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โครงการ ปลูกจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร “เรียนรู้ รัก(ใหญ่) เพื่อรักษ์ให้ยั่งยืน”
(รักใหญ่และประโยชน์จำกยำงรัก)
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานรับผิดชอบ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ที่มาและความสาคัญของโครงการ
จำกกำรที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่ได้ทำงำนสนองพระรำชดำริ โครงกำร
อนุ รั กษ์พัน ธุกรรมพืช อัน เนื่ องมำจำกพระรำชดำริ ส มเด็จ พระเทพรัต นรำชสุ ดำฯ โรงเรียนสำธิต ฯ ซึ่งเป็น
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏชียงใหม่ เป็นคนของพระรำชำข้ำของแผ่นดิน ก็พร้อมที่จะน้อมนำแนว
พระรำชด ำริ ม ำปฏิ บั ติ โดยกำรน ำแนวพระรำชด ำริ ม ำบู ร ณำกำรกั บ ภำระหน้ ำ ที่ ห ลั ก คื อ เป็ น แหล่ ง ฝึ ก
ประสบการณ์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนให้แ ก่นักศึกษาครุศาสตร์ และเป็นแหล่งศึกษา วิจัยของ
อาจารย์ นอกจากนี้แล้วยังทาหน้าที่ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐาน
โดยมี เ ป้ า หมายในการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะตามที่ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
จำกบทบำทและภำระหน้ำที่ดังกล่ำวและเพื่อให้กำรทำงำนสนองพระรำชดำริเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ของแผนแม่บทและมีประสิทธิภำพ ทำงโรงเรียนก็ได้ศึกษำแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมกรอบกำรดำเนินงำนตำม
แผนแม่บทระยะ 5 ปี ปีที่หก (ตุลำคม 2559 – กันยำยน 2564) ซึ่งมี 3 กรอบกำรดำเนินงำน 8 กิจกรรม ดังนี้
1.กรอบการเรียนรู้ มีเป้าหมายในการปกปักทรัพยากรของประเทศ โดยผ่านกระบวนการสารวจ
รวบรวมเรียนรู้ทรัพยากรและเก็บรักษา
2.กรอบการใช้ประโยชน์ มีเป้าหมายในการศึกษาวิจัย ประเมินศักยภาพของทรัพยากรต่าง เพื่อ
วางแผนในการใช้ทรัพยากรในอนาคตอย่างยั่งยืน
3.กรอบการสร้างจิตสานึก เป้าหมายเพื่อให้เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ พื ช พรรณไม้ และการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช ของประเทศ จนตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย โดยแต่ละกรอบ
ก็จะมีเป้ำหมำยที่แตกต่ำงกันไปแต่สอดรับกันไปสู่วิสัยทัศน์ของแผนแม่บทคือ “พัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย”
นอกจำกนี้ทำงโรงเรียนยังได้น้อมนำพระรำชปรำรภ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรใช้ทรัพยำกรในโรงเรียน
ท้องถิ่น และภูมิปัญญำในท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มำเป็นข้อพิจำรณำกำรดำเนินกิจกรร มที่
สอดคล้องกับกำรดำเนินงำนของโรงเรียน
“ในวิชาเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม มัธยม ครูอาจารย์มักจะสอนให้นักเรียนศึกษา
ถึงโลกของเราเรื่องธรรมชาติ การศึกษาของใกล้ตัว ได้แก่ พืชพรรณที่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นสิ่งที่ง่ายไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายสูง และมีประโยชน์เพิ่มประสบการณ์แก่นักเรียน ในด้านต่างๆ ได้ งานที่คนในระดับผู้ใหญ่ได้ศึกษา
ในพืชพรรณต่างๆ นั้น เด็กเล็กๆ ก็น่าจะได้ประโยชน์ด้วย โรงเรียนบางแห่งตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่มีพืช
พรรณต่างๆ ขึ้นอยู่ที่คนอื่นๆ นอกพื้นที่จะเข้าไปศึกษาได้ยาก ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองอาจจะมีความรู้
มากกว่าคนอื่นๆ นักเรียนอาจจะเรียนจากผู้ปกครอง เป็นเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าพืชชนิดนี้คืออะไร
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แล้วก็ได้ศึกษาเปรียบเทียบกับวิทยาการสมัยใหม่ที่ครูอาจารย์สั่งสอนหรือมีปรากฏในหนังสือ คนที่ศึกษาเรื่อง
พืชนั้น ได้ รั บความสุ ขสบายใจมีค วามคิด ในด้า นสุ น ทรี ยด้ า นศิลปะในแง่ต่า งๆ อาจจะศึกษาหรื อใช้เ ป็น
อุปกรณ์การศึกษาในหมวดวิชาต่างๆ ทั้งในเรื่องของวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดยในการนามาปฏิบัติ
แต่ละโรงเรียนจะมีความคิดเห็นโดยการมาเสนอผลงานหรือนาผลงานมาบันทึกลงในสื่อต่างๆ ที่จะสามารถ
นามาแลกเปลี่ยนกันได้”
จำกทั้ง 4 ส่วนที่กล่ำวมำ ทำให้ทำงโรงเรียนให้ควำมสำคัญไปที่กรอบกำรสร้ำงจิตสำนึก เนื่องจำก
สอดคล้องกับบทบำทและภำระหน้ำที่ของโรงเรียนในกำรพัฒนำมนุษย์ นอกจำกพัฒนำให้ผู้เรียน มีวินัย ใฝ่รู้ คิดดี
มีทักษะ ตำมอั ตลักษณ์โรงเรียน ยังน้อมนำพระรำชดำริในกำรพัฒนำผู้เรียนให้ ตระหนักถึงควำมส ำคั ญและ
ประโยชน์ของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหำชนชำวไทย ผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่มีกำรบูรณำกำรใช้ทรัพยำกรในพื้นที่ ในท้องถิ่นในรูปแบบสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน นำไปสู่กำรจัดทำ
โครงกำรนี้ขึ้นมำ เพื่อทำงำนสนองพระรำชดำริในกำรจัดกิจกรรมเพื่อ สร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ทรั พ ยำกรธรรมชำติ รั ก ษำวั ฒ นธรรมและภู มิปั ญ ญำไทยให้ กั บ นัก เรีย น ครู แ ละบุ ค ลำกร โรงเรี ย นสำธิตฯ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระรำชดำริในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ (อพ.สธ.)
2.เพื่อให้เยำวชน ประชำชนชำวไทย ให้เข้ำใจถึงควำมสำคัญและประโยชน์ของทรัพยำกรทั้งสำมฐำน ให้
รู้จักหวงแหน รู้จักกำรนำไปใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน ซึ่งมีควำมสำคัญต่อกำรจัดกำร กำรอนุรักษ์และใช้ทรัพยำกร
ของประเทศอย่ำงยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน / บทคัดย่อ
โครงกำรอนุ รั กษ์พัน ธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลั ยรำชภั ฏ
เชียงใหม่ ในปีงบประมำณ 2560 ทำงโรงเรียนได้ จัดกิจกรรมในโครงกำร 2 กิจกรรม คือ
กิจกรรมปลูกจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร “เรียนรู้ รัก(ใหญ่) เพื่อรักษ์ให้ยั่งยืน” (รักใหญ่และ
ประโยชน์จำกยำงรัก) โดยดำเนินกำรในวันที่ 25 – 27 มกรำคม พ.ศ. 2560 ณ วัดนันทำรำม และ ศูนย์แม่ริม
มหำวิทยำลั ย รำชภัฏเชีย งใหม่โดยใช้งบประมำณในกำรดำเนินงำน จำนวน 50,000 บำท เพื่อให้ นักเรียนมี
จิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รู้จักประโยชน์และกำรใช้ทรัพยำกรใน
ท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน และให้นักเรียนมีทักษะในกำรทำงำนร่วมกัน กำรอยู่ร่วมกัน กำรสื่อสำร และกำรนำเสนอ
ข้อมูล (ทักษะในศตวรรษที่ 21) จำกกำรดำเนิน งำนพบว่ำ นักเรียน ร้อยละ 82.61 แสดงถึงควำมพึงพอใจใน
ภำพรวมของกำรทำกิจกรรม ในมิติควำมรู้ พบว่ำ นักเรียน ร้อยละ 100 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรทำเครื่องเขิน
และนักเรียน ร้อยละ 82.61 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรสำรวจ เรียนรู้พรรณพืชในพื้นที่ที่กำหนด (รูปร่ำง ลักษณะ
ต้น ใบ) และกำรเก็บรวมรวมเมล็ดพันธุ์พืช ในมิติกำรนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 60.87 สำมำรถเชื่อมโยงกำรนำ
พืชในท้องถิ่นคือ ต้นรัก โดยนำยำงมำใช้ประโยชน์ในกำรผลิตเป็นเครื่องเขิน มำใช้ในชีวิตประจำวัน แต่นักเรียน
บำงส่วนยังไม่สำมำรถเชื่อมโยงเรื่องกำรสำรวจ เรียนรู้พรรณพืช ในพื้นที่ที่กำหนด กำรเก็บรวมรวมเมล็ดพันธุ์พืช
กับ กำรน ำไปใช้ป ระโยชน์ ในภำพรวมใน 3 มิติ กำรดำเนินกำรจึงบรรลุเป้ำหมำยใน 2 มิติ คือในส่ ว นควำม
พึงพอใจ และควำมรู้ ส่วนในมิติกำรใช้ประโยชน์ยังมีนักเรียนบำงส่วนไม่สำมำรถเชื่อมโยงได้ (ไม่ถึงร้อยละ 80)
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แต่ในมิติควำมเข้ำใจเจตนำรมณ์ของโครงกำรซึ่งเป็นมิติที่สำคัญพบว่ำ มีเพียง 7 บทควำมที่กล่ำวถึงกำรอนุรักษ์
พืช ภูมิปัญญำ คิดเป็นร้อยละ 30.43 ซึ่งในมิตินี้ ยังไปบรรลุเป้ำหมำย ผู้ดำเนินโครงกำร ต้องสร้ำงควำมเข้ำใจ
ให้กับนักเรียนว่ำ กำรมำทำกิจกรรมนี้นอกจำกเพื่อเรียนรู้ ให้ได้ควำมรู้ ได้ฝึกทักษะแล้ว ยังต้องบรรยำกำศให้เกิด
ควำมรัก ควำมหวงแหน ทรัพยำกร ภูมิปัญญำของท้องถิ่นและของประเทศ (สร้ำงจิตสำนึกกำรอนุรักษ์)
ปัญหา อุปสรรค
1. นโยบำยกำรบริหำรขำดควำมต่อเนื่อง
2. ไม่มีแผนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
1. บรรจุงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนเป็นหนึ่งในนโยบำยที่ต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและ
บูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
2. จัดทำแผนปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง แต่งตั้งกรรมกำรดำเนินงำนในส่วนต่ำงๆและ
มีกำรกำกับติดตำมอย่ำงสม่ำเสมอ

ภาพกิจกรรม
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
กลุ่มเป้าหมาย
และจานวน
1. ให้ควำมรู้เกี่ยวกับโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรม
ครู บุคลำกร และ
พืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ โดยวิทยำกรและ โรงเรียนสำธิต
โรงเรียนที่ดำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
จำนวน 50 คน
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนในแต่ละด้ำน ครู บุคลำกร และ
โรงเรียนสำธิต
จำนวน 50 คน
3. สร้ำงควำมเข้ำใจกับครูและบุคลำกรของ
ครู บุคลำกร และ
โรงเรียน เกี่ยวกับโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โรงเรียนสำธิต
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ กำรดำเนินงำนใน จำนวน 50 คน
แนวคิด การเรียนรู้ + การสร้างจิตสานึก โดยให้
เป็นไปตำมศักยภำพและควำมพรอมของนักเรียน
และสอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในแต่
ละช่วงชั้น
4. วำงแผนกำรจัดทำกิจกรรมเสริมในหลักสูตร
ครู บุคลำกร และ
จัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีกำร
โรงเรียนสำธิต
บูรณำกำรกับกำรใช้ทรัพยำกรในโรงเรียน และ
จำนวน 50 คน
วำงแผนในกำรดำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียนในองค์ประกอบต่ำงๆ
(หลักสูตรท้องถิ่น)
5. ดำเนินกิจกรรมตำมแผนซึ่งกำรดำเนินงำนจะ ครู บุคลำกร และ
เริ่มขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรในองค์ประกอบที่ 3 นักเรียนโรงเรียน
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ก.ค. 2560

ส.ค. 2560

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหำร และครู
ที่รับผิดชอบ
งำน อพ.สธ.
ผู้บริหำร

ต.ค. 2560 –
พ.ย. 2560

ผู้บริหำร

ธ.ค. 2560
- ม.ค.2561

ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรที่รับ
ผิดชอบงำน
อพ.สธ.

ม.ค. 2561
- ก.ค.2561

ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรที่รับ

210
กิจกรรม
ของงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนโดยใช้
ทรัพยำกรในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยจัด
กิจกรรมเสริมหรือให้กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งใน
หลักสูตรและเริ่มขับเคลื่อนในองค์ประกอบที่ 1
และ 2 เป็นกำรฝึกฝนและพัฒนำนักเรียนและครู
ไปพร้อมๆ กัน ก่อนจะขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
อย่ำงเต็มที่ในปีงบประมำณ 2562
6. สรุปผลกำรดำเนินงำนในส่วนที่ได้ดำเนินกำรใน
ปีงบประมำณ 2561เพื่อขับเคลื่อนองค์ประกอบที่
4 และ 5 และรวบรวมปัญหำที่เกิดขึ้นในกำร
ดำเนินงำนเพื่อระดมควำมคิดในกำรแก้ปัญหำเพื่อ
ขับเคลื่อนงำนอย่ำงเต็มระบบในปีงบประมำณ
2562
7. มอบนโยบำยในกำรดำเนินงำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนในกำรดำเนินงำนอย่ำงเต็ม
ระบบทุกภำคส่วนโดยเน้นกำรบูรณำกำรและกำร
ใช้ทรัพยำกรในโรงเรียนและมหำวิทยำลัยอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ
8. วำงแผนกำรดำเนินงำน กำหนดกิจกรรม
รำยวิชำ ตรวจสอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ชี้แจงและวำงแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติในงำน
สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
9. ดำเนินงำนตำมแผน แนวปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้
และมีกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนในแต่ละ
ส่วนโดยผู้รับผิดชอบและรำยงำนผลให้ผู้บริหำร
ทรำบเป็นระยะ
10. จัดทำมุมพฤกษศำสตร์ในห้องสมุดหรือบริเวณ
ที่เหมำะสม สำหรับนำเสนอผลงำนนักเรียนหรือ
นำเสนอข้อมูลใหม่ทนี่ ่ำสนใจ เกี่ยวกับพืช พรรณ
ไมในท้องถิ่น งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน
สำหรับกำรค้นคว้ำหำ
ควำมรู ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง

กลุ่มเป้าหมาย
และจานวน
สำธิต จำนวน
450 คน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ผิดชอบงำน
อพ.สธ.

ครู บุคลำกร และ ส.ค. 2561
โรงเรียนสำธิต
- ก.ย.2561
จำนวน 50 คน

ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรที่รับ
ผิดชอบงำน
อพ.สธ.

ครู บุคลำกร และ ต.ค. 2561 –
โรงเรียนสำธิต
พ.ย. 2561
จำนวน 50 คน

ผู้บริหำร

ครู บุคลำกร และ พ.ย. 2561
โรงเรียนสำธิต
จำนวน 50 คน

ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรที่รับ
ผิดชอบงำน
อพ.สธ.
ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรที่รับ
ผิดชอบงำน
อพ.สธ.
ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรที่รับ
ผิดชอบงำน
อพ.สธ.

ครู บุคลำกร และ
นักเรียนโรงเรียน
สำธิต จำนวน
450 คน
ครู บุคลำกร และ
นักเรียนโรงเรียน
สำธิต จำนวน
450 คน

ธ.ค. 2561 –
ก.ค. 2562

ธ.ค. 2561 –
ก.ค. 2562
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11. สรุปผลกำรดำเนินงำนในแต่ละส่วนและ
รวบรวมปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรดำเนินงำนเพื่อ
ระดมควำมคิดในกำรแก้ปัญหำเพื่อขับเคลื่อนงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพในปีถัดไป
12. ประชุมร่วมกับโรงเรียนในโครงกำร
พระรำชดำริฯ ที่ได้รับป้ำยพระรำชทำน หรือผ่ำน
กำรประเมินในระดับต่ำงๆ เพื่อวิพำกษ์ผลงำน
รำยงำน แนวทำงแก้ปัญหำ เพื่อให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรพัฒนำงำนต่อไป
13. นำส่งรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้กับโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ

กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลา
และจานวน
ดาเนินการ
ครู บุคลำกร และ ส.ค. 2562
โรงเรียนสำธิต
จำนวน 50 คน

ครู บุคลำกร และ ส.ค. 2562
โรงเรียนสำธิต
และโรงเรียน
เครือข่ำย
จำนวน 50 คน
ครู บุคลำกร และ ส.ค. 2562
โรงเรียนสำธิต
จำนวน 50 คน
14. ดำเนินกำรขั้นตอนเพื่อขอรับป้ำยพระรำชทำน ครู บุคลำกร และ ก.ย.2562
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
โรงเรียนสำธิต
จำนวน 50 คน

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรที่รับ
ผิดชอบงำน
อพ.สธ.
ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรที่รับ
ผิดชอบงำน
อพ.สธ.
ผู้บริหำร

ผู้บริหำรครูและ
บุคลำกรที่รับ
ผิดชอบงำน
อพ.สธ.

