
ข้ันตอนการสมัครเปนสมาชิก “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” 
 

 1.ขอใหทางสถานศึกษา  จดัทําจดหมายขอสมัครเปนสมาชิก “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” โดยตรง     
ถึงรองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดําริฯ 
 

(ตัวอยาง) 

 
เร่ือง ขอสมัครเปนสมาชิก  “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” 
เรียน รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
 

 ตามที่โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการฯ  ในกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช  สํารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช  ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช  ศูนยขอมูล
พันธุกรรมพืช  วางแผนพัฒนาพันธุพืช  สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช  และกิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช  โดยที่กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช  มีงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติโดยตรงในการใหความรู  การศึกษา  และยังสามารถ
นําไปใชเปนสื่อการเรียนการสอน  ดังนั้นจากการประชุมครู-อาจารยของสถานศึกษา  เห็นควรที่จะดําเนินงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
   
  จึงเรียนมาเพื่อขอสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  และดําเนินการตอไปดวย 
 
  
  2.ขอใหทางสถานศึกษา  กรอกรายละเอียดขอมูลสถานศึกษา   ลงใน “แบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพรอม”  และสรุปรายงานผลการประชุมคณะครู-อาจารยในสถานศึกษาลงมติ  “เห็นชอบและพรอม” 
  2.1 ขอมูลสถานศึกษา 
  2.2  ขอมูลทางภูมิศาสตร 
  2.3  ขอมูลบุคลากร 
  2.4  ขอมูลคอมพิวเตอร 
 3.ขอใหทางสถานศึกษา  สํารวจรายชื่อพรรณไมเบื้องตนในสถานศึกษาเปนชื่อทองถ่ิน   และ
ประโยชน   ใหกับทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (ยังไมจําเปนตองมีช่ือ
วิทยาศาสตร) 
 4.ขอใหทางสถานศึกษา  จัดทําแผนที่ประกอบการเดินทาง 
 5.ขอใหทางสถานศึกษา  สําเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน 
 6.ขอใหทางสถานศึกษา   สําเนารายชื่อครู-อาจารย  ที่ เขารวมประชุมพิจารณา ในการสนอง
พระราชดําริ  
 เอกสารขอ 1- 6   ขอใหสงมาพรอมกับใบสมัคร   ทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ   จะตรวจเอกสารและสงเจาหนาที่ไปทําความเขาใจงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ที่
สถานศึกษาของทาน  หากเห็นควรรับเปนสมาชิกได   จึงมีหนังสือตอบรับเปนสมาชิกตอไป 
 
 



แบบสอบถามเพื่อประเมินความพรอมของสถานศึกษาที่จะรวมสนองพระราชดําริ 
กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธกุรรมพืช “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.ขอมูลสถานศึกษา 

ช่ือสถานศึกษา …………..……………………………………………สังกัด………………………….......................... 
ท่ีอยู / ท่ีติดตอ………………………………………………………………………………………………...................  
โทรศัพท………………………………………………………………………………………………………............... 
โทรสาร………………………………………………………………………………………………………………… 
ช่ือ Website ของสถานศึกษา  ………………………………………………………………………………………….. 
E-mail address………………………………………………………………………………………….......................... 
ท่ีตั้ง  ทางหลวงหมายเลข…..…..…อยูชวงระหวาง………….………….ถึง….…………………..กม.ท่ี….…………... 
(กรุณาทําแผนที่ประกอบการเดินทาง) 
 

2.ขอมูลทางภมิูศาสตร 
จํานวนพื้นที่ของสถานศึกษาโดยประมาณ………………………..….จํานวนอาคารเรียน…………………………….. 
สภาพทางภูมิศาสตร (ลักษณะพื้นที่ ดิน แหลงน้ํา อื่น ๆ)……………………………………………………………….
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ……………………………………………………………..…………………………….. 
จํานวนพืชพรรณไมขนาดใหญท่ีมีอยูเดิม (โดยประมาณ).…………………………………………………………......         
 

3.ขอมูลบุคลากร 
ช่ืออธิการบด/ีผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ………………………………………………………………………. 
จํานวนคร-ู อาจารย ….…………………………………… จํานวนเจาหนาท่ี…………………………………………. 
จํานวนเด็กนักเรียน……………………………………..………………………………………………………………. 
จํานวนชั้นเรียน 1.  ระดับอนุบาลศึกษา…………………… หอง    จํานวนนักเรียน……………………….. คน 
   2.  ระดับประถมศึกษา…………………… หอง    จํานวนนักเรียน……………………….. คน
  3.  ระดับมัธยมศึกษา…………………….. หอง    จํานวนนักเรียน….……………………. คน 
  4.  ระดับอุดมศึกษา……………………… หอง    จํานวนนักเรียน…………………..…… คน 
จํานวนสาขาวิชา / หมวดวิชา…………………ประกอบดวย………………………………………………….............. 
รายช่ือครู - อาจารยผูท่ีไดรับมอบหมายใหประสานงานกิจกรรม………………………..…………………………….. 
 

4.ขอมูลคอมพิวเตอร 
มีคอมพิวเตอร  (      )   มี  จํานวน ............................. เครื่อง  (      )   ไมมี  
มี Internet  ใชหรือไม  (      )   มี  จํานวน ............................. เครื่อง  (      )   ไมมี  
ความสะดวกในการใช Internet  (      )   สะดวก          (      )   ไมสะดวก          (      )   อื่นๆ 
ระบบที่ใช      (      )   สายโทรศัพท          (      )   Leased  Line          (      )   จานดาวเทียม  
ความเร็วในการดาวโลดขอมลู  (ชา / เร็ว  ประการใด บอกความเร็ว  เชน  2.5 Mb 58 K 11 Mb)……………………... 
…………………………………………………………………………………. (      )   ธรรมดา          (      )  Hispeed  

หมายเหตุ :        ไดแจงการสมัครเขารวมเปนสมาชิก “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน”   ใหครู-อาจารยไดทราบกันทั่ว
ทุกทานแลว  มีมติดังนี้ 
  1.  (       )  เห็นชอบ     (       )  ไมเห็นชอบ 
  2.  (       )  พรอม      (       )  ยังไมพรอม 

2.1  (       )  ผูบริหารพรอมท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 
 2.2  (       )  ผูบริหารพรอมท่ีจะประสานกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 
 2.3  (       )  ผูบริหารพรอมท่ีจะเขาประชุมในโอกาสตางๆ ในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 



ตัวอยาง : แบบบันทึกขอมูลการสํารวจพรรณไมเบื้องตนในสถานศึกษา 
 
วัน / เดือน / ป   ที่ดําเนินการสํารวจพรรณไม ………………………………………………………………….. 
ช่ือสถานศึกษา………………………………………………..สังกัด………………………………………….. 
ที่อยู…………………………………………………………………………………………………………….. 
ช่ืออาจารยผูประสานงานการสํารวจบันทกึ…………………………………………………………………….. 
ไดสงรายชื่อพรรณไมที่ไดสํารวจเบื้องตนในสถานศึกษา  ดังนี ้

 
 

ชนิดท่ี 
 

 

ชื่อทองถิ่น 
 

 

ลักษณะ 
 

ประโยชนพื้นบาน 
 

1. มะเฟอง ไมตน รับประทานผล  สมุนไพร 
2. ตะแบก ไมตน ไมประดับ 
3. มะพราว ปาลม รับประทานผล, ใบทําไมกวาด 
4. ตาล 

Borassus  flabellifer L. 

ปาลม รับประทานผล, ใชเนื้อไมทาํ 
เฟอรนิเจอร  เครื่องเรือน 

5. กวาวเครือ ไมเล้ือย สมุนไพร 
6. ไผน้ําเตา ไผ ไมประดับ 
7. บัวหลวง ไมน้ํา สมุนไพร 
8. ชายผาสีดา เฟรนอิงอาศัย ไมประดับ 
9. กลวยไมดิน กลวยไม  
10. กก กก  
11.* (ยังไมทราบชือ่) ไมลมลุก มีดอกสีแดง มีกล่ินหอม  

มีหัวใตดิน 
สมุนไพร 

12.* (ยังไมทราบชือ่) ไมตน หมอพื้นบาน  ใบแหงตมทํายาแกไข 
 
หมายเหต ุ     1.*  ถายังไมทราบชื่อ   ใหทําการสํารวจและบันทึกบอกลักษณะเดน  เชน  สีของดอก 
   การมีหนาม   มียาง   หรือมกีารใชประโยชนลงในแบบสํารวจมาดวย 

2. ถาทราบประโยชนใหใสมาดวย   ถายังไมทราบใหวางไว 
3. ถาทราบชื่อวิทยาศาสตรของพืช   กรุณาใสเพิ่มมาดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกขอมูลการสาํรวจพรรณไมเบื้องตนในสถานศึกษา 
 

วัน / เดือน / ป   ที่ดําเนินการสํารวจพรรณไม ………………………………………………………….............. 
ช่ือสถานศึกษา……………………………………………….สังกัด…………………………………………… 
ที่อยู……………………………………………………………………………………………………………... 
ช่ืออาจารยผูประสานงานการสํารวจบันทกึ…………………………………………………………………….. 
ไดสงรายชื่อพรรณไมที่ไดสํารวจเบื้องตนในสถานศึกษา   ดังนี ้
 

ชนิดที ่ ชื่อทองถิ่น ลักษณะ ประโยชนพ้ืนบาน 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    

 
 
 
 
 



การสงหนังสือหนังสือหรือเอกสารตาง ๆ  กรุณาสง 
 
ถึง รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
ท่ีอยู โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
  สวนจิตรลดา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10303 
 
ติดตอผูประสานงาน 
 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
  กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช  “งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” 
  นายมรกต  วัชรมุสิก         เจาหนาที่กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช   
  นางสาวปทมาวรรณ  ราศรี     เจาหนาที่กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช   
 
โทรศัพท 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422  ตอ  2219, 2220-22 
  มือถือ  0-1627-7601, 0-1907-8050 
โทรสาร  ตอ  2221 
 
http://www.rspg.thaigov.net 
E-mail : scbotany@plantgenetics-rspg.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


