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ช่ือผลงานทางวิชาการ     รายงานการประเมิน โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อ 
   น าเสนอแบบปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการ 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ าเภอละหานทราย  
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแบบจ าลอง CIPP Model 

ผู้รายงาน นางลักษมี  พายุหะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์ 

ปีท่ีรายงาน 2559 

บทคัดย่อ 

 การน าเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง  การประเมินโครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน เพื่อน าเสนอแบบปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice).กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  โดยแบบจ าลอง CIPP 
Model ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  

  1.ประเมินโครงการพฒันางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช  
 2. หาแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธกุรรม โครงการ
พัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
  3.น าเสนอแบบปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื   
 กลุ่มเป้าหมายของประชากรในการประเมินโครงการ  จ านวน 779 คน  การหาแนวทางส่งเสริม
การจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดย
การสัมภาษณ์จ านวน 15 คน โดยวิธีสนทนากลุ่ม จ านวน 13 คนและกลุ่มเป้าหมายในการหาแบบปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศ  (Best Practice) จ านวน  23  คน  เครื่องมือท่ีใช้การประเมิน  ได้แก่  แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์  การสนทนากลุ่ม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการประเมิน  
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 1.ด้านบริบท โครงการพัฒนางานพฤกษศาสตร์โรงเรียนก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และของโรงเรียนมีค่าเฉล่ียล าดับหนึ่ง รองลงมา
คือ ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้การสนับสนุนการด าเนินงานโครงการพฒันางานพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพชืของโรงเรียน ส่วนโรงเรียนมีกิจกรรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ มีค่าเฉล่ียล าดับสุดท้าย  

 2. ด้านปัจจัยน าเข้า  บุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื มีจ านวนเพียงพอ และบุคลากรรับผิดชอบโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานโครงการพฒันางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช มีค่าเฉล่ียเท่ากันล าดับหนึ่ง รองลงมาคือ รูปแบบของการจัดกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนางานพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเป็นไปตาม
แผนท่ีก าหนดไว้ ส่วนการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่การด าเนินโครงการ มีค่าเฉล่ียล าดับสุดท้าย  

 3. ด้านกระบวนการ  วัสดุ อุปกรณ์การจัดอบรมมีเพียงพอและระยะเวลาจัดอบรมเหมาะสม มี
ค่าเฉล่ียล าดับหนึ่ง รองลงมามี 2 ข้อคือ กิจกรรมอบรมครูมีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และกิจกรรมค่ายสวนพฤกษศาสตร์มีความเหมาะสมด้านอาคารสถานท่ี ส่วน มีการ
น าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉล่ียล าดับสุดท้าย 
 4. ด้านผลผลิต นักเรียนมีความเพียร ในการเรียนรู้พืชศึกษาตามล าดับขั้นตอนจนเห็นศักยภาพ 
เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉล่ียล าดับหนึ่ง รองลงมามี ค่าเฉล่ียเท่ากัน 4 ข้อ คือ นักเรียนมีความสุข
กับการศึกษาพืชพรรณไม้และธรรมชาติรอบตัว นักเรียนมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนเบิกบานและไม่
ก้าวร้าว นักเรียนด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น และนักเรียนใช้ทรัพยากร เช่น 
น้ า ไฟฟ้า อย่างประหยัด ส่วนนักเรียนได้เรียนรู้การส ารวจพรรณไม้ชนิดต่างๆ มีค่าเฉล่ียล าดับสุดท้าย  
ด้านผลกระทบ  นักเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และสามารถน าความรู้ท่ีได้จากโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อื่นในการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืช  มีเพียงบางส่วนท่ีปฏิบัติ
ตามกิจกรรมแต่ยังไม่เข้าใจประโยชน์ท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และชุมชนให้การยอมรับนักเรียน  
และโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเป็นอย่างดี อีกท้ังยังเข้าใจถึงความส าคัญของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นโครงการท่ีมีความส าคัญต่อการรักษาพืชท้องถิ่นในประเทศไทยให้
คงอยู่ตลอดไป  
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 ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ควรมีการด าเนินการโครงการนี้ต่อไปในการปลูกจิตส านึกท่ีดี และ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุตรหลานในชุมชนต่อไป การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับพืช
พรรณไม้ท่ีนักเรียนสนใจศึกษา จะเกิดความรู้สึกหวงแหนและเห็นคุณค่าของพืชพรรณนั้น เกิดความรัก
อยากอนุรักษ์พันธุพ์ืชท่ีมีอยู่แล้วไว้ให้คงอยู่ตลอดไป  เด็กจะไม่เด็ด ไม่หัก ไม่ตัด ท าลาย แต่จะสัมผัส สังเกต
ท่ีจะศึกษาเรียนรู้คุณค่า ได้ความรู้จากของจริงท าให้จดจ าได้ดีกว่าการอ่านจากหนังสือ   การศึกษาลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์โดยครูเสริมแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจศึกษาอย่างใส่ใจรายละเอียด ต้ังแต่ ราก ล าต้น ใบ 
ดอก ผลและเมล็ด ท าให้นักเรียนเกิดความผูกพัน และเห็นคุณค่า การหาข้อมูลของพรรณไม้ ท าให้นักเรียน
ได้ทราบถึงประโยชน์ของพืช การค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น จากบุคคล จากเอกสาร จากอินเตอร์เน็ต  ท าให้
นักเรียนจดจ าได้ดีกว่าการเรียนรู้จากการบอกเล่าของครู  การจัดการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกิจกรรมการเรียนรู้
สวนพฤกษศาสตร์ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระไปพร้อมกัน ช่วยให้นักเรียนไม่เครียด ไมก่ังวล
การเรียนรู้ในสาระวิชาหลัก แต่ท าให้นักเรียนได้คลุกคลี สัมผัส และมีจิตใจอ่อนโยน เบิกบาน มีความรู้
ความเข้าใจ สรรพคุณ รู้คุณค่า และประโยชน์ของพืช จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเอาใจใส่ดูแลพรรณไม้ท่ี
น าเข้ามาปลูก  

 การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ต้องใช้
กระบวนการเก็บข้อมูลตามล าดับ โดยเริ่มจากการ ส ารวจ รวบรวมประเด็นปัญหาจากการ ใช้ข้อค าถาม
ถามท่ีสรุปผลจากแบบสอบถามบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง มาเป็นประเด็นข้อค าถามการสัมภาษณ์,น าประเด็น
ค าตอบมาวิเคราะห์แนวทาง ส่งเสริมและปรับปรุง  ,รวบรวมประเด็นปัญหาท่ีได้จากการสัมภาษณ์ท่ีต้อง
ส่งเสริมและท่ีต้องปรับปรุงเก็บเป็นข้อมูล ,จัดท า web site ข้อมูลสารสนเทศ, ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เลือกแนวทางส่งเสริมและปรับปรุง, ท าแผนกลยุทธ์ ก าหนดตัวชี้วัด และ ค่าเป้าหมายผลส าเร็จจากการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย, ช้ีแจงแผนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ,แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
พร้อมก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้ชัดเจน, ให้ความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติท่ีถูกต้อง, น าแนวทางส่งเสริมและ
ปรับปรุงไปสู่การปฏิบัติ ด าเนินการควบคุม ติดตามตรวจสอบ วัดผล ประเมินผล,จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ลึก เข้มข้นด้านวิชาการ  พัฒนาทักษะและคุณธรรมให้ครูและ นักเรียน,  นักเรียนมีความรู้ลึกใน
สาระวิชา มีคุณธรรม เกิดทักษะการสร้างนวัตกรรมได้หลากหลาย 


