
เอกสารแก้ไข ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อที่ 2 เร่ือง หนังสือแจง้การรักษามาตรฐาน อพ.สธ. วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

 
ตัวชี้วัดและตารางปฏิบัตงิานการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

(1) ประสานงาน 
(๒) ตัวชี้วัด 

๑.สถานศึกษาเผยแพร่ Website banner งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
        1) แบ่งปันความดีงามในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน              
             วิธีการและปัจจัยในการด าเนินงานสู่ความส าเร็จ ได้เข้ารับพระราชทาน 
        2) ภาพการด าเนินงาน และการเรียนรู้ 
        3) ตารางสะสมงาน 
        4) สื่อน าเสนอตามแบบประเมินสถานศึกษา 
        5) อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
2.สถานศึกษา ส่งรายงานตามเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ.  
        1) รายงานผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 
        2) รายงานผลการศึกษาพืชศึกษา ประจ าปีการศึกษา         
        3) รายงานผลการศึกษา 3 สาระการเรียนรู้ (รายงานผลการศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิต 
            รายงานผลการศึกษาสรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว และรายงานผลการศึกษาประโยชน์แท้แก่มหาชน)  
  ประจ าปีการศึกษา 
        4) รายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจ าปีการศึกษา 
3.สถานศึกษา ส่งปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

          1) ปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษาของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา  
(๓) ประกาศสถานภาพ 
 

ตารางปฏิบัติงาน (Work Schedule) การรักษามาตรฐาน อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ล าดับ รายการ ระยะเวลา (เดือน) หมายเหตุ 

1 แจ้งด าเนินการ ก.ค.63 -  ส.ค.63  
2 เผยแพร่ Website banner ส.ค.63 - เม.ย.64  
3 ส่งรายงาน  ส.ค.63 - เม.ย.64  
4 ส่งข้อมูลสถานศึกษา ส.ค.63 - เม.ย.64 ส่งภายในสิ้นปีการศึกษา 
๕ ส่งแบบตอบรับ เม.ย.6๔ - พ.ค.64  
๖ ตรวจสอบ พ.ค.64 - ส.ค.64  
๗ ประกาศสถานภาพ             ก.ย.64  

 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rspg.or.th/botanical_school/neo_sbg/index.html 

แก้ไข  

http://www.rspg.or.th/botanical_school/neo_sbg/index.html


ตารางปฏิบัติงาน (Work Schedule)  

การรักษามาตรฐาน อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

ล าดับ รายการ ระยะเวลา (เดือน) 

1 ประสานงาน  
 

แจ้งด าเนินการ ส่งหนังสือจาก อพ.สธ.  
   - ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
   - ถึงสถานศึกษา 

ติดตามการส่ง-รับ กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 
หนังสือออก 15 กรกฎาคม 2563 
หนังสือออก 15 กรกฎาคม 2563 

2 พิจารณาตัวชี้วัด 
 

ข้อที่ 1 เผยแพร่ Website banner สถานศึกษาจัดท า    
          Website banner และน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์  

๑ สิงหาคม 2563 – ๓๐ เมษายน 2564  

ข้อที่ 2 ส่งรายงาน ปีการศึกษา 2564  ภายใน 1 มิถุนายน 2565 

ข้อที่ 3 ส่งปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษาโดยอัปโหลด 
         ไฟล์บนเว็บไซต์ อพ.สธ. ปีการศึกษา 2564  

ภายใน 30 มิถุนายน 2564     
(ปรับปรุงฐานข้อมูลฯปี 2563  ภายใน 31 สิงหาคม 2563)      

หมายเหตุ 
  - ส่งแบบตอบรับการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. 
  - อพ.สธ. ตรวจสอบข้อมูลการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. 

 
ภายใน ๓๐ มิถุนายน 2565 
๓๐ มิถุนายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565 

3 ประกาศสถานภาพการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. 30 กันยายน 2565 

 
ตารางปฏิบัติงาน (Work Schedule) 

การปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษาของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ล าดับ รายการ ระยะเวลา (เดือน) 
1 ประสานงาน แจ้งด าเนินการ ส่งหนังสือจาก อพ.สธ.  

- ถึงสถานศึกษา  
1.สมาชิกรับพระราชทาน จ านวน 584 ฉบับ    
  (หนังสือออกร่วมกับการรักษามาตรฐาน) 
2.สมาชิกท่ัวไป จ านวน 4,450 ฉบับ 

ติดตามการส่ง-รับ กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 
 
หนังสือออก 15 กรกฎาคม 2563 
 
หนังสือออก 17 กรกฎาคม 2563 

2 ส่งปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษา โดยอัปโหลดไฟล์ 
บนเว็บไซต์ อพ.สธ. 
  - ปีการศึกษา 2563 

 
ภายใน 31 สิงหาคม 2563 

 

http://www.rspg.or.th/botanical_school/neo_sbg/index.html%20%20ภายในปีการศึกษา
http://www.rspg.or.th/botanical_school/neo_sbg/index.html%20%20ภายในปีการศึกษา

