
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 การสมัครสมาชิก“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก  
 

 

1. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
 1.1 ก ำหนดระเบียบวำระกำรประชุม  เรื่อง  การสมัครสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
 1.2 รำยงำนกำรประชุม 
 1.2.1 ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม ดังนี้ 
 - คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  คณะครูทั้งหมดในสถำนศึกษำ 
 1.2.2 บันทึกรำยงำนกำรประชุม ของสถำนศึกษำ 
 1.2.3 มติที่ประชุม  เห็นชอบและพร้อมด ำเนินกำรกำรสมัครสมำชิก “สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน”  
   (เห็นชอบมตเิป็นเอกฉันท์) 
 1.2.4 หลักฐำน รำยชื่อ ลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุม  และลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
    

2. จัดเอกสารประกอบการสมัคร  
 เอกสำรหมำยเลข 1  หนังสือรำชกำรขอสมัครเป็นสมำชิก “สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน” 
 เอกสำรหมำยเลข 2  แบบสอบถำมข้อมูลสถำนศึกษำ เพ่ือประเมินควำมพร้อมของสถำนศึกษำที่จะร่วมสนอง
      พระรำชด ำริ 
 เอกสำรหมำยเลข 3 บันทึกข้อมูลกำรส ำรวจพรรณไม้เบื้องต้นในสถำนศึกษำ 
 เอกสำรหมำยเลข 4 ส ำเนำเอกสำรกรรมสิทธิ์ในกำรถือครองที่ดิน หรอืหนังสืออนุญำตให้ใช้ที่ดินตั้งสถำนศึกษำ 
 เอกสำรหมำยเลข 5 รำยงำนกำรประชุมของสถำนศึกษำ 
  

3. จัดส่งเอกสารการสมัคร 
  1.ยื่นเอกสารสมัครสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  ทำงไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรง   จ่ำหน้ำซองเอกสำรถึง 
ศึกษาธิการจังหวัด    
      
    กรุณำน ำส่ง   
       ศึกษำธิกำรจังหวัด....................................................................    
                                    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ………..………………………………….. 
        อ ำเภอ…………………………………………………………………………... 
           จังหวัด………………………………………………………………………….. 
       รหัสไปรษณีย์…………………………………………………………………. 
           (เอกสำรสมัครสมำชิก “สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน”) 
        
 



สามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครสมาชิก ได้ที่   
Website  http://www.rspg.or.th/botanical_school/neo_sbg/files/application_instructions_sbg.pdf 

2.  โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ  ตรวจสอบเอกสารสมัครสมาชิกและตอบรับการเป็น 
สมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ได้ที่   
Website http://www.rspg.or.th/botanical_school/sch_subscribe_status.html 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
      1.ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
  2.ส ำนักงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ    
 โทรศัพท์  0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2219-2222, 081-6277601, 081-9078050 

 โทรสาร    0-2281-7999 ต่อ 2221 

http://www.rspg.or.th/botanical_school/neo_sbg/files/application_instructions_sbg.pdf
http://www.rspg.or.th/botanical_school/sch_subscribe_status.html


1. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
 
 1.1  ก าหนดระเบียบวาระการประชุม  เรื่อง  การสมัครสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
  สถำนศึกษำ ก ำหนดวำระกำรประชุม และเชิญประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อรับทรำบและพิจำรณำ เรื่อง กำรสมัคร
สมำชิก “สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน” โดยประธำนในที่ประชุมน ำเสนอ เพื่อรับทรำบและพิจำรณำ ตำมตัวอย่ำงวำระกำร
ประชุม 
 

(ตัวอย่าง)   วาระการประชุม 
 

 ระเบียบวาระท่ี 1 : ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  1.1 ที่มำและควำมส ำคัญในกำรสนองพระรำชด ำริฯ 
  1.2 พระรำชด ำริฯ บำงประกำร 
  1.3 สรุปแนวทำงกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

 ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องเพื่อพิจารณา 
  2.1 ขั้นตอนกำรสมัครเป็นสมำชิก 
  2.2 กำรจัดเอกสำรกำรสมัคร 
  2.3 มติที่ประชุม (เห็นชอบ/พร้อมด ำเนินกำร) มติเป็นเอกฉันท์  
 
 ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องอ่ืนๆ 
 
           
 1.2 รายงานการประชุม 
  สถำนศึกษำ แสดงองค์ประกอบของรำยงำนกำรประชุม ดังนี้ 
  1.2.1 ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม ดังนี้ 
  - คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  คณะครู และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำ 
  1.2.2 บันทึกกำรประชุม 
  1.2.3 มติที่ประชุม  เห็นชอบและพร้อมด ำเนินกำรสมัครสมำชิก “สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน”  
    (มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์) 
  1.2.4 หลักฐำนรำยชื่อ ลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุม  และลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง   
รายงานการประชุมสถานศึกษา 

 
รายงานการประชุม......................................... 

ครั้งที.่................................... 
วันที.่............................เดือน.............................. พ.ศ. ........................... 

ณ................................................................. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ชื่อ-สกุล...............................................................................ต ำแหน่ง.................................................................. 
2. ชื่อ-สกุล...............................................................................ต ำแหน่ง.................................................................. 
3. ชื่อ-สกุล...............................................................................ต ำแหน่ง.................................................................. 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
1. ชื่อ-สกุล...............................................................................ต ำแหน่ง.................................................................. 
2. ชื่อ-สกุล...............................................................................ต ำแหน่ง.................................................................. 
3. ชื่อ-สกุล...............................................................................ต ำแหน่ง.................................................................. 
 
เริ่มประชุมเวลา........................น. 
 
 ระเบียบวาระท่ี 1 : ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 
  1.1 ที่มาและความส าคัญในการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ 
  โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี  เป็นโครงกำรที่สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงสืบสำน
พระรำชปณิธำนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรม
นำถบพิตร ซึ่งทรงมีสำยพระเนตรยำวไกล โดยที่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรม
นำถบพิตร ทรงให้ควำมส ำคัญและเห็นควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดดังในปี พ .ศ. 2503 
ทรงอนุรักษ์ต้นยำงนำ ในปี พ.ศ.2504 ทรงให้น ำพรรณไม้จำกภูมิภำคต่ำง ๆ มำปลูกไว้ในสวนจิตรลดำ  เพ่ือเป็นแหล่ง
ศึกษำ  และทรงมีโครงกำรพระรำชด ำริที่เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พัฒนำทรัพยำกร พัฒนำแหล่งน้ ำ กำรอนุรักษ์และพัฒนำดิน 
อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ เป็นกำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ ต่อมำในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระกนิษฐำธิรำช
เจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้ทรงสืบทอดพระรำชปณิธำนต่อโดยมีพระรำชด ำริ กับ นำย
แก้วขวัญ วัชโรทัย เลขำธิกำรพระรำชวัง ให้ด ำเนินกำรอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศโดยพระรำชทำนให้โครงกำรส่วน
พระองค์ฯ สวนจิตรลดำ ฝ่ำยวิชำกำร เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดตั้งธนำคำรพืชพรรณขึ้น ในปี พ .ศ. 2536-2549 โดยรับทุน
สนับสนุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (กปร.) และเป็น
หน่วยงำนขึ้นตรงกับเลขำธิกำรพระรำชวัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และต่อมำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2550 ส ำนักพระรำชวัง
ด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณให้ และให้โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯด ำเนินกำรแยกส่วน



อย่ำงชัดเจนจำกโครงกำรส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดำ กำรด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริฯ ด ำเนินงำนโดยอยู่ภำยใต้แผนแม่บทซึ่งเป็นระยะ ๆ ละ ห้ำปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมำ  และในแผน
แม่บทระยะ 5 ปีที่หกนี้ มีแนวทำงด ำเนินกำรที่สอดคล้องและสนับสนุนแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 
12 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมีกรอบแนวคิดและหลักกำรในกำรวำงแผนที่ส ำคัญได้แก่  (1) กำรน้อมน ำและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม (3) กำรสนับสนุนและ
ส่งเสริมแนวคิดกำรปฏิรูปประเทศ และ (4) กำรพัฒนำสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
ซึ่งกรอบแนวควำมคิดทั้งสี่นั้นล้วนแต่ต้องด ำเนินกำรภำยใต้กำรดูแลรักษำทรัพยำกรและกำรน ำมำใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
ยิ่งไปกว่ำนั้น โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ  ยังมีกิจกรรมตำมกรอบแผนแม่บท ที่สอดคล้อง
กับแผนกำรขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณำกำรของประเทศและกรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ 20 ปีทั้ง 7 
ยุทธศำสตร์ ได้แก่ (1) ด้ำนควำมมั่นคง (2) ด้ำนกำรเกษตร (3) ด้ำนอุตสำหกรรม (4) ด้ำนสังคม (5) ด้ำนกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข (6) ด้ำนพลังงำน (7) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชำติและ
ประชำชนให้มำกที่สุด เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ผลงำนวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยำกร และภู มิปัญญำของ
ประเทศ สู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมำะสมที่เข้ำถึงประชำชนและประชำสังคมอย่ำง
แพร่หลำย 
 แผนแม่บทโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลำคม พ.ศ. 2559-
กันยำยน พ.ศ. 2564) เป็นแผนแม่บทท่ีจัดท ำขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงพระรำชด ำริ สมเด็จพระ
กนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยมีหน่วยงำนที่ร่วมสนองพระรำชด ำริเข้ำมำมี
ส่วนร่วมวำงแผนงำน ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคทั่วประเทศไทย ทั้งภำครัฐและเอกชน ให้มีแนวทำงด ำเนินงำน
ต่อเนื่องตำมกรอบแผนแม่บท โดยเน้นกำรท ำงำนเข้ำไปสร้ำงจิตส ำนึกในกำรรักษำทรัพยำกรตั้งแต่ในสถำนศึกษำ
ด ำเนินงำนในระดับท้องถิ่นในกำรท ำฐำนข้อมูลทรัพยำกรท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย 3 ฐำนทรัพยำกรได้แก่ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จำกฐำนข้อมูลดังกล่ำวจะน ำไปสู่กำรอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน บนพื้นฐำนของกำรมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อไป 
   

สถานการณ์ด้านทรัพยากรของประเทศไทย 
 ในปัจจุบันทั่วโลกที่เห็นตระหนักถึงภัยธรรมชำติที่มีมำกขึ้น เนื่องจำกข่ำวสำรที่ สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงฉับไว 
สำมำรถให้ควำมกระจ่ำงและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว   ประเทศไทยมีแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
แห่งชำติ พ.ศ. 2553-2557 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ.2552 ซึ่งแผนดังกล่ำวได้ใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรจัดกำรภัยพิบัติของประเทศ  แต่ถึงแม้ประเทศไทยมีแผนฯ ดังกล่ำว แต่นั่นเป็นกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำต่อ
ภัยธรรมชำติที่เกิดขึ้น สิ่งที่ควรตระหนักมำกที่สุดคือสำเหตุของกำรเกิดสิ่งเหล่ำนั้น อันได้แก่กำรดูแลทรัพยำกรธรรมชำติที่
ก ำลังถูกคุกคำมในหลำยๆ ลักษณะ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประชำคมโลกควรตระหนักและเห็นควำมส ำคัญ ในเรื่องคุ้มครอง
และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน ตระหนักถึงควำม
สมบูรณ์ทำงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ต่ำง ๆ ตลอดจนรับทรำบปัญหำและระดับควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นจำกกำรที่
ทรัพยำกรต่ำงๆ ก ำลังจะสูญสิ้นไป ซึ่งจะน ำไปสู่กำรจัดกำร กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรใช้ประโยชน์อย่ำง
ยั่งยืน  
 
 



      ข้อมูลของกรมป่ำไม้ และกรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช  พบว่ำพ้ืนที่ป่ำไม้ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
อย่ำงรวดเร็ว ส่งผลท ำให้พรรณพืชหลำกหลำยชนิดที่ยังไม่ได้ศึกษำและบำงชนิดที่ยังไม่ส ำรวจพบสูญพันธุ์ไป  จำกสิ่ง
เหล่ำนี้ไม่ได้เพียงแต่ทรัพยำกรชีวภำพที่ประกอบด้วยสัตว์ พืช และจุลินทรีย์จะโดนท ำลำย แต่ทรัพยำกรกำยภำพ และ
ทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิปัญญำที่เก่ียวข้องก็จะสูญหำยไปด้วย 
      ปี พ.ศ. 2553 จำกรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำน
รำชกำรที่เก่ียวข้องนับแต่เริ่มปีงบประมำณ 2553 โดยคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติที่ต้องจัดท ำรำยงำนเพ่ือเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์นั้นพบว่ำในส่วนของทรัพยำกรป่ำไม้
ซึ่งจัดให้เป็นสิ่งแวดล้อมบนบกนั้น มีพ้ืนที่ป่ำทั้งหมด 107,615,181 ไร่ หรือคิดเป็น 33.56% ของพ้ืนที่ประเทศ และเป็น
พ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ 64,826,658 ไร่ หรือคิดเป็น 20.22% ของพ้ืนที่ประเทศ  และพบว่ำยังคงถูกบุกรุก ลักลอบตัดไม้  และ
ถูกท ำลำยโดยไฟป่ำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี   ในขณะที่กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีแผนเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำของ
ประเทศไทยเป็น 40% ของพ้ืนที่ทั้งหมด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554–2563 หรือในอีก 9 ปี โดยแบ่งออกเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ 25% 
ทั้งกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชำติ อุทยำนแห่งชำติฯ หรือพ้ืนที่ป่ำสงวน เป็นต้น ส่วนอีก 15% จะผลักดันให้เป็นพ้ืนที่
ป่ำเศรษฐกิจต่อไป โดยมีหลักกำรลดกำรคุกคำมกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ปลูกป่ำเพ่ือฟ้ืนฟูสภำพป่ำที่
เสื่อมโทรม ตลอดจนท ำให้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเกิดมูลค่ำเพ่ิม  โดยเฉพำะพืชสมุนไพรที่มีอย่ำงหลำกหลำยมำท ำ
วิจัยและน ำไปใช้ได้จริงในระบบสำธำรณสุขและผลักดันสมุนไพร และต ำรับยำแผนไทยหรือยำสมุนไพรเข้ำสู่บัญชียำหลัก
แห่งชำติ โดยกระทรวงสำธำรณสุขมำกกว่ำ 70 รำยกำรซึ่งในจ ำนวนยำเหล่ำนั้นจ ำเป็นต้องใช้สมุนไพรที่เป็นพืชวัตถุ
มำกกว่ำ 200 ชนิด ผนวกกับธำตุวัตถุ สัตว์วัตถุและภูมิปัญญำในด้ำนกำรแพทย์แผนไทย ในกำรผลิตยำแผนไทยให้มี
คุณภำพและเป็นที่ยอมรับในกำรใช้ในโรงพยำบำลทั่วไปในประเทศและต่ำงประเทศ สิ่งเหล่ำนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรำยังมี
ทรัพยำกรนั้นๆ อยู่ ไม่ว่ำจะเป็นทรัพยำกรกำยภำพ ชีวภำพ และภูมิปัญญำในกำรใช้ทรัพยำกรนั้นๆ นั่นคือต้องท ำให้เกิด
กำรสื่อสำร กำรศึกษำเรื่องกำรอนุรักษ์ น ำไปสู่ควำมมีจิตส ำนึกต่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรที่ทุกคนเกิดควำมตระหนักและ
หวงแหนทรัพยำกรที่มีอยู่  
  ในเรื่องของทรัพยำกรทำงทะเล ประเทศไทยมียุทธศำสตร์ควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเล (พ.ศ.2555 – 
2559)ได้ก ำหนดให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชำติในกำรแสวงประโยชน์จำกทะเลในห้วงเวลำดังกล่ำว และ
มุ่งเน้นกำรสร้ำงเสถียรภำพ ควำมปลอดภัย เสรีภำพ และสภำวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรด ำเนินกิจกรรมทำงทะเลของทุก
ภำคส่วนอย่ำงยั่งยืน จึงได้ด ำเนินกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเล เพ่ือผลักดันให้เกิ ด
กฎหมำยเพ่ือรักษำผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเลโดยมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อ งซึ่งล้วนเป็นหน่วยงำนที่ร่วมสนอง
พระรำชด ำริ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ  เป็นส่วนใหญ่เช่น กองทัพเรือ กรมทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่ง กรมประมง กรมป่ำไม้ กรมอุทยำนฯ และอีกหลำยหน่วยงำน ซึ่งตระหนักในปัญหำต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรดูแลรักษำทรัพยำกรและน ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ เช่น ปัญหำกำรท ำลำยสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์ ปัญหำ
อุตสำหกรรมที่เก่ียวข้องกับทำงทะเล ปัญหำทรัพยำกรและกำรท ำประมง กำรบริหำรและกำรจัดกำรผลประโยชน์แห่งชำติ
ทำงทะเล กำรแย่งชิงทรัพยำกรในทะเลระหว่ำงกลุ่มผลประโยชน์ภำยในชำติและระหว่ำงประเทศ รวมทั้งปัญหำอ่ืน ๆ ที่
จะน ำไปสู่กำรท ำลำยทรัพยำกรทำงทะเลที่เป็นแหล่งรวมทรัพยำกรกำยภำพ ทรัพยำกรชีวภำพ รวมถึงทรัพยำกร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำของประเทศไทย และเก่ียวพันกับประเทศเพ่ือนบ้ำนอีกด้วย 
  จำกค ำสั่งคณะหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 62/2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลำคม 2559 
เรื่อง “กำรปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” โดยก ำหนดให้มีสภำนโยบำยวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ เพ่ือท ำ
หน้ำที่ในกำรก ำหนดทิศทำงนโยบำย ยุทธศำสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนก ำกับ
และติดตำมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดสรรงบประมำณ และประเมินผลกำรด ำเนินกำร ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมี



เอกภำพ อันเป็นประโยชน์ต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรวิจัยของประเทศ และปฏิรูปกำรบริหำรรำชกำร และก ำหนดกรอบ
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ 20 ปี ได้แก่ ทั้ง 7 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ควำมม่ันคง กำรเกษตร อุตสำหกรรม สังคม กำรแพทย์
และสำธำรณสุข พลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบำยและก ำหนดยุทธศำสตร์ ที่ต้องใช้ทุนทำง
ทรัพยำกรเป็นพื้นฐำนทั้งสิ้น   
  โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ จึงติดตำมและประสำนงำนในมิติกำรดูแลรักษำ
ทรัพยำกรของประเทศ ในแง่ของกำรสร้ำงควำมตระหนักน ำไปสู่กำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรรักษำทรัพยำกรของประเทศที่
น ำไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของทรัพยำกรของประเทศที่มีอยู่   ณ ตอนนี้ ช่วยกันอนุรักษ์
รักษำ ฟ้ืนฟู พัฒนำ และน ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนให้กับประเทศไทย ซึ่งตรงกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของ 
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ และภำยใต้กำรน้อมน ำ  พระรำชกระแส “กำรรักทรัพยำกร 
คือกำรรักชำติ รักแผ่นดิน” มำสู่กำรปฏิบัติโดยแท้จริง 
 
  1.2  พระราชด าริบางประการ 
 “วันที่ 8 กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2536  ณ อำคำรที่ประทับในส ำนักงำนชลประทำน เขต 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล  จังหวัด
เชียงใหม่  กำรสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควร ใช้วิธีกำรปลูกฝังให้เด็กเห็นควำมงดงำม  
ควำมน่ำสนใจ  และเกิดควำมปิติที่จะท ำกำรศึกษำและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป กำรใช้วิธีกำรสอนกำรอบรมที่ให้เกิด
ควำมรู้สึกกลัวว่ำ หำกไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรำยแก่ตนเอง จะท ำให้เด็กเกิดควำมเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสีย
แก่ประเทศในระยะยำว” 
 

 “วันที่ 29 กรกฎำคม 2540 ณ อำคำรชัยพัฒนำ สวนจิตรลดำ ทรงให้หำวิธีกำรที่จะท ำให้เด็กสนใจพืชพรรณ
ต่ำงๆ เกิดควำมสงสัย ตั้งค ำถำมตนเองเกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนสนใจ จะน ำไปสู่กำรศึกษำทดลองค้นคว้ำวิจัยอย่ำงง่ำยๆ   
ส ำหรับโรงเรียนที่ไม่มีห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ที่ดีนัก   หำกอำจำรย์โรงเรียนต่ำงๆท ำได้ดังนี้ ก็จะช่วยให้เด็กเป็นคน
ฉลำด” 

 “วันที่ 14 สิงหำคม 2540 ณ ศำลำดุสิดำลัย  สวนจิตรลดำ กำรรักในทรัพยำกร  คือกำรรักชำติรักแผ่นดิน รักสิ่ง
ที่เป็นสมบัติของตัวเรำ   กำรที่จะให้เขำรักประเทศชำติหรือรักษำสมบัติของเขำนั้น ท ำได้โดยก่อให้เกิดควำมรักควำม
เข้ำใจ ถ้ำใครไม่รู้จักกัน เรำก็ไม่มีควำมสัมพันธ์ ไม่มีควำมผูกพันต่อกัน แต่ว่ำถ้ำให้รู้จักสิ่งนั้นว่ำคืออะไรหรือว่ำท ำงำน ก็จะ
รู้สึกชื่นชม และรักหวงแหนสิ่งนั้นว่ำเป็นของตน และจะท ำให้เกิดประโยชน์ได้  ” 
 
 “เคยแนะน ำโรงเรียนต่ำงๆ นอกจำกพืชพรรณแล้วสิ่งที่มีในธรรมชำติ สิ่งที่หำได้ง่ำย อำจเป็นอุปกรณ์สอนได้
หลำยอย่ำง แม้แต่วิชำศิลปะก็ให้มำวำดรูปต้นไม้ ก็ไม่ต้องหำของอ่ืนมำเป็นแบบหรือเรื่องภำษำไทย กำรเรียงควำม ก็อำจ
ท ำให้เรื่องของกำรเขียนรำยงำน ท ำให้หัดเขียนหนังสือ หรืออำจแต่งค ำประพันธ์ ในเรื่องพืชเหล่ำนี้ เป็นตัวอย่ำงงำนศึกษำ 
งำนวิทยำศำสตร์ และวิชำอ่ืนๆ ดังที่ได้กล่ำวมำ นอกจำกนั้นในวิชำพฤกษศำสตร์โดยเฉพำะ ซึ่งอำจช่วยได้ ในที่นี้ยังไม่เคย
กล่ำว คือเรื่องวิชำกำรท้องถิ่น ซึ่งก็เป็นนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร กำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ไม่ใช่เฉพำะให้นักเรียน
ปลูกป่ำหรือให้อนุรักษ์ดิน ปลูกหญ้ำแฝกอย่ำงเดียว ก็พยำยำมจะให้ออกไปดูข้ำงๆ โรงเรียน ว่ำที่นั่นมีอะไรอยู่ และต้นไม้
ชื่ออะไร เป็นอะไร” 
          
     “ ทรงพระรำชทำนพระรำชวินิจฉัย   เมื่อวันที่ 25  มีนำคม 2548 ได้ไปกับ สมศ. มำ  เห็นว่ำโรงเรียนยังสัมพันธ์กับ
ชุมชนน้อย  ท ำอย่ำงไร  ให้ชุมชนมำให้โรงเรียน  โดยเฉพำะนักเรียน  ช่วยในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและให้มีกำรท ำ 
DNA Fingerprint ในโรงเรียน ” 
 
 



 1.3 แนวทางการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
   -  เป้ำหมำย 
    เพ่ือพัฒนำบุคลำกร   
     อนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรพันธุกรรมพืชและทรัพยำกร 
      ให้เกิดประโยชน์ถึงมหำชนชำวไทย 
   -  วัตถุประสงค์ 
    -  เข้ำใจและเห็นควำมส ำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยำกร 
    -  ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ  จนเกิดประโยชน์ถึงมหำชนชำวไทย 
    -  ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยำกร  สื่อถึงกันได้ท่ัวประเทศ 
   
   -  แผนแม่บทของ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ด ำเนินงำนใน 3  
               ฐำนทรัพยำกร  ได้แก่ 
    1. ทรัพยำกรภำยภำพ 
    2. ทรัพยำกรชีวภำพ 
    3. ทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ 
 
   -  กรอบกำรด ำเนินงำน 3 กรอบ  กิจกรรมสนับสนุนกำรด ำเนินงำน  8 กิจกรรม 
    1. กรอบกำรเรียนรู้ทรัพยำกร ประกอบด้วย 
     กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยำกร 
     กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกร 
     กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษำทรัพยำกร 
    2. กรอบกำรใช้ประโยชน์  ประกอบด้วย 
     กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร 
     กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยำกร 
     กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวำงแผนพัฒนำทรัพยำกร 
    3. กรอบกำรสร้ำงจิตส ำนึก  ประกอบด้วย 
     กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
     กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
   -  วิถี โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ  
    ซื่อตรง มุ่งมั่น  พัฒนำ สำมัคคี  มีคุณธรรม 
    -  ซื่อตรง : ต่อตนเอง หน้ำที่รับผิดชอบ อำชีพ องค์กร ผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ  
        เพ่ือนร่วมงำน 
    -  มุ่งม่ัน : มีศรัทธำ มีจิตปณิธำนมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จ เพ่ือผลประโยชน์แท้ 
    -  พัฒนำ : วิทยำกำร ปัญญำ พัฒนำคุณภำพงำน พัฒนำคุณภำพชีวิต พัฒนำตนเองให้ 
                           พร้อมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและกำรได้รับมอบหมำย เรียนรู้ ศึกษำ  
                 ค้นคว้ำ รู้จริง รู้ท ำ รู้จ ำ พัฒนำด้วยควำมยั่งยืน พัฒนำสุขภำพกำย ให้
       สุขภำพแข็งแรง พัฒนำสุขภำพจิต ให้เข็มแข็ง พอเพียง 
    -  สำมัคคี : ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ มีควำมพร้อมเพรียงเป็นหนึ่ง (one for  
          all all for one) one=พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช 
                 มหำรำช บรมนำถบพิตร one=โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก 
       พระรำชด ำริฯ     
     -  มีคุณธรรม : ควำมรับผิดชอบ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ อดทน อดกลั้น สำมัคคี เอ้ือเฟ้ือ เผื่อ 



      แผ่ เมตตำ กรุณำ มุทิตำ รักษำศีล  ซื่อตรงแรกเหมือนเป็นคุณธรรมที่เสมือนเป็นหัว 
      เรือ คุณธรรมหลังเป็นเหมือนหำงเสือท่ีคอยก ำกับโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เรื่องควำม 
       รับผิดชอบ ตำมแนวทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ตำมแนวพระรำชด ำริ ของ 
      พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร   
      ในหัวข้อในหลวงกับควำมรับผิดชอบ หมำยถึงกำรรู้หน้ำที่  มีวินัย ตรงต่อเวลำ ควำม 
      เป็นเลิศ ควำมกล้ำหำญ ควำมซื่อตรง   ถ้ำมีควำมรับผิดชอบแล้วงำนย่อมส ำเร็จ 
      ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  จำกนั้นคุณธรรมอื่นๆ จะตำมมำ ท้ำยสุดกำรรักษำศีล ผู้นับ 
      ถือตำมศำสนำใด ก็รักษำปฏิบัติตำมหลักศรัทธำ  รักษำข้อปฏิบัติแต่ละศำสนำที่ 
      ตนเองนับถือ  ส ำนักงำนหรือองค์กรนั้นๆ ก็จะประสบแต่ควำมสุข ควำมสงบ และ 
      ควำมเจริญก้ำวหน้ำ 
 
   - การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน อยู่ในกรอบกำรด ำเนินงำนที่ 3 กรอบกำรสร้ำงจิตส ำนึก  กิจกรรมที่ 7 
กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร  คือ งำนสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ทรัพยำกรชีวภำพ และ
กำยภำพ โดยมีกำรสัมผัส กำรเรียนรู้ กำรสร้ำงและกำรปลูกฝังคุณธรรม กำรสร้ำงเสริมคุณธรรม ปัญญำ และภูมิปัญญำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพสรุปกระบวนกำรเรียนรู้  งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
 
 



การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ประกอบด้วย  3 ด้าน ดังนี้ 
 
 ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
  โรงเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน วำงแผนกำรบริหำรและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรด ำเนินงำนตำมแผน สรุปและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน  วิเครำะห์ผลและปรับปรุงพัฒนำงำน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ทรำบอย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 
 
 ด้านที่  2 การด าเนินงาน 
   องค์ประกอบที่ 1  กำรจัดท ำป้ำยชื่อพรรณไม้ 
    1.1 กำรก ำหนดพื้นที่ และกำรส ำรวจพรรณไม้   
    1.2 กำรท ำผังพรรณไม้    
    1.3 กำรศึกษำพรรณไม้ในโรงเรียน   
    1.4 กำรท ำตัวอย่ำงพรรณไม้แห้ง ดอง  เฉพำะส่วน 
    1.5 กำรท ำทะเบียนพรรณไม้   
    1.6 กำรท ำป้ำยชื่อพรรณไม้สมบูรณ์   
   องค์ประกอบที่ 2  กำรรวบรวมพรรณไม้เข้ำปลูกในโรงเรียน 
    2.1 กำรส ำรวจสภำพภูมิศำสตร์และกำรศึกษำธรรมชำติ     
    2.2 ก ำหนดชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก  และก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ 
    2.3 กำรท ำผังภูมิทัศน์    
    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  คัดแยกสำระส ำคัญ  และจัดเป็นหมวดหมู่ 
    4.2 กำรเขียนรำยงำนแบบวิชำกำร  แบบบูรณำกำร 
    4.3 วิธีกำรรำยงำนผลในรูปแบบต่ำงๆ   
   องค์ประกอบที่ 5   กำรน ำไปใช้ประโยชน์ทำงกำรศึกษำ         
    5.1 กำรน ำสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนบูรณำกำรสู่กำรเรียนกำรสอน   
    5.2 กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้   
    5.3 กำรใช้สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้     
 
 ด้านที่  3  ผลการด าเนินงาน       
   3.1 สภำพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน มีควำมสะอำด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่ำอยู่   
   3.2 โรงเรียนมีบรรยำกำศของงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
   3.3 บุคลำกร และผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม      
   3.4 ผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน  บุคลำกร  และผู้เรียน ดีเป็นที่ยอมรับ      
 
  



ระดับการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 1. ป้ำยสนองพระรำชด ำริในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน        
 2. เกียรติบัตรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 : เกียรติบัตรแห่งควำมมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต 
ด้วยจิตส ำนึกของครูและเยำวชน 
 3. เกียรติบัตรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 : เกียรติบัตรแห่งกำรเข้ำสู่สถำนภำพ สถำนอบรมสั่งสอน
เบ็ดเสร็จ บนฐำนงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
 4. เกียรติบัตรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 3 : เกียรติบัตรแห่งกำรเป็นสถำนอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ  บน
ฐำนงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องเพื่อพิจารณา 
  2.1 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 
   2.1.1 จัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้องกับสถำนศึกษำ จ ำนวน............ครั้ง จ ำนวน ......  คณะ (สถำนศึกษำได้มี
กำรประชุมหำรือ เพ่ือพิจำรณำในกำรเข้ำร่วมสมัครสมำชิก “สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน” ของคณะผู้บริหำรและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำ จ ำนวนครั้ง  จ ำนวนคณะ) 
   2.1.2  จัดเอกสำรกำรสมัครสมำชิก  ตรวจสอบควำมเรียบร้อย สมบูรณ์  
    เอกสำร 1 หนังสือรำชกำรขอสมัครสมำชิก “สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน”  
    เอกสำร 2   แบบสอบถำมข้อมูลสถำนศึกษำ เพ่ือประเมินควำมพร้อมของสถำนศึกษำที่จะร่วม 
             สนองพระรำชด ำริ 
    เอกสำร 3 บันทึกข้อมูลกำรส ำรวจพรรณไม้เบื้องต้นในสถำนศึกษำ 
    เอกสำร 4 ส ำเนำเอกสำรกรรมสิทธิ์ในกำรถือครองที่ดิน หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ที่ดินตั้ง 
       สถำนศึกษำ 
    เอกสำร 5 รำยงำนกำรประชุมของสถำนศึกษำ 
  2.1.3  มติที่ประชุม (เห็นชอบ/พร้อมด ำเนินกำร) 
     - ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคน ในแต่ละคณะ รับทรำบและพิจำรณำกระบวนกำรด ำเนินงำนสวน 
                   พฤกษศำสตร์โรงเรียน 
     - ประธำนในที่ประชุมสอบถำมผู้เข้ำร่วมประชุมในกำรสมัครสมำชิก“สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน” 
      1.ผู้เข้ำประชุมพร้อมที่จะสนับสนุนกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
                      2.ผู้เข้ำประชุมพร้อมประสำนกับหน่วยงำนเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน                                 
                      3.ผู้เข้ำประชุมพร้อมที่จะเข้ำประชุมในโอกำสต่ำงๆ ในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
        
       สรุปจ านวนผู้ลงมติที่ประชุม จ านวน...........เสียง  
 
ประธำนกำรประชุมได้แจ้งกำรสมัครสมำชิก “สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน” ให้ที่ประชุมได้ทรำบกันทั่วทุกท่ำนแล้ว  มีมติ
ดังนี้ 
    (       ) เห็นชอบ     (       ) พร้อม    
       
             ผลลงมติที่ประชมุเป็นเอกฉันท์ จึงพิจารณาตอบรับการเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
   



  (ตัวอย่าง)  แบบบันทึกรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

    

    

    

 
 ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องอ่ืนๆ 
...................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ................................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
เลิกประชุม เวลำ..................น. 
 
 
 
 
                                                                                                   (   ลำยมือชื่อ   ) 
                  (...............................................) 
            (ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม) 
 
                          (     ลำยมือชื่อ      ) 
                    (..............................................) 
              (ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. จัดเอกสารการสมัครสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
 

เอกสารหมายเลข 1 
 
1.หนังสือราชการขอสมัครสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  

 

ตัวอย่าง 

 

 

ที.่............................       .............................................................. 

       วันที.่...................................................... 

 
เรื่อง ขอสมัครเป็นสมำชิก  “สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน” 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. แบบสอบถำมข้อมูลสถำนศึกษำเพ่ือประเมินควำมพร้อมของสถำนศึกษำที่จะร่วมสนองพระรำชด ำริ 
 ๒. บันทึกข้อมูลกำรส ำรวจพรรณไม้เบื้องต้นในสถำนศึกษำ 
 ๓. ส ำเนำเอกสำรกรรมสิทธิ์ในกำรถือครองที่ดิน หรือหนังสืออนุญำตให้ใช้ที่ดินตั้งสถำนศึกษำ 
 ๔. รำยงำนกำรประชุมของสถำนศึกษำ 
  
  ตำมที่โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี ได้ด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของโครงกำรฯ ในกิจกรรมปกปักทรัพยำกร ส ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกร ปลูก
รักษำทรัพยำกร อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร ศูนย์ข้อมูลทรัพยำกร วำงแผนพัฒนำทรัพยำกร สร้ำงจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร โดยที่กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกร มีงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงำนที่ปฏิบัติโดยตรงในกำรให้ควำมรู้ กำรศึกษำ และสำมำรถ
น ำไปใช้เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน ดังนั้นจำกกำรประชุมครู-อำจำรย์ของสถำนศึกษำ จึงได้ลงมติเห็นชอบและพร้อมที่จะ
ด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  

 
  จึงเรียนมำเพ่ือขอสมัครเป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  และด ำเนินกำรต่อไปด้วย 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(อธิกำรบดี/ผู้อ ำนวยกำร/อำจำรย์ใหญ่/ครูใหญ่) 



เอกสารหมายเลข 2 
 

2. แบบสอบถามข้อมูลสถานศึกษาเพื่อประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่จะร่วมสนองพระราชด าริ 

กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.ข้อมูลสถานศึกษา 
ชื่อสถำนศึกษำ …………..……………………………………………สังกัด………………………….......................................................... 
ที่อยู่ ...............………………………………………………………………………………………………....................................................... 
โทรศัพท์……………………………………………………………โทรสำร…………………………………………………………… 
Website ของสถำนศึกษำ…………………………………………………………………………………………………………………......……….. 
E-mail address………………………………………………………………………………………….......................... ................................ 
ที่ตั้ง  ทำงหลวงหมำยเลข…..…..…อยู่ช่วงระหว่ำง………….………….ถึง….……………หลักกิโลเมตรที่...……............................ 
พิกัด ต ำแหน่งที่ตั้ง (GPS) ........................................................................................................................... ........................ 
 

2.ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
ขนำดพ้ืนที่ของสถำนศึกษำโดยประมำณ (ไร่-งำน-ตำรำงวำ)……………………………….จ ำนวนอำคำรเรียน……………………… 
สภำพทำงภูมิศำสตร์ (ลักษณะพ้ืนที่ ดิน แหล่งน้ ำ อื่น ๆ)………………………………...…………………………………………………….. 
สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ………………………………………………………………………………..……………………………………………. 
จ ำนวนพืชพรรณไม้ขนำดใหญ่ที่มีอยู่เดิม (โดยประมำณ)………………………………………………………………..……………………… 
3.ข้อมูลบุคลากร 
ชื่ออธิกำรบดี/ผู้อ ำนวยกำร/อำจำรย์ใหญ่/ครูใหญ…่……………………………………………………………………………………………. 
จ ำนวน คร-ูอำจำรย์ ….…………………………………… จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่…………………………………………………………………….. 
จ ำนวน นักเรียน-นักศึกษำ…………………………..………………………………………………………………………………………………….. 
จ ำนวน ชั้นเรียน 1. ระดับอนุบำลศึกษำ…………………….. ห้อง จ ำนวนนักเรียน……………………………………..คน 
 2. ระดับประถมศึกษำ…………………….. ห้อง จ ำนวนนักเรียน……………………………………..คน 
 3. ระดับมัธยมศึกษำ……………….…..….. ห้อง จ ำนวนนักเรียน……………………………………..คน 
 4. ระดับอำชีวศึกษำ.…………...………….. ห้อง จ ำนวนนักศึกษำ……………………………………..คน 
 5. ระดับอุดมศึกษำ…………...…………….. ห้อง จ ำนวนนักศึกษำ……………………………………..คน 
จ ำนวนสำขำวิชำ / กลุ่มสำระกำรเรียนรู้…………………ประกอบด้วย…………………..………………............................................. 
รำยชื่อครู – อำจำรย์ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ประสำนงำน ชื่อ - สกุล……………..…………..……….............................................
ต ำแหน่ง……………………….เบอร์โทรศัพท์.............................................. E-mail address……………………………………………… 
4.ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
มีคอมพิวเตอร์  (      )   มี  จ ำนวน ............................. เครื่อง  (      )    ไม่มี  
มี Internet  ใช้หรือไม่  (      )   มี  จ ำนวน ............................. เครื่อง  (      )    ไม่มี  
ควำมสะดวกในกำรใช้ Internet  (      )   สะดวก          (      )   ไม่สะดวก           (      )   อ่ืนๆ............................. 
ระบบที่ใช้  (      )   สำยโทรศัพท์    (      )   Leased  Line          (      )    จำนดำวเทียม  
ควำมเร็วในกำรดำวน์โหลดข้อมูล (ช้ำ/เร็ว) ระบคุวำมเร็ว ………………………………. (      ) ธรรมดำ (      )  ควำมเร็วสูง 
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3. บันทึกข้อมูลการส ารวจพรรณไม้เบื้องต้นในสถานศึกษา 
วัน / เดือน / ปี ที่ด ำเนินกำรส ำรวจพรรณไม้………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อสถำนศึกษำ……………………………………………………………………..สังกัด……………………………………………………………………. 
ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อครู - อำจำรย์ผู้ประสำนงำนกำรส ำรวจบันทึก ชื่อ- สกุล…………………………...........................................................……... 
ต ำแหน่ง………………………………....................................................................................................................…………………… 
ได้ส่งรำยชื่อพรรณไม้ที่ได้ส ำรวจเบื้องต้นในสถำนศึกษำ ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อท้องถิ่น ลักษณะวิสัย ประโยชน์พื้นบ้าน 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    

 
หมายเหตุ  1.หำกไม่ทรำบชื่อ ให้บันทึกลักษณะเด่นลงในคอลัมน์ประโยชน์พ้ืนบ้ำน  
                เช่น ล ำต้นมีหนำม ใบมีน้ ำยำงสีขำวขุ่น กลีบดอกสีแดงสด ผลสุกกลิ่นหอม เป็นต้น 
             2.ถ้ำทรำบประโยชน์ให้ใส่มำด้วย ถ้ำยังไม่ทรำบให้ว่ำงไว้ 

 
 
 



ตัวอย่าง : แบบบันทึกข้อมูลการส ารวจพรรณไม้เบื้องต้นในสถานศึกษา 

วัน / เดือน / ปี   ที่ด ำเนินกำรส ำรวจพรรณไม้ ………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อสถำนศึกษำ……………………………………………………………………….สังกัด……………………………………………………………………. 
ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่ออำจำรย์ผู้ประสำนงำนกำรส ำรวจบันทึก ชื่อ……………………………....……ต ำแหน่ง…………………………………………………… 
ได้ส่งรำยชื่อพรรณไม้ที่ได้ส ำรวจเบื้องต้นในสถำนศึกษำ ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อท้องถิ่น ลักษณะวิสัย ประโยชน์พื้นบ้าน 
1 มะเฟือง ไม้ต้น รับประทำนผล สมุนไพร 
2 ตะแบก ไม้ต้น ไม้ประดับ เครื่องเรือน 
3 มะพร้ำว ปำล์ม รับประทำนผล ก้ำนใบใช้ท ำไม้

กวำด 
4 ตำล 

 
ปำล์ม รับประทำนผล ใช้เนื้อไม้ท ำ

เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน 
5 กวำวเครือ ไม้เลื้อย สมุนไพร 
6 ไผ่น้ ำเต้ำ ไผ่ ไม้ประดับ 
7 บัวหลวง ไม้ล้มลุก สมุนไพร 
8 ชำยผ้ำสีดำ เฟิร์น ไม้ประดับ 
9 กล้วยไม้ดิน กล้วยไม้ - 
10 กก - เครื่องจักสำน 
11 (ยังไม่ทรำบชื่อ) ไม้ล้มลุก  สมุนไพร 
12 (ยังไม่ทรำบชื่อ) ไม้ต้น หมอพ้ืนบ้ำน ใบแห้งต้มท ำยำแก้ไข้ 

 

หมายเหตุ  1.หำกไม่ทรำบชื่อ ให้บันทึกลักษณะเด่นลงในคอลัมน์ประโยชน์พื้นบ้ำน  
                เช่น ล ำต้นมีหนำม ใบมีน้ ำยำงสีขำวขุ่น กลีบดอกสีแดงสด ผลสุกกลิ่นหอม เป็นต้น 
             2.ถ้ำทรำบประโยชน์ให้ใส่มำด้วย ถ้ำยังไม่ทรำบให้ว่ำงไว้   
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4. ส าเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ในการถือครองท่ีดิน หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ท่ีดินตั้งสถานศึกษา 

(เอกสำรที่ระบุว่ำสถำนศึกษำตั้งอยู่ ที่ดินประเภทไหน   เช่น  ที่รำชพัสดุ  ที่ดินบริจำค  ที่ดินของวัด  ที่ดิน
สำธำรณประโยชน์) 
 1. สถำนศึกษำถือเอกสำรกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
  1.1 ให้ส ำเนำเอกสำรกรรมสิทธิ์ที่ดินและลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำ   จ ำนวน  1 ชุด 
 

 2. สถำนศึกษำไม่ได้ถือเอกสำรกรรมสิทธิ์ที่ดิน  เช่น ที่ดินของวัด  ที่ดินสำธำรณะประโยชน์  เป็นต้น 
  2.1 ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ท ำหนังสือถึงเจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ขออนุญำตใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกำรศึกษำ
  2.2 เจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีหนังสือถึงสถำนศึกษำ อนุญำตให้ใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ทำงกำรศึกษำ   
  2.3 สถำนศึกษำส ำเนำหนังสืออนุญำตให้ใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ทำงกำรศึกษำ  และลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง  
       โดยผู้บรหิำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน 1 ชุด 
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5. รายงานการประชุมของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 1. วำระกำรประชุม 
 2. บันทึกรำยงำนกำรประชุม และมติที่ประชุมเห็นชอบและพร้อมด ำเนินกำร   (มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์) 
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 3. หลักฐำนรำยชื่อ ลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



3. จัดส่งเอกสารการสมัคร 
 
 1.ยื่นเอกสารสมัครสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  ทำงไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรง   จ่ำหน้ำซองเอกสำรถึง 
ศึกษาธิการจังหวัด    
      
    กรุณำน ำส่ง   
       ศึกษำธิกำรจังหวัด....................................................................    
                                    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ………..………………………………….. 
        อ ำเภอ…………………………………………………………………………... 
           จังหวัด………………………………………………………………………….. 
       รหัสไปรษณีย์…………………………………………………………………. 
           (เอกสำรสมัครสมำชิก “สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน”) 
     
สามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครสมาชิก ได้ที่   
           Website  http://www.rspg.or.th/botanical_school/neo_sbg/files/application_instructions_sbg.pdf 

 
2.  โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ  ตรวจสอบเอกสารสมัครสมาชิกและตอบรับการเป็น 
สมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ได้ที่   
 Website http://www.rspg.or.th/botanical_school/sch_subscribe_status.html 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
      1.ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
  2.ส ำนักงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ    
 โทรศัพท์  0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2219-2222, 081-6277601, 081-9078050 

 โทรสาร    0-2281-7999 ต่อ 2221 

 

http://www.rspg.or.th/botanical_school/neo_sbg/files/application_instructions_sbg.pdf
http://www.rspg.or.th/botanical_school/sch_subscribe_status.html

