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1. ช่ือโครงการ โครงการสวนสมุนไพรโรงเรียน   
2. ช่ือกิจกรรม สมุนไพรใกล้ตัว 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน / โครงการ  1 พฤษภาคม 2561-31 มีนาคม 2562 
4. ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ .นางอสมาภรณ์  อักษร 
5. หลักการและเหตุผล 
             สมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติท่ีมนุษย์น ามาใช้ประโยชน์ เพื่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต้ังแต่
โบราณ สามารถรักษาโรคบางชนิดได้โดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน ซึ่งยาแผนปัจจุบันบางชนิดมีราคาแพงต้อง
เสียค่าใช้จ่ายสูง และอาจหาซื้อได้ยาก แตกต่างจากสมุนไพรพื้นบ้านท่ีสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นเพราะ     
ส่วนใหญ่ได้จากพืชซึ่งมีอยู่ท่ัวไป ใช้เป็นยาบ ารุงรักษาให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง ใช้เป็นยาฆ่าแมลงในสวนผัก 
ใช้ปรุงแต่ง กล่ิน สี รส ของอาหาร การส่งเสริมให้เยาวชนในแต่ละท้องถิ่นรู้จักสรรพคุณของพืชสมุนไพรและ
สามารถน าพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแบบแผนโบราณท าให้เห็นคุณค่า
และกลับมาด าเนินชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติยิ่งขึ้น เกิดความภูมิใจในมรดกทางปัญญา เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน  ในปัจจุบันเยาวชนรุ่นใหม่ยังรู้จักการน าสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์น้อยมาก เนื่องจากใช้วิธี
รักษาโรคกับแพทย์แผนใหม่มานานจึงไม่เคยชินกับวิธีการรักษาโรคโดยใช้วิชาแพทย์แผนโบราณ ท้ัง ๆ ท่ี
สมุนไพรเหล่านั้นอยู่ใกล้ ๆ ตัวเรา และในปัจจุบันได้เป็นท่ียอมรับแล้วว่า ผลท่ีได้จากการสกัดสมุนไพรนั้นให้
คุณประโยชน์ดีกว่ายาท่ีได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และท่ีส าคัญประเทศไทยเป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ มีพืชต่าง ๆ ท่ีใช้เป็นสมุนไพรได้อย่างมากมาย  
             งานบริหารวิชาการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ตระหนักถึงความส าคัญของสมุนไพรพื้นบ้าน  ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพ อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในราคาสูง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งใน
การดูแลสุขภาพเบื้องต้นและเป็นการลดรายจ่ายในครอบครัว ดังนั้นทางโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมจึงจัดท า
โครงการสมุนไพรใกล้ตัว โดยเน้นพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และผลิตส่ือด้านสมุนไพรและสามารถน าสมุนไพรในท้อง ถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันตามวิถีชีวิตพอเพียง นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นของไทย 
 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 

6.1  เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเห็นคุณค่าและสรรพคุณของ
สมุนไพรพืน้บ้านของไทย 

6.2 เพือ่ส่งเสริมการปลุกพืชสมุนไพรในสถานศึกษา 
6.3 เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา 
6.4 เพื่อให้นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษารู้จักน าสรรพคุณของสมุนไพรต่าง ๆ ซึ่งเป็นภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6.5 เพื่อพัฒนาและจัดท าส่ือการเรียนการสอนสมุนไพรพื้นบ้าน 
6.6 เพื่อเผยแพร่คุณประโยชน์และภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านสู่สาธารณะ 
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7. เป้าหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา  จ านวน  900 คน 
2) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 70 คน 
3) ปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านในโรงเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 20 ชนิด 
4) ครูและนักเรียนมีส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้สมุนไพรอย่างพอเพียง 

7.2 เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษารู้คุณค่าของสมุนไพร

พื้นบ้านซึ่งเป็นมรดกทางปัญญา/ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์ 
2) นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษามีแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรพื้นบ้าน 
3) มีการจัดท า คิวอาร์โค้ด ประจ าต้นไม้ทุกชนิด 
4) มีการจัดท าเว็บไซต์เกี่ยวกับพืชสมุนไพรและการบูรณาการสมุนไพรกับรายวิชาต่างๆ  
5) มีการจัดท า VTR น าเสนอความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน 

 
8. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan 

1.1 เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
1.2 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังและประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
1.3 ประชุมครูที่ปรึกษา 

 
1 เม.ย. 2561 
10 พ.ค. 2561 

 
11 พ.ค. 2561 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

2 Do 
2.1 ก าหนดเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของนักเรียนใน
ระดับช้ันต่างๆ 
2.2 ส ารวจพืชสมุนไพรในท้องถิ่นของนักเรียนใน
ระดับช้ันต่างๆ 
2.3 ปรับภูมิทัศน์ เตรียมแปลง ดิน 
2.4 นักเรียนปลูกพืช ดูแลรดน้ าพรวนดิน 
2.5 นักเรียนและครูสร้างส่ือการเรียนรู้สมุนไพร 
 

 
11 พ.ค. 2561 

 
21 พ.ค. 2561 

 
พ.ค. – มิ.ย. 2561 

พ.ค. 2561 – มี.ค. 2562 
พ.ค. 2561 – มี.ค. 2562 

กลุ่มบริหารวิชาการ
และคณะครู 

3 Check 
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล    
3.2 วิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
 

 
พ.ค. 2561 – มี.ค. 2562 
พ.ค. 2561 – มี.ค. 2562 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
คณะครูตามค าส่ัง

โรงเรียน 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผูรั้บผิดชอบ 
4 Action 

4.1 หัวหน้าโครงการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  
4.2 รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร 

 
มี.ค. 2561 

 
มี.ค. 2561 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
คณะครูตามค าส่ัง 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
คณะครูตามค าส่ัง 

 
9. งบประมาณ 

9.1 งบประมาณจ านวน........10,000.................บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
 ( /  ) เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน      จ านวน.............. บาท 
9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี  : สมุนไพรใกล้ตัว 15,000 

 
10. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. ร้อยละของพื้นท่ีมีการปรับภูมิทัศน์
สวยงามเหมาะสมและมีการวางผัง
แปลงปฏิบัติงานท าสวนสมุนไพร 

ร้อยละ 100 สังเกตและตรวจสอบ แบบสังเกต 
และตรวจสอบ 

2. ร้อยละของแปลงปลูกสมุนไพรมีการ
เตรียมดินและมีจ านวนแปลงเพียงพอ
ต่อการปลูกพืช 

ร้อยละ 100 

 

สังเกตและตรวจสอบ แบบสังเกต 
และตรวจสอบ 

3. ร้อยละของการส ารวจและจัดท า
ข้อมูลพืชสมุนไพรในท้องถิ่นของ
นักเรียน 

ร้อยละ 100 

 

สังเกตและตรวจสอบ แบบสังเกต 
และตรวจสอบ 

4. ร้อยละของนักเรียนท่ีน าพนัธุ์พืช
สมุนไพรท่ีบ้านมาปลูกท่ีโรงเรียนและมี
การจัดหาพันธุ์พืชเพิ่มเติม 

ร้อยละ100 

 

บันทึก แบบบันทึก 

5. ร้อยละของนักเรียนปลูกพืชสมุนไพร
ตามเขตพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมายและมี
การดูแล รดน้ า พรวนดิน 

ร้อยละ 100 

 

บันทึก แบบบันทึก 

6. ร้อยละของโครงการมีการสรุปผล ร้อยละ 100 บันทึก แบบบันทึก 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1  นักเรียนเห็นคุณค่าและสรรพคุณของสมุนไพรท้องถิ่น 
11.2  คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรท้องถิน่ 
11.3  เพื่อพัฒนาและจัดท าส่ือการเรียนการสอนสมุนไพรท้องถิ่น 
11.4  โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมพรรณพืชสมุนไพรพืน้บ้านของไทยและการเก็บรักษา เพื่อ ประโยชน์

ทางการศึกษาและเผยแพร่สู่ภายนอก 
 
 
 
 

ลงช่ือ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ 
                                            (นางอสมาภรณ์  อักษร) 
                                            รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 

        ลงช่ือ ............................................... ผู้อนมุัติโครงการ 
                                             (นายบุญเทพ    พิศวง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
 
ชื่อกิจกรรม  สมุนไพรใกล้ตัว 
ผู้รับผิดชอบ  นางอสมาภรณ์ อักษร  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเห็นคุณค่าและสรรพคุณของ
สมุนไพรพืน้บ้านของไทย 

2. เพื่อส่งเสริมการปลุกพืชสมุนไพรในสถานศึกษา 
3. เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. เพื่อให้นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษารู้จักน าสรรพคุณของสมุนไพรต่าง ๆ ซึ่งเป็นภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
5. เพื่อพัฒนาและจัดท าส่ือการเรียนการสอนสมุนไพรพื้นบ้าน 
6. เพื่อเผยแพร่คุณประโยชน์และภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านสู่สาธารณะ 

 
กลุ่มเป้าหมาย  
   1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6   จ านวน  900  คน 
   2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา    จ านวน  70   คน 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan 

1.1 เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
1.2 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังและประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
1.3 ประชุมครูที่ปรึกษา 
 

 
1 เม.ย. 2561 
10 พ.ค. 2561 

 
11 พ.ค. 2561 

กลุ่มบริหารวิชาการ  

2 Do 
2.1 ก าหนดเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของนักเรียนใน
ระดับช้ันต่างๆ 
2.2 ส ารวจพืชสมุนไพรในท้องถิ่นของนักเรียนใน
ระดับช้ันต่างๆ 
2.3 ปรับภูมิทัศน์ เตรียมแปลง ดิน 
2.4 นักเรียนปลูกพืช ดูแลรดน้ าพรวนดิน 
2.5 นักเรียนและครูสร้างส่ือการเรียนรู้สมุนไพร 
 

 
11 พ.ค. 2561 

 
21 พ.ค. 2561 

 
พ.ค. – มิ.ย. 2561 

พ.ค. 2561 – มี.ค. 2562 
พ.ค. 2561 – มี.ค. 2562 

กลุ่มบริหารวิชาการ
และคณะครู 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 Check 

3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล    
3.2 วิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 

 
พ.ค. 2561 – มี.ค. 2562 
พ.ค. 2561 – มี.ค. 2562 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
คณะครูตามค าส่ัง

โรงเรียน 
4 Action 

4.1 หัวหน้าโครงการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  
4.2 รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร 

 
มี.ค. 2561 

 
มี.ค. 2561 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
คณะครูตามค าส่ัง 

 กลุ่มบริหารวิชาการ 
คณะครูตามค าส่ัง 

 
ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. ร้อยละ 100 ของพื้นท่ีมีการปรับภูมิทัศน์สวยงาม
เหมาะสมและมีการวางผังแปลงปฏิบัติงานท าสวนสมุนไพร 

สังเกตและตรวจสอบ แบบสังเกตและตรวจสอบ 

2. ร้อยละ 100 ของแปลงปลูกสมุนไพรมีการเตรียมดินและ
มีจ านวนแปลงเพียงพอต่อการปลูกพืช 

สังเกตและตรวจสอบ แบบสังเกตและตรวจสอบ 

3. ร้อยละ 100 ของการส ารวจและจัดท าข้อมูลพืช
สมุนไพรในท้องถิ่นของนักเรียน 

สังเกตและตรวจสอบ แบบสังเกตและตรวจสอบ 

4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีน าพันธุพ์ืชสมุนไพรท่ีบ้านมา
ปลูกท่ีโรงเรียนและมีการจัดหาพันธุ์พืชเพิ่มเติม 

บันทึก แบบบันทึก 

5. ร้อยละ 100 ของนักเรียนปลูกพืชสมุนไพรตามเขตพื้นท่ี
ท่ีได้รับมอบหมายและมีการดูแล รดน้ า พรวนดิน 

บันทึก แบบบันทึก 

6. ร้อยละ 100 ของโครงการมีการสรุปผล บันทึก แบบบันทึก 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม สมุนไพรใกล้ตัว 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) 
รวม 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

ภาคเรียน 
ท่ี 1 

ภาคเรียน 
ท่ี 2 

1 กระดาษดับเบิ้ล A   80 แกรม 4 145 580 - 580  

2 กระดาษการ์ดสีขาว  180 แกรม 4 150 - 600 600  

3 พลาสติกเคลือบ A4  
หนา 125 ไมครอน 

4 440 - 1,760 1,760  

4 เข้าเล่มรายงาน  2  40 40 40 80  

5 ดินผสมแกลบ 40 40 800 800 1,600  

6 กล้าสมุนไพร (ดีปลี) 2 35 70 - 70  

7 กล้าสมุนไพร (ชะมวง) 2 120 240 - 240  

8 กล้าสมุนไพร 
 (มะม่วงหาวมะนาวโห่)  

1 120 120 - 120  

9 กล้าสมุนไพร (รางจืด) 2 35 70 - 70  

10 กล้าสมุนไพร (หญ้าหวาน) 2 35 70 - 70  
11 กล้าสมุนไพร (กระชายด า) 2 35 70 - 70  
12 กล้าสมุนไพร (พริกไทย) 2 50 100 - 100  
13 กล้าสมุนไพร (ว่านชักมดลุก) 4 50 200 - 200  
14 กล้าสมุนไพร (ธรณีสาร) 4 50 200 - 200  
15 กล้าสมุนไพร (ว่านมหากาฬ) 4 50 200 - 200  
16 กล้าสมุนไพร (ว่านมหาหงส์) 4 50 200 - 200  
17 กล้าสมุนไพร (ว่านนางค า) 4 50 200 - 200  
18 กล้าสมุนไพร (ว่านเสน่ห์จันทร์แดง)) 4 50 200 - 200  
19 กล้าสมุนไพร(ว่านหมากผู้หมากเมีย) 4 50 200 - 200  
20 กล้าสมุนไพร (รากสามสิบ) 4 50 200 - 200  
21 กล้าสมุนไพร (เจียวกู่หลาน) 4 50 200 - 200  
22 กล้าสมุนไพร (กวาวเครือขาว) 4 50 200 - 200  
23 กล้าสมุนไพร (กวาวเครือแดง) 2 50 100 - 100  
24 กระถางต้นไม ้ 10 250 - 2,500 2,500  

รวม (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 4,300 5,700 10,000  
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