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บทท่ี ๓ 
แนวทางการดาํเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 
๓.๑  การดําเนนิงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
  ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริบาง
ประการเกีย่วกบั การอนุรักษพันธุกรรมพืช 
  “การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการ
ปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม  ความนาสนใจ และเกิดความปติที่จะทําการ ศึกษาและอนุรักษพืช
พรรณตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมที่ใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย 
เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียด ซ่ึงจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว” 
           โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดดําเนินงานสนอง
พระราชดําริ จัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” เพื่อเปนสื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช โดยใหเยาวชนใกลชิดกับพืชพรรณ เห็นคุณคา ประโยชน ความสวยงาม อันจะ
กอใหเกิดความคิดที่จะอนุรักษพืชพรรณ ตอไป  เกิดความรัก หวงแหน และรูจักการนําไปใช
ประโยชนอยางยั่งยืน ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทาน
พระราชดําริ และแนวปฏิบัติใหเปนงานหนึ่งในกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
และชัดเจนใน คําจํากัดความของ “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน”  ซ่ึงจะดําเนินการในพื้นที่โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา โดยใชแนวทางการดําเนินงานตามแบบอยางสวนพฤกษศาสตร 
แตยอขนาดมาดําเนินการในพื้นที่เล็กๆ   

       โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จึงไดจัดการประชุมเพื่อ
เผยแพร พระราชดําริและแนวทางการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใหกับโรงเรียนสังกัดกรม
สามัญศึกษา การประถมศึกษาแหงชาติ และการศึกษาเอกชน  ซ่ึงปจจุบันสังกัดในสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยใหโรงเรียนที่สนใจสมัครใจที่จะรวมสนอง
พระราชดําริ  

       สําหรับการดําเนินงานในระยะ ๕ ปที่ส่ี (ตุลาคม ๒๕๔๙ – กันยายน ๒๕๕๔) มีนโยบาย
การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  ให “เขมขนและเขมแข็ง” โดยมีความเขมขนในเนื้อหา
วิชาการมากขึ้น  และมีความเขมแข็งโดยใหมีผูเขารวมมากขึ้น  เพื่อการพัฒนาไปสูประโยชนแท  
                  ใหโรงเรียน และสถาบันการศึกษาไดมีสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนฐานการเรียนรู  เพื่อ
เขาถึงวิทยาการ ปญญาและภูมิปญญาแหงตน  ปฎิบัติตนเปนผูอนุรักษ พัฒนา สรรพชีวิต สรรพสิ่ง 
ดวยคุณธรรม  ผูบริหาร  ครู อาจารย  เขาถึงสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ทั้งปรัชญาการสรางนัก
อนุรักษและบรรยากาศสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  ปฏิบัติงานเปนหนึ่ง  นักเรียนระดับอนุบาล 
ประถมศึกษา  เลน  รู  ธรรมชาติแหงชีวิต สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว  ระดับมัธยมศึกษา  เรียนรูโดยตน มี
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วิทยาการของตน  โดยธรรมชาติแหงชีวิต สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว  นักศึกษาระดับอุดมศึกษา  เรียนรู
โดยตน  ในปจจัย เหตุ และสงผลแปรเปลี่ยน เปาหมาย  ใหมีโรงเรียน สถาบันการศึกษา เปนแบบอยาง
ของ การมี  การใช  ศักยภาพ สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนอยางเหมาะสม  ใหนักเรียน นักศึกษาได
เรียนรู ทุกสาขาวิชา  ในลักษณะบูรณาการวิทยาการ  และบรูณาการชีวิต  จากปจจัยศักยภาพ สวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน  การดําเนินงานมุงสูประโยชนแทแกมหาชน  มุงสูกระแสปูทะเลยมหาวิชชาลัย  
บนฐานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   
 
๓.๒  ปรัชญาการสรางนักอนุรักษ 

ให 
การสัมผัส ในสิ่งที่ไมเคยไดสัมผัส 
การรูจริง ในสิง่ที่ไมเคยไดรูจริง 

เปน 
ปจจัย  สู  จนิตนาการ 

เปน 
เหตุแหงความอาทร การุณย 

สรรพชีวิต สรรพสิ่ง 
ดร.พิศิษฐ  วรอุไร 

 
๓.๓  บรรยากาศของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

บนความเบกิบาน  บนความหลายหลาก 
สรรพสิ่ง สรรพการกระทํา ลวนสมดุล 

พืชพรรณ  สรรพสัตว  สรรพสิ่ง 
ไดรับความ  การุณย 
บนฐานของสรรพชีวิต 

นักวิทยาศาสตร  นักประดษิฐ ศิลปกร กว ี
นักตรรกศาสตร ปราชญนอย 

ปรากฏทั่ว 
       ดร.พิศิษฐ  วรอุไร 
 
      การเรียนรูโดยใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนสื่อนั้น  ใหเปนไปตามศักยภาพและความ
พรอม และสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอนในแตละชวงชัน้ โดยมีความมุงหวังใหนกัเรียนแต
ละระดับมีความสามารถ 
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ระดับอนุบาล 
 ขอ ๑. ใหบอกชื่อพื้นเมือง ของพืชและสัตวตางๆ ได 
 ขอ ๒. ตองบอกรูปลักษณทางเรขาคณิตได เชน สามเหลี่ยม รี กลม 
 ขอ ๓. ตองปลูกตนไมจากเมล็ดได และนับจํานวนได เชน ปลูกถ่ัว ไมที่โตเร็ว) บอกความยาว 
 ขอ ๔. ใหวาดภาพ ระบายสี บอกชื่อสี ขอ ๑ – ๓ ได 
 ขอ ๕. บอกประโยชนของพชื สัตวนั้นๆ ได 
 ขอ ๖. บอกพฤติกรรมของพืช สัตวนั้นๆ ได 
 
ระดับประถม 
 ขอ ๑. ใหบอกชื่อพื้นเมือง ของพืชและสัตวตางๆ ได 
 ขอ ๒. ตองบอกรูปลักษณทางเรขาคณิตได เชน สามเหลี่ยม รี กลม 
 ขอ ๓. ตองปลูกตนไมจากเมล็ดได และนับจํานวนได เชน ปลูกถ่ัว ไมที่โตเรว็) บอกความยาว 
 ขอ ๔. ใหวาดภาพ ระบายสี บอกชื่อสี ขอ ๑ – ๓ ได 
 ขอ ๕. บอกประโยชนของพชื สัตวนั้นๆ ได 
 ขอ ๖. บอกพฤติกรรมของพืช สัตวนั้นๆ ได 
 ขอ ๗. บรรยายโดยคําพดูในขอ ๑ – ๖ ได (ยืนพูดได) เปนการเลาเรื่อง 
 ขอ ๘. เขียนรายงานขอ ๑ – ๖ ได 
 ขอ ๙. เขียนภาษาอังกฤษในขอ ๑ ได 
 ขอ ๑๐. เขียนบรรยายความรูสึกในการทํางานรวมกับเพือ่นได 
  ขอ ๑๑. วาดภาพลายเสนทางวิทยาศาสตรได 
 ขอ ๑๒. ทําแผนผังบริเวณแสดงตําแหนงตนไมได 
 
ระดับมัธยมตน 
 ขอ ๑. ใหบอกชื่อพื้นเมือง ของพืชและสัตวตางๆ ได 
 ขอ ๒. ตองบอกรูปลักษณทางเรขาคณิตได เชน สามเหลี่ยม รี กลม 
 ขอ ๓. ตองปลูกตนไมจากเมล็ดได และนับจํานวนได เชน ปลูกถ่ัว ไมที่โตเร็ว) บอกความยาว 
 ขอ ๔. ใหวาดภาพ ระบายสี บอกชื่อสี ขอ ๑ – ๓ ได 
 ขอ ๕. บอกประโยชนของพชื สัตวนั้นๆ ได 
 ขอ ๖. บอกพฤติกรรมของพืช สัตวนั้นๆ ได 
 ขอ ๗. บรรยายโดยคําพดูในขอ ๑ – ๖ ได (ยืนพูดได) เปนการเลาเรื่อง 
 ขอ ๘. เขียนรายงานขอ ๑ – ๖ ได 
 ขอ ๙. เขียนภาษาอังกฤษในขอ ๑ ได 
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 ขอ ๑๐. เขียนบรรยายความรูสึกในการทํางานรวมกับเพือ่นได 
  ขอ ๑๑. วาดภาพลายเสนทางวิทยาศาสตรได 
 ขอ ๑๒. ทําแผนผังบริเวณแสดงตําแหนงตนไมได 
 ขอ ๑๓. ใหทําหาองคประกอบของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนไดอยางชัดเจน เชน ก.๗ -๐๐๓ 
 
ระดับมัธยมปลาย 
 ขอ ๑. ใหบอกชื่อพื้นเมือง ของพืชและสัตวตางๆ ได 
 ขอ ๒. ตองบอกรูปลักษณทางเรขาคณิตได เชน สามเหลี่ยม รี กลม 
 ขอ ๓. ตองปลูกตนไมจากเมล็ดได และนับจํานวนได เชน ปลูกถ่ัว ไมที่โตเร็ว) บอกความยาว 
 ขอ ๔. ใหวาดภาพ ระบายสี บอกชื่อสี ขอ ๑ – ๓ ได 
 ขอ ๕. บอกประโยชนของพชื สัตวนั้นๆ ได 
 ขอ ๖. บอกพฤติกรรมของพืช สัตวนั้นๆ ได 
 ขอ ๗. บรรยายโดยคําพดูในขอ ๑ – ๖ ได (ยืนพูดได) เปนการเลาเรื่อง 
 ขอ ๘. เขียนรายงานขอ ๑ – ๖ ได 
 ขอ ๙. เขียนภาษาอังกฤษในขอ ๑ ได 
 ขอ ๑๐. เขียนบรรยายความรูสึกในการทํางานรวมกับเพือ่นได 
  ขอ ๑๑. วาดภาพลายเสนทางวิทยาศาสตรได 
 ขอ ๑๒. ทําแผนผังบริเวณแสดงตําแหนงตนไมได 
 ขอ ๑๓. ใหทําหาองคประกอบของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนไดอยางชัดเจน เชน ก.๗ -๐๐๓ 
 ขอ ๑๔. ใหสรางรูปวิธาน และคนควาชื่อพรรณไม และชวีภาพอืน่ๆ จากรูปวิธานที่มอียูได  
   (ตามศักยภาพที่ตนมี) 
 ขอ ๑๕. ใหเขยีนชื่อวิทยาศาสตรของพืชพรรณ และชีวภาพไดถูกตองตามหลักเกณฑ 
 ขอ ๑๖. สามารถวาดภาพสวนประกอบของพืช และชวีภาพไดถูกตองและถูกตรง 
 ขอ ๑๗. วางแนวทางการศกึษาชีวภาพไดอยางสมบูรณและเปนระบบ 
 
ระดับอาชีวศึกษา 
 ดําเนินงานองคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนแตละองคประกอบนั้นตองวาง
พื้นฐานการศึกษาในสาขานัน้ๆ เชนชาง เกษตร บริหาร เปนตน   
 สาระการเรียนรู ธรรมชาติแหงชีวิต  สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว และประโยชนแทแกมหาชน 
มุงเนนไปสูการมองใหเหน็การทํางานเขาใจธรรมชาติของพืช เพื่อนําไปสูการใชประโยชน   
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ระดับอุดมศึกษา 
เรียนรูพื้นฐานองคประกอบสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และสาระการเรียนรูธรรมชาติแหง

ชีวิต  สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว  และประโยชนแทแกมหาชน  โดยการเรียนรูในสาระทั้ง ๓  ควรที่จะมี
รายละเอียดทางดานวิชาทีเ่กีย่วของ เชน ชีววิทยา สัณฐานวิทยา กายวภิาควิทยา นิเวศวิทยา  สรีรวทิยา 
และการนํามาเปรียบเทียบกบัตนเอง 
 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   ผูปฏิบัติในโรงเรียน 
1. ผูบริหารโรงเรียน ทําความเขาใจแตงตั้งคณะทํางาน จดัทําแผนและโครงการ ดําเนนิการในแต

ละองคประกอบ จะเปนองคประกอบใดกอนก็ได  ควรจะเริ่มตนที่ องคประกอบขอที่ 3 กอน 
จะงายที่สุด  

 
2. สํารวจพันธุไมในพื้นที่ของโรงเรียน และทําทะเบียนพรรณไม (องคประกอบ 1 ขอ 1) 

-  สํารวจ เพื่อทราบจํานวน และชนิด  บางตนไมทราบชื่อก็ใหหมายเลขรหัสกอน และ
ทาํปายเล็ก  ๆ หรือ tag ติดทีต่นใหทราบวาสํารวจและใหหมายเลขรหัสแลว   

- ขอมูลพรรณไม ที่สํารวจไวแลวมีการลงทะเบียนตามหวัขอ บางชนิดยงัไมทราบชื่อ 
วางไวกอน และ เมื่อทราบชื่อภายหลัง ก็สามารถเพิ่มเติมได หากตนที่ลงทะเบียนตายไป ควรจะ
หาชนิดเดิมมาปลูกทดแทน หากไมมกีารปลูกเพิ่มเติมให หมายเหตุวา ตาย และถาปลกูใหม ก็ควร
ทําประวัติไว ใหทราบ  

- การลงทะเบียนเมื่อปลูกเพิ่มเติมชนิดใหมก็ใหลงทะเบียนตอกัน  
- เมื่อมีการปลูกเพิ่มเติมชนิดเดมิ ก็หมายเหตใุหทราบไว เปนขอมูลของโรงเรียน 
- เพื่อความสะดวก ในการเก็บขอมูลพรรณไม  บันทึกลงคอมพิวเตอร และนําสง

แผนขอมูลพรรณไม ใหทางโครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชฯ ตรวจเกีย่วกับชื่อ
เบื้องตน  การใชโปรแกรมบนัทึก ควรเปน ไมโครซอฟเวิรด หรือ เอกเซล   

- ทางโรงเรียนควรมีการUp date ขอมูล ทุกเทอมการศึกษา เพื่อใหเปนปจจุบัน  
-   

3. ทําผังพรรณไมในบริเวณโรงเรียน  
- เพื่อใหทราบวาตนไมอยูทีใ่ดในโรงเรียนและสอดคลองกับทะเบยีนพรรณไม   
- ครูสามารถนําไปสูการเรียนการสอน  จัดทําผัง การใชมาตราสวน การยอขยาย  การ

ทําแผนผังอยางงาย และการทําแผนผังโดยใชวัสดุอุปกรณอยางงาย โดยใหนักเรยีน
รวมในการทําผังดวย 
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4. ติดปายชื่อพนัธุไมและขอมลู  (องคประกอบ 1 ขอ 2)   ครูควบคุมและแนะนํานักเรยีน
ดําเนินการ 

- ปาย อาจจะมีขอมูลไมครบตามหัวขอ ทางโรงเรียนคอย ๆ เพิ่มขอมูลภายหลังจากที่
ไดคนควาได   หากยังไมทราบชื่อ หรือ ประโยชน ก็ใหเวนขอมูลไปกอน  

- บนปายชื่อพรรณไมประจําตน ไมควรใชตรา สัญลักษณ  โครงการอนรัุกษ
พันธุกรรมพืชฯ  หากจะใชตราโรงเรียนหรือไมมีตราใดเลยนั้น ขึ้นกับทางโรงเรียน     

-  ขนาดของปายขอมูล แลวแต ขนาดของตนไม ใหเหมาะสม  และ อานได 
- การติดปาย ใหเหมาะสมกบัพื้นที่   สวนการตอกตะปู ติดที่ตนไมแนะนํา ถาโรงเรียน

ทําไปแลว คอยเปลี่ยนแปลงภายหลัง   หาวธีิดําเนินการใหเหมาะสม 
- ตนไมมีจํานวนหลายตน ช่ือเดยีวกัน บริเวณเดยีวกันไมจาํเปนตองติดทกุตน  
 

5. มีการจัดทําพนัธุไมแหงแบบมาตรฐานของพรรณไมตาง ๆ ในโรงเรียน  โดยนักเรียนรวม
ดําเนินการจัดทํา ครูแนะนํา และคัดเลือก ตัวอยาง (องคประกอบ 1 ขอ 3) 

- การทําตัวอยางพรรณไม แหง เพื่อใชศึกษา และกรณีไมทราบชื่อชนิด ทางโรงเรียน
จะสงไปใหเจาหนาที่สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เพื่อให นักพฤกษศาสตรของ
โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชฯ ชวยตรวจหาชื่อให  

- เพื่อเก็บและเปนตัวอยางไวศกึษาคนควา ไวที่มุมสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ของ
โรงเรียน ควรเลือกตัวอยางทีส่มบูรณ คือไมขึ้นรา  หากขึน้รา ใหทิ้งไป   

-     การใชสารเคมีกันแมลงไมจําเปนตองใช เนื่องจากอนัตราย  ตอนที่เก็บตัวอยางแหง 
ควรใสลูกเหมน็ กันแมลง 

ครู หรือผูรับผิดชอบ จัดทําฐานขอมูลพรรณไม เพื่อเปนแหลงคนควา และมีระบบการจัดเก็บ
และนําขอมูลมาใชอยางสะดวก และ เชื่อมโยง ครู นักเรียน ชุมชนใหมีสวนรวมในการใช
ประโยชน  และ เก็บรวบรวม บันทึกตาง ๆ  มอบหมายหรอืแบงหนาทีใ่หนักเรยีนมีสวนรวม
ในการจดัทํา (องคประกอบ 1 ขอ 4 ) 

 
6.  ปลูก และรวบรวมพันธุไมทองถ่ินที่นาสนใจ เพื่อเพิ่มจาํนวน เพื่อขยายพันธุ ใหรูจักการ

อนุรักษ และวธีิการที่เหมาะสม (องคประกอบ 2 )  ครู ดาํเนินการใหนกัเรียนปลูก  ให
นักเรียนมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบดวย    การจัดกิจกรรม เชน  ปลูกตนไมวันสําคัญตาง ๆ    
พรรณไมในโรงเรียน ที่มี  มอบหมายใหนกัเรียน มีสวนรวมในการดูแลและรักษา      

 
7. นักเรียนศึกษาพันธุไมโดยใชสมุดบันทึกขอมูลพันธุไม   เพื่อใหนักเรยีนไดเรียนรูเกีย่วกับ

สัณฐาน เบื้องตน โดยใชทักษะตางๆ  ดานการสังเกต  (องคประกอบ 3 ขอ 1)  ครูจะเปนผู
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เตรียมการสอน และแนะนําการใชสมุดบนัทึก นีแ้กนกัเรียน เมื่อนกัเรยีนสง มีการตรวจงาน
ดวย  นอกจากนี้แลว ใหนกัเรียนที่สนใจเขามารวมศึกษาพันธุไม  อยางละเอียด ใหเกดิการ
สัมผัส และดูรายละเอียดจะชวยใหเกิดความรัก มากขึ้น โดยทางครู แนะแนวทาง  คุยกับ
นักเรียน กําหนดหวัขอ ในการศึกษาเพื่อใหไดขอมูลโดยละเอียด  ทั้งนี้ ตองตอเนื่องและมีการ
แนะนํา ในเรื่องการบันทึกลักษณะ การเกบ็ขอมูลของจริง เพื่อตอเนื่องถึงการรายงานผลที่
ศึกษาได  
 
ครูและนักเรยีน ศึกษาพนัธุไมที่สนใจ 1 ชนิด หรือมากกวา 1 ชนิดศกึษา โดยละเอยีด 

(องคประกอบ 3 ขอ 2) โดยนักเรียนเปนผูศึกษา ครูแนะนําแนวทาง 
- การศึกษาเพื่อใหนกัเรียนไดมีวิทยาการขั้นพื้นฐาน  รูจกัธรรมชาติ   ความสัมพันธ

ระหวางสิ่งมีชีวิต  สัมพันธกบัการปลูกเลี้ยง ตอมาถึงผลประโยชนแทแกมหาชน 
ศึกษาการใชประโยชนการดาํรงชีวิต ซ่ึงจะสอดคลองกับหัวขอของงานนิทรรศการ 
ในป 2546 ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแหงชีวิต   เพื่อใหศึกษาพืช รูจกัรายละเอียด
ของพืช      

- ในป 2548  ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกีย่ว  เพื่อใหตอเนื่องจากการที่ไดรูจกั  
ส่ิงมีชีวิต และสิ่งไมมีชีวิตทีสั่มพันธรวมกนั มีความพันเกี่ยวกัน มีความเปนไป
อยางไร สังเกตพฤติกรรม  และ บันทึกรายละเอียด  

- ในป 2550  ทรัพยากรไทย: ผลประโยชนแทสูมหาชน เพือ่ใหตอเนื่อง ประโยชนของ
พืช  นํามาทําหรือประดิษฐ ส่ิงตางๆ   หรือจะมีการคนคดิวิธีการใหม เพื่อใหเกิด
ประโยชน ประหยัด คุมคา ฯลฯ  

 
8. เขียนรายงานจากการศึกษาพนัธุไม  นักเรยีนดําเนนิการสรุป รวบรวมขอมูล  ทํารายงาน จะ

เกิดผูเชียวชาญ โดยที่ครูเปนผูแนะนํา และตรวจ  (องคประกอบ 4 ขอ 1) 
- เพื่อ ฝกใหนักเรียน  เขียน  การเรียบเรียง ความคิดเปนระบบ ละเอียดปราณีต  ฝก

ความมั่นใจ นอกจากนีไ้ดใหขอมูลที่ถูกตอง    
 

9. ฝายวิชาการของโรงเรียนมีบทบาทอยางยิง่ ที่จะใหครูหมวดวิชาตางๆ  นําพรรณไม ใชในการ
เรียนการสอน โดยใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู  เพื่อขยายการศกึษาให
กวางขึ้น และรวมงานกนัระหวางหมวด (องคประกอบ 5 ) และมีสงผลงานนักเรียน มอบให
ครูผูประสานงานเก็บรวบรวมเพื่อสรุปรายงาน และจดัเกบ็ในหองหรือมุมพฤกษศาสตร
โรงเรียน  
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10. มุมพฤกษศาสตรในหองสมดุหรือบริเวณที่เหมาะสม  จดัครูและนกัเรยีนรับผิดชอบประจํา 
และมีการปรับปรุง หรือมีขอมูลใหมที่นาสนใจจดัวางให ครูและนักเรยีนไปคนควา เกิด
ประโยชนไมแตเฉพาะโรงเรียนอยางเดียว ผูปกครอง ชุมชน ที่ประสงคจะไดคนควาพืช
พรรณไมในทองถ่ิน  ก็สามารถจะคนควาหาความรูไดจากขอมูลตาง ๆที่ ไดทําการศกึษา เก็บ
รวบรวมไว  

 
11. ผูประสานงานหรือผูบริหารโรงเรียน  กํากับติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ หากมขีอของ

ประการใด  ประสานกับ ที่ปรึกษา หรือเจาหนาที่สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
 
12. ผูประสานงานสรุปการดําเนนิงาน โดยสรปุ และวเิคราะหผลการดําเนนิงาน  และสงรายงาน

ประจําป ใหกบัโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ  การสงรายงาน ก็มแีบบหนาปกรายงาน ดัง
ตัวอยางทีแ่นบมา 

 
13. ผูบริหาร ผูประสานงาน หรือ ตัวแทนจากโรงเรียนรวมการประชุมกลุม เพื่อไดรับทราบ

ขอมูลจากโครงการอนุรักษพนัธุกรรมพืชฯ ไดทราบแนวทางการดําเนนิงาน   เกดิกําลังใจ  
และมีขอมูลใหมๆ นํามาพฒันางานได   

 
 


