
๑๓๑ 
 

 
 

ตารางที่ 12  สรุปจ านวนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
5 องค์ประกอบ พืชศึกษา 

จ านวนแผน จ านวนใบงาน จ านวนแผน จ านวนใบงาน 
ภาษาไทย 16 20 9 13 

คณิตศาสตร์ 12 23 6 15 
วิทยาศาสตร์ 17 25 12 21 
สังคมศึกษาฯ 9 15 6 10 

 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 10 6 6 
ภาษาต่างประเทศ 7 12 6 7 
การงานอาชีพฯ 11 17 6 9 

ศิลปะ 17 24 7 20 
รวม 96 146 58 101 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๒ 
 

 
 

 

 

 

 

๑.๔) ด ำเนนิงำนตำมแผน กำรประสำนงำนของ 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน งำนสวนพฤกษศำสตร ์

โรงเรียน หน่วยงำนต่ำง ๆ 

 

๑) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ลงนามช่ือ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน 

2) หนังสือเชิญประชุม 

3) หนังสือขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 

 

 

 

 

 



๑๓๓ 
 

 
 

1) เอกสำรสรุปค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
 

ตารางที่ 13 สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕8 

ที ่ รำยกำรกิจกรรมด ำเนินกำร งบประมำณ 
 

ค่ำใช้จ่ำยจริง 
 

1 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 8,000.00 13,237.00 
2 ด้านที่ 2 การด าเนินการ    

           องค์ประกอบที่ 1 10,000.00 7,467.00 
           องค์ประกอบที่ 2 8,000.00 6,700.00 
           องค์ประกอบที่ 3 2,000.00 1,205.00 
           องค์ประกอบที่ 4 5,000.00 3,337.00 
           องค์ประกอบที่ 5 13,000.00 13,078.00 
           พืชศึกษา (กระเจี๊ยบแดง) 1,500.00 1,150.00 

3 ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน 1,000.00 852.00 
4 ด้านที่ 4 ความถูกต้องทางวิชาการ 2,500.00 2,148.00 

รวมงบประมำณ 50,000.00 49,174.00 
 

- งบประมาณที่ตั้งไว้     50,000.00   บาท 
- รายจ่าย     49,174.00   บาท 
- รายจ่ายต่ ากว่างบประมาณที่ตั้งไว้       826.00   บาท 
 
 
 

    ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ                       
          (นางสาวศรัณยา  ปาริมา)        

   
 

 
ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางสาวรพีพรรณ แผนดี) 

    ผู้อ านวยการ 
 
 



๑๓๔ 
 

 
 

สรุปค่ำใช้จ่ำย  โครงกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  ปีกำรศึกษำ 2558 

โรงเรียนพัฒนำวิทยำ ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 

 
  ตารางที่ 14 สรุปค่าใช้จ่ายในด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 
 

งำนที่ด ำเนินงำน รำยละเอียด (งำนย่อย) 
งบประมำณ(บำท) 

ที่ตั้งไว้ รำยจ่ำย 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 8,000 13,237 

2. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

ประชุมมอบหมายงาน 

3. การพัฒนาบุคลากร - ศึกษาดูงาน 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ 
- ประชุม 

4. ติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ ติดตามการด าเนินงาน 

5. สรุปประเมินผล วิเคราะห์ 
วางแผนพัฒนาการด าเนินงาน 

สรุปประเมินผล วิเคราะห์ วางแผน
พัฒนาการด าเนินงาน 

6. จัดท าผลการด าเนินงาน จัดท าเอกสารตามแบบประเมิน
ด้านที่ 1 ข้อ 1.1 -1.6 

7. รายงานผลการด าเนินงานให้ 
อพ.สธ. 

รายงานผลการด าเนินงานให้ 
อพ.สธ. 

งบประมำณ 8,000 13,237 

    (รายจ่ายสูงกว่างบประมาณท่ีตั้งไว้ 5,237 บาท) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

 
 

 
   ตารางที่ 15 สรุปค่าใช้จ่ายในด้านที่ 2 การด าเนินงาน (องค์ประกอบที่ 1) 

 
งำนที่ต้อง
ด ำเนินกำร 

รำยละเอียด (ล ำดับกำรเรียนรู้) 
งบประมำณ (บำท) 

ที่ตั้งไว้ รำยจ่ำย 
องค์ประกอบที่ 
1 การจัดท า
ป้ายชื่อพรรณ
ไม้ 
 
(เพ่ือให้รู้จัก 
ประโยชน์ของ 
พรรณไม้) 

1. ก าหนดพ้ืนที่ศึกษา 500 398 
2. ส ารวจพรรณไม้ในพ้ืนที่ศึกษา 500 

980 
3. ท าและติดป้ายรหัสประจ าต้น 500 
4. ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อ และศึกษาข้อมูล
พ้ืนบ้าน (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๑) 

500 220 

5. ท าผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้ 500 300 
6. ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
(ก.๗-๐๐๓ หน้า ๒-๗) 

1,000 750 

7. บันทึกภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 1,000 
3,919 8. ท าตัวอย่างพรรณไม้ (แห้ง/ ดอง/ เฉพาะ

ส่วน) 
3,000 

9. เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๘) 
กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร แล้วบันทึกใน  
ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙ – ๑๐ 

500 100 

10.จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ (ก.๗-
๐๐๕) 

500 100 

11.ท าร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ 500 300 

12.ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการด้าน
พฤกษศาสตร์ 

500 100 

13.การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ที่สมบูรณ์ 500 300 

งบประมำณ 10,000 7,467 

(รายจ่ายต่ ากว่างบประมาณท่ีตั้งไว้  2,533 บาท) 

 

 

  



๑๓๖ 
 

 
 

     ตารางที่ 16 สรุปค่าใช้จ่ายในด้านที่ 2 การด าเนินงาน (องค์ประกอบที่ 2) 
 

งำนที่ต้อง
ด ำเนินกำร 

รำยละเอียด (ล ำดับกำรเรียนรู้) 
งบประมำณ (บำท) 

ที่ตั้งไว้ รำยจ่ำย 
องค์ประกอบ 
ที่ 2   
การรวบรวม
พรรณไม้เข้า
ปลูกใน
โรงเรียน 
 
(เพ่ือให้รู้คุณ  
รู้ค่าของพืช
พรรณ) 

1. ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิมและศึกษา
ธรรมชาติของพรรณไม้ 

500 150 

2.ส ารวจศึกษาวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ 1,000 450 
3. พิจารณาคุณและสุนทรียภาพของพรรณไม้ 500 295 

 4. ก าหนดการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ 500 

5. ก าหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก 500 
6. ท าผังภูมิทัศน์ 1,000 205 

7. จัดหาพรรณไม้วัสดุปลูก 2,000 
5,456 

8. การปลูกและดูแลรักษา 1,500 
9. ศึกษาคุณประโยชน์ของพืชพรรณที่ปลูก
ออกแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

500 145 

งบประมำณ 8,000 6,700 

(รายจ่ายต่ ากว่างบประมาณท่ีตั้งไว้ 1,300 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

 
 

     ตารางที่ 17 สรุปค่าใช้จ่ายในด้านที่ 2 การด าเนินงาน (องค์ประกอบที่ 3) 
 

งำนที่ต้อง
ด ำเนินกำร 

รำยละเอียด (ล ำดับกำรเรียนรู้) 
งบประมำณ (บำท) 

ที่ตั้งไว้ รำยจ่ำย 
องค์ประกอบที่ 3  
การศึกษาข้อมูล
ด้านต่างๆ 
 
(เพ่ือให้เห็นความ
ต่างเมื่อเห็นความ
ต่าง 
 ก็จะเกิด
จินตนาการ 
 อันจะน าไปสู่ 
การใช้ประโยชน์
ในแต่ละด้าน) 

1. การศึกษาพรรณไม้ที่มีในโรงเรียน 
(ก.๗-๐๐๓) ครบตามทะเบียนพรรณไม้ 

1,000 570 

2. การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ 
2.1 ศึกษาด้านรูปลักษณ์ 
วิเคราะห์ จ าแนก รูปลักษณ์ภายนอก 
ภายในของพืชแต่ละชนิดแต่ละส่วนโดย
ละเอียด 

1,000 

 

635 

2.2 การก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 
  ในแต่ละส่วนของแต่ละองค์ประกอบย่อย 
2.3 เรียนรู้แต่ละเรื่อง แต่ละส่วนของแต่ละ
องค์ประกอบย่อย 
2.4 การน าข้อมูลมาเปรียบเทียบความต่าง
ในแต่ละเรื่องในชนิดเดียวกันและต่างชนิด
สรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละเรื่องที่ ศึกษา 

งบประมำณ 2,000 1,205 
 

(รายจ่ายต่ ากว่างบประมาณท่ีตั้งไว้ 795 บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๘ 
 

 
 

  ตารางที่ 18 สรุปค่าใช้จ่ายในด้านที่ 2 การด าเนินงาน (องค์ประกอบที่ 4) 
 

งำนที่ต้อง
ด ำเนินกำร 

รำยละเอียด (ล ำดับกำรเรียนรู้) 
งบประมำณ (บำท) 

ที่ตั้งไว้ รำยจ่ำย 
องค์ประกอบที่ 4  
การรายงานผล
การเรียนรู้ 
 
(เพ่ือสื่อผลการ
เรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ) 

1. รวบรวมผลการเรียนรู้ 1,000 235 

2. คัดแยกสาระส าคัญและจัดให้เป็น
หมวดหมู่ 
2.1 วิเคราะห์เรียบเรียงสาระ 
2.2 จัดระเบียบข้อมูลสาระแต่ละด้าน 
2.3 จัดล าดับสาระหรือกลุ่มสาระ 

500 215 

3. สรุปและเรียบเรียง 500 210 

4. เรียนรู้รูปแบบการเขียนรายงาน 
4.1 แบบวิชาการ 
4.2 แบบบูรณาการ 

500 550 

5.ก าหนดรูปแบบการเขียนรายงาน 500 250 
6.เรียนรู้วิธีการรายงานผล 
6.1 เอกสาร เช่น หนังสือ แผ่นพับ 
6.2 บรรยาย เช่น การเล่านิทาน  
อภิปราย  สัมมนา 
6.3 ศิลปะ เช่น การแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน 
ละครร้องเพลง ภาพวาดทาง
พฤกษศาสตร์ 
6.4 นิทรรศการ 

1,000 1,613 

7. ก าหนดวิธีการรายงานผล 1,000 264 

งบประมำณ 5,000 3,337 

(รายจ่ายต่ ากว่างบประมาณท่ีตั้งไว้ 1,663 บาท) 

 

 

 

 

 



๑๓๙ 
 

 
 

     ตารางที่ 19 สรุปค่าใช้จ่ายในด้านที่ 2 การด าเนินงาน (องค์ประกอบที่ 5) 
 

งำนที่ต้อง
ด ำเนินกำร 

รำยละเอียด (ล ำดับกำรเรียนรู้) 
งบประมำณ (บำท) 

ที่ตั้งไว้ รำยจ่ำย 
องค์ประกอบ
ที่ 5  การ
จัดท าป้ายชื่อ
พรรณไม้ 
 
(เพ่ือให้รู้จัก 
ประโยชน์
ของ 
พรรณไม้) 

1. การน าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการ 
การเรียนการสอน 

1,000 2,000 

      - สาระภาษาไทย 
      - สาระคณิตศาสตร์ 
      - สาระวิทยาศาสตร์ 
      - สาระสังคมศึกษา 
      - สาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
      - สาระศิลปะ 
      - สาระการงงานอาชีพและเทคโนโลยี 
      - สาระภาษาอังกฤษ 
2.การเผยแพร่องค์ความรู้ 
2.1 การบรรยาย(การสนทนา/การเสวนา/สัมมนา
อภิปราย) 
2.2 การจัดแสดง (จัดแสดงนิทรรศการ/นิทรรศการ
ประกอบการบรรยายสรุป/จัดนิทรรศการเฉพาะเรื่อง/
ประเภท) 

2,000 3,978 

3.การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
3.1 บันทึกข้อมูลการใช้พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
3.2 บันทึกข้อมูลการใช้ห้องพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3.3 บันทึกข้อมูลการใช้และพัฒนาการแหล่งเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

5,000 4,135 

4. การใช้ การดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 5,000 2,965 

งบประมำณ 13,000 13,078 

 (รายจ่ายสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 78 บาท) 

 

 

 



๑๔๐ 
 

 
 

  ตารางที่ 20  สาระการเรียนรู้พืชศึกษา (กระเจี๊ยบแดง) 

งำนที่ต้อง
ด ำเนินกำร 

รำยละเอียด (ล ำดับกำรเรียนรู้) 
งบประมำณ (บำท) 

ที่ตั้งไว้ รำยจ่ำย 
พืชศึกษา 
(กระเจี๊ยบ

แดง) 

การศึกษาราก 250 1,150 
การศึกษาล าต้น 250 

การศึกษาใบ 250 

การศึกษาดอก 250 

การศึกษาผล 250 

การศึกษาเมล็ด 250 

งบประมำณ 1,500 1,150 

(รายจ่ายต่ ากว่างบประมาณท่ีตั้งไว้ 350 บาท) 

 
 ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
 

งำนที่ด ำเนินกำร รำยละเอียด (ล ำดับกำรเรียนรู้) 
งบประมำณ (บำท) 

ที่ตั้งไว้ รำยจ่ำย 
จัดสภาพแวดล้อม จัดสภาพแวดล้อม 1,000 852 

 การเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ 

งบประมำณ 1,000 852 

(รายจ่ายต่ ากว่างบประมาณท่ีตั้งไว้ 148 บาท) 

 

ด้านที่ 4 ความถูกต้องทางวิชาการ 

งำนที่ด ำเนินกำร 
รำยละเอียด (ล ำดับกำร

เรียนรู้) 
งบประมำณ (บำท) 

ที่ตั้งไว้ รำยจ่ำย 
ส่งประเมินความถูกต้อง ส่งประเมินความถูกต้อง 2,500 2,148 

งบประมำณรวม 2,500 2,148 

(รายจ่ายต่ ากว่างบประมาณท่ีตั้งไว้ 352 บาท) 



๑๔๑ 
 

 
 

ภำพที่ 12 ตัวอย่ำงใบเสร็จค่ำใช้จ่ำยในงำนสวนพฤกษศำสตร์ 
 

 

 

 

 



๑๔๒ 
 

 
 

 

 

 

 



๑๔๓ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๔ 
 

 
 

 

 

 



๑๔๕ 
 

 
 

2) หนังสือเชิญประชุม 

 

 

 



๑๔๖ 
 

 
 

 

 

 

 



๑๔๗ 
 

 
 

3) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม 

 

 
 



๑๔๘ 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

๑.๕ สรุปและประเมนิผลกำรด ำเนินงำน 

 

 
๑) ผลการด าเนินงาน ๕ องค์ประกอบ 

         งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๒) ผลการด าเนินงานพืชศึกษา 

 


