4.4 กำรเสนอเพื่อรับกำรประเมินกำรด ำเนินงำน งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ กิจกรรม
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งจะด าเนินการในปี
การศึกษา 2558 ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยผลักดันร่วมกับโรงเรียน 
ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ไม่มี 
     เลิกประชุมเวลำ 12.00 น. 
 
 
 

........................................ผู้จดรายงานการประชุม     .......................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม                      
(นางสาวภณิตา      นิ่มชูชีพ)                               (นางสาวรพีพรรณ  แผนดี)  
                                                                         ผู้อ านวยการ   

 



๓๑ 
 

 
 

- บันทึกการประชุม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียน 
 

รำยงำนกำรประชุมคณะครู บุคลำกรโรงเรียน 
โรงเรียนพัฒนำวิทยำ ครั้งที่ 1/2558 

วันที่ 6 พฤษภำคม 2558 เวลำ 13.00-14.30 น. 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนำวิทยำ (ชั้น 2) 

-------------------------------------- 
ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ 
  การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับหมาย 
ระเบียบวำระท่ี 2 รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 12 วันที่ 22 เมษำยน 2558 
  ที่ประชุมมีมติ รับรอง 
ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทรำบและพิจำรณำ 
3.1 ค ำสั่งคณะกรรมกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ  

ประธานฯ แจ้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน งานพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ปีการศึกษา 2558 
3.2 กำรด ำเนินงำนควำมถูกต้องทำงวิชำกำรของงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ด้ำนที่ 4  

- การด าเนินงานด้านความถูกต้องทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการจะต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ของแต่ละค าสั่ง แตล่ะองค์ประกอบ ซึ่งการด าเนินการขั้นแรกของการส่งข้อมูลเพื่อรับการประเมิน ได้แก่  

- ทะเบียนพรรณไม้    - ป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์  
- การศึกษาพรรณไม้    - ภาพตัวอย่างพรรณไม้ดองและแห้ง  

3.3 กำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับงำนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
- ฝ่ายวิชาการ ได้ชี้แจงการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับงานพฤกษศาสตร์

โรงเรียน โดยให้ครูวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางให้สอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี 
 เลิกประชุมเวลำ 14.30 น. 
 
 

............................................ผู้จดรายงานการประชุม  .....................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม                      
(นางสาวศรัณยา    ปาริมา)                                (นางสาวรพีพรรณ  แผนดี)  
                                                                         ผู้อ านวยการ 

 

 



๓๒ 
 

 
 

- บันทึกการประชุม คณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนพัฒนำวิทยำ ครั้งที่ 1/2558 

วันที่ 15 พฤษภำคม 2558 เวลำ 09.00-11.00 น. 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนำวิทยำ (ชั้น 2) 

-------------------------------------- 
ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ 
1.1 กำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนเพื่อรองรับกำรประเมิน 

ประธานฯ แจ้งการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา 2558 เพ่ือรองรับการ
ประเมิน ซึ่งคณะท างานต้องศึกษางานตามองค์ประกอบต่างๆ  5 องค์ประกอบ  
ระเบียบวำระท่ี 2 รับรองรำยงำนกำรประชุม 
  ไม่มี 
ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ 
3.1 กำรแต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  
      ประธานฯ แจ้งรายนามคณะกรรมการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3 ค าสั่ง ได้แก่  
  1.  คณะกรรมการด า เนินงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน  4  ด้ าน  ประกอบด้วย                            
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา (คณะกรรมการบริหารโรงเรียน)  2. คณะกรรมการอ านวยการ                        
3. คณะกรรมการ การบริหารและจัดการ  จ านวน  14   คน  4. คณะกรรมการ การด าเนินงาน                
5  องค์ประกอบ  จ านวน  25  คน 5. คณะกรรมการ ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน  จ านวน 16 คน         
6. คณะกรรมการ ด้านที่ 4 ความถูกต้องด้านวิชาการ  จ านวน 19 คน 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน  5  องค์ประกอบ  ได้แก่  
2.1 คณะกรรมการด าเนินงาน  องค์ประกอบที่ 1  การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้  
   - คณะกรรมการด าเนินงาน  การก าหนดพื้นท่ีการศึกษา  จ านวน 8  คน 
   - คณะกรรมการด าเนินงาน  ส ารวจพรรณไม้ในพ้ืนที่ศึกษา  จ านวน 20 คน  
   - คณะกรรมการท าและติดป้ายรหัสประจ าต้น  จ านวน 12 คน 
   - คณะกรรมการตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อและศึกษาข้อมูลพรรณไม้ (ก.7-003 หน้า 1) จ านวน 

17 คน 
   - คณะกรรมการจัดท าผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้  จ านวน 10 คน 
   -  คณะกรรมการศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ (ก.7-003 หน้า 2 - 7) จ านวน 

21 คน 
   - คณะกรรมการบันทึกภาพหรือการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ จ านวน 16 คน 
   - คณะกรรมการท าตัวอย่างพรรณไม้ (แห้ง/ ดอง/เฉพาะส่วน) จ านวน 9 คน 
   - คณะกรรมการเปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป (ก.7-003 หน้า 8) กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร

แล้วบันทึกใน ก.7-003 หน้า 9 – 10 จ านวน 20 คน 
   - คณะกรรมการจัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ (ก.7-005) จ านวน 9 คน 
   - คณะกรรมการท าร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์  จ านวน 16  คน 



๓๓ 
 

 
 

   - คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์  จ านวน 12 คน 
   - คณะกรรมการท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์  จ านวน  12  คน 
2.2 คณะกรรมการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน 
    - คณะกรรมการศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิมและศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้  จ านวน  

14  คน 
    - คณะกรรมการส ารวจศึกษาวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่  จ านวน 12 คน 
   - คณะกรรมการพิจารณาคุณและสุนทรียภาพของพรรณไม้  จ านวน 19 คน 
   - คณะกรรมการก าหนดการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี จ านวน 19  คน 
   - คณะกรรมการก าหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก  จ านวน 15  คน 
   - คณะกรรมการ ท าผังภูมิทัศน์  จ านวน 12  คน 
   - คณะกรรมการ จัดหาพรรณไม้วัสดุปลูก  จ านวน  8  คน 
   - คณะกรรมการการปลูกและดูแลรักษา  จ านวน 10  คน 
   - คณะกรรมการ ศึกษาคุณประโยชน์ของพืชพรรณที่ปลูกออกแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

จ านวน 12 คน 
2.3 คณะกรรมการ การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ  จ านวน 20  คน 
2.4 คณะกรรมการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้ 
    - คณะกรรมการ  รวบรวมผลการเรียนรู้  จ านวน 20 คน 
    - คณะกรรมการ คัดแยกสาระสาคัญและจัดให้เป็นหมวดหมู่   จ านวน 20 คน 
    - คณะกรรมการ สรุปและเรียบเรียง  จ านวน 18 คน 
    - คณะกรรมการ  เรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงาน  จ านวน 20  คน 
    - คณะกรรมการ ก าหนดรูปแบบการเขียนรายงาน จ านวน 20 คน 
    - คณะกรรมการ เรียนรู้วิธีการรายงานผล  จ านวน 20  คน 
    - คณะกรรมการ ก าหนดวิธีการรายงานผล  จ านวน 20  คน 
2.5 คณะกรรมการ การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
   - คณะกรรมการ การน างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน จ านวน 

20  คน 
   - คณะกรรมการ การเผยแพร่องค์ความรู้  จ านวน 14 คน 
   - คณะกรรมการ การจัดสร้างแหล่งเรียนรู้   จ านวน 10 คน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พืชศึกษา (กระเจี๊ยบ) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   - คณะกรรมการด าเนินการศึกษา  เรื่องราก  จ านวน 8  คน 
   - คณะกรรมการด าเนินการศึกษา  เรื่องล าต้น จ านวน 8  คน 
   - คณะกรรมการด าเนินการศึกษา  เรื่องใบ จ านวน 8  คน 
   - คณะกรรมการด าเนินการศึกษา  เรื่องดอก จ านวน 8  คน 
   - คณะกรรมการด าเนินการศึกษา  เรื่องผล  จ านวน 8  คน 
   - คณะกรรมการด าเนินการศึกษา  เรื่องเมล็ด จ านวน 9  คน 
   - คณะกรรมการด าเนินการศึกษา การเรียนรู้นิเวศวิทยา  จ านวน 9  คน 
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   - คณะกรรมการด าเนินการศึกษา การขยายพันธุ์ การดูแลรักษาและการเจริญเติบโต จ านวน 
8 คน  

   - คณะกรรมการด าเนินการศึกษา  การน าไปใช้ประโยชน์  จ านวน 9  คน 
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

ไม่มี 
 เลิกประชุมเวลำ 11.00 น. 
 
 
 

........................................ผู้จดรายงานการประชุม ........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม                      
(นางสาวศรัณยา    ปาริมา)                          (นางสาวรพีพรรณ  แผนดี)  
                                                                  ผู้อ านวยการ 
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- ภาพถ่ายหลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ภำพที่ 2 
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที ่2/2558 
เรื่อง การด าเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

เพ่ือเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับป้ายสนองพระราชด ารฯิ 
ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

วันจันทร์ที่  4  พฤษภาคม  2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมบริษัทดอนเมืองพัฒนา จ ากัด (ชั้น 2) 
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ภำพที่ 3 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2558 

เรื่อง การเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  การรับบริจาคพรรณไม้ 

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558  เวลา 09.00 – 11.00 น. 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนาวิทยา (โรงอาหาร) 
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ภำพที่ 4 
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 1/2558 

เรื่อง การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
เพ่ือเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับป้ายสนองพระราชด าริฯ 

ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558  เวลา 11.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนาวิทยา (ชั้นลอย) 
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ภำพที่ 5 
ประชุมคณะผู้บริหาร คร ูและบุคลากรโรงเรียน ครั้งที่ 1/2558 

เรื่อง การด าเนินงานและการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
วันที ่6 พฤษภาคม 2558  เวลา 13.00 – 14.30 น. 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนาวิทยา (ชั้นลอย) 

 

 



๓๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภำพที่ 6 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1/2558 
เรื่อง การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการแต่งตั้งคณะกรรมการ  

วันที ่15 พฤษภาคม 2558  เวลา 09.00 – 11.00 น. 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนาวิทยา (ชั้นลอย) 
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๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

 

๑) ค าสั่งแต่งต้ังในแต่ละป ีต้องระบุหน้าที่ 
ของคณะกรรมการด าเนินงานให้ชัดเจน 

 

๒) คณะกรรมการการด าเนินงาน ๕       
องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

๓) คณะกรรมการพืชศึกษา (ธรรมชาติแห่งชีวิต 
      สรรพสิ่งลว้นพันเกี่ยว ประโยชน์แท้แกม่หาชน) 
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1) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ปีกำรศึกษำ 2558 
 

- คณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 4 ด้าน 
 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนพัฒนำวิทยำ 
ที่ 01/08/2558 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  4  ด้ำน 
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

------------------------------------------------------------------- 
 โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้สนองพระราชด าริฯ เข้าร่วมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุ
รักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจ าปีการศึกษา 2558 รหัสสมาชิก  7-12130-005 เป้าหมายหลักคือ ปลูกจิตส านึกให้กับเยาวชน
และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  คุณค่าและประโยชน์ของพรรณไม้ในโรงเรียนและ
ท้องถิ่น  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานตามองค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ (คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน) มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการ
ด าเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพ่ือให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ จ านวน 8 คน ประกอบด้วย  
    1. นายประพันธ์  ภัทรประสิทธิ์ ผู้รับใบอนุญาต   ประธานคณะกรรมการ 
    2. นางวิจิตรา    ค ายัง  ผู้ทรงคุณวุฒิ        รองประธานคณะกรรมการ                      
 3. นายอานุภาพ   นันทพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ 
 4. นายทรงกลด   พุฒิกมลกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ 
 5. นางทิพวรรณ   เพ่ิมวรฉัตร ผู้จัดการโรงเรียน                             กรรมการ 
 6. นายอัคเดช     บุญประดิษฐ ผู้แทนผู้ปกครอง                   กรรมการ 
 7. นางสาวรพีพรรณ   แผนดี  ผู้อ านวยการโรงเรียน           กรรมการ/เลขานุการ 
 8. นางสาวภณิตา   นิ่มชูชีพ  ผู้แทนครู        กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานกุาร 
  
2. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที ่ให้ค าแนะน าและปรึกษาอ านวยการเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
จ านวน 5 คน ประกอบด้วย  



๔๒ 
 

 
 

1. นางสาวรพีพรรณ แผนดี  ผู้อ านวยการ         ประธานกรรมการ 
2. นางทิพวรรณ   เพ่ิมวรฉัตร ผู้จัดการ      รองประธานกรรมการ 
3. นางศุภลักษณ์   เครือครุฑ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ            กรรมการ 
4. นางสาวเครือวัลย์   ธ ารงพล  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/การเงิน        กรรมการ 
5. นางสาวภณิตา   นิ่มชูชีพ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  กรรมการ/เลขานุการ 

 
3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

1) ด้ำนที่ 1 กำรบริหำรและจัดกำร  มีหน้าที่ อ านวยความสะดวก สนับสนุน วางแผนการ 
ด าเนินงานให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตลอดจนติดต่อประสานงานกับ 
ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี (อพ.สธ.) และประสานความร่วมมือกับชุมชนในการด าเนินงาน วางแผนบริหารและแผนการ 
จัดการเรียนรู้ จัดท าปฏิทิน ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางานและรายงานผลการ 
ด าเนินงานประจ าปี จ านวน ๑3 คน  ประกอบด้วย 

1. นางสาวรพีพรรณ  แผนดี  ผู้อ านวยการ         ประธานกรรมการ 
2. นางทิพวรรณ   เพ่ิมวรฉัตร ผู้จัดการ               รองประธานฯ 
3. นางสาวภณิตา   นิ่มชูชีพ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รองประธานฯ 
4. นางสาวเครือวัลย์   ธ ารงพล  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/การเงิน    รองประธานฯ 

 5. นางศุภลักษณ์   เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
 6. นางสุนิษา    ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
 7. นางณิชาภัทร   ชมวิชา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 

8. นางบ ารุง    ศรีทวี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   กรรมการ
 9.นางมธุรส    บัวพันธ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ   กรรมการ 

10.นางสาวสุชีพ   พันธุ์สมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        กรรมการ 
11.นางสาวนพวรรณ   อุ้มญาติ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ    
12.นางสาววีรญา   รักวรนิต  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
13.นางศุภลักษณ์   เครือครุฑ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   กรรมการ/เลขานุการ 

  
๒)  ด้ำนที่ ๒ กำรด ำเนนิงำน  มีหน้าที่ ในการวางแผนการด าเนินงานองค์ประกอบ งานสวน 

พฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ จ านวน 11 คน ประกอบด้วย 
 1.นางศุภลักษณ์   เครือครุฑ      ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ      ประธานกรรมการ 

2.นางสาวภณิตา   นิ่มชูชีพ        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน     รองประธานฯ 
3.นางณิชาภัทร    ชมวิชา       หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รองประธานฯ 

 4.นางสุนิษา    ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
5.นางศุภลักษณ์   เครือครุฑ     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     กรรมการ 
6.นางบ ารุง    ศรีทวี       หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ    กรรมการ 
7.นางมธุรส    บัวพันธ์       หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ       กรรมการ 

 8.นางสาวสุชีพ    พันธุ์สมบัติ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ             กรรมการ  



๔๓ 
 

 
 

9.นางสาวนพวรรณ   อุ้มญาติ      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
10.นางสาววีรญา   รักวรนิต      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
11.นางสาวศรัณยา   ปาริมา   ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ/เลขานุการ 

  
  3) ด้ำนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่ วางแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน  
ติดตามผลการด าเนินงานสภาพแวดล้อม ความเป็นระเบียบ ร่มรื่น มีบรรยากาศของงานสวน 
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ทั้งบุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน บุคลากรและ 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีการดูแลและรักษาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  จ านวน  11  
คน ประกอบด้วย 
 1.นางศุภลักษณ์   เครือครุฑ    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/วัดผล ประธานกรรมการ 

2.นางสาวภณิตา   นิ่มชูชีพ      ผูช้่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   รองประธานฯ 
3.นางณิชาภัทร    ชมวิชา      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รองประธานฯ 

 4.นางสาวเครือวัลย์ ธ ารงพล      หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป        กรรมการ 
5.นางศุภลักษณ์   เครือครุฑ    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      กรรมการ 
6.นางบ ารุง    ศรีทวี      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     กรรมการ 
7.นางมธุรส    บัวพันธ์      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการ 

 8.นางสาวสุชีพ    พันธุ์สมบัติ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ             กรรมการ  
9.นางสาวนพวรรณ   อุ้มญาติ       หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
10.นางสาววีรญา   รักวรนิต      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
11.นางสาวศรัณยา   ปาริมา   ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ/เลขานุการ 

  
 4) ด้ำนที่ 4 ควำมถูกต้องด้ำนวิชำกำร  มีหน้าที่ ในการจัดท าและรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้  
การศึกษาพรรณไม้ ทะเบียนพรรณไม้ ภาพถ่ายพรรณไม้ ท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ ท าตัวอย่างพรรณ 
ไม้แห้ง/ดอง ในรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลในรูปของเอกสาร เพื่อจัดส่งให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม 
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตรวจสอบ 
ความถูกต้องทางวิชาการ จ านวน 14 คน ประกอบด้วย 

1.นางณิชาภัทร         ชมวิชา       หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2.นางสาวนพวรรณ   อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  รองประธานฯ 
3.นางสุนิษา         ดวงสกาวพิสุทธิ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ 
4.นางศุภลักษณ์       เครือครุฑ    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          กรรมการ 
5.นางบ ารุง         ศรีทว ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ         กรรมการ 

 6.นางสาวสุชีพ         พันธุ์สมบัติ            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       กรรมการ  
7. นางมธุรส         บัวพันธ ์      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ       กรรมการ 
8.นางสาววีรญา       รักวรนติ      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
9.นางนุชจรินทร์  คงต้อง       ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           กรรมการ 
10.นางฤดีวรรณ  ฤทธิสร       ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์          กรรมการ 
11.นางสิริลักษณ์ ช้างแก้ว       ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 



๔๔ 
 

 
 

12.นางศรีพรรณ  แม้นหมาย  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 
13.นางสาวศตพร วงษ์ปาน     ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ               กรรมการ  
14.นางสาวศรัณยา   ปาริมา     ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ/เลขานุการ 
 
 
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้การด าเนินงาน 

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 
    ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 
     สั่ง  ณ  วันที่ 12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  
 
 
      ลงชื่อ............................................... 
            (นางสาวรพีพรรณ  แผนดี) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 
 

 
 

- คณะกรรมการด าเนินงาน ๕ องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนพัฒนำวิทยำ 

ที่ 01/09/2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  5  องค์ประกอบ  งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
................................................................. .............. 

 
 โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้สนองพระราชด าริฯ เข้าร่วมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      
ปีการศึกษา 2558 รหัสสมาชิก  7-12130-005 เป้าหมายหลักคือ ปลูกจิตส านึกให้กับเยาวชนและ
บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  คุณค่าและประโยชน์ของพรรณไม้ในโรงเรียนและท้องถิ่น  
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามองค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  องค์ประกอบท่ี 1  กำรจัดท ำป้ำยชื่อพรรณไม้ 

1.1 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  กำรก ำหนดพื้นที่กำรศึกษำ  มีหน้าที ่ดูแลก ากับและติดตาม
ให้นักเรียนก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 8 คน ประกอบด้วย 
     1.นางศุภลักษณ์     เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2.นางสาวนพวรรณ   อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  รองประธานฯ 
 3.นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       กรรมการ 

4. นางศรีพรรณ   แม้นหมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 
5.นางสาวสุชาดา       ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         กรรมการ  

 6.นางบุญสม       มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ       กรรมการ 
7.นางสาวศรัณยา     ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                กรรมการ 
8.นางฤดีวรรณ        ฤทธิสร ครกูลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ/เลขานุการ 

 
     1.2 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ส ำรวจพรรณไม้   มีหน้าที่ ดูแลก ากับและติดตามให้นักเรียน 
ส ารวจและจ าแนกพรรณไม้โดยสอบถามตามชื่อจากผู้รู้  จ านวน 8 คน ประกอบด้วย 
 1.นางณิชาภัทร       ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ประธานกรรมการ 
 2.นางสาวศรัณยา    ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             รองประธานฯ 



๔๖ 
 

 
 

3.นางนุชจรินทร์    คงต้อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
4.นางฤดีวรรณ     ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
5.นางสุนิษา ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        กรรมการ 
6.นางสิริลักษณ์     ช้างแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 
7.นางศรีพรรณ  แม้นหมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 

 8.นางศุภลักษณ์   เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 
9.นางสาวสุชาดา      ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ  
10.นางสาวิกา  สุภาพเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 
11. นางบ ารุง        ศรีทว ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 

 12.นางสาวศศิธร อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
13.นางบุญสม      มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ                กรรมการ 
14.นางมธุรส       บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการ 
15.นายกรีฑา      ศรีจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ         กรรมการ 
16.นางสาวสุชีพ พันธุ์สมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           กรรมการ 
17.นางสาวศตพร  วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         กรรมการ 
18.นางสาวนพวรรณ  อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ        กรรมการ 

 19.นางสาวเครือวัลย์  ธ ารงพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ           กรรมการ 
20.นางสาววีรญา     รักวรนติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 
21.นางสาวสายใจ    แขวงสขุ ครูอนุบาล           กรรมการ 
22.นางสุธาลักษณ์  จ าปาเทศ ครูอนุบาล           กรรมการ 
23.นางประคอง ตั้งวรรธนะกุล    ครูอนุบาล           กรรมการ 
24.นางปราณีต       ทองชูด า  ครูอนุบาล           กรรมการ 
25.นางขนิษฐา        โพธิ์สง่า ครูอนุบาล           กรรมการ 
26.นางเฉลิมศรี       ภูเกษม ครูอนุบาล           กรรมการ 
27.นางเดือน          ลาทอง ครูอนุบาล           กรรมการ 
28.นางสิริยากร      คิมหันต์ ครูอนุบาล           กรรมการ 
29.นางสาวกรรณิการ์  ปรางทอง ครูอนุบาล           กรรมการ 
30.นางสาวเกษมศรี    วัฒนชัย ครูอนุบาล           กรรมการ 
31.นางสาวภณิตา    นิ่มชูชพี ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ/เลขานุการ 
             

     1.3 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ท ำและติดป้ำยรหัสประจ ำต้น  มีหน้าที่ ติดป้ายรหัสประจ าต้น 
ในพ้ืนที่ศึกษา จ านวน  7  คน ประกอบด้วย 
   1.นางสาวนพวรรณ    อุ้มญาต ิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  ประธานกรรมการ 

2.นางศุภลักษณ์      เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   รองประธานฯ 
3.นางฤดีวรรณ          ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         กรรมการ 

 4. นางสิริลักษณ์       ช้างแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย          กรรมการ   
5. นางศรีพรรณ    แม้นหมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย          กรรมการ 



๔๗ 
 

 
 

6.นางสาววีรญา       รักวรนติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      กรรมการ 
7.นางสาวเครือวัลย์   ธ ารงพล ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ/เลขานุการ 

  
     1.4 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ตั้งชื่อหรือสอบถำมชื่อและศึกษำข้อมูลพรรณไม้ (ก.7-003   
หน้ำ 1) มีหน้าที่  ดูแลก ากับและติดตามให้นักเรียนสอบถามชื่อพ้ืนบ้าน และศึกษาข้อมูลพรรณไม้          
(ก.7-003 หน้า 1) จ านวน  8  คน ประกอบด้วย 

1.นางบ ารุง         ศรีทว ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   ประธานกรรมการ 
2.นางสุนิษา ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   รองประธานฯ 
3.นางณิชาภัทร       ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
4.นางสาวนพวรรณ อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ        กรรมการ 

 5.นางสาววีรญา     รักวรนิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 
6.นางนุชจรินทร์      คงต้อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
7.นางสาวศรัณยา    ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
8.นางบุญสม        มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ/เลขานุการ 

 
    1.5 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ท ำผังแสดงต ำแหน่งพรรณไม้  มีหน้าที่  ดูแลก ากับ  และ
ติดตามให้นักเรียนส ารวจและก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาโดยมีจุดอ้างอิงก าหนดทิศ  มาตราส่วน และ
ต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ในพ้ืนที่ศึกษา โดยเขียนผังบริเวณ และแสดงผังพ้ืนที่ทั้งหมดก าหนดสัญลักษณ์   
พรรณไม้ น ามา  จัดลงต าแหน่งในผัง โดยมีมาตราส่วน  จ านวน  8  คน ประกอบด้วย 

1.นางศุภลักษณ์    เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2.นางสาวสุชีพ    พันธุ์สมบัต ิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    รองประธานฯ 
3.นางสาวศศิธร   อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
4.นางสาวสุชาดา       ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ  

 5.นางสาวิกา  สุภาพเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 
6.นางสาววีรญา     รักวรนิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 
7.นายกรีฑา         ศรีจันทร ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ         กรรมการ 
8.นางสาวศตพร     วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     กรรมการ/เลขานุการ 
 

     1.6 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน    ศึกษำและบันทึกลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ (ก.7-003  
หน้ำ 2 – 7)  มีหน้าที่ ดูแลก ากับและติดตามให้นักเรียนศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ (ก. 
7-003 หน้า 2-7) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ครบทุกชนิดในพ้ืนที่ศึกษาและน าข้อมูลมาเปรียบเทียบ 
กับเอกสารเพ่ือรู้ชื่อวิทยาศาสตร์  จ านวน  20  คน ประกอบด้วย 

1.นางณิชาภัทร  ชมวิชา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2.นางศรีพรรณ  แม้นหมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รองประธานฯ 

 3.นางสิริลักษณ์    ช้างแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 
4.นางนุชจรินทร์    คงต้อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
5.นางฤดีวรรณ     ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 



๔๘ 
 

 
 

6.นางสาวศรัณยา  ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
7. นางบ ารุง       ศรีทวี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 

 8.นางสาวศศิธร  อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
9.นางบุญสม   มาลาศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ                กรรมการ 
10.นางมธุรส     บัวพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการ 
11.นายกรีฑา    ศรีจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ         กรรมการ 
12.นางสาวสุชีพ พันธุ์สมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           กรรมการ 
13.นางสาวศตพร  วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         กรรมการ 
14.นางสาวนพวรรณ  อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ        กรรมการ 

 15.นางสาวเครือวัลย์  ธ ารงพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ              กรรมการ 
16.นางสาววีรญา     รักวรนติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 
17.นางศุภลักษณ์   เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 
18.นางสาวสุชาดา      ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ  
19.นางสาวิกา    สุภาพเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 
20.นางสุนิษา ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ/เลขานุการ 
   

     1.7 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน บันทึกภำพหรือกำรวำดภำพทำงพฤกษศำสตร์  มีหน้าที่ ดูแล
ก ากับและติดตาม ให้นักเรียนบันทึกภาพ วาดภาพพรรณไม้ ทางพฤกษศาสตร์   จ านวน  20 คน  
ประกอบด้วย 
 1.นางสาวสุชีพ    พันธุ์สมบัต ิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        ประธานกรรมการ 

2.นางสาวนพวรรณ  อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  รองประธานฯ 
 3.นางมธุรส       บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการ 

4.นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 
5.นางสาววีรญา    รักวรนิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 
6.นางณิชาภัทร     ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
7.นางศรีพรรณ   แม้นหมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 

 8.นางสิริลักษณ์      ช้างแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 
9.นางนุชจรินทร์      คงต้อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
10.นางฤดีวรรณ     ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
11.นางสาวศรัณยา  ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
12.นางบ ารุง         ศรีทว ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ          กรรมการ 

 13.นางสาวศศิธร อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
14.นางบุญสม      มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
15.นายกรีฑา       ศรีจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ         กรรมการ 

 16.นางสาวเครือวัลย์ ธ ารงพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ              กรรมการ 
17.นางศุภลักษณ์   เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         กรรมการ 
18.นางสาวสุชาดา      ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ  



๔๙ 
 

 
 

19.นางสาวิกา    สุภาพเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 
20.นางสาวศตพร   วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ            กรรมการ/ลขานุการ 

 
     1.8 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  กำรท ำตัวอย่ำงพรรณไม้แห้ง/ดอง/เฉพำะส่วน  มีหน้าที ่                  
ให้ความรู้กับนักเรียน  ดูแลเกี่ยวกับการจัดท าพรรณไม้แห้ง  พรรณไม้ดอง  ครบทุกชนิดในพื้นที่ศึกษา  
บันทึกภาพถ่าย  บันทึกภาพพรรณไม้แห้ง  พรรณไม้ดองเฉพาะส่วนพร้อมจัดเก็บ และสืบค้นได้                            
จ านวน 9 คน ประกอบด้วย 

1.นางณิชาภัทร        ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2.นางสาวศรัณยา     ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   รองประธานฯ 
 3.นางฤดีวรรณ        ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
 4.นางนุชจรินทร์       คงต้อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 

5.นางสาวนพวรรณ  อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ        กรรมการ 
6.นางสาวเครือวัลย์  ธ ารงพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ              กรรมการ 
7.นางสาวสุชาดา       ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ  
9.นางสาวิกา     สุภาพเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ/เลขานุการ 

 
  1.9 คณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำน เปรียบเทียบข้อมูลพรรณไม้ (ก.7-003 หน้ำ 8) กับ 

ข้อมูลที่สืบค้นจำกเอกสำรแล้วบันทึกใน (ก.7-003 หน้ำ 9-10) มีหน้าที่ ดูแลก ากับและติดตามให้ 
นักเรียน เปรียบเทียบข้อมูลพรรณไม้ (ก.7-003 หน้า 8) กับเอกสาร (หน้า 9-10) จ านวน  20  คน  
ประกอบด้วย 

1. นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ประธานกรรมการ 
2.นางมธุรส         บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        รองประธานฯ

 3.นางศรีพรรณ     แม้นหมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 
 4.นางสิริลักษณ์       ช้างแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 

5.นางณิชาภัทร        ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
6.นางนุชจรินทร์        คงต้อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
7.นางฤดีวรรณ         ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
8.นางสาวศรัณยา      ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
9. นางบ ารุง          ศรีทว ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 

 10.นางสาวศศิธร อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
11.นางบุญสม     มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
12.นายกรีฑา      ศรีจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ         กรรมการ 
13.นางสาวสุชีพ พันธุ์สมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         กรรมการ 
14.นางสาวศตพร  วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         กรรมการ 
15.นางสาวนพวรรณ  อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ        กรรมการ 

 16.นางสาวเครือวัลย์  ธ ารงพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ              กรรมการ 
17.นางสาววีรญา     รักวรนติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 



๕๐ 
 

 
 

18.นางศุภลักษณ์    เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 
19.นางสาวิกา     สภุาพเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ  
20.นางสาวสุชาดา      ชัยยะ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ/เลขานุการ 
 
1.10 คณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำน  จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ ( ก.7-005 ) มี 

หน้าที่ ดูแลก ากับ และติดตาม ให้นักเรียนท าทะเบียนพรรณไม้ตามแบบ อพ.สธ. พร้อมจัดเก็บอย่างเป็น 
ระบบ จ านวน  9  คน ประกอบด้วย 
 1.นางสาวศรัณยา     ปาริมา ผู้รับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตร์         ประธานกรรมการ 
   2.นางณิชาภัทร       ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   รองประธานฯ 
 3.นางฤดีวรรณ       ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
 4.นางนุชจรินทร์      คงต้อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 

5.นางศุภลักษณ์   เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 
6.นางสาวสุชาดา      ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ  

 7.นางสาวิกา    สุภาพเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 
8.นางสาวศศิธร อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ/เลขานุการ 
 
1.11 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  จดัท ำร่ำงป้ำยชื่อพรรณไม้สมบูรณ์  มีหน้าที่ ดูแลก ากับ 

และติดตามให้นักเรียนท าการร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบรูณ์ ครบตามจ านวนในเขตพ้ืนที่ศึกษา  จ านวน  
20 คน  ประกอบด้วย 

1.นางสาวนพวรรณ  อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ประธานกรรมการ 
2.นางมธุรส       บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        รองประธานฯ 
3. นางบ ารุง         ศรีทว ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
4.นางสาวสุชีพ   พันธุ์สมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         กรรมการ 
5.นางสาววีรญา    รักวรนิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 
6.นางศุภลักษณ์   เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 
7. นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 
8.นางศรีพรรณ     แม้นหมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 

 9.นางสิริลักษณ์       ช้างแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย          กรรมการ 
10.นางณิชาภัทร      ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
11.นางนุชจรินทร์     คงต้อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
12.นางฤดีวรรณ      ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
13.นางสาวศรัณยา    ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 

 14.นางสาวศศิธร  อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
15.นางบุญสม       มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
16.นายกรีฑา       ศรีจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ         กรรมการ 
17.นางสาวศตพร    วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         กรรมการ 

 18.นางสาวเครือวัลย์  ธ ารงพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ             กรรมการ 



๕๑ 
 

 
 

19.นางสาวิกา     สภุาพเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ  
20.นางสาวสุชาดา      ชัยยะ ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ/เลขานุการ 
 

          1.12 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ตรวจสอบควำมถูกต้องทำงวิชำกำรด้ำนพฤกษศำสตร์    
มีหน้าที ่ดูแลก ากับและติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ของทะเบียนพรรณ 
ไม ้ จ านวน 9 คน ประกอบด้วย 

1.นางณิชาภัทร         ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2.นางสาวศรัณยา      ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   รองประธานฯ

 3.นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        กรรมการ 
4.นางสาวศศิธร    อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
5.นางสาววีรญา       รักวรนติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 
6.นางสาวศตพร      วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           กรรมการ 
7.นางสาวิกา       สุภาพเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          กรรมการ  
8.นางสาวเครือวัลย์  ธ ารงพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ              กรรมการ 
9.นางนุชจรินทร์       คงต้อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ/เลขานุการ 
 

 1.13 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน จัดท ำป้ำยชื่อพรรณไม้สมบูรณ์  มีหน้าที่ ดูแลก ากับและ
ติดตาม ให้นักเรียนท าการร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบรูณ์  ส่งตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการกับ  
อพ.สธ. จนได้ป้ายชื่อพรรณไม้สมบรูณ์แล้วติดป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ จ านวน 30 คน ประกอบด้วย 

1.นางสุนิษา   ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ประธานกรรมการ 
2.นางณิชาภัทร        ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   รองประธานฯ 

 3.นางสิริลักษณ์       ช้างแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 
4.นางนุชจรินทร์       คงต้อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
5.นางฤดีวรรณ        ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
6.นางสาวศรัณยา     ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
7. นางบ ารุง            ศรีทวี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 

 8.นางสาวศศิธร     อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
9.นางบุญสม        มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
10.นางมธุรส          บวัพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการ 
11.นายกรีฑา         ศรีจันทร ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ         กรรมการ 
12.นางสาวสุชีพ    พันธุ์สมบตัิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         กรรมการ 
13.นางสาวศตพร     วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         กรรมการ 
14.นางสาวนพวรรณ  อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ        กรรมการ 

 15.นางสาวเครือวัลย์ ธ ารงพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ              กรรมการ 
16.นางสาววีรญา     รักวรนติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 
17.นางศุภลักษณ์   เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 
18.นางสาวสุชาดา       ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ  
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19.นางสาวิกา     สภุาพเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 
20.นางศรีพรรณ   แม้นหมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      กรรมการ/เลขานุการ 

 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน องค์ประกอบที่ 2 กำรรวบรวมพรรณไม้เข้ำปลูกในโรงเรียน 
  2.1 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนศึกษำข้อมูลจำกผังพรรณไม้เดิมและศึกษำธรรมชำติของ 
พรรณไม้  มีหน้าที่ ดูแลก ากับติดตามให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิมและศึกษาธรรมชาติ  
ของพรรณไม้  จ านวน  9  คน  ประกอบด้วย 

1.นางสาวนพวรรณ  อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  ประธานกรรมการ 
2.นางสาวเครือวัลย์  ธ ารงพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ        รองประธานฯ

 3.นางสิริลักษณ์      ช้างแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        กรรมการ 
4.นางศุภลักษณ์     เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       กรรมการ 
5.นางสาวศศิธร      อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ       กรรมการ 
6.นางสาวศรัณยา    ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       กรรมการ 
7.นางสาววีรญา      รักวรนิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    กรรมการ 
8.นางสาวสุชีพ       พันธุ์สมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        กรรมการ 
9.นางฤดีวรรณ       ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ/เลขานุการ 

 
     2.2 คณะกรรมกำรส ำรวจ ศึกษำ วิเครำะห์สภำพพื้นที่  มีหน้าที่ ดูแลก ากับติดตามให้ 
นักเรียนได้ส ารวจ  ศึกษาและวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ จ านวน 20 คน ประกอบด้วย  

1.นางบ ารุง             ศรีทว ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ  
 2.นางบุญสม        มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   รองประธานฯ 
 3.นางสาวศศิธร อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 

4.นางณิชาภัทร      ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
 5.นางสาวศรัณยา   ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
 6.นางฤดีวรรณ        ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
 7.นางนุชจรินทร์      คงต้อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 

8.นางสาวนพวรรณ  อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ        กรรมการ 
9.นางสาวเครือวัลย์  ธ ารงพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ             กรรมการ 
10.นางศุภลักษณ์   ครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 
11.นางสาวสุชาดา     ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              กรรมการ  

 12.นางสาวิกา   สุภาพเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 
13. นางสุนิษา ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        กรรมการ 
14.นางศรีพรรณ แม้นหมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 

 15.นางสิริลักษณ์   ช้างแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 
16.นางมธุรส       บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการ 
17.นายกรีฑา      ศรีจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ         กรรมการ 
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18.นางสาวสุชีพ พันธุ์สมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         กรรมการ 
19.นางสาวศตพร  วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           กรรมการ 
20.นางสาววีรญา   รักวรนิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ/เลขานุการ 

 
 2.3 คณะกรรมกำรพิจำรณำคุณและสุนทรียภำพของพรรณไม้  มีหน้าที่ ดูแลก ากับติดตาม                   
ให้นักเรียนได้ศึกษาพิจารณาคุณและสุนทรียภาพของพรรณไม้  จ านวน 20 คน ประกอบด้วย 
    1.นางสาวศรัณยา       ปาริมา ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      ประธานกรรมการ 

2. นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         รองประธานฯ 
3. นางสิริลักษณ์       ช้างแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ  

 4. นางศรีพรรณ     แม้นหมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 
5.นางณิชาภัทร         ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 

 6.นางฤดีวรรณ         ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
 7.นางนุชจรินทร์        คงต้อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์            กรรมการ 
 8.นางบ ารุง               ศรีทวี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ         กรรมการ 
 9.นางบุญสม          มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
 10.นางสาวศศิธร อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
 11.นางมธุรส          บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการ 
 12.นายกรีฑา        ศรีจันทร ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ         กรรมการ 
 13.นางสาวสุชีพ   พันธุ์สมบตัิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         กรรมการ 
 14.นางสาวศตพร    วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                       กรรมการ 

15.นางสาวนพวรรณ อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ        กรรมการ 
16.นางสาวเครือวัลย์ ธ ารงพล  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ             กรรมการ 
17.นางสาววีรญา     รักวรนติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 
18.นางศุภลักษณ์   เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 
19.นางสาวสุชาดา       ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ  
20.นางสาวิกา     สภุาพเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     กรรมการ/เลขานุการ 

 
  2.4 คณะกรรมกำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่  มีหน้าที่  ดูแลและก ากับติดตามให้
นักเรียนก าหนดการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี  จ านวน 30 คน ประกอบด้วย 

1.นางบ ารง              ศรีทวี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
2.นางณิชาภัทร        ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   รองประธานฯ 

 3.นางสาวศรัณยา     ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
 4.นางฤดีวรรณ        ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 

5. นางสุนิษา ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        กรรมการ 
6. นางสิริลักษณ์     ช้างแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 

 7. นางศรีพรรณ   แม้นหมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 
 8.นางนุชจรินทร์       คงต้อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์            กรรมการ 
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 9.นางบุญสม          มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ            กรรมการ 
 10.นางสาวศศิธร อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ            กรรมการ 
 11.นางมธุรส          บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ             กรรมการ 
 12.นายกรีฑา        ศรีจันทร ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ              กรรมการ 
 13.นางสาวสุชีพ   พันธุ์สมบตัิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              กรรมการ 
 14.นางสาวศตพร    วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              กรรมการ 

15.นางสาวนพวรรณ  อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ        กรรมการ 
16.นางสาวเครือวัลย์ ธ ารงพล  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ             กรรมการ 
17.นางสาววีรญา     รักวรนติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 
18.นางศุภลักษณ์    เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 
19.นางสาวิกา      สภุาพเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 
20.นางสาวสุชาดา       ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ/เลขานุการ  

  
 2.5 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ก ำหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก มีหน้าที่ ดูแลและก ากับ 
ติดตาม   ให้นักเรียนก าหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก จ านวน 9 คน ประกอบด้วย 

1.นางบ ารุง              ศรีทวี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   ประธานกรรมการ
2.นายกรีฑา          ศรีจันทร ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ             รองประธานฯ    
3.นางสาวนพวรรณ  อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ        กรรมการ 
4.นางสาวศรัณยา     ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 

 5.นางมธุรส           บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการ 
 6.นางฤดีวรรณ        ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 

7.นางนุชจรินทร์      คงต้อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
 8.นางสาวสุชีพ   พันธุ์สมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         กรรมการ 

9.นางศรีพรรณ   แม้นหมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ/เลขานุการ  
  
 2.6 คณะกรรมกำรท ำผังภูมิทัศน์ มีหน้าที่ ดูแลและก ากับติดตาม ให้นักเรียนท าผังภูมิทัศน์  
และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ใบงานพร้อมทั้งน าไปบูรณาการสู่การเรียนการสอน  จ านวน  30 คน  
ประกอบด้วย 

1.นางศุภลักษณ์    เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประธานกรรมการ      
2.นางณิชาภัทร       ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   รองประธานฯ 
3.นางสาวิกา     สุภาพเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 

 4.นางสาวศรัณยา    ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
 5.นางฤดีวรรณ       ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 

6. นางสุนิษา ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        กรรมการ 
7. นางสิริลักษณ์    ช้างแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 

 8. นางศรีพรรณ  แม้นหมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 
 9.นางนุชจรินทร์       คงต้อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 



๕๕ 
 

 
 

 10.นางบ ารง            ศรีทว ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ          กรรมการ 
11.นางบุญสม       มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 

 12.นางสาวศศิธร อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
 13.นางมธุรส         บวัพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการ 
 14.นายกรีฑา       ศรีจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ              กรรมการ 
 15.นางสาวสุชีพ  พันธุ์สมบัติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              กรรมการ 
 16.นางสาวศตพร   วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              กรรมการ 

17.นางสาวนพวรรณ อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ        กรรมการ 
18.นางสาวเครือวัลย์ ธ ารงพล  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ          กรรมการ 
19.นางสาววีรญา    รักวรนิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 
20.นางสาวสุชาดา      ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ/เลขานุการ  

 
2.7 คณะกรรมกำรจัดหำพรรณไม้และวัสดุปลูก  มีหน้ำที่  ดูแลและก ากับติดตาม  ให้

นักเรียนจัดหาพรรณไม้และวัสดุปลูก  จ านวน  8  คน  ประกอบด้วย 
1.นางสาวนพวรรณ  อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  ประธานกรรมการ 
2.นางศุภลักษณ์    เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   รองประธานฯ 

 3.นางมธุรส           บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการ 
 4.นายกรีฑา         ศรีจันทร ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ         กรรมการ 
 5.นางสาวศตพร    วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ               กรรมการ 

6.นางบุญสม        มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ             กรรมการ 
7.นางสาวนพวรรณ  อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ        กรรมการ 
8.นางสิริลักษณ์      ช้างแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ/เลขานุการ 
 

  2.8 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ปลูกและดูแลรักษำ มีหน้าที่  ก ากับติดตามให้นักเรียนปลูก 
และดูแลรักษาพรรณไม้เข้ามาปลูกและแต่งตั้งคณะนักเรียนดูแลรักษาพรรณไมจ้ านวน  8  คน  
ประกอบด้วย 

1.นางสาวนพวรรณ  อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  ประธานกรรมการ 
2.นายกรีฑา         ศรีจันทร ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ             รองประธานฯ 
3.นางฤดีวรรณ        ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             กรรมการ 

 4.นางสาวิกา     สุภาพเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              กรรมการ 
 5.นางมธุรส           บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการ 
 6.นางสาวสุชีพ    พันธุ์สมบัต ิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              กรรมการ 
 7.นางสาวศตพร     วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ              กรรมการ 

8.นางสาวศศิธร   อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ/เลขานุการ 
 
  
  



๕๖ 
 

 
 

 2.9 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ศึกษำคุณของพืชพรรณที่ปลูก ออกแบบบันทึกกำร 
เปลี่ยนแปลง  มีหน้าที่ แต่งตั้งนักเรียนดูแลการเปลี่ยนแปลงและบันทึกปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ 
เจริญเติบโตของพรรณไม้ที่เข้ามาปลูก จ านวน  8  คน ประกอบด้วย 

1.นางณิชาภัทร       ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2.นางศุภลักษณ์   เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   รองประธานฯ 

 3.นางบ ารุง             ศรีทว ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
 4.นางสาวศศิธร  อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
 5.นางสาวศตพร    วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         กรรมการ
 6.นางมธุรส           บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการ 

7.นางนุชจรินทร์      คงต้อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
8.นางสาวศรัณยา    ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ/เลขานุการ 

 
3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน องค์ประกอบที่ 3 กำรศึกษำข้อมูลด้ำนต่ำงๆ 
      3.1 คณะกรรมกำรกำรศึกษำพรรณไม้ในสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน (ก.7-003) ครบตำม 
ทะเบียนพรรณไม้   มีหน้าที่ ดูแลและก ากับติดตามให้นักเรียนบันทึกข้อมูลพ้ืนบ้านโดยมีข้อมูล  ชื่อ 
พ้ืนเมือง (สอบถามหรือสัมภาษณ์จากผู้รู้เท่านั้น) การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ด้านอาหารและยารักษาโรค 
เครื่องเรือนและเครื่องใช้อื่นๆ ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช  ความเก่ียวข้องกับประเพณีวัฒนธรรม   
ความเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา  ความเป็นพิษ ชื่อผู้ให้ข้อมูล  อายุ  ที่อยู่  วันที่บันทึกข้อมูล   
และสถานที่บันทึก  จ านวน 20 คน  ประกอบด้วย 

1.นางณิชาภัทร        ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2.นางสาววีรญา      รักวรนิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รองประธานฯ 

 3.นางฤดีวรรณ        ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         กรรมการ 
4.นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        กรรมการ 
5. นางสิริลักษณ์      ช้างแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 

 6. นางศรีพรรณ   แม้นหมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 
7.นางนุชจรินทร์      คงต้อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 

 8.นางศุภลักษณ์     เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 
9.นางสาวสุชาดา        ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ  

 10.นางสาวิกา    สุภาพเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 
 11.นางบ ารุง            ศรีทว ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
 12.นางบุญสม        มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
 13.นางสาวศศิธร อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
 14.นางมธุรส          บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการ 
 15.นายกรีฑา        ศรีจันทร ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ         กรรมการ 
 16.นางสาวสุชีพ   พันธุ์สมบตัิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           กรรมการ 
 17.นางสาวศตพร    วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           กรรมการ 

18.นางสาวนพวรรณ อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ        กรรมการ 



๕๗ 
 

 
 

19.นางสาวเครือวัลย์ ธ ารงพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ             กรรมการ 
 20.นางสาวศรัณยา     ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ/เลขานุการ 
 

3.2 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนศึกษำพรรณไม้พืชศึกษำ (กระเจี๊ยบแดง)   มีหน้าที่ วิเคราะห์ 
จ าแนก รูปลักษณ์ภายนอก ภายในของพืชอัญชัน แต่ละส่วนโดยละเอียด ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่
ละส่วนของแต่ละองค์ประกอบย่อยเรียนรู้แต่ละเรื่องแต่ละส่วนของแต่ละองค์ประกอบย่อย น าข้อมูลมา
เปรียบเทียบความต่างในแต่ละเรื่อง ในชนิดเดียวกันและต่างชนิด และสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละเรื่องที่
ศึกษา จ านวน 17 คน  ประกอบด้วย 

1.นางณิชาภัทร        ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2.นางสาววีรญา      รักวรนิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รองประธานฯ 
3.นางศุภลักษณ์    เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 
4.นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        กรรมการ 
5.นางบ ารุง              ศรีทวี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
6.นางมธุรส            บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการ 
7.นางสาวสุชีพ     พันธุ์สมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         กรรมการ 
8.นางสาวนพวรรณ   อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ        กรรมการ 
9.นางฤดีวรรณ         ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
10.นางสาววีรญา    รักวรนิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 
11.นางศรีพรรณ   แม้นหมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 
12.นางบุญสม       มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ         กรรมการ 
13.นางสาวศตพร   วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                    กรรมการ 
14.นางสาวเครือวัลย์ ธ ารงพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ          กรรมการ 
15. นางสิริลักษณ์    ช้างแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 

 16.นางนุชจรินทร์     คงต้อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
 17.นางสาวศรัณยา   ปาริมา ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ/เลขานุการ 

 
4. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  องค์ประกอบท่ี  4  กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้   
 4.1 คณะกรรมกำรรวบรวมผลกำรเรียนรู้  มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลผลการเรียนรู้จากแหล่ง 
เรียนรู้ในการจัดระบบข้อมูลสาระแต่ละด้าน ผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้องค์ประกอบที่ ๑ , ๒ , ๓ และ 
แหล่งข้อมูลผลการเรียนรู้จากกลุ่มสาระฯ ห้องสมุด ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พื้นที่ศึกษา และ 
ตรวจสอบรูปแบบความถูกต้องและความเรียบร้อยของงาน จ านวน 16 คน ประกอบด้วย  

1.นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ประธานกรรมการ 
2.นางณิชาภัทร        ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   รองประธานฯ 
3.นางศุภลักษณ์    เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         กรรมการ 
4.นางบ ารุง              ศรีทวี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
5.นางมธุรส            บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการ 



๕๘ 
 

 
 

6.นางสาวสุชีพ     พันธุ์สมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         กรรมการ 
7.นางสาวนพวรรณ   อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ        กรรมการ 
8.นางสาววีรญา      รักวรนิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 

 9.นางสาวศศิธร   อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
 10.นางฤดีวรรณ        ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
 11.นางสาวสุชาดา     ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ  
 12.นางสาวิกา    สุภาพเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          กรรมการ 
 13.นายกรีฑา        ศรีจันทร ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ           กรรมการ 
 14.นางสาวศตพร    วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           กรรมการ 

15.นางสาวเครือวัลย์ ธ ารงพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ              กรรมการ 
16.นางสิริลักษณ์       ช้างแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ/เลขานุการ 
 

 4.2 คณะกรรมกำรคัดแยกสำระส ำคัญ และจัดให้เป็นหมวดหมู่  มีหน้าที่ วิเคราะห์ เรียบ
เรียงสาระจัดระเบียบข้อมูลสาระแต่ละด้าน จัดล าดับสาระหรือกลุ่มสาระ รวมถึงใบงานของแต่ละ
องค์ประกอบ และตรวจสอบรูปแบบความถูกต้องและความเรียบร้อยของงาน  จ านวน 17  คน 
ประกอบด้วย 

1.นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ประธานกรรมการ 
2.นางณิชาภัทร        ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   รองประธานฯ 
3.นางศุภลักษณ์    เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          กรรมการ 
4.นางบ ารุง              ศรีทวี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ           กรรมการ 
5.นางมธุรส            บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ          กรรมการ 
6.นางสาวสุชีพ     พันธุ์สมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         กรรมการ 
7.นางสาวนพวรรณ   อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ        กรรมการ 
8.นางสาววีรญา      รักวรนิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 

 9.นางบุญสม          มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
10.นางนุชจรินทร์      คงต้อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์          กรรมการ 

 11.นางสาวสุชาดา      ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          กรรมการ  
 12.นายกรีฑา        ศรีจันทร ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ           กรรมการ 
 13.นางสาวศตพร    วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           กรรมการ 

14.นางสาวเครือวัลย์ ธ ารงพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ             กรรมการ 
15.นางสาวิกา     สภุาพเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ/เลขานุการ 
 

 4.3  คณะกรรมกำรสรุปและเรียบเรียง  มีหน้าที่  สรุปและเรียบเรียงข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์  
เรียบเรียงสาระ จัดระเบียบข้อมูลสาระแต่ละด้าน จัดล าดับสาระหรือกลุ่มสาระและตรวจสอบรูปแบบ 
ความถูกต้องและความเรียบร้อยของงาน จ านวน 14  คน ประกอบด้วย 

1.นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ประธานกรรมการ 
2.นางณิชาภัทร        ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   รองประธานฯ 



๕๙ 
 

 
 

3.นางศุภลักษณ์    เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          กรรมการ 
4.นางบ ารุง              ศรีทวี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ          กรรมการ 
5.นางมธุรส            บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการ 
6.นางสาวสุชีพ     พันธุ์สมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         กรรมการ 
7.นางสาวนพวรรณ   อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ        กรรมการ 
8.นางสาววีรญา      รักวรนิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 

 9.นางศรีพรรณ     แม้นหมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 
 10.นางสาวศศิธร    อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ          กรรมการ 
 11.นางสาวศรัณยา      ปารมิา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 

12.นางสาวสุชาดา       ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         กรรมการ  
 13.นายกรีฑา         ศรีจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ         กรรมการ 
 14.นางสาวศตพร     วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           กรรมการ 

15.นางสาวเครือวัลย์  ธ ารงพล     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  กรรมการ/เลขานุการ   
  
 4.4  คณะกรรมกำรเรียนรู้รูปแบบกำรเขียนรำยงำนแบบวิชำกำร/แบบบูรณำกำร  มีหน้าที่              
น าข้อมูลที่ได้จากการสรุปและเรียบเรียงมาเขียนเป็นรายงานที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ได้ใจความ กระชับ                     
ที่แสดงผลการศึกษา  ตรวจสอบ  รูปแบบความถูกต้องและความเรียบร้อยของงาน  จ านวน 20  คน  
ประกอบด้วย 

1.นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ประธานกรรมการ 
2.นางณิชาภัทร        ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     รองประธานฯ 
3.นางศุภลักษณ์    เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 
4.นางบ ารุง              ศรีทวี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
5.นางมธุรส            บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการ 
6.นางสาวสุชีพ     พันธุ์สมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           กรรมการ 
7.นางสาวนพวรรณ   อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ        กรรมการ 
8.นางสาววีรญา      รักวรนิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 
9.นางสิริลักษณ์       ช้างแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 

 10.นางศรีพรรณ   แม้นหมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           กรรมการ 
 11.นางบุญสม        มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
 12.นางสาวศศิธร อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ          กรรมการ 
 13.นางสาวศรัณยา   ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
 14.นางฤดีวรรณ      ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์          กรรมการ 

15.นางนุชจรินทร์    คงต้อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์          กรรมการ 
16.นางสาวสุชาดา     ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          กรรมการ  

 17.นางสาวิกา   สุภาพเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          กรรมการ 
 18.นายกรีฑา       ศรีจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ           กรรมการ 

19.นางสาวเครือวัลย์ ธ ารงพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ             กรรมการ 



๖๐ 
 

 
 

20.นางสาวศตพร   วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    กรรมการ/เลขานุการ 
  
 4.5 คณะกรรมกำรก ำหนดรูปแบบกำรเขียนรำยงำน   มีหน้าที่ น าข้อมูลจากการจัดหมวดหมู่  
มาเขียนรายงานที่สามารถจัดท าได้ 2 รูปแบบ คือ แบบวิชาการและแบบบูรณาการ ซึ่งมีส่วนประกอบที่ 
ประกอบด้วย เนื้อหาสาระหรือผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ ประกอบด้วย ใบ 
งานรูปเล่ม สรุปจ านวนการเขียนรายงาน และตรวจสอบรูปแบบความถูกต้องและความเรียบร้อยของ 
งานจ านวน  20 คน ประกอบด้วย 

1.นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ประธานกรรมการ 
2.นางณิชาภัทร        ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   รองประธานฯ 
3.นางศุภลักษณ์    เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 
4.นางบ ารุง              ศรีทวี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
5.นางมธุรส            บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการ 
6.นางสาวสุชีพ     พันธุ์สมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         กรรมการ 
7.นางสาวนพวรรณ   อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ        กรรมการ 
8.นางสาววีรญา      รักวรนิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 
9.นางสิริลักษณ์       ช้างแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 

 10.นางศรีพรรณ   แม้นหมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           กรรมการ 
 11.นางบุญสม        มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ          กรรมการ 
 12.นางสาวศศิธร อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ          กรรมการ 
 13.นางสาวศรัณยา   ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์          กรรมการ 
 14.นางฤดีวรรณ      ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 

15.นางนุชจรินทร์    คงต้อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
16.นางสาวสุชาดา     ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          กรรมการ  

 17.นางสาวิกา   สุภาพเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         กรรมการ 
 18.นายกรีฑา       ศรีจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ         กรรมการ 

19.นางสาวเครือวัลย์ ธ ารงพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ            กรรมการ 
20.นางสาวศตพร   วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     กรรมการ/เลขานุการ 
 

  4.6  คณะกรรมกำรเรียนรู้วิธีกำรรำยงำนผล  มีหน้าที่  น าใบงานมาสรุปวิธีการน าเสนอ 
รายงานผลในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร  บรรยาย  ศิลปะ นิทรรศการ และตรวจสอบรูปแบบความ 
ถูกต้องและความเรียบร้อยของงาน จ านวน 20  คน ประกอบด้วย 

1.นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ประธานกรรมการ 
2.นางณิชาภัทร        ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   รองประธานฯ 
3.นางศุภลักษณ์    เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 
4.นางบ ารุง              ศรีทวี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
5.นางมธุรส            บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการ 
6.นางสาวสุชีพ     พันธุ์สมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         กรรมการ 



๖๑ 
 

 
 

7.นางสาวนพวรรณ   อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ        กรรมการ 
8.นางสาววีรญา      รักวรนิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 
9.นางสิริลักษณ์       ช้างแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        กรรมการ 

 10.นางศรีพรรณ   แม้นหมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย          กรรมการ 
 11.นางบุญสม        มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ         กรรมการ 
 12.นางสาวศศิธร อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ         กรรมการ 
 13.นางสาวศรัณยา   ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       กรรมการ 
 14.นางฤดีวรรณ      ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         กรรมการ 

15.นางนุชจรินทร์    คงต้อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       กรรมการ 
16.นางสาวสุชาดา     ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       กรรมการ  

 17.นางสาวิกา   สุภาพเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         กรรมการ 
 18.นายกรีฑา       ศรีจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการ 

19.นางสาวเครือวัลย์ ธ ารงพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ       กรรมการ 
20.นางสาวศตพร   วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กรรมการ/เลขานุการ 
 

 4.7 คณะกรรมกำรก ำหนดวิธีกำรรำยงำน  มีหน้าที่   ก ากับและติดตามให้นักเรียนจัดท า 
รายงาน ตามรูปแบบ ที่ก าหนดในการเขียนรายงาน และตรวจสอบรูปแบบความถูกต้องและความ 
เรียบร้อยของงาน จ านวน 20 คน  ประกอบด้วย 

1.นางณิชาภัทร        ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2.นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         รองประธานฯ 
3.นางศุภลักษณ์    เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 
4.นางบ ารุง              ศรีทวี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
5.นางมธุรส            บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการ 
6.นางสาวสุชีพ     พันธุ์สมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           กรรมการ 
7.นางสาวนพวรรณ   อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ        กรรมการ 
8.นางสาววีรญา      รักวรนิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 
9.นางสิริลักษณ์       ช้างแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 

 10.นางศรีพรรณ   แม้นหมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 
 11.นางบุญสม        มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ          กรรมการ 
 12.นางสาวศศิธร อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
 13.นางสาวศรัณยา   ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
 14.นางฤดีวรรณ      ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์          กรรมการ 

15.นางนุชจรินทร์    คงต้อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์          กรรมการ 
16.นางสาวสุชาดา     ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          กรรมการ  

 17.นางสาวิกา   สุภาพเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          กรรมการ 
 18.นายกรีฑา       ศรีจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ           กรรมการ 

19.นางสาวเครือวัลย์ ธ ารงพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ          กรรมการ 



๖๒ 
 

 
 

20.นางสาวศตพร   วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     กรรมการ/เลขานุการ 
 
5. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน องค์ประกอบที่ 5 กำรน ำไปใช้ประโยชน์ทำงกำรศึกษำ   
      5.1  คณะกรรมกำรน ำสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนบูรณำกำรสู่กำรเรียนกำรสอน  มีหน้าที่   
วิเคราะห์หลักสูตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จัดท าหลักสูตรและเขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 หลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรอื่น                                     
จ านวน 20 คน  ประกอบด้วย 

1.นางศุภลักษณ์    เครือครุฑ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ         ประธานกรรมการ 
2.นางณิชาภัทร        ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   รองประธานฯ 
3.นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              กรรมการ   
4.นางบ ารุง              ศรีทวี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
5.นางมธุรส            บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการ 
6.นางสาวสุชีพ     พันธุ์สมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         กรรมการ 
7.นางสาวนพวรรณ   อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ        กรรมการ 
8.นางสาววีรญา      รักวรนิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 
9.นางสิริลักษณ์       ช้างแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           กรรมการ 

 10.นางศรีพรรณ   แม้นหมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           กรรมการ 
 11.นางบุญสม        มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
 12.นางสาวศศิธร อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
 13.นางสาวศรัณยา   ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์          กรรมการ 
 14.นางฤดีวรรณ      ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 

15.นางสาวศตพร   วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                   กรรมการ 
16.นางสาวสุชาดา     ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ  

 17.นางสาวิกา   สุภาพเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ 
 18.นายกรีฑา       ศรีจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ         กรรมการ 

19.นางสาวเครือวัลย์ ธ ารงพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ          กรรมการ 
  20.นางนุชจรินทร์    คงต้อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ/เลขานุการ 
  
     5.2 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนเผยแพร่องค์ควำมรู้   มีหน้าที่ เผยแพร่ความรู้ โดยการ 
บรรยาย (การสนทนา การเสวนา  สัมมนา  อภิปราย  การจัดการแสดง การจัดนิทรรศการ ฯลฯ 
จ านวน 13  คน ประกอบด้วย 

1.นางศุภลักษณ์    เครือครุฑ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ         ประธานกรรมการ 
2.นางณิชาภัทร        ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   รองประธานฯ 
3.นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย              กรรมการ   
4.นางบ ารุง              ศรีทวี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
5.นางมธุรส            บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการ 
6.นางสาวสุชีพ     พันธุ์สมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         กรรมการ 



๖๓ 
 

 
 

7.นางสาวนพวรรณ   อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ        กรรมการ 
8.นางสาววีรญา      รักวรนิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 
9.นางสาวศศิธร   อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 

 10.นางสาวศรัณยา   ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         กรรมการ 
 11.นางสาวศตพร   วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                  กรรมการ 

12.นางสาวสุชาดา     ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ  
 13.นางสาวภณิตา   นิ่มชูชีพ       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ/เลขานุการ 
  
  5.3  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดสร้ำงแหล่งเรียนรู้ มีหน้าที่  จัดแสดงพิพิธภัณฑ์,   
พิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่อง, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จ านวน  13  คน ประกอบด้วย 

1.นางสาวเครือวัลย์ ธ ารงพล  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป              ประธานกรรมการ 
2.นางณิชาภัทร        ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      รองประธานฯ 
3.นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            กรรมการ   
4.นางบ ารุง              ศรีทวี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
5.นางมธุรส            บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ        กรรมการ 
6.นางสาวสุชีพ     พันธุ์สมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         กรรมการ 
7.นางสาวนพวรรณ   อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ        กรรมการ 
8.นางสาววีรญา      รักวรนิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     กรรมการ 
9.นางสาวศศิธร อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 

 10.นางสาวศรัณยา   ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         กรรมการ 
 11.นางสาวศตพร   วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                   กรรมการ 

12.นางสาวสุชาดา     ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ  
13.นางสาวภณิตา   นิ่มชูชีพ       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ/เลขานุการ 

  
 5.4 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดูแลรักษำและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ มีหน้าที่ จัดท าคู่มือ
รายละเอียดพรรณไม้ต่างๆ ในแต่ละของเขตพ้ืนที่ เพ่ือสะดวกต่อการเรียนรู้ จัดท าสมุดบันทึกการใช้สวน
พฤกษศาสตร์  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้แต่ละเขตพ้ืนที่ ดูแลรักษาและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์  บันทึก
ข้อมูลการใช้พ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  บันทึกข้อมูลห้องสวนพฤกษศาสตร์  พิพิธภัณฑ์เฉพาะ
เรื่องและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จ านวน  10  คน ประกอบด้วย 

1.นางสาวนพวรรณ   อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประธานกรรมการ
 2.นางสาวเครือวัลย์ ธ ารงพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ        รองประธานฯ  
 3.นางสิริลักษณ์       ช้างแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 
 4.นางบุญสม        มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ         กรรมการ 
 5.นางสาวศศิธร อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ          กรรมการ 
 6.นางสาวศตพร   วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         กรรมการ 

7.นางสาวสุชาดา     ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        กรรมการ  
 8.นายกรีฑา       ศรีจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ         กรรมการ 



๖๔ 
 

 
 

 9.นางสาวศรัณยา   ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ/เลขานุการ
  
 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  เพื่อให้ได้การ
ด าเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 
    ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่ 12 พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 
      สั่ง  ณ  วันที่ 12   พฤษภาคม  พ.ศ. 2558   
 
 
      ลงชื่อ............................................... 
               (นางสาวรพีพรรณ  แผนดี) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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- คณะกรรมการพืชศึกษา 
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนพัฒนำวิทยำ 
ที่ 01/10/2558 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรเรียนรู้พืชศึกษำ (กระเจี๊ยบแดง)  
งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

-------------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนพัฒนาวิทยาได้สนองพระราชด าริฯ เข้าร่วมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี        ปีการศึกษา 2548 เพ่ือให้การด าเนินงานด าเนินงานการเรียนรู้พืชศึกษา “กระเจี๊ยบแดง” 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังนี้ 
 

1. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนพืชศึกษำ (กระเจี๊ยบแดง)  
1.1 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน กำรศึกษำเรื่องรำก  มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกและให้

ค าปรึกษานักเรียนเกี่ยวกับการศึกษารูปลักษณ์ของรากพืชศึกษาได้แก่ รูปร่าง รูปทรง สี ผิว ขนาด และ
เนื้อ  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องราก ใบงาน และน าไปบูรณาการสู่การเรียนการสอน  จ านวน 8 
คน ประกอบด้วย 

1.นางณิชาภัทร        ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ประธานกรรมการ 
 2.นางศุภลักษณ์    เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        รองประธานฯ 
 3.นางสาวศรัณยา     ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์            กรรมการ 

4.นางสิริลักษณ์      ช้างแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           กรรมการ 
 5.นางบุญสม       มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        กรรมการ 
 6.นางศตพร          วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ         กรรมการ 
 7.นางสาววีรญา      รักวรนิต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        กรรมการ 

8.นางสาวเครือวัลย์  ธ ารงพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ/เลขานุการ 
 
1.2 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน กำรศึกษำเรื่องล ำต้น มีหน้าที่ อ านวยความสะดวก และให้

ค าปรึกษานักเรียนเกี่ยวกับการศึกษารูปลักษณ์ของล าต้นพืชศึกษาได้แก่  รูปร่าง รูปทรง สี ผิว ขนาด 
และเนื้อ จัดท าแผน    การจัดการเรียนรู้เรื่องล าต้น ใบงาน และน าไปบูรณาการสู่การเรียนการสอน  
จ านวน 8 คน ประกอบด้วย 

1.นางณิชาภัทร        ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ประธานกรรมการ 
 2.นางศุภลักษณ์    เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        รองประธานฯ 
 3.นางสาวศรัณยา     ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                 กรรมการ 

4.นางศรีพรรณ    แม้นหมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           กรรมการ 



๖๖ 
 

 
 

 5.นางสาวศศิธร   อันใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ          กรรมการ 
 6.นางสาวเครือวัลย์  ธ ารงพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ        กรรมการ 
 7.นางสาววีรญา      รักวรนิต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       กรรมการ 

8.นางสาวศตพร       งษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ            กรรมการ/เลขานุการ 
  

1.3 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน กำรศึกษำเรื่องใบ  มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกและให้
ค าปรึกษานักเรียนเกี่ยวกับการศึกษารูปลักษณ์ของใบพืชศึกษาได้แก่ รูปร่าง รูปทรง  สี ผิว ขนาด และ
เนื้อ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องใบ ใบงาน และน าไปบูรณาการสู่การเรียนการสอน จ านวน 8 คน 
ประกอบด้วย 

1.นางณิชาภัทร      ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2.นางบ ารุง            ศรีทวี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     รองประธานฯ 
3.นางมธุรส      บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ     กรรมการ 
4.นางนุชจรินทร์     คงต้อง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     กรรมการ 
5.นางสาวศศิธร อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     กรรมการ 

 6.นางศตพร        วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      กรรมการ 
 7.นางสาวเครือวัลย์ ธ ารงพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ          กรรมการ 

8.นางสาวสุชาดา      ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ/เลขานุการ   
 

1.4. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน กำรศึกษำเรื่องดอก มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกและให้
ค าปรึกษานักเรียนเกี่ยวกับการศึกษารูปลักษณ์ของดอกพืชศึกษาได้แก่ รูปร่าง รูปทรง  สี ผิว ขนาด และ
เนื้อ จัดท าแผน การจัดการเรียนรู้เรื่องดอก ใบงาน และน าไปบูรณาการสู่การเรียนการสอน จ านวน 8 
คน ประกอบด้วย 

1.นางณิชาภัทร        ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2.นางบ ารุง              ศรีทวี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รองประธานฯ 
3.นางสาวสุชีพ    พันธุ์สมบัต ิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    กรรมการ 
4.นางสาวเครือวัลย์  ธ ารงพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ      กรรมการ 
5.นางสาวิกา      สภุาพเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 
6.นางฤดีวรรณ        ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ 

 7.นางสิริลักษณ์      ช้างแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
8. นางสาวศรัณยา    ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      กรรมการ/เลขานุการ   

   
 1.5 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน กำรศึกษำเรื่องผล มีหน้าที่ อ านวยความสะดวก และให้
ค าปรึกษานักเรียนเกี่ยวกับการศึกษารูปลักษณ์ของผลพืชศึกษาได้แก่ รูปร่าง รูปทรง สี ผิว ขนาด และ
เนื้อ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องผล ใบงาน และน าไปบูรณาการสู่การเรียนการสอนจ านวน 8 คน 
ประกอบด้วย 
 1.นางณิชาภัทร       ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 



๖๗ 
 

 
 

2.นางสุนิษา ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รองประธานฯ 
 3.นางบ ารุง             ศรีทวี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   กรรมการ 

4.นางสาวศศิธร   อ้นใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
5.นายกรีฑา         ศรีจันทร ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ    กรรมการ 

 6. นางฤดีวรรณ       ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ 
 7.นางบุญสม         มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม    กรรมการ 

8.นางสาวศตพร     วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     กรรมการ/เลขานุการ   
 

   1.6 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน กำรศึกษำเรื่องเมล็ด มีหน้าที่ อ านวยความสะดวก และให้
ค าปรึกษานักเรียนเกี่ยวกับการศึกษารูปลักษณ์ของเมล็ดพืชศึกษาได้แก่ รูปร่าง รูปทรง สี ผิว ขนาด และ
เนื้อ จัดท าแผน การจัดการเรียนรู้เรื่องเมล็ด ใบงาน และน าไปบูรณาการสู่การเรียนการสอนจ านวน 10 
คน ประกอบด้วย 
 1.นางณิชาภัทร      ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2.นางสาวศรัณยา   ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         รองประธานฯ 
 3.นางบ ารุง           ศรีทวี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 4.นางมธุรส         บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ   กรรมการ 

5.นางสิริลักษณ์    ช้างแก้ว   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
6.นางสาวสุชาดา     ชัยยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ  
7.นางสาวศตพร   วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    กรรมการ 
8.นางบุญสม       มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม     กรรมการ/เลขานุการ   

 
1.7 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน กำรศึกษำกำรเรียนรู้นิเวศวิทยำ  มีหน้าที่ อ านวยความ

สะดวก และให้ค าปรึกษานักเรียนเกี่ยวกับการศึกษานิเวศวิทยาของพืชศึกษา จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการสู่การเรียนการสอน การศึกษานิเวศวิทยาของพืชศึกษา จ านวน 9  คน ประกอบด้วย 
 1. นางณิชาภัทร     ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวศรัณยา  ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานฯ 
 3.นางบ ารุง           ศรีทวี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ    กรรมการ 
 4. นางฤดีวรรณ    ฤทธิสร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    กรรมการ 

5.นางบุญสม      มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม     กรรมการ 
6. นางมธุรส       บัวพันธ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ    กรรมการ 
7. นางสิริลักษณ์ ช้างแก้ว   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 

 8.นางสาวศตพร วงษ์ปาน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    กรรมการ/เลขานุการ   
1.8 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน กำรศึกษำกำรขยำยพันธุ์ กำรดูแลรักษำและกำรเจริญเติบโต 

มีหน้าที่   อ านวยความสะดวก และให้ค าปรึกษานักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาการขยายพันธุ์ การดูแลรักษา 
การเจริญเติบโตของพืชศึกษา จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่การเรียนการสอน จ านวน 8 คน 
ประกอบด้วย 

1.นายกรีฑา         ศรีจันทร์  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ       ประธานกรรมการ 



๖๘ 
 

 
 

 2.นางสาวนพวรรณ  อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  รองประธานฯ 
3.นางสาววีรญา     รักวรนิต   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
4.นางสาวเครือวัลย์  ธ ารงพล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ    กรรมการ 
5. นางศรีพรรณ  แม้นหมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 

 6.นางบุญสม         มาลาศร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ    กรรมการ
 7. นางสาวศตพร   วงษ์ปาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     กรรมการ 

8.นางสาวิกา  สุภาพเพชร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ/เลขานุการ    
 

1.9 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน กำรศึกษำกำรน ำไปใช้ประโยชน์ มีหน้าที่ อ านวยความสะดวก 
และให้ค าปรึกษานักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้การน าไปใช้ประโยชน์ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณา
การสู่การเรียนการสอน  จ านวน 8  คน ประกอบด้วย 

1. นางศุภลักษณ์    เครือครุฑ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประธานกรรมการ 
 2. นางณิชาภัทร        ชมวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รองประธานฯ 
 3.นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 

4. นางบ ารุง              ศรีทวี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา    กรรมการ 
5.นางมธุรส             บัวพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ    กรรมการ 
6.นางสาวสุชีพ     พันธุ์สมบัติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     กรรมการ 
7.นางสาวนพวรรณ   อุ้มญาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ    กรรมการ 
8.นางสาววีรญา       รักวรนติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
3. นางสาวศรัณยา     ปาริมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กรรมการ/เลขานุการ    

      
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้ได้การ

ด าเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
     

ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่ 12 พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
 
      สั่ง  ณ  วันที่ 12   พฤษภาคม  พ.ศ. 2558   
 
 
      ลงชื่อ............................................... 
               (นางสาวรพีพรรณ  แผนดี) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

 

 



๖๙ 
 

 
 

 

 

 

 

๑.๓ วำงแผนกำรบรหิำร 

และแผนกำรจดักำรเรียนรู ้
 

๑) แผนการด าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียน 
    แผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกับ 
    แผนงานประจ าปีของโรงเรียน  
    แสดงรายละเอียดงาน ระยะเวลา งบประมาณ      
    ผู้รับผิดชอบ 
2) การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
3) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการงาน 
    สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
 

 

 

 



๗๐ 
 

 
 

โรงเรียนพัฒนาวิทยา  มีการวางแผนการบริหารจัดการ ทั้งในเรื่องการจัดท าแผนงานประจ าปี
โรงเรียน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานและการน าความรู้เรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การเรียน
การสอน เพ่ือเป็นการวางแนวทางการด าเนินงานให้มีความชัดเจนในการน าไปสู่การปฏิบัติ และครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้น าความรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปสอดแทรกในบทเรียน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ ให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก และปลูกฝังค่านิยมที่ดี ในการร่วมกันอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช รวมถึงเห็นคุณค่าและประโยชน์ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างจริงจัง โดยมีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

๑.๑ ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนแต่ละปี โดยระบุงานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายวิชาการ 

๑.๒ มีการจัดท าแผนการด าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
รวมกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดงาน ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนครบถ้วน 

๑.๓ มีการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
๑.๔ มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเขียนแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

แสดงให้เห็นวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจนในทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ภาพที่ 7 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพัฒนาวิทยา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 

 

 

 

 

 



๗๒ 
 

 
 

ภาพที่ 8 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 
 
 



๗๓ 
 

 
 

ตารางที่ 8  แผนงานประจ าปี โรงเรียนพัฒนาวิทยา ปีการศึกษา 2558 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/แผนงำน ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ หมำยเหตุ 
1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้

ของนักเรียน 
ครูศุภลักษณ์  

 
 

-โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ภาษาไทย 

ครูสุนิษา 4,000 
 

 

-โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

ครูศุภลักษณ์ 3,500 
 

 

-โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ครูณิชาภัทร 4,000 
 

 

-โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ครูบ ารุง 2,500 
 
 

 

-โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

ครูมธุรส 27,000 
 

 

-โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ศิลปะ 

ครูสุชีพ 29,000 
 

 

-โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
การงานและเทคโนโลยี 

ครูนพวรรณ 4,500 
 

 

-โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ครูวีราญา 5,000 
 

 

-กิจกรรมเปิดบ้าน พนว.   ครูศุภลักษณ์ 36,000  
2 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ครูภณิตา 6,500  
3 โครงการทัศนศึกษา    ครูภณิตา 52,000  
4 โครงการห้องสมุด   ครูฤดีวรรณ 

ครูสุนิษา 
8,000  

5 โครงการพัฒนาลูกเสือไทยใจสามัคคี       ครูมธุรส 45,000  
6 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยก้าว

ไกลสู่อาเซียน 
ครูนุชจรินทร์ 20,500  

7 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครูภณิตา 7,500  
8 โครงการโรงเรียนสีขาว ครูมธุรส 12,500  
9 โครงการชมรมหรรษา      ครูภณิตา 90,000  

10 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

ครูภณิตา 16,000  



๗๔ 
 

 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/แผนงำน ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ หมำยเหตุ 
11 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

(สอนพิเศษ)      
ครูศุภลักษณ์ 9,000  

12 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยใน
โรงเรียน                                                       

ครูกุลยา 14,000  

13 โครงการ นิเทศภายใน                     ครูศุภลักษณ์ 2,000  
14 โครงการอาหารเสริม (นม) ครูนพวรรณ 837,200  
15 โครงการส่งเสริมการสอน ICT ครูกุลยา 55,200  
16 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียน 

ครูปริยากร 2,000  

17 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน (ห้องปฏิบัติการ) 

ครูปริยากร 30,000  

18 โครงการโลกสดใส ใส่ใจชุมชน ครูภณิตา 10,000.0  
19 งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ครูศุภลักษณ์ 

ครูภณิตา 
50,000  

20 โครงการเยาวชนสัมพันธ์ ครูภณิตา 209,000  
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