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โครงการ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานรับผิดชอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่มาและความสาคัญของโครงการ
จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ทางานสนองพระราชดาริ โครงการ
อนุ รั กษ์พัน ธุกรรมพืช อัน เนื่ องมาจากพระราชดาริ ส มเด็จ พระเทพรัต นราชสุ ดาฯ โรงเรียนสาธิต ฯ ซึ่งเป็น
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่ เป็นคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน ก็พร้อมที่จะน้อมนาแนว
พระราชด าริ ม าปฏิ บั ติ โดยการน าแนวพระราชด าริ ม าบู ร ณาการกั บ ภาระหน้ า 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
จากบทบาทและภาระหน้าที่ดังกล่าวและเพื่อให้การทางานสนองพระราชดาริเป็นไปตามเป้าหมาย
ของแผนแม่บทและมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนก็ได้ศึกษาแนวทางการดาเนินงานตามกรอบการดาเนินงานตาม
แผนแม่บทระยะ 5 ปี ปีที่หก (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) ซึ่งมี 3 กรอบการดาเนินงาน 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
ก็จะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปแต่สอดรับกันไปสู่วิสัยทัศน์ของแผนแม่บทคือ “พัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย”
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้น้อมนาพระราชปรารภ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรในโรงเรียน
ท้องถิ่น และภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มาเป็นข้อพิจารณาการดาเนินกิจกรรมที่
สอดคล้องกับการดาเนินงานของโรงเรียน
“ในวิชาเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม มัธยม ครูอาจารย์มักจะสอนให้นักเรียนศึกษา
ถึงโลกของเราเรื่องธรรมชาติ การศึกษาของใกล้ตัว ได้แก่ พืชพรรณที่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นสิ่งที่ง่ายไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายสูง และมีประโยชน์เพิ่มประสบการณ์แก่นักเรียน ในด้านต่างๆ ได้ งานที่คนในระดับผู้ใหญ่ได้ศึกษา
ในพืชพรรณต่างๆ นั้น เด็กเล็กๆ ก็น่าจะได้ประโยชน์ด้วย โรงเรียนบางแห่งตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่มีพืช
พรรณต่างๆ ขึ้นอยู่ที่คนอื่นๆ นอกพื้นที่จะเข้าไปศึกษาได้ยาก ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองอาจจะมีความรู้
มากกว่าคนอื่นๆ นักเรียนอาจจะเรียนจากผู้ปกครอง เป็นเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าพืชชนิดนี้คืออะไร
แล้วก็ได้ศึกษาเปรียบเทียบกับวิทยาการสมัยใหม่ที่ครูอาจารย์สั่งสอนหรือมีปรากฏในหนังสือ คนที่ศึกษาเรื่อง
พืชนั้น ได้ รั บความสุ ขสบายใจมีค วามคิด ในด้า นสุ น ทรี ยด้ า นศิลปะในแง่ต่า งๆ อาจจะศึกษาหรื อใช้ เ ป็น
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อุปกรณ์การศึกษาในหมวดวิชาต่างๆ ทั้งในเรื่องของวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดยในการนามาปฏิบัติ
แต่ละโรงเรียนจะมีความคิดเห็นโดยการมาเสนอผลงานหรือนาผลงานมาบันทึกลงในสื่อต่างๆ ที่จะสามารถ
นามาแลกเปลี่ยนกันได้”
จากทั้ง 4 ส่วนที่กล่าวมา ทาให้ทางโรงเรียนให้ความสาคัญไปที่กรอบการสร้างจิตสานึก เนื่องจาก
สอดคล้องกับบทบาทและภาระหน้าที่ของโรงเรียนในการพัฒนามนุษย์ นอกจากพัฒนาให้ผู้เรียน มีวินัย ใฝ่รู้ คิดดี
มีทักษะ ตามอั ตลักษณ์โรงเรียน ยังน้อมนาพระราชดาริในการพัฒนาผู้เรียนให้ ตระหนัก ถึงความส าคั ญและ
ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่มีการบูรณาการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ ในท้องถิ่นในรูปแบบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นาไปสู่การจัดทา
โครงการนี้ขึ้นมา เพื่อทางานสนองพระราชดาริในการจัดกิจ กรรมเพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ทรั พ ยากรธรรมชาติ รั ก ษาวั ฒ นธรรมและภู มิปั ญ ญาไทยให้ กั บ นัก เรีย น ครู แ ละบุ ค ลากร โรงเรี ย นสาธิตฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระราชดาริในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (อพ.สธ.)
2. เพื่อให้เยาวชน ประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึงความสาคัญและประโยชน์ของทรัพยากรทั้งสามฐาน
ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการนาไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสาคัญต่อการจัดการ การอนุรักษ์และใช้
ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน / บทคัดย่อ
โครงการอนุ รั กษ์พัน ธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2560 ทางโรงเรียนได้ จัดกิจกรรมในโครงการ 2 กิจกรรม คือ
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้จัดกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน จากเอกสารสู่การปฏิบัติ” ดาเนินการใน วันที่
23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจใน
โครงการอนุ รั กษ์ พั น ธุก รรมพืช ฯ และงานสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรียน และความเชื่อ มโยงกับ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับพืชและการ
เขีย น ก7-003 ก7-005 ในการส ารวจพรรณไม้ และ ทะเบียนพรรณไม้ โดยวิทยากร อ.อัครสิ ทธิ์ บุญส่ งแท้
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพืช และมอบนโยบายให้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเข้ากับการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบต่าง ๆ จากการดาเนินการพบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจั ดกิจกรรมอยู่ใน
ระดับดีมิติความรู้ความเข้าใจพบว่า ร้อยละ 81.48 ผู้เข้าอบรมมีความรู้สูงขึ้น โดยภาพรวมของการประเมินก่อน
เข้าอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ในระดับปานกลางและหลังอบรมมีความรู้สูงขึ้นในระดับดี มิติการนาไปใช้ประโยชน์
และมิติความเข้าใจในเจตนารมณ์ของโครงการยังไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากในการประเมินในมิตินี้จะ
ประเมินจากผลงาน ซึ่งขั้นตอนนี้อยู่ในระหว่างการดาเนินการ ตามแผนปฏิบัติการครูจะต้องส่งแผนอย่างช้าไม่
เกินธันวาคม 2560 เพื่อดาเนินการใน เทอม 2 ปีการศึกษา 2560 และในกิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมที่จะสนับสนุน
การดาเนินการในปีงบประมาณ 2561 คือ การจัดทาเอกสารงาน จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดการ
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เรี ย นการสอน ส าหรั บ สนั บ สนุ น งานสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย น โดยใช้ ง บประมาณ ร้ อ ยละ 71.10 ของ
งบประมาณในการจัดกิจกรรมนี้ คือ 50,000 บาท ในการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ
ปัญหา อุปสรรค
1. นโยบายการบริหารขาดความต่อเนื่อง
2. ไม่มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
1. บรรจุงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นหนึ่งในนโยบายที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและ
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
2. จัดทาแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง แต่งตั้งกรรมการดาเนินงานในส่วนต่างๆและ
มีการกากับติดตามอย่างสม่าเสมอ
ภาพกิจกรรม
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน
กลุ่มเป้าหมาย
และจานวน
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
ครู บุคลากร และ
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ โดยวิทยากรและ โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนที่ดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จานวน 50 คน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในแต่ละด้าน ครู บุคลากร และ
โรงเรียนสาธิต
จานวน 50 คน
3. สร้างความเข้าใจกับครูและบุคลากรของ
ครู บุคลากร และ
โรงเรียน เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โรงเรียนสาธิต
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ การดาเนินงานใน จานวน 50 คน
แนวคิด การเรียนรู้ + การสร้างจิตสานึก โดยให้
เป็นไปตามศักยภาพและความพรอมของนักเรียน
และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่
ละช่วงชั้น
4. วางแผนการจัดทากิจกรรมเสริมในหลักสูตร
ครู บุคลากร และ
จัดทาแผนการจัดการเรียนการสอนที่มีการ
โรงเรียนสาธิต
บูรณาการกับการใช้ทรัพยากรในโรงเรียน และ
จานวน 50 คน
วางแผนในการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในองค์ประกอบต่างๆ
(หลักสูตรท้องถิ่น)
5. ดาเนินกิจกรรมตามแผนซึ่งการดาเนินงานจะ ครู บุคลากร และ
เริ่มขับเคลื่อนการดาเนินการในองค์ประกอบที่ 3 นักเรียนโรงเรียน
กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ก.ค. 2560

ส.ค. 2560

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร และครู
ที่รับผิดชอบ
งาน อพ.สธ.
ผู้บริหาร

ต.ค. 2560 –
พ.ย. 2560

ผู้บริหาร

ธ.ค. 2560
- ม.ค.2561

ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรที่รับ
ผิดชอบงาน
อพ.สธ.

ม.ค. 2561
- ก.ค.2561

ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรที่รับ
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ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยใช้
ทรัพยากรในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยจัด
กิจกรรมเสริมหรือให้กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งใน
หลักสูตรและเริ่มขับเคลื่อนในองค์ประกอบที่ 1
และ 2 เป็นการฝึกฝนและพัฒนานักเรียนและครู
ไปพร้อมๆ กัน ก่อนจะขับเคลื่อนการดาเนินงาน
อย่างเต็มที่ในปีงบประมาณ 2562
6. สรุปผลการดาเนินงานในส่วนที่ได้ดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2561เพื่อขับเคลื่อนองค์ประกอบที่
4 และ 5 และรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ดาเนินงานเพื่อระดมความคิดในการแก้ปัญหาเพื่อ
ขับเคลื่อนงานอย่างเต็มระบบในปีงบประมาณ
2562
7. มอบนโยบายในการดาเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนในการดาเนินงานอย่างเต็ม
ระบบทุกภาคส่วนโดยเน้นการบูรณาการและการ
ใช้ทรัพยากรในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอย่างเต็ม
ศักยภาพ
8. วางแผนการดาเนินงาน กาหนดกิจกรรม
รายวิชา ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้
ชี้แจงและวางแนวปฏิบัติสาหรับผู้ปฏิบัติในงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
9. ดาเนินงานตามแผน แนวปฏิบัติที่ได้กาหนดไว้
และมีการกากับติดตามการดาเนินงานในแต่ละ
ส่วนโดยผู้รับผิดชอบและรายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบเป็นระยะ
10. จัดทามุมพฤกษศาสตร์ในห้องสมุดหรือบริเวณ
ที่เหมาะสม สาหรับนาเสนอผลงานนักเรียนหรือ
นาเสนอข้อมูลใหม่ทนี่ ่าสนใจ เกี่ยวกับพืช พรรณ
ไมในท้องถิ่น งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สาหรับการค้นคว้าหา
ความรู ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง

กลุ่มเป้าหมาย
และจานวน
สาธิต จานวน
450 คน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ผิดชอบงาน
อพ.สธ.

ครู บุคลากร และ ส.ค. 2561
โรงเรียนสาธิต
- ก.ย.2561
จานวน 50 คน

ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรที่รับ
ผิดชอบงาน
อพ.สธ.

ครู บุคลากร และ ต.ค. 2561 –
โรงเรียนสาธิต
พ.ย. 2561
จานวน 50 คน

ผู้บริหาร

ครู บุคลากร และ พ.ย. 2561
โรงเรียนสาธิต
จานวน 50 คน

ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรที่รับ
ผิดชอบงาน
อพ.สธ.
ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรที่รับ
ผิดชอบงาน
อพ.สธ.
ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรที่รับ
ผิดชอบงาน
อพ.สธ.

ครู บุคลากร และ
นักเรียนโรงเรียน
สาธิต จานวน
450 คน
ครู บุคลากร และ
นักเรียนโรงเรียน
สาธิต จานวน
450 คน

ธ.ค. 2561 –
ก.ค. 2562

ธ.ค. 2561 –
ก.ค. 2562
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11. สรุปผลการดาเนินงานในแต่ละส่วนและ
รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานเพื่อ
ระดมความคิดในการแก้ปัญหาเพื่อขับเคลื่อนงาน
อย่างมีประสิทธิภาพในปีถัดไป
12. ประชุมร่วมกับโรงเรียนในโครงการ
พระราชดาริฯ ที่ได้รับป้ายพระราชทาน หรือผ่าน
การประเมินในระดับต่างๆ เพื่อวิพากษ์ผลงาน
รายงาน แนวทางแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานต่อไป
13. นาส่งรายงานผลการดาเนินงานให้กับโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลา
และจานวน
ดาเนินการ
ครู บุคลากร และ ส.ค. 2562
โรงเรียนสาธิต
จานวน 50 คน

ครู บุคลากร และ ส.ค. 2562
โรงเรียนสาธิต
และโรงเรียน
เครือข่าย
จานวน 50 คน
ครู บุคลากร และ ส.ค. 2562
โรงเรียนสาธิต
จานวน 50 คน
14. ดาเนินการขั้นตอนเพื่อขอรับป้ายพระราชทาน ครู บุคลากร และ ก.ย.2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โรงเรียนสาธิต
จานวน 50 คน

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรที่รับ
ผิดชอบงาน
อพ.สธ.
ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรที่รับ
ผิดชอบงาน
อพ.สธ.
ผู้บริหาร

ผู้บริหารครูและ
บุคลากรที่รับ
ผิดชอบงาน
อพ.สธ.

