คู่มือการปฏิบัติงาน
การสมัครสมาชิก
โครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชิดาริ
โดย
นายลัญจกร ผลวัฒนะ
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการสมัครสมาชิก
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
1. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
1.1 กำหนดระเบียบวำระกำรประชุม เรื่อง กำรสมัครสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
1.2 รำยงำนกำรประชุม
1.2.1 ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม ดังนี้
- คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ , ผู้บริหำรสถำนศึกษำ , คณะครูทั้งหมดในสถำนศึกษำ
1.2.2 บันทึกกำรประชุม
1.2.3 มติที่ประชุม เห็นชอบและพร้อมดำเนินกำรกำรสมัครสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน (เห็นชอบ
อย่ำงเป็นเอกฉันท์)
1.2.4 หลักฐำนลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุม และลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
2. จัดเอกสารประกอบการสมัคร
เอกสำรหมำยเลข 1 จดหมำยขอสมัครเป็นสมำชิก “สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน”
เอกสำรหมำยเลข 2 แบบสอบถำมข้อมูลสถำนศึกษำเพื่อประเมินควำมพร้อมของสถำนศึกษำที่จะร่วมสนอง
พระรำชดำริ
เอกสำรหมำยเลข 3 บันทึกข้อมูลกำรสำรวจพรรณไม้เบื้องต้นในสถำนศึกษำ
เอกสำรหมำยเลข 4 สำเนำเอกสำรกรรมสิทธิ์ในกำรถือครองที่ดิน หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ที่ดินตั้งสถำนศึกษำ
เอกสำรหมำยเลข 5 รำยงำนกำรประชุมของสถำนศึกษำ
3. จัดส่งใบสมัครสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ทางไปรษณีย์ หรือโดยตรง
จ่าหน้าซองเอกสาร
ถึง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35
ที่อยู่ 409/1, ถนนพระเจ้ำทันใจ, ตำบลต้นธงชัย อำเออเมือง จังหวัดลำปำง, 52000
โทรศัพท์
054350790 ต่อ 109 (กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ) หรือสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่
นำยลัญจกร ผลวัฒนะ (ผู้ประสำนงำน) 0898534302
โทรสาร
054350791
ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rspg.or.th
สามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครสมาชิกได้ที่
http://www.rspg.or.th

4. การรวบรวมเอกสารส่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 รวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องส่งสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
5. การส่งเอกสารถึงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดรวบรวมเอกสำรเสนอจังหวัด และส่งต่อเอกสำรที่เกี่ยวข้องไปยังโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ (อพ.สธ)
5.1 เอกสำรครบ/สมบูรณ์
- อพ.สธ. ประสำนผู้ประสำนงำนของสถำนศึกษำเพื่อยืนยันกำรสมัครเป็นสมำชิก และดำเนินกำรส่งหนังสือ
ตอบรับกำรเป็นสมำชิก พร้อมแจ้งลำดับสมำชิกของสถำนศึกษำ
5.2 เอกสำรไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์
- อพ.สธ. ประสำนผู้ประสำนงำนของสถำนศึกษำ จัดส่งเอกสำรเพิ่มเติมจำกสถำนศึกษำ อำยใน 30 วัน
หลังจำกที่ได้รับกำรประสำนงำนและส่งเอกสำรเพิ่มเติมจำกสถำนศึกษำ อำยใน 30 วัน
- กรณีไม่ได้รับกำรประสำนงำนและส่งเอกสำรเพิ่มเติมจำกสถำนศึกษำอำยใน 30 วัน สถำนศึกษำต้อง
ดำเนินกำรจัดส่งเอกสำรใหม่ เพื่อให้กำรสมัครสมำชิก ถูกต้อง สมบูรณ์

อธิบายเอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารหมายเลข 1
1. จดหมำยขอสมัครเป็นสมำชิก “สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน”

ตัวอย่าง

ที่.............................

..............................................................
วันที่.......................................................

เรื่อง

ขอสมัครเป็นสมำชิก “สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน”

เรียน รองผู้อำนวยกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบสอบถำมข้อมูลสถำนศึกษำเพื่อประเมินควำมร้อมของสถำนศึกษำที่ร่วมสนองพระรำชดำริ
๒. บันทึกข้อมูลกำรสำรวจพรรณไม้เบื้องต้นในสถำนศึกษำ
3. สำเนำเอกสำรกรรมสิทธิ์ในกำรถือครองที่ดิน หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ที่ดินตั้งสถำนศึกษำ
4. รำยงำนกำรประชุมของสถำนศึกษำ
ตำมที่โครงกำรอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี ได้ดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของโครงกำรฯ ในกิจกรรมปกปักทรัพยำกร สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกร ปลูกรักษำ
ทรัพยำกร อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยำกร ศูนย์ข้อมูล ทรัพยำกร วำงแผนพัฒ นำทรัพยำกร สร้ำงจิตสำนึกในกำร
อนุ รั กษ์ ท รั พ ยำกร และกิจ กรรมพิ เศษสนั บ สนุ น กำรอนุ รักษ์ ท รัพ ยำกร โดยที่ กิ จกรรมสร้ำงจิ ต ส ำนึ ก ในกำรอนุ รัก ษ์
ทรัพยำกร มีงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงำนที่ปฏิบัติโดยตรงในกำรให้ควำมรู้ กำรศึกษำ และยัง
สำมำรถนำไปใช้เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน ดังนั้นจำกกำรประชุมครู -อำจำรย์ของสถำนศึกษำ จึงได้ลงมติเห็นชอบและ
พร้อมที่จะดำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
จึงเรียนมำเพื่อขอสมัครเป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน และดำเนินกำรต่อไปด้วย
ขอแสดงควำมนับถือ
(ผู้อำนวยกำรโรงเรียน)

เอกสารหมายเลข 2
2. แบบสอบถามข้อมูลสถานศึกษาเพื่อประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่จะร่วมสนองพระราชดาริ
กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ข้อมูลสถานศึกษา
ชื่อสถำนศึกษำ …………..……………………………………………สังกัด…………………………..........................................................
ที่อยู่ ...............……………………………………………………………………………………………….......................................................
โทรศัพท์………………………………………………………………………………………………………........................................................
โทรสำร……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Website ของสถำนศึกษำ…………………………………………………………………………………………………………………......………..
E-mail address…………………………………………………………………………………………..........................................................
ที่ตั้ง ทำงหลวงหมำยเลข…..…..…อยู่ช่วงระหว่ำง………….………….ถึง….……………หลักกิโลเมตรที่...……............................
2.ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
ขนำดพื้นที่ของสถำนศึกษำโดยประมำณ(ไร่/งำน/ ตำรำงวำ)……………………………….จำนวนอำคำรเรียน………………………
สอำพทำงอูมิศำสตร์ (ลักษณะพื้นที่ ดิน แหล่งน้ำ อื่น ๆ)………………………………...……………………………………………………..
สอำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ………………………………………………………………………………..…………………………………………….
จำนวนพืชพรรณไม้ขนำดใหญ่ที่มีอยู่เดิม (โดยประมำณ)………………………………………………………………..………………………
3.ข้อมูลบุคลากร
ชื่ออธิกำรบดี/ผู้อำนวยกำร/อำจำรย์ใหญ่/ครูใหญ่……………………………………………………………………………………………….
จำนวน ครู- อำจำรย์ ….…………………………………… จำนวนเจ้ำหน้ำที่……………………………………………………………………..
จำนวน นักเรียน/นักศึกษำ…………………………..…………………………………………………………………………………………………..
จำนวน ชั้นเรียน 1. ระดับอนุบำลศึกษำ…………………….. ห้อง จำนวนนักเรียน……………………………………..คน
2. ระดับประถมศึกษำ…………………….. ห้อง จำนวนนักเรียน……………………………………..คน
3. ระดับมัธยมศึกษำ……………….…..….. ห้อง จำนวนนักเรียน……………………………………..คน
4. ระดับอำชีวศึกษำ.…………...………….. ห้อง จำนวนนักศึกษำ……………………………………..คน
5. ระดับอุดมศึกษำ…………...…………….. ห้อง จำนวนนักศึกษำ……………………………………..คน
จำนวนสำขำวิชำ / หมวดวิชำ…………………ประกอบด้วย………………………………………………….............................................
รำยชื่อครู – อำจำรย์ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ประสำนงำนกิจกรรม ชื่อ………………………..……….....ตำแหน่ง……………………….
เบอร์โทร.............................................................. E-mail address…………………………………………………………………...……...
4.ข้อมูลคอมพิวเตอร์
มีคอมพิวเตอร์
( ) มี จำนวน ............................. เครื่อง
( ) ไม่มี
มี Internet ใช้หรือไม่ ( ) มี จำนวน ............................. เครื่อง
( ) ไม่มี
ควำมสะดวกในกำรใช้ Internet ( ) สะดวก
( ) ไม่สะดวก
( ) อื่นๆ.............................
ระบบที่ใช้ ( ) สำยโทรศัพท์
( ) Leased Line
( ) จำนดำวเทียม
ควำมเร็วในกำรดำวน์โลดข้อมูล (ช้ำ / เร็ว ระบุควำมเร็ว เช่น 2.5 Mb 11 Mb……. ( ) ธรรมดำ ( ) Hi-speed

เอกสารหมายเลข 3
3. บันทึกข้อมูลการสารวจพรรณไม้เบื้องต้นในสถานศึกษา
วัน / เดือน / ปี ที่ดำเนินกำรสำรวจพรรณไม้…………………………………………………………………………………………………………
ชื่อสถำนศึกษำ……………………………………………………………………..สังกัด…………………………………………………………………….
ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อครู - อำจำรย์ผู้ประสำนงำนกำรสำรวจบันทึก ชื่อ- สกุล…………………………...........................................................……...
ตำแหน่ง………………………………....................................................................................................................……………………
ได้ส่งรำยชื่อพรรณไม้ที่ได้สำรวจเบื้องต้นในสถำนศึกษำ ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อท้องถิ่น

ลักษณะวิสัย

ประโยชน์พื้นบ้าน

หมายเหตุ 1. ถ้ำยังไม่ทรำบชื่อ ให้ทำกำรสำรวจและบันทึกบอกลักษณะเด่น เช่น สีดอก กำรมีหนำม มียำง หรือมีกำร
ใช้ประโยชน์ลงในแบบสำรวจมำด้วย
2. ถ้ำทรำบประโยชน์ให้ใส่มำด้วย ถ้ำยังไม่ทรำบให้ว่ำงไว้

ตัวอย่าง : แบบบันทึกข้อมูลการสารวจพรรณไม้เบื้องต้นในสถานศึกษา
วัน / เดือน / ปี ที่ดำเนินกำรสำรวจพรรณไม้ ……………………………………………………………………………………………………….
ชื่อสถำนศึกษำ……………………………………………………………………….สังกัด…………………………………………………………………….
ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่ออำจำรย์ผู้ประสำนงำนกำรสำรวจบันทึก ชื่อ……………………………....……ตำแหน่ง……………………………………………………
ได้ส่งรำยชื่อพรรณไม้ที่ได้สำรวจเบื้องต้นในสถำนศึกษำ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อท้องถิ่น
1. มะเฟือง
2. ตะแบก
3. มะพร้ำว

ลักษณะวิสัย
ไม้ต้น
ไม้ต้น
ปำล์ม

4.

ตำล

ปำล์ม

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

กวำวเครือ
ไผ่น้ำเต้ำ
บัวหลวง
ชำยผ้ำสีดำ
กล้วยไม้ดิน
กก
(ยังไม่ทรำบชื่อ)
(ยังไม่ทรำบชื่อ)

ไม้เลื้อย
ไผ่
ไม้ล้มลุก
เฟิร์น
กล้วยไม้
ไม้ล้มลุก
ไม้ต้น

ประโยชน์พื้นบ้าน
รับประทำนผล สมุนไพร
ไม้ประดับ เครื่องเรือน
รับประทำนผล ก้ำนใบใช้ทำไม้
กวำด
รับประทำนผล ใช้เนื้อไม้ทำ
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน
สมุนไพร
ไม้ประดับ
สมุนไพร
ไม้ประดับ
เครื่องจักสำน
สมุนไพร
หมอพื้นบ้ำน ใบแห้งต้มทำยำแก้ไข้

หมายเหตุ 1. ถ้ำยังไม่ทรำบชื่อ ให้ทำกำรสำรวจและบันทึกบอกลักษณะเด่น เช่น สีดอก กำรมีหนำม มียำง หรือมีกำร
ใช้ประโยชน์ลงในแบบสำรวจมำด้วย
2. ถ้ำทรำบประโยชน์ให้ใส่มำด้วย ถ้ำยังไม่ทรำบให้ว่ำงไว้
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4. สาเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินตั้งสถานศึกษา
(เอกสำรที่ระบุว่ำสถำนศึกษำจัดตั้ง ที่ดินประเภทไหน เช่น ที่รำชพัสดุ ที่ดินบริจำค ที่ดินของวัด ที่ดินสำธำรณะ
ประโยชน์)
1. สถำนศึกษำถือเอกสำรกรรมสิทธิ์ที่ดิน
1.1 ให้สำเนำเอกสำรกรรมสิทธิ์ที่ดินและลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 1 ชุด
2. สถำนศึกษำไม่ได้ถือเอกสำรกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่น ที่ดินของวัด ที่ดินสำธำรณะประโยชน์ เป็นต้น
2.1 ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ทำหนังสือถึงเจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ขออนุญำตใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกำรศึกษำ
2.2 เจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีหนังสือถึงสถำนศึกษำ อนุญำตให้ใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ทำงกำรศึกษำ
2.3 สถำนศึกษำสำเนำหนังสืออนุญำตให้ใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ทำงกำรศึกษำ และลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 1 ชุด
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5. รายงานการประชุมของสถานศึกษา ประกอบด้วย
1. วำระกำรประชุม
2. บันทึกรำยงำนกำรประชุม และมติที่ประชุม (เห็นชอบและพร้อมดำเนินกำร) ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำ
3. หลักฐำนลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุม

จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
1.1 กาหนดระเบียบวาระประชุม เรื่อง การสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สถำนศึกษำกำหนดวำระกำรประชุม และเชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำ เพื่อรับทรำบและ
พิจำรณำ เรื่อง กำรสมัครสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน โดยประธำนที่ประชุมนำเสนอเพื่อรับทรำบและพิจำรณำตำม
ตัวอย่ำงวำระ
(ตัวอย่าง) วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 : ประธำนแจ้งเพื่อทรำบ
- ที่มำและควำมสำคัญในกำรสนองพระรำชดำริฯ
- พระรำชดำริฯ บำงประกำร
- สรุปแนวทำงกำรดำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อพิจำรณำ
- ขั้นตอนกำรสมัครเป็นสมำชิก
- กำรจัดเอกสำรประกอบกำรสมัคร
- มติที่ประชุม (เห็นชอบ/พร้อมดำเนินกำร)
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องอื่นๆ

(ตัวอย่าง) บันทึกการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 : ประธำนแจ้งเพื่อทรำบ
- ที่มำและควำมสำคัญในกำรสนองพระรำชดำริฯ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
- พระรำชดำริฯ บำงประกำร
...............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ .......................
- สรุปแนวทำงกำรดำเนินงำน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อพิจำรณำ
- ขั้นตอนกำรสมัครเป็นสมำชิก
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
- กำรจัดเอกสำรประกอบกำรสมัคร

........................................................................................................................................................... ....................................
...............................................................................................................................................................................................
- มติที่ประชุม (เห็นชอบ/พร้อมดำเนินกำร)
...............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ........................................

ได้แจ้งกำรสมัครเข้ำร่วมเป็นสมำชิก “สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน” ให้ที่ประชุมได้ทรำบกันทัว่ ทุกท่ำนแล้ว มีมติดังนี้
1. (
) เห็นชอบ
(
) ไม่เห็นชอบ
2. (
) พร้อม
(
) ยังไม่พร้อม
2.1 (
) ผู้บริหำรพร้อมที่จะสนับสนุนกำรดำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
2.2 (
) ผู้บริหำรพร้อมที่จะประสำนกับชุมชนเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
2.3 (
) ผู้บริหำรพร้อมที่จะเข้ำประชุมในโอกำสต่ำงๆ ในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องอื่นๆ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(ตัวอย่าง) หลักฐานลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ตัวอย่างเนื้อหาสาระในการประชุม
ที่มาและความสาคัญในการเข้าร่วมสนองพระราชดาริ
1.1 ที่มาและความสาคัญในการเข้าร่วมสนองพระราชดาริ
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
(อพ.สธ.) เป็นโครงกำรที่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงสืบสำนพระรำชปณิธำนในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำอูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงมีสำยพระเนตรยำวไกล โดยที่พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำอูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ควำมสำคัญและเห็นควำมสำคัญของกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตัวอย่ำงที่เห็นได้
ชัดดังในปี พ.ศ. 2503 ทรงอนุรักษ์ต้นยำงนำ ในปี พ.ศ.2504 ทรงให้นำพรรณไม้จำกอูมิอำคต่ำง ๆ มำปลูกไว้ในสวน
จิตรลดำ เพื่อเป็นแหล่งศึกษำ และทรงมีโครงกำรพระรำชดำริที่เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พัฒนำทรัพยำกร พัฒนำแหล่งน้ำ
กำรอนุรักษ์และพัฒนำดิน อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ เป็นกำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ ต่อมำในปี พ.ศ. 2535
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้ทรงสืบทอดพระรำชปณิธำนต่อโดยมีพระรำชดำริกับ นำยแก้วขวัญ
วัชโรทัย เลขำธิกำรพระรำชวัง ให้ดำเนินกำรอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศโดยพระรำชทำนให้โครงกำรส่วนพระองค์ฯ
สวนจิตรลดำ ฝ่ำยวิชำกำร เป็นผู้ดำเนินกำรจัดตั้งธนำคำรพืชพรรณขึ้น ในปี พ.ศ. 2536-2549 โดยรับทุนสนับสนุนจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ (กปร.) และเป็นหน่วยงำนขึ้นตรงกับ
เลขำธิกำรพระรำชวัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และต่อมำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2550 สำนักพระรำชวังดำเนินกำรจัดสรร
งบประมำณให้ และให้ อพ.สธ. ดำเนินกำรแยกส่วนอย่ำงชัดเจนจำกโครงกำรส่วนพระองค์ฯ สวนจิ ตรลดำ กำรดำเนินงำน
อพ.สธ. ดำเนินงำนโดยอยู่อำยใต้แผนแม่บทซึ่งเป็นระยะ ๆ ละ ห้ำปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมำ และในแผนแม่บท
ระยะ 5 ปีที่หกนี้ มีแนวทำงดำเนิน กำรที่สอดคล้องและสนับสนุนแผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมีกรอบแนวคิดและหลักกำรในกำรวำงแผนที่สำคัญได้แก่ (1) กำรน้อมนำและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม (3) กำรสนับสนุนและ
ส่งเสริมแนวคิดกำรปฏิรูปประเทศ และ (4) กำรพัฒนำสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้ สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
ซึ่งกรอบแนวควำมคิดทั้งสี่นั้นล้วนแต่ต้องดำเนินกำรอำยใต้กำรดูแลรักษำทรัพยำกรและกำรนำมำใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
ยิ่งไปกว่ำนั้น อพ.สธ. ยังมีกิจกรรมตำมกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ที่สอดคล้องกับแผนกำรขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย
แบบบูรณำกำรของประเทศและกรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ 20 ปีทั้ง 7 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ (1) ด้ำนควำมมั่นคง (2)
ด้ำนกำรเกษตร (3) ด้ำนอุตสำหกรรม (4) ด้ำนสั งคม (5) ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุ ข (6) ด้ำนพลั งงำน (7) ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชำติและประชำชนให้มำกที่สุด เพื่อกำรบริหำร
จัดกำรควำมรู้ผลงำนวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยำกร และอูมิปัญญำของประเทศ สู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์
และสำธำรณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมำะสมที่เข้ำถึงประชำชนและประชำสังคมอย่ำงแพร่หลำย
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลำคม พ.ศ. 2559-กันยำยน พ.ศ. 2564) เป็นแผนแม่บทที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้
เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงพระรำชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยมีหน่วยงำนที่
ร่วมสนองพระรำชดำริเข้ำมำมีส่วนร่วมวำงแผนงำน ทั้งในส่วนกลำงและส่วนอูมิอำคทั่วประเทศไทย ทั้งอำครัฐและเอกชน
ให้มีแนวทำงดำเนินงำนต่อเนื่องตำมกรอบแผนแม่บท โดยเน้นกำรทำงำนเข้ำไปสร้ำงจิตสำนึกในกำรรักษำทรัพยำกรตั้งแต่
ในสถำนศึกษำดำเนินงำนในระดับท้องถิ่นในกำรทำฐำนข้อมูลทรัพยำกรท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย 3 ฐำนทรัพยำกรได้แก่

ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จำกฐำนข้อมูลดังกล่ำวจะนำไปสู่กำร
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน บนพื้นฐำนของกำรมีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อไป
สถานการณ์ด้านทรัพยากรของประเทศไทย
ในปั จจุ บั น ทั่วโลกที่เห็ น ตระหนั กถึงอัย ธรรมชำติที่มี มำกขึ้น เนื่องจำกข่ำวสำรที่ส ำมำรถสื่ อสำรได้อย่ำงฉับไว
สำมำรถให้ควำมกระจ่ำงและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ประเทศไทยมีแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณอัย
แห่งชำติ พ.ศ. 2553-2557 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ.2552 ซึ่งแผนดังกล่ำวได้ใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรดำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรจัดกำรอัยพิบัติของประเทศ แต่ถึงแม้ประเทศไทยมีแผนฯ ดังกล่ำว แต่นั่นเป็นกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำต่อ
อัยธรรมชำติที่เกิดขึ้น สิ่งที่ควรตระหนักมำกที่สุดคือสำเหตุของกำรเกิดสิ่งเหล่ำนั้น อันได้แก่กำรดูแลทรัพยำกรธรรมชำติที่
กำลังถูกคุกคำมในหลำยๆ ลักษณะ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประชำคมโลกควรตระหนักและเห็นควำมสำคัญ ในเรื่องคุ้มครอง
และใช้ป ระโยชน์ จำกทรัพยำกร และควำมหลำกหลำยทำงชีวอำพอย่ำงมีประสิทธิอ ำพและยั่งยืน ตระหนักถึงควำม
สมบูรณ์ทำงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่ต่ำง ๆ ตลอดจนรับทรำบปัญหำและระดับควำมรุนแรงที่เกิดขึ้ นจำกกำรที่
ทรัพยำกรต่ำงๆ กำลังจะสูญสิ้นไป ซึ่งจะนำไปสู่กำรจัดกำร กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรใช้ประโยชน์อย่ำง
ยั่งยืน
ข้อมูลของกรมป่ำไม้ และกรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช พบว่ำพื้นที่ป่ำไม้ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
อย่ำงรวดเร็ว ส่งผลทำให้พรรณพืช หลำกหลำยชนิดที่ยังไม่ได้ศึกษำและบำงชนิดที่ยังไม่สำรวจพบสูญพันธุ์ไป จำกสิ่ง
เหล่ำนี้ไม่ได้เพียงแต่ทรัพยำกรชีวอำพที่ประกอบด้วยสัตว์ พืช และจุลินทรีย์จะโดนทำลำย แต่ทรัพยำกรกำยอำพ และ
ทรัพยำกรวัฒนธรรมและอูมิปัญญำที่เกี่ยวข้องก็จะสูญหำยไปด้วย
ปี พ.ศ. 2553 จำกรำยงำนสถำนกำรณ์คุณอำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำน
รำชกำรที่เกี่ยวข้องนับแต่เริ่มปีงบประมำณ 2553 โดยคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติที่ต้องจัดทำรำยงำนเพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ นั้นพบว่ำในส่วนของทรัพยำกรป่ำไม้
ซึ่งจัดให้เป็นสิ่งแวดล้อมบนบกนั้น มีพื้นที่ป่ำทั้งหมด 107,615,181 ไร่ หรือคิดเป็น 33.56% ของพื้นที่ประเทศ และเป็น
พื้นที่ป่ำอนุรักษ์ 64,826,658 ไร่ หรือคิดเป็น 20.22% ของพื้นที่ประเทศ และพบว่ำยังคงถูกบุกรุก ลักลอบตัดไม้ และ
ถูกทำลำยโดยไฟป่ำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี ในขณะที่กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีแผนเพิ่มพื้นที่ป่ำของ
ประเทศไทยเป็น 40% ของพื้นที่ทั้งหมด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554–2563 หรือในอีก 9 ปี โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่อนุรักษ์ 25%
ทั้งกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชำติ อุทยำนแห่งชำติฯ หรือพื้นที่ป่ำสงวน เป็นต้น ส่วนอีก 15% จะผลักดันให้เป็นพื้นที่
ป่ำเศรษฐกิจต่อไป โดยมีหลักกำรลดกำรคุกคำมกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวอำพ ปลูกป่ำเพื่อฟื้นฟูสอำพป่ำที่
เสื่อมโทรม ตลอดจนทำให้ควำมหลำกหลำยทำงชีวอำพเกิดมูลค่ำเพิ่ม โดยเฉพำะพืชสมุนไพรที่มีอ ย่ำงหลำกหลำยมำทำ
วิจัยและนำไปใช้ได้จริงในระบบสำธำรณสุขและผลักดันสมุนไพร และตำรับยำแผนไทยหรือยำสมุนไพรเข้ำสู่บัญชียำหลัก
แห่งชำติ โดยกระทรวงสำธำรณสุขมำกกว่ำ 70 รำยกำรซึ่งในจำนวนยำเหล่ำนั้นจำเป็นต้องใช้สมุนไพรที่เป็นพืชวัตถุ
มำกกว่ำ 200 ชนิด ผนวกกับธำตุวัตถุ สั ตว์วัตถุและอูมิปัญญำในด้ำนกำรแพทย์แผนไทย ในกำรผลิตยำแผนไทยให้ มี
คุณอำพและเป็นที่ยอมรับในกำรใช้ในโรงพยำบำลทั่วไปในประเทศและต่ำงประเทศ สิ่งเหล่ำนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรำยังมี
ทรัพยำกรนั้นๆ อยู่ ไม่ว่ำจะเป็นทรัพยำกรกำยอำพ ชีวอำพ และอูมิปัญญำในกำรใช้ทรัพยำกรนั้นๆ นั่นคือต้องทำให้เกิด
กำรสื่อสำร กำรศึกษำเรื่องกำรอนุรักษ์ นำไปสู่ควำมมี จิตสำนึกต่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรที่ทุกคนเกิดควำมตระหนักและ
หวงแหนทรัพยำกรที่มีอยู่
ในเรื่องของทรัพยำกรทำงทะเล ประเทศไทยมียุทธศำสตร์ควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเล (พ.ศ.2555 – 2559)
ได้กำหนดให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชำติในกำรแสวงประโยชน์จำกทะเลในห้วงเวลำดังกล่ำว และมุ่งเน้น

กำรสร้ำงเสถียรอำพ ควำมปลอดอัย เสรีอำพ และสอำวะแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรดำเนินกิจกรรมทำงทะเลของทุกอำคส่วน
อย่ำงยั่งยืน จึงได้ดำเนินกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเล เพื่อผลักดันให้เกิดกฎหมำยเพื่อ
รักษำผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเลโดยมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องซึ่งล้วนเป็นหน่วยงำนที่ร่วมสนองพระรำชดำริ อพ.สธ.
เป็นส่วนใหญ่เช่น กองทัพเรือ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง กรมประมง กรมป่ำไม้ กรมอุทยำนฯ และอีกหลำย
หน่วยงำน ซึ่งตระหนักในปัญหำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลรักษำทรัพยำกรและนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ เช่น ปัญหำ
กำรทำลำยสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์ ปัญหำอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทำงทะเล ปัญหำทรัพยำกรและกำรทำประมง กำร
บริหำรและกำรจัดกำรผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเล กำรแย่งชิงทรัพยำกรในทะเลระหว่ำงกลุ่มผลประโยชน์อำยในชำติ
และระหว่ำงประเทศ รวมทั้งปัญหำอื่น ๆ ที่จะนำไปสู่กำรทำลำยทรัพยำกรทำงทะเลที่เป็นแหล่งรวมทรัพยำกรกำยอำพ
ทรัพยำกรชีวอำพ รวมถึงทรัพยำกรวัฒนธรรมและอูมิปัญญำของประเทศไทย และเกี่ยวพันกับประเทศเพื่อนบ้ำนอีกด้วย
จำกคำสั่งคณะหัวหน้ำ คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 62/2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลำคม 2559
เรื่อง “กำรปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” โดยกำหนดให้มีสอำนโยบำยวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ เพื่อทำ
หน้ำที่ในกำรกำหนดทิศทำงนโยบำย ยุทธศำสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนกำกับ
และติดตำมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดสรรงบประมำณ และประเมินผลกำรดำเนินกำร ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมี
เอกอำพ อันเป็นประโยชน์ต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรวิจัยของประเทศ และปฏิรูปกำรบริหำรรำชกำร และกำหนดกรอบ
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ 20 ปี ได้แก่ ทั้ง 7 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ควำมมั่นคง กำรเกษตร อุตสำหกรรม สังคม กำรแพทย์
และสำธำรณสุข พลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบำยและกำหนดยุทธศำสตร์ ที่ต้องใช้ทุนทำง
ทรัพยำกรเป็นพื้นฐำนทั้งสิ้น
อพ.สธ. จึ งติด ตำมและประสำนงำนในมิติ กำรดูแ ลรัก ษำทรัพ ยำกรของประเทศ ในแง่ของกำรสร้ำงควำม
ตระหนักนำไปสู่กำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรรักษำทรัพยำกรของประเทศที่นำไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐำนของทรัพยำกรของประเทศที่มีอยู่ ณ ตอนนี้ ช่วยกันอนุรักษ์รักษำ ฟื้นฟู พัฒ นำ และนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์
อย่ำงยั่งยืนให้กับประเทศไทย ซึ่งตรงกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของ อพ.สธ. และอำยใต้กำรน้อมนำ พระรำชกระแส
“กำรรักทรัพยำกร คือกำรรักชำติ รักแผ่นดิน” มำสู่กำรปฏิบัติโดยแท้จริง
1.2 พระราชดาริบางประการ
“วันที่ 8 กุมอำพันธ์ พ.ศ. 2536 ณ อำคำรที่ประทับในสำนักงำนชลประทำน เขต 1 ถนนทุ่งโฮเตล จังหวัด
เชียงใหม่ กำรสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควร ใช้วิธีกำรปลูกฝังให้เด็กเห็นควำมงดงำม
ควำมน่ ำสนใจ และเกิดควำมปิ ติที่จ ะทำกำรศึกษำและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป กำรใช้วิธีกำรสอนกำรอบรมที่ให้เกิด
ควำมรู้สึกกลัวว่ำ หำกไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรำยแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดควำมเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสีย
แก่ประเทศในระยะยำว”
“วันที่ 29 กรกฎำคม 2540 ณ อำคำรชัยพัฒนำ สวนจิตรลดำ ทรงให้หำวิธีกำรที่จะทำให้เด็กสนใจพืชพรรณ
ต่ำงๆ เกิดควำมสงสัย ตั้งคำถำมตนเองเกี่ยวกับพืชพรรณที่ ตนสนใจ จะนำไปสู่กำรศึกษำทดลองค้นคว้ำวิจัยอย่ำงง่ำยๆ
สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ที่ดีนัก หำกอำจำรย์โรงเรียนต่ำงๆทำได้ดังนี้ ก็จะช่วยให้เด็กเป็นคน
ฉลำด”
“วันที่ 14 สิงหำคม 2540 ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ กำรรักในทรัพยำกร คือกำรรักชำติรักแผ่นดิน รักสิ่ง
ที่เป็นสมบัติของตัวเรำ กำรที่จะให้เขำรักประเทศชำติหรือรักษำสมบัติของเขำนั้น ทำได้โดยก่อให้เกิดควำมรักควำม
เข้ำใจ ถ้ำใครไม่รู้จักกัน เรำก็ไม่มีควำมสัมพันธ์ ไม่มีควำมผูกพันต่อกัน แต่ว่ำถ้ำให้รู้จักสิ่งนั้นว่ำคืออะไรหรือว่ำทำงำน ก็จะ
รู้สึกชื่นชม และรักหวงแหนสิ่งนั้นว่ำเป็นของตน และจะทำให้เกิดประโยชน์ได้ ”

“เคยแนะนำโรงเรียนต่ำงๆ นอกจำกพืชพรรณแล้วสิ่งที่มีในธรรมชำติ สิ่งที่หำได้ง่ำย อำจเป็นอุปกรณ์สอนได้
หลำยอย่ำง แม้แต่วิชำศิลปะก็ให้มำวำดรูปต้นไม้ ก็ไม่ต้องหำของอื่นมำเป็นแบบหรือเรื่องอำษำไทย กำรเรียงควำม ก็อำจ
ทำให้เรื่องของกำรเขียนรำยงำน ทำให้หัดเขียนหนังสือ หรืออำจแต่งคำประพันธ์ ในเรื่องพืชเหล่ำนี้ เป็นตัวอย่ำงงำนศึกษำ
งำนวิทยำศำสตร์ และวิชำอื่นๆ ดังที่ได้กล่ำวมำ นอกจำกนั้นในวิชำพฤกษศำสตร์โดยเฉพำะ ซึ่งอำจช่วยได้ ในที่นี้ยังไม่เคย
กล่ำว คือเรื่องวิชำกำรท้องถิ่น ซึ่งก็เป็นนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร กำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ไม่ใช่เฉพำะให้นักเรียน
ปลูกป่ำหรือให้อนุรักษ์ดิน ปลูกหญ้ำแฝกอย่ำ งเดียว ก็พยำยำมจะให้ออกไปดูข้ำงๆ โรงเรียน ว่ำที่นั่นมีอะไรอยู่ และต้นไม้
ชื่ออะไร เป็นอะไร”
“ ทรงพระรำชทำนพระรำชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2548 ได้ไปกับ สมศ. มำ เห็นว่ำโรงเรียนยังสัมพันธ์กับ
ชุมชนน้อย ทำอย่ำงไร ให้ชุมชนมำให้โรงเรียน โดยเฉพำะนักเรียน ช่วยในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและให้มีกำรทำ
DNA Fingerprint ในโรงเรียน ”
1.3 แนวทางการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- เป้ำหมำย
เพื่อพัฒนำบุคลำกร
อนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรพันธุกรรมพืชและทรัพยำกร
ให้เกิดประโยชน์ถึงมหำชนชำวไทย
- วัตถุประสงค์
- เข้ำใจและเห็นควำมสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยำกร
- ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหำชนชำวไทย
- ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยำกร สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ
- แผนแม่บทของ อพ.สธ. ดำเนินงำนใน 3 ฐำนทรัพยำกร ได้แก่
1. ทรัพยำกรอำยอำพ
2. ทรัพยำกรชีวอำพ
3. ทรัพยำกรวัฒนธรรมและอูมิปัญญำ
- กรอบกำรดำเนินงำน 3 กรอบ กิจกรรมสนับสนุนกำรดำเนินงำน 8 กิจกรรม
1. กรอบกำรเรียนรู้ทรัพยำกร ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยำกร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกร
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษำทรัพยำกร
2. กรอบกำรใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยำกร
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวำงแผนพัฒนำทรัพยำกร
3. กรอบกำรสร้ำงจิตสำนึก ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
- วิถี อพ.สธ.
ซื่อตรง มุ่งมั่น พัฒนำ สำมัคคี มีคุณธรรม

- ซื่อตรง : ต่อตนเอง หน้ำที่รับผิดชอบ อำชีพ องค์กร ผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อนร่วมงำน
- มุ่งมั่น : มีศรัทธำ มีจิตปณิธำนมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงำนให้สำเร็จ เพื่อผลประโยชน์แท้
- พัฒนำ : วิทยำกำร ปัญญำ พัฒนำคุณอำพงำน พัฒนำคุณอำพชีวิต พัฒนำตนเองให้
พร้อมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและกำรได้รับมอบหมำย เรียนรู้ ศึกษำ ค้นคว้ำ รู้จริง รู้ทำ รู้จำ พัฒนำด้วยควำมยั่งยืน
พัฒนำสุขอำพกำย ให้สุขอำพแข็งแรง พัฒนำสุขอำพจิต ให้เข็มแข็ง พอเพียง
- สำมัคคี : ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมปฎิบัติ มีควำมพร้อมเพรียงเป็นหนึ่ง (one for
all all for one) one=พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว one=อพ.สธ.
- มีคุณธรรม : ควำมรับผิดชอบ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ อดทน อดกลั้น สำมัคคี เอื้อเฟื้อ เผื่อ
แผ่ เมตตำ กรุณำ มุทิตำ รักษำศีล ซื่อตรงแรกเหมือนเป็นคุณธรรมที่เสมือนเป็นหัวเรือ คุณธรรมหลังเป็นเหมือนหำงเสือ
ที่คอยกำกับโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เรื่องควำมรับผิดชอบ ตำมแนวทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ตำมแนวพระรำชดำริ ของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 ในหัวข้อในหลวงกับควำมรับผิดชอบ หมำยถึงกำรรู้หน้ำที่ มีวินัย ตรงต่อเวลำ
ควำมเป็นเลิศ ควำมกล้ำหำญ ควำมซื่อตรง ถ้ำมีควำมรับผิดชอบแล้วงำนย่อมสำเร็จตำมที่ได้รับมอบหมำย จำกนั้น
คุณธรรมอื่นๆ จะตำมมำ ท้ำยสุดกำรรักษำศีล ผู้นับถือตำมศำสนำใด ก็รักษำปฏิบัติตำมหลักศรัทธำ รักษำข้อปฏิบัติแต่
ละศำสนำที่ตนเองนับถือ สำนักงำนหรือองค์กรนั้นๆ ก็จะประสบแต่ควำมสุข ควำมสงบ และควำมเจริญก้ำวหน้ำ
- การดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน อยู่ในกรอบกำรดำเนินงำนที่ 3 กรอบกำรสร้ำงจิ ตสำนึก กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร คือ งำนสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ทรัพยำกรชีวอำพ และ
กำยอำพ โดยมีกำรสัมผัส กำรเรียนรู้ กำรสร้ำงและกำรปลูกฝังคุณธรรม กำรสร้ำงเสริมคุณธรรม ปัญญำ และอูมิปัญญำ

แผนอำพสรุปกระบวนกำรเรียนรู้ งำนสวนพฤกษศำสต์โรงเรียน

กำรดำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ประกอบด้วย 3 ด้ำน ดังนี้
ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
โรงเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน วำงแผนกำรบริหำรและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรดำเนินงำนตำมแผน สรุปและประเมินผลกำร
ดำเนินงำน วิเครำะห์ผลและปรับปรุงพัฒนำงำน รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ อพ.สธ. ทรำบอย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ
1 ครั้ง
ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 1 กำรจัดทำป้ำยชื่อพรรณไม้
1.1 กำรกำหนดพื้นที่ และกำรสำรวจพรรณไม้
1.2 กำรทำผังพรรณไม้
1.3 กำรศึกษำพรรณไม้ในโรงเรียน
1.4 กำรทำตัวอย่ำงพรรณไม้แห้ง ดอง เฉพำะส่วน
1.5 กำรทำทะเบียนพรรณไม้
1.6 กำรทำป้ำยชื่อพรรณไม้สมบูรณ์
องค์ประกอบที่ 2 กำรรวบรวมพรรณไม้เข้ำปลูกในโรงเรียน
2.1 กำรสำรวจสอำพอูมิศำสตร์และกำรศึกษำธรรมชำติ
2.2 กำหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก และกำหนดกำรใช้ประโยชน์
2.3 กำรทำผังอูมิทัศน์
2.4 กำรจัดหำพรรณไม้ และกำรปลูกพรรณไม้
2.5 กำรศึกษำพรรณไม้หลังกำรปลูก
องค์ประกอบที่ 3 กำรศึกษำข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ
3.1 กำรศึกษำพรรณไม้ในสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน (ก.๗-๐๐๓) ครบตำม
ทะเบียนพรรณไม้
3.2 กำรศึกษำพรรณไม้ที่สนใจ (พืชศึกษำ)
องค์ประกอบที่ 4 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้
4.1 รวบรวมผลกำรเรียนรู้ คัดแยกสำระสำคัญ และจัดเป็นหมวดหมู่
4.2 กำรเขียนรำยงำนแบบวิชำกำร แบบบูรณำกำร
4.3 วิธีกำรรำยงำนผลในรูปแบบต่ำงๆ
องค์ประกอบที่ 5 กำรนำไปใช้ประโยชน์ทำงกำรศึกษำ
5.1 กำรนำสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนบูรณำกำรสู่กำรเรียนกำรสอน
5.2 กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้
5.3 กำรใช้สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน
3.1 สอำพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน มีควำมสะอำด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่ำอยู่
3.2 โรงเรียนมีบรรยำกำศของงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
3.3 บุคลำกร และผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
3.4 ผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียน บุคลำกร และผู้เรียน ดีเป็นที่ยอมรับ

ระดับการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1. ป้ำยสนองพระรำชดำริในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
2. เกียรติบัตรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 : เกียรติบัตรแห่งควำมมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต
ด้วยจิตสำนึกของครูและเยำวชน
3. เกียรติบัตรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 : เกียรติบัตรแห่งกำรเข้ำสู่สถำนอำพ สถำนอบรมสั่งสอน
เบ็ดเสร็จ บนฐำนงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
4. เกียรติบัตรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 3 : เกียรติบัตรแห่งกำรเป็นสถำนอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บน
ฐำนงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก
2.1.1 จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำ จำนวน............ครั้ง จำนวน ...... คณะ (สถำนศึกษำได้มี
กำรประชุมหำรือ เพื่อพิจำรณำในกำรเข้ำร่วมสมัครสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนของคณะผู้บริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับสถำนศึกษำ จำนวนครั้ง จำนวนคณะ)
2.1.2 จัดเอกสำรประกอบกำรสมัครสมำชิก ตรวจสอบควำมเรียบร้อย สมบูรณ์ ในกำรจัดเตรียม
เอกสำรประกอบกำรสมัครสมำชิก
เอกสำร 1 หนังสือรำชกำรขอสมัครเป็นสมำชิก “สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน”
เอกสำร 2 แบบสอบถำมข้อมูลสถำนศึกษำเพื่อประเมินควำมพร้อมของสถำนศึกษำที่จะร่วมสนอง
พระรำชดำริ
เอกสำร 3 บันทึกข้อมูลกำรสำรวจพรรณไม้เบื้องต้นในสถำนศึกษำ
เอกสำร 4 สำเนำเอกสำรกรรมสิทธิ์ในกำรถือครองที่ดิน หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ที่ดินตั้ง
สถำนศึกษำ
เอกสำร 5 รำยงำนกำรประชุมของสถำนศึกษำ

