บทที่ 4
มาตรฐานงานฐานทรัพ ยากรท้ องถิ่น
มาตรฐานการด าเนิ น งานฐานทรั พยากรท้ อ งถิ่ น เป็ น ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ คุ ณลั ก ษณะ คุ ณภาพ และ
มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการดาเนินงาน ของสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นหลักในการเที ย บเคี ย ง
สาหรับการสนับสนุน ส่งเสริม กากั บ ดู แ ล การตรวจสอบ การประเมิ น และการประกั น คุ ณภาพของงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
สาระที่ 1 การบริห ารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 1.1 บุคลากร
เข้าใจการบริหารและการจัดการบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการคิ ด และการ
ปฏิบัติ การแต่งตั้งคณะทางานในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ปฏิบัติตามหลักการอนุรักษ์และพัฒนา บนฐานปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 1.2 ระบบ
เข้าใจการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ การกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ การจั ด ท าแผนงานด้ า น การ
บริหารและการจัดการ การปฏิบัติงาน การจัดทาแผนการจั ด การเรี ย นรู้ การด าเนิ น งาน สรุ ป และประเมิ น ผล
วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนางาน และการรายงานผลการดาเนินงานฐานทรั พยากรท้ อ งถิ่ น
เพื่อการบริหารและการจัดการอย่างมีคุณภาพ เห็นความสาคัญของประโยชน์แท้แก่มหาชน นาไปสู่ ก ารอนุ รั ก ษ์ แ ละ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
สาระที่ 2 การจั ดการวิ ทยาการ
มาตรฐานที่ 2.1 วิชาการ
รู้และเข้าใจ แหล่งการเรียนรู้ ภายในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เห็ น ความส าคั ญ ของฐานทรั พยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวั ฒ นธรรมภู มิปั ญ ญา เพื่ อ เป็ น แบบอย่ า งการมี การใช้ ศั ก ยภาพ ฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่ งยืน
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พระราชดาริ บางประการ
“....ส่วนสำหรับเรื่องของโรงเรียนนั้น ก็ได้มีประสบกำรณ์ในกำรที่ไปเยี่ยมโรงเรี ย นในภำคต่ ำ ง ๆ มำหลำย
แห่ง ก็เห็นว่ำเรื่องที่จะสอนให้นักเรียนหรือให้เด็กมีควำมรู้ และมี ความรักทรัพยากร คื อ ความรั ก ชาติ รั ก แผ่ น ดิ น
นี้ก็คือรักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเขำ กำรที่ให้เขำรักษำประเทศชำติหรือรักษำสมบัติของเขำนั้ น ท ำได้ โ ดยสร้ ำ งควำม
รักควำมเข้ำใจ ถ้ำใครไม่รู้จักกัน เรำก็ไม่มีควำมสัมพันธ์ ไม่มีควำมผูกพันต่อกัน แต่ว่ำถ้ำให้เขำรู้ จั ก ว่ ำ สิ่ ง นั้ น คื อ อะไร
เขำจะรู้สึกชื่นชมและรักหวงแหนในสิ่งนั้นว่ำเป็นของตนและจะทำให้เกิดประโยชน์ไ ด้ ....” วั น ที่ 14 สิ ง หาคม พ.ศ.
2540 พระราโชวาทและแนวทางการดาเนิ น งาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่ สอง ณ ศาลาดุ สิดาลั ย สวนจิ ตรลดา
กรุงเทพฯ
“...ทุกวันนี้ประเทศไทยยั ง มี ท รั พยำกรพร้ อ มมู ล ทั้ ง ทรั พยำกรธรรมชำติ แ ละทรั พยำกรบุ ค คล ซึ่ ง เรำ
สำมำรถนำมำใช้เสริมสร้ำงควำมอุดมสมบูรณ์และเสถียรภำพอันถำวรของบ้ำนเมืองได้เป็นอย่ ำ งดี ข้ อ ส ำคั ญ เรำต้ อ ง
รู้จักใช้ทรัพยำกรนั้นอย่ำงฉลำด คือไม่นำมำทุ่มเทใช้ ใ ห้ สิ้ น เปลื อ งไปโดยไร้ ป ระโยชน์ หรื อ ได้ ป ระโยชน์ ไ ม่ คุ้ มค่ ำ
หำกแต่ระมัดระวังใช้ด้ว ยควำมประหยั ด รอบคอบ ประกอบด้ ว ยควำมคิ ด พิ จ ำรณำตำมหลั ก วิ ช ำ เหตุ ผ ล และ
ควำมถูกต้องเหมำะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชำติ ทั้งในปั จ จุ บั น และอนำคตอั น ยื น ยำว...”
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ในเรื่องรักษาทรัพยากร พระราชดารัสในการเสด็จฯ ออกมหาสมาคม ในงานพระ
ราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
“โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุและโบรำณสถำนทั้งหลำยเป็นของมีคุณค่ำและจ ำเป็ น แก่ ก ำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำ ในทำง
ประวัติศำสตร์ศิลปโบรำณคดี เป็นกำรแสดงถึงควำมเจริญรุ่งเรืองของชำติ ไ ทยที่ มีมำแต่ อ ดี ต ควรสงวนรั ก ษำไว้ ใ ห้
คงทนถำวร เป็ น สมบั ติ ข องชำติ ไ ว้ ต ลอดกำล” วั น ที่ 26 ธั น วาคม พ.ศ. 2504 ทรงให้ รั ก ษาศิ ลปวั ตถุ แ ละ
โบราณสถาน พระราชดารัสของ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มี พ ระราชดารั สในพิ ธีเปิ ดพิ พิ ธภั ณ ฑสถาน
แห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
“งำนด้ำนกำรศึกษำศิลปะและวัฒนธรรมนั้น คืองำนสร้ำงสรรค์ควำมเจริญทำงปัญญำและทำงจิตใจซึ่ งเป็น
ทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขำดไม่ไ ด้ของควำมเจริญด้ำนอื่นๆทั้ งหมด และเป็น ปัจจัยที่จะช่วยให้ เรำรักษำและดำรง
ควำมเป็นไทยไว้ไ ด้สืบไป” วันที่ 12 ตุ ลาคม พ.ศ. 2513 ทรงให้เห็น ความสาคั ญของศิ ลปะและวั ฒนธรรม
พระราชดารั สของ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่ หัวในพิ ธีพระราชทานปริ ญญาบั ตรของมหาวิทยาลัย ศิลปากร
“...ให้เร่ งอนุรักษ์และหำวิธี กำรรักษำสิทธิ …” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ อาคารชัย พัฒนา
สวนจิตรลดา
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“...ปัจจุบัน งำนของโครงกำรฯ มิ ไ ด้ จ ำกั ด เพี ย งศึ ก ษำอนุ รั ก ษ์ พัน ธุ์ พืช เท่ ำ นั้ น แต่ ข ยำยวงกว้ ำ งไปถึ ง
กำรศึกษำเพื่ออนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติอื่นด้วย เช่น ดิน หิน แร่ และสิ่งมีชีวิ ต ทุ ก ประเภท ทุ ก สิ่ ง ที่ ก ล่ ำ วมำล้ ว น
แต่มีควำมเกี่ยวพันกัน สิ่งหนึ่งสิ่งใดขำดไปก็จะกระทบต่อกำรดำรงอยู่ของชำติและประชำชน นอกจำกศึ ก ษำสภำวะ
ของทรัพยำกรธรรมชำติแล้ว กำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนก็เป็ น สิ่ ง ส ำคั ญ โดยเฉพำะในเรื่ อ งกำรใช้ ป ระโยชน์ จ ำก
ธรรมชำติอย่ำงเหมำะสม วิธีสงวนรักษำ เพื่อทุกคนจะได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น อย่ ำ งยั่ ง ยื น ตลอดไป...” วั น ที่ 19
ตุลาคม พ.ศ. 2548 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดาริ ฯ
คลองไผ่ ตาบลคลองไผ่ อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
“...ประเทศไทยเรำเป็ น ประเทศที่ มีค วำมสมบู ร ณ์ มำแต่ โ บรำณกำล ด้ ว ยเหตุ ที่ มีท รั พยำกรธรรมชำติ
หลำกหลำยทั้งพืชสัตว์ และแร่ธำตุ สมดังคำที่กล่ำวว่ำ “ทรัพย์ในดินสินในน้ ำ” ทรั พยำกรเหล่ ำ นี้ ใ ห้ คุ ณประโยชน์
เกื้อกูลแก่ชนทุกหมู่เหล่ำ ในด้ำนกำรยังชีพ อีกทั้งสร้ำงภำวะสมดุลให้แก่ส ภำพแวดล้ อ มทรั พยำกรธรรมชำติ ทุ ก ๆ
สิ่งมีควำมเชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน หำกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หมดสิ้นสูญไปก็ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง อื่ น ๆ ต่ อ สภำวะแวดล้ อ ม
และท้ำยที่สุด ต่อกำรดำ รงชีวิตของมนุษย์ทรัพยำกรธรรมชำติเป็นสมบัติของเรำพวกเรำทุ ก คน ไม่ ใ ช่ ข องบุ ค คลใด
บุคคลหนึ่งโดยเฉพำะ เรำทุกคนจึงมีหน้ำที่จะต้องช่วยกันปกปักรักษำทรัพยำกรอัน มี ค่ ำ ให้ ด ำรงอยู่ ช่ ว ยกั น ปลู ก ฝั ง
และสืบทอดเจตนำรมณ์ เ รื่ อ งกำรอนุ รั ก ษ์ ใ ห้ แ ก่ อ นุ ช น เพื่ อ ให้ ป ระเทศของเรำยั ง มี ท รั พยำกรที่ จ ะเอื้ อ อ ำนวย
ประโยชน์ให้แก่มหำชนสืบเนื่องต่อไป...” วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ วิ ท ยาเกาะและทะเล
ไทย เขาหมาจอ ตาบลแสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
“...งำนที่มหำวิทยำลัยแม่โจ้จัดขึ้นในครั้งนี้ สะท้อนภำพชีวิตตำมวัฒนธรรมเกษตร และภู มิปัญญำเกษตร
พื้นบ้ำนของชำวล้ำนนำ ผู้เข้ำชมงำนซึ่ง ถือว่ำเป็น คนรุ่นใหม่ จะสำมำรถมองเห็นและเข้ำใจเชื่อ มโยงอดีต กับปัจจุบัน
เห็นวิถีชีวิตที่แ ฝงปรัชญำควำมพอเพีย ง และควำมรู้ของบรรพบุรุษที่ เป็นรำกเหง้ำของปัจจุบัน ส่วนที่ดีงำมที่
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ตั้ งใจแสดงออกในงำนนี้ จะทำให้ผู้มีโ อกำสได้ช มงำนเกิ ดควำมรู้สึกซำบซึ้ง ควำมภำคภู มิใจใน
บรรพบุรุษ และควำมรู้สึกรักถิ่น ฐำนบ้ำนเกิดอัน อำจนำไปสู่ควำมคิดที่จ ะพั ฒนำสังคมตลอดจนประเทศชำติโ ดย
อำศัยรำกเหง้ำเดิ มเป็น พื้นฐำน เพื่อให้เกิ ดควำมเจริญอย่ำงยั่งยืนและถูก ทิศทำง ในส่วนกิจกรรมอนุรักษ์ พันธุกรรม
พืชที่มีต่อเนื่ องกัน มำนำน ก็หวังจะให้เ กิดประโยชน์แก่เยำวชนที่ยังอยู่ในวัย เรียน ในแง่กำรศึกษำ ส่งเสริมให้ เกิด
ควำมรัก ควำมภูมิใจในท้ องถิ่น และควำมภำคภู มิใจที่ตนได้มีส่วนช่วยในกำรอนุรัก ษ์ทรัพยำกรอัน มีค่ำของท้องถิ่น
และของประเทศชำติ ....” วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ อาเภอสัน ทราย จังหวัด
เชียงใหม่
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“...ข้ำพเจ้ำรู้สึกชื่นชมที่ได้ทรำบว่ำงำนของโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้ ข ยำยไปถึ ง องค์ ก ำรบริ ห ำร
ส่วนท้องถิ่นดำเนินงำนอนุรักษ์ทรัพยำกร อำทิ ทรัพยำกรทำงกำยภำพ ทรั พยำกรทำงชี ว ภำพ ครอบคลุ มไปถึ ง
ทรัพยำกรทำงวัฒนธรรมภูมิปัญญำที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนกำรธ ำรงรั ก ษำสภำพแวดล้ อ ม
ให้คงสภำพที่ดี และด้ำนกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญำที่บรรพบุรุษได้ตั้งใจสื บ สำนกั น มำให้ ด ำรงอยู่ แ ละเกื้ อ กู ล
ประโยชน์แก่คนรุ่นนี้และรุ่นต่อไป ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่อุดมด้วยทรั พยำกรธรรมชำติ แต่ ด้ ว ยเหตุ ปั จ จั ย
หลำยประกำรเป็นเหตุให้ทรัพยำกรอั น อุ ด มพร่ อ งไปอย่ ำ งน่ ำ กั ง วล โครงกำรอนุ รั ก ษ์ พัน ธุ ก รรมพื ช ฯ นอกจำก
ดำเนินงำนอนุรักษ์ทรัพยำกร ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เยำวชนและบุ ค คลทั่ ว ไป เห็ น คุ ณค่ ำ ของทรั พยำกร
สร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์และส่งเสริมให้เยำวชนเกิดควำมรักในท้องถิ่น ทั้งเต็มใจที่จะเข้ำร่วมในกำรบ ำรุ ง รั ก ษำ
วัฒนธรรมภูมิปัญญำประจำถิ่นของตนให้คงอยู่ ในส่ว นพิ พิธ ภั ณฑ์ ธ รรมชำติ วิ ท ยำที่ จ ะเปิ ด ในวั น นี้ ก็ เ ชื่ อ ว่ ำ จะท ำ
หน้ำที่เป็นแหล่งศึกษำเพิ่มพูนสติปัญญำให้แก่เยำวชนได้เ ป็ น อย่ ำ งดี เยำวชนจะสำมำรถมำเรี ย นรู้ และท ำควำม
เข้ำใจภำพรวมของธรรมชำตินอกเหนือจำกเรียนในชั้นเรียน ควำมรู้และควำมเข้ำใจจะเป็ น แรงบั น ดำลให้ เ กิ ด ควำม
สำนึกด้ำนอนุรักษ์ในจิตใจของเยำวชนในภำยหน้ำ เยำวชนเหล่ำนี้จะเป็นแรงสำคัญในกำรธำรงรักษำทรั พยำกรของ
ท้องถิ่นและของชำติให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืนเอื้ออำนวยคุณประโยชน์ให้แก่ชนในชำติ ได้ทุกรุ่น...” วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน
พ.ศ. 2554 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาหนองระเวียง ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี สาน อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดนครราชสีมา
“.....ควำมเจริญก้ำวหน้ำที่เป็นไปอย่ำงรวดเร็ ว ในทุ ก ๆ ด้ ำ น มี ผ ลกระทบให้ วิ ถี ชี วิ ต ดั้ ง เดิ มของคน และ
สภำพแวดล้อมของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ชุมชนที่ยังคงรักษำวิถีชีวิตตำมแบบอย่ำงที่มีมำแต่ เ ดิ ม ในปั จ จุ บั น แทบไม่
มีเหลือให้ชนรุ่นหลังได้ซึมซับควำมงำมของวัฒนธรรมที่ตกทอดมำแต่ อ ดี ต ชุ มชนเหล่ ำ นี้ เ ป็ น ตั ว อย่ ำ งที่ ดี ข องค ำว่ ำ
ควำมพอเพียง คนในชุมชนพึ่งพำอำศัยกันได้ และอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุข มีขนบประเพณี อั น ดี ง ำม ภู มิปั ญ ญำชำญ
ฉลำด ชุมชนลักษณะนี้มีคุณค่ำทำงวัฒนธรรมและจิตใจ เป็นประโยชน์ด้ ำ นกำรศึ ก ษำในแง่ มุมต่ ำ ง ๆ ปั จ จุ บั น มี ใ ห้
เห็นเพียงไม่กี่แห่ง หำกไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ก็จะสูญสลำยไปอย่ำงน่ำเสียดำย....” พระราชดารัส วั น ที่ 9 กุ ม ภาพั น ธ์
พ.ศ. 2548 ในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม หัวข้อแนวทางการอนุ รั ก ษ์ เชิ ง บู ร ณา
การเพื่อนา ไปสู่ ก ารพั ฒนาที่ ยั่ ง ยื น จั ดโดยกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ณ ศู น ย์ ประชุ ม
แห่งชาติสิริกิติ์
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“....พิ พิธ ภั ณฑ์ ท้ อ งถิ่ น เป็ น ที่ เ ก็ บ รวบรวมวั ต ถุ สิ่ ง ของ บั น ทึ ก เรื่ อ งรำว ควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ
ประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรม กำรดำเนินชีวิตและควำมเปลี่ยนแปลงของผู้ ค นในท้ อ งถิ่ น ต่ ำ ง ๆ กำรที่ พิพิธ ภั ณฑ์
ท้องถิ่นจำนวนมำกจำกทั่วทุกภูมิภำคของประเทศมำร่วมกิจกรรมกันในครั้ง นี้ เป็ น โอกำสอั น ดี ที่ ผู้ เ ข้ ำ ชมงำนจะได้
ศึกษำข้อมูลควำมรู้เบื้องต้นของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลำยแห่งได้ในครำวเดี ย ว ขณะเดี ย วกั น ผู้ ด ำเนิ น งำนพิ พิธ ภั ณฑ์
ท้องถิ่นก็จะได้เรียนรู้ลักษณะควำมคล้ำยคลึงหรือแตกต่ำง และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ซึ่งกันและกั น อั น จะน ำไปสู่
ควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้ก้ำวหน้ ำ สำมำรถท ำหน้ ำ ที่ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ข องคนทั้ ง ในและนอก
ท้องถิ่นได้อย่ำงเข้ มแข็ ง ยั่ ง ยื น ...” วั น ที่ 3 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2551 พระราชดารั สในงานเทศกาลพิ พิ ธภั ณ ฑ์
ท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ณ หอประชุมศูนย์ มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
“....คนในซี ก โลกตะวั น ออกหลำยเชื้ อ ชำติ รู้ จั ก น ำยำ งรั กมำใช้ ป ระโยชน์ มำน ำนนั บ พั น ๆ ปี ทั้ ง ใน
ชีวิตประจำวัน ได้แก่ กำรใช้ยำงรักเคลือบพื้นไม้ให้สวยงำมคงทน หรือภำชนะสำนให้ บ รรจุ ข องเหลวได้ และใช้ ใ น
งำนศิลปะ คนไทยก็ใช้ยำงรักเป็นวัสดุสำคัญในกำรสร้ำงสรรค์งำนประณีตศิลป์ขั้นสูงมำเป็ น เวลำนำน งำนลงรั ก ปิ ด
ทอง เขียนลำยรดน้ำ งำนช่ำงประดับมุก ประดับกระจกหรืองำนหัตถกรรมทั่วไป เช่น กำรทำเครื่องเขิ น ล้ ว นต้ อ งใช้
ยำงรักคุณภำพดีเป็นองค์ประกอบสำคัญ ยำงรักที่ดีควรเป็ น ยำงรั ก ธรรมชำติ ที่ มีคุ ณภำพ ซึ่ ง นั บ วั น จะขำดแคลน
เพรำะไม้รักมีน้อยลง เป็นเหตุให้มีกำรใช้สำรเคมีเจือปน ทำให้ยำงรักมีคุณภำพต่ำ ไม่ ค งทน ใช้ ง ำนได้ ไ ม่ ดี กำรวิ จั ย
และพัฒนำสำยพันธุ์รัก ส่งเสริมกำรปลูกไม้รักสำยพันธุ์ที่ให้ยำงรักคุณภำพสูงในท้องถิ่นที่มีภูมิ ป ระเทศเหมำะสม จะ
เป็นประโยชน์อย่ำงกว้ำงขวำงหลำยสถำนในระยะยำว เป็นกำรแก้ต้นเหตุแห่งปัญ หำ อั น จะช่ ว ยให้ ก ำรอนุ รั ก ษ์ สื บ
สำนภูมิปัญญำและศิลปะไทยเป็นไปอย่ำงยั่งยืน....” วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ทรงให้ อ นุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญญาไทย
“ยางรัก”พระราชดารัสในการประชุมวิชาการนานาชาติ ศึกษายางรักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปั ญญาไทยอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี “Study of Oriental Lacquer Initiated
by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn for Revitalization ofThai Wisdom” โดยกรมศิ ลปากร
กรมป่าไม้ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
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4.1 มาตรฐานด้ านการบริหารและการจั ดการ
มาตรฐาน
1.ฝ่ายบุคลากร
1.1 การมีส่วนร่วมในงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น

1.2 คณะทางาน

ตัวชี้วัด
1.การประชุม (ควรมีอย่างน้อย 4 คณะ)
1.1 การประชุมสภาก่อนเป็นสมาชิก ต้องอยู๋ ในวาระเพื่อ พิจารณา
แล้วมีมติในที่ประชุมเห็นชอบในการสนองพระราขดาริฯ 100 %
1.2 การประชุมสภา
1.3 การประชุมประชาคม/ประชุมกลุ่มอนุรัก ษ์ของหมู่บ้าน/ตาบล
1.4 การประชุมคณะทางาน (3 ด้านและ 6 งาน)
2.การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ. / ร.ร. /อปท.)
2.1 การประชุมกลุ่ม / เยี่ยมกลุ่ม
2.2 การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยกรท้องถิ่น
2.3 การฝึกอบรมปฏิบัติการสารวจและจัด ทาฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น
1.แต่งตั้ง คณะกรรมการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้ องถิ่น ครบ 3 ด้าน
ด้าน โดย พิจารณาตามความเหมาะสม โดยระบุหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ชัดเจน
1.1 คณะกรรมการด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ ต้องมี
นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน รองนายกฯ เป็นรอง
ประธาน ปลัดฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ รวมทั้งฝ่ายการเงิน ธุรการ
เป็นคณะกรรมการ
1.2 คณะกรรมการด้านที่ 2 การดาเนินงาน ปลัดฯ เป็นประธาน
ผู้อานวยการกองฯ เป็นรองประธานและผู้ที่ทาหน้าที่ เป็นหัวหน้างานทั้ง
6 งานเป็นคณะกรรมการ
1.3 คณะกรรมการด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน เน้นฝ่ายวัด
ประเมิน ผลเป็นประธาน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฯลฯ เป็น
คณะกรรมการ
2.แต่งตั้ง คณะอนุ กรรมการศูนย์อนุรัก ษ์และพัฒนาทรั พยากรท้องถิ่น
2.1 คณะทางานปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น
2.2 คณะทางานสารวจเก็บรวบรวมทรั พยากรท้องถิ่น
2.3 คณะทางานปลูกรักษาทรัพยากรท้ องถิ่น
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มาตรฐาน
1.2 คณะทางาน (ต่อ)

2.ฝ่ายระบบ
2.1 นโยบาย วิสัยทัศน์
2.2 แผนงานด้านการบริหาร

ตัวชี้วัด
2.4 คณะทางานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้อ งถิ่น
2.5 คณะทางานศูนย์ข้อมูล ทรัพยากรท้อ งถิ่น
2.6 คณะทางานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรั พยากร
ท้องถิ่น
3.แต่งตั้ง คณะอนุ กรรมการทรัพยากรท้ องถิ่น
3.1 คณะทางานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
3.2 คณะทางานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
3.3 คณะทางานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่น ๆ
3.4 คณะทางานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา
1.กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ให้สอดคล้อ งกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์
อพ.สธ.
1. แผนการดาเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดทาฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น รวมกับแผนงานประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แสดงผังโครงสร้างการบริหาร
1.1 โครงสร้างบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นอยู่ในสานักปลัด
1.2 มีงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในแผนพัฒนาตาบล 3 ปี
2. แผนการดาเนินงานการจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น แสดงรายละ
เอียดงาน ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา
ส่วนที่ 1 ชื่อแผนงาน (แผนงาน /โครงการ ) ผู้รับผิดชอบ หลักการ
และเหตุผลวัตถุ ประสงค์ เป้าหมาย พื้นที่ ดาเนินการ
ส่วนที่ 2 แผนการดาเนินงานด้านบริหาร แสดงรายละเอียดงาน
ปริมาณงานผู้รับผิด ชอบ งบประมาณ และระยะเวลา
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน แผนงานด้านการติดตาม
ประเมินผล
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
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มาตรฐาน
2.2 แผนงานด้านการบริหาร (ต่อ)

2.2 แผนงานด้านการบริหาร (ต่อ)

2.3 การดาเนินงาน

2.4 สรุปและประเมินผล

ตัวชี้วัด
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่น ๆ
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา
ส่วนที่ 3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3. การจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.1 จัดทาปฏิทินให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินงาน โดยกาหนด
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้น สุดในแต่ ละปี
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน แผนงานด้านการติดตาม
ประเมินผล
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิ ปัญญา
1.การใช้งบประมาณ
1.1 จัดทาตารางสรุปการใช้งบประมาณตามแผนการดาเนินงานและ
หลักฐาน การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
2.การประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
2.1 จัดทาตารางสรุปจานวนหนังสือเชิญและหนัง สือขอบคุณ
1.จัดทาสรุปและประเมินผลการดาเนินงานเชิงปริมาณและคุ ณภาพ
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน แผนงานด้านการติดตาม
ประเมินผล
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิ ปัญญา
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2.5 วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน

2.6 ปรับปรุงพัฒนางาน

2.7 รายงานผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
1.จัดทาตารางวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคการ
ดาเนินงาน
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน แผนงานด้านการติดตาม
ประเมินผล
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิ ปัญญา
1.จัดทาแนวทางการปรับปรุงพั ฒนางาน
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน แผนงานด้านการติดตาม
ประเมินผล
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิ ปัญญา
1.จัดทาและส่งรายงานผลการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้อ งถิ่นประจาปี
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4.2 มาตรฐานด้ านการจัดการงานฐานทรัพยากรท้ องถิ่น
4.2.1การดาเนินงานฐานทรัพยากรท้ องถิ่น 6 งาน
ตัวชี้วัด
สาระการดาเนินงาน
1.งานปกปั กทรัพ ยากรท้ องถิ่น
1.1 การกาหนดขอบเขตพื้นที่และการสารวจทรัพยากร
1) อธิบายการกาหนดขอบเขตพื้นที่ และ
สามารถจาแนก อธิบายวิธีการ สารวจ
1) การกาหนดขอบเขตพื้นที่ปกปัก แสดงขอบเขตและป้ายพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร ได้
ทรัพยากรท้องถิ่น
2) การสารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก สารวจพืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ ภูมิ
ปัญญา แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี
3) การจาแนกชนิดของทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก จาแนกพืช สัตว์ ชีวภาพ
อื่นๆ ภูมิปัญญา แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี
4) การให้และติดรหัสประจาชนิด โดยการติดรหัส พืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ
ภูมิปัญญา แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี
1.2 อธิบาย และทาผังแสดงขอบเขตพื้นที่ป ก
ปักทรัพยากรท้องถิ่นได้

1.2 การทาผัแสดงขอบเขตและผั งพรรณไม้ พื้นที่ปกปั กทรัพยากรท้ องถิ่น

1.3 อธิบายขั้นตอนและศึกษาทรั พยากรใน
พื้นที่ปกปักทรัพยากรท้อ งถิ่นได้

1) การศึกษาทรัพยากรในพื้นทีป กปักทรั พยากรท้องถิ่น
พืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ ภูมิปัญญา แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี
2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก ทรัพยากรท้อ งถิ่น
พืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ ภูมิปัญญา แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี

1.4 อธิบาย และเลือกวิธี การจัดทาตัวอย่าง
ทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรั พยากร
ท้องถิ่นได้
1.5 อธิบายขั้นตอน วิธีการและทาทะเบียน
ทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก ทรัพยากรท้อ งถิ่น
เลือกวิธีการจัดเก็บและสื บค้นของทะเบียน
ในพื้นที่ปกปักทรั พยากรท้องถิ่นได้
1.6 สามารถดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นที่ปก
ปักทรัพยากรท้องถิ่น สามารถบอกวิธีการ
การดูแลทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่นได้

1.การจัดทาตัวอย่างแห้ง ตัว อย่างดอง ตัวอย่างเฉพาะส่ วนของพรรณไม้
สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ ภูมิปัญญา
1) ทาทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปั กทรัพยากรจานวน 6 ทะเบียน
พืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ ภูมิปัญญา แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี
2) ระบบการจัด เก็บและสืบค้น ได้ (เอกสารและคอมพิวเตอร์)
1) แบบบันทึกการดูแ ลรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น
เช่น การทาแนวกันไฟ การทาฝายชะลอน้า และอาสาสมัครดูแลรักษา
พื้นที่ป่าปกปักทรั พยากรท้องถิ่น เป็นต้น
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สาระการดาเนินงาน

งานที่ 2 งานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
1.อธิบายและเลือกวิ ธีการเก็บรวบรวมข้อ มูล
พื้นฐานในท้องถิ่นและบันทึกข้อ มูลได้ อย่าง
ถูกต้อง
2.อธิบายและเลือกวิ ธีการเก็บข้อ มูลการ
ประกอบอาชีพในท้อ งถิ่นและบันทึกข้อ มูลได้
อย่างถูกต้อง
3.อธิบายและเลือกวิ ธีการเก็บข้อ มูลด้าน
กายภาพในท้องถิ่นและบันทึ กข้อมู ลได้อย่าง
ถูกต้อง
4.อธิบายและ วิเ คราะห์ แยกแยะข้อ มูล
ระหว่างประวัติ วิถีชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน และ
บันทึกข้อมู ลได้อย่างถู กต้อ ง
5.อธิบายและเลือกวิ ธีการเก็บข้อ มูลการใช้
ประโยชน์ของพืชในชุ มชน บันทึกข้อ มูลได้
อย่างถูกต้องและเห็นคุ ณค่าของพืช
6.อธิบายและเลือกวิ ธีการเก็บข้อ มูลการใช้
ประโยชน์ของสั ตว์ในชุ มชน บันทึกข้อ มูลได้
อย่างถูกต้อง และเห็น คุณค่าของสัต ว์
7.อธิบายและเลือกวิ ธีการเก็บข้อ มูลการใช้
ประโยชน์ของชี วภาพอื่น ๆ ในชุมชน บันทึก
ข้อมูลได้อย่างถูกต้ องและเห็น คุณค่าของ
ชีวภาพอื่นๆ
8.อธิบายและเลือกวิ ธีการเก็บข้อ มูล อธิบาย
ขั้นตอนของแต่ล ะภูมิปัญญาในท้องถิ่นและ
บันทึกข้อมูลได้ อย่างถูกต้อ ง

1.การเก็บข้อ มูลพื้น ฐานในท้องถิ่น สารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกข้อ มูล
ชื่อหมู่บ้าน ที่ตั้ง ข้อ มูล ศาสนา จานวนประชากร ข้อมูลสถานศึก ษา
ข้อมูลการบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์สุ ขภาพชุ มชน
โรงพยาบาล สถานีตารวจ โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน แขวง
1.การสารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกข้อ มูลการประกอบอาชี พด้าน
เกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม การพาณิชย์ และสถานบริการ
โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน แขวง
1.การสารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกข้อ มูลสภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน
แหล่งน้า อุณหภูมิ ปริมาณแสง และพิกั ดทางภู มิศาสตร์ โดยแยกแต่
ละหมู่บ้าน ชุมชน แขวง
1.การสารวจ เก็บข้อมูล ประวั ติหมู่ บ้าน ชุมชน แขวง วิถีหมู่บ้าน
ชุมชน แขวง โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน แขวง
1.การสารวจ เก็บข้อมูล พืช การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ระบุผั ง
แสดงตาแหน่งพรรณไม้ และที่ มาของข้ อมูล วาดภาพประกอบ
โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน แขวง
1.การสารวจสารวจ เก็บข้อมูลพันธุ์ สัตว์ และวาดภาพประกอบ โดยแยก
แต่ละหมู่บ้านชุมชน แขวง
1.การสารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกข้อ มูลชีวภาพอื่นๆ ในท้ องถิ่นโดย
การบันทึกชื่อเรียกในท้องถิ่น ประเภท การใช้ประโยชน์ การกระจาย
พันธุ์ ลักษณะเด่นและบริเวณที่พบ พร้อมทั้ งวาดภาพประกอบ โดย
แยกแต่ละหมู่บ้านชุมชน แขวง
1.การสารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกข้อ มูลภู มิปัญญาในท้องถิ่น โดยการ
บันทึกสาขาของภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา เจ้าของภู มิ ปัญญา ประเภท
ของภูมิปัญญา จุดเด่นของภู มิปัญญา รายละเอีย ดของภู มิปัญญา การ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภู มิปัญญาท้อ งถิ่น ลักษณะของภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่น วัตถุดิบที่ใช้ประโยชน์ ในผลิตภั ณฑ์ที่เกิ ดจากภูมิปัญญา ซึ่ง มี
ในพื้นที่และพื้นที่อื่น ไม่ มี รวมทั้งวาดภาพภูมิ ปัญญาโดยแยกแต่ละ
หมู่บ้านชุมชน แขวง
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9.อธิบายและเลือกวิ ธีการเก็บข้อ มูลแหล่ ง
ทรัพยากรและโบราณคดีและบันทึ กข้อมู ล
ได้อย่างถูกต้อง
10.อธิบายและจัดทารายงานผลการสารวจ
และจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้

10.อธิบายและจัดทารายงานผลการสารวจ
และจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้ (ต่อ)

สาระการดาเนินงาน
1.การสารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกข้อ มูลแหล่ งทรัพยากรในท้ องถิ่น
และข้อมูลแหล่งโบราณคดี พร้ อมทั้ งวาดประกอบโดยแยกแต่ล ะ
หมู่บ้าน ชุมชน แขวง
1.ให้ตรวจสอบ และรวบรวมข้ อมูล การสารวจและจัดทาฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ใบงานที่ 1 – 9 โดยแยกแต่ล ะหมู่บ้าน
ชุมชน แขวง
2.จัดทารายงานผลการสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้ องถิ่น
ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ส่วนประกอบตอนต้นประกอบด้วย หน้าปก (ปกนอก)
หน้าชื่อเรื่อง(ปกใน) คานา (กิตติกรรมประกาศ) สารบัญ
สารบัญตาราง สารบัญภาพประกอบ
2.จัดทารายงานผลการสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้ องถิ่น
ประกอบด้วย (ต่อ)
ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบตอนกลาง ประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 เอกสารและรายงานการศึกษาที่เ กี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดาเนินการศึก ษา
บทที่ 4 ผลการศึกษา
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อ เสนอแนะ
ส่วนที่ 3 ส่วนประกอบตอนท้าย ประกอบด้วย บรรณานุกรม
ภาคผนวก และอภิธานศั พท์
3.ส่งรายงานผลการสารวจและจัดทาฐานทรั พยากรท้องถิ่น ให้อ พ.สธ.
ทราบ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรั พยากรท้องถิ่ น
1.อธิบายวิธีการ และจัดหา รวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่นได้

1.มีพื้นที่ ปลูกรักษาทรั พยากรท้องถิ่น โดยไม่ทับ ซ้อนกับ พื้นที่ปกปั ก
ทรัพยากรท้องถิ่น
2.จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้ องถิ่น พืช สัตว์ ชีวภาพ ภูมิปัญญา
2.อธิบายขั้นตอน วิธีการปลูก รักษาและเลื อก 1.การปลูก และรักษาทรั พยากรท้องถิ่น พืช สัตว์ ชีวภาพ ภู มิปัญญา
วิธีการปลูกและรักษาทรัพยากรท้อ งถิ่นได้
3.อธิบายขั้นตอนการติ ดตามการเจริญ เติบโต 1.ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรั พยากร
การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้อ งถิ่น
ท้องถิ่น และจัดทาแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ พืช สัตว์ ชีวภาพ
และเลือกวิธีการติด ตามการเจริญเติบโต
ภูมิปัญญา
การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้อ งถิ่นได้
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งานที่ 4 งานอนุรั กษ์และใช้ ประโยชน์ทรั พยากรท้องถิ่ น
1.อธิบายขั้นตอน วิธีการ และสามารถฟื้นฟู 1.การฟื้นฟู บารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่ มขึ้นและแจกจ่ายให้กับชุ มชน
บารุงรักษาขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกจ่าย
1.1 มีแบบบันทึกการฟื้น ฟู บารุงรักษา ขยายพันธุ์ทรัพยากร
ให้กับชุมชนได้
1.2 มีแบบบันทึกการแจกจ่ายทรัพยากรให้กับชุมชน
2.เลือกการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้ องถิ่น 2.ใช้ประโยชน์ทรั พยากรท้องถิ่น อย่างยั่งยืน
ได้อย่างยั่งยืน
2.1 มีแหล่งเรียนรู้เชิงระบบนิเ วศ
2.2 มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้ องถิ่น
1.สามารถรวบรวม และบันทึกข้อ มูล
ทรัพยากรท้องถิ่นได้

2.อธิบายขั้นตอน วิธีการการจัดเก็ บและ
สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้

1.มีห้องศูนย์ข้อ มูลทรัพยากรท้ องถิ่น โดยมี ข้อมูล ต่างๆ ในรูปแบบ
เอกสารและคอมพิว เตอร์ดั งนี้
1.1 รายงานการสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นหมู่ล ะ 1 เล่ม
1.2 ทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น จานวน 6
เล่ม และทะเบียนทรัพยากรในชุ มชน จานวน 6 เล่ม
- ทะเบียนพรรณไม้
- ทะเบียนแหล่งทรั พยากร
- ทะเบียนพันธุ์สัตว์
- ทะเบียนโบราณคดี
- ทะเบียนชีวภาพอื่น ๆ
- ทะเบียนภู มิปัญญา
1.3 ไฟล์ทะเบียนทรัพยากร จานวน 8 ไฟล์ และไฟล์ การบันทึกใบงาน
การสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่นจานวน 9 ใบงาน
1.4 รายงานประจาปี จานวน 1 เล่ม
1.5 ชิ้นงานที่ได้จากการสารวจเก็บรวบรวมข้อ มูลทรั พยากรท้องถิ่น

งานที่ 6 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรั พยากรท้ องถิ่น
1.ให้การสนับสนุนการสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร (งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน)

1.ให้การสนับสนุนในงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยการ
ฝึกอบรม สนับสนุนพรรณไม้ สนับสนุนบุคลากรทางการศึ กษา

2.ให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ อานวยความสะดวกต่างๆ

1.ให้การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ อานวยความสะดวกต่างๆ
ให้กับโรงเรียนในการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
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การศึกษาทรั พยากร : พืช
1.การเจริญเติบโตของพืช เป็นการเรียนรู้วงจรชีวิต
2.การเรียนรู้รูปลักษณ์ พืช ด้านรูปร่าง รูปทรง สีผิว เนื้อ ขนาด
3.การเรียนรู้คุณสมบัติ พืช ด้านเคมี ด้านฟิสิกส์
4.การเรียนรู้ความสั มพันธ์ร ะหว่างพืชและสิ่งแวดล้อม ระหว่างพืช
กับกายภาพ และพืชกับชีวภาพ
5.การเรียนรู้การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา
2.นาผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ 1.วิเคราะห์ การใช้ประโยชน์จากพืช จากการเรียนรู้เรื่องรูปลัก ษณ์และ
จากพืชได้
คุณสมบัติ
2.กาหนดการใช้ประโยชน์เป็นผัง ความคิด แผนภาพ
3.กระบวนการสรรค์สร้าง ผลิ ตภัณฑ์และสิ่งใหม่ ๆ
1.การจัดตั้งกลุ่ ม
3.อธิบายวิธีการการสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ได้
2.การจัดตั้งชมรม
3.การจัดกิจกรรมค่าย
1.อธิบายโครงสร้างและการเจริญเติบโต
คุณสมบัติ ความสัมพันธ์กับสิ่ง แวดล้อ ม
รู้และสามารถขยายพันธุ์ ปลูกและดูแ ล
รักษาได้

การศึกษาทรั พยากร : สัตว์
1.อธิบายโครงสร้างและการเจริญเติบโต
พฤติกรรม ความสัมพันธ์กับ สิ่งแวดล้อม
รู้และสามารถขยายพันธุ์ และดูแลรักษาได้

1.การเจริญเติบโตของสัต ว์ เป็นการเรียนรู้วงจรชีวิต
2.การเรียนรู้รูปลักษณ์ข องสัต ว์ ด้านรูปร่าง รูปทรง สีผิว เนื้อ ขนาด
3.การเรียนรู้พฤติกรรมของสั ตว์ เช่น การเดิน การกิน การพักผ่อน การ
ต่อสู้ การบิน และการเคลื่อนที่ ฯลฯ
4.การเรียนรู้ความสั มพันธ์ร ะหว่างสัต ว์และสิ่งแวดล้อม
ระหว่างสัตว์กับกายภาพ และสั ตว์กับชี วภาพ
5.การเรียนรู้การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา

2.นาผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ 1.วิเคราะห์ การใช้ประโยชน์จากสั ตว์ จากการเรียนรู้เรื่องรูปลัก ษณ์และ
จากสัตว์ได้
พฤติกรรมของสัต ว์
2.กาหนดการใช้ประโยชน์เป็นผัง ความคิด แผนภาพ
3.กระบวนการสรรค์สร้าง ผลิ ตภัณฑ์และสิ่งใหม่ ๆ
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การศึกษาทรั พยากร : สัตว์ (ต่อ)
3.อธิบายวิธีการการสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ได้

1.การจัดตั้งกลุ่ ม
2.การจัดตั้งชมรม
3.การจัดกิจกรรมค่าย

การศึกษาทรั พยากร : ชีวภาพ
1.การเจริญเติบโตของชีวภาพอื่นๆ เป็น การเรียนรู้วงจรชีวิ ต
2.การเรียนรู้รูปลักษณ์ข องชีวภาพอื่นๆ ด้านรูปร่าง รูปทรง สีผิว เนื้อ
3.การเรียนรู้พฤติกรรมของชีวภาพอื่น ๆ เช่น การบาน การเหี่ยว ฯลฯ
4.การเรียนรู้ความสั มพันธ์ร ะหว่างชีวภาพอื่นๆ และสิ่งแวดล้อ ม
ระหว่างชีวภาพอื่นๆ กับกายภาพ และสัตว์ กับชีวภาพ
5.การเรียนรู้การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา
2.นาผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ 1.วิเคราะห์ การใช้ประโยชน์จากชีวภาพอื่นๆ จากการเรียนรู้เรื่อ ง
จากชีวภาพอื่นๆ ได้
รูปลักษณ์และพฤติกรรมของชีวภาพอื่นๆ
2.กาหนดการใช้ประโยชน์เป็นผัง ความคิด แผนภาพ
3.กระบวนการสรรค์สร้าง ผลิ ตภัณฑ์และสิ่งใหม่ ๆ
1.การจัดตั้งกลุ่ ม
3.อธิบายวิธีการ การสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ได้
2.การจัดตั้งชมรม
3.การจัดกิจกรรมค่าย
1.อธิบายโครงสร้างและการเจริญเติบโต
พฤติกรรม ความสัมพันธ์กับ สิ่งแวดล้อม
รู้และสามารถขยายพันธุ์ และดูแลรักษาได้

การศึกษาทรั พยากร : ภูมิปัญญา
1.อธิบายประวั ติและการพัฒนาของภูมิ
ปัญญา การดูแลรักษา ความสัมพันธ์กั บ
สิ่งแวดล้อมได้

1.การเรียนรู้ประวัติ การพั ฒนาของภูมิ ปัญญา
2.การเรียนรู้ลักษณะของวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
3.การเรียนรู้ความสั มพันธ์ข องวัฒนธรรมและภูมิปัญญากั บสิ่งแวดล้อม
4.การจัดการดูแลรักษาภูมิ ปัญญา
2.นาผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ 1.สรุปการเรี ยนรู้จากภู มิปัญญาและกาหนดการใช้ ประโยชน์ (ผังความคิ ด)
จากภูมิปัญญาได้
2.กระบวนการสรรค์สร้าง
3.ภูมิปัญญาใหม่ และสิ่ งใหม่ ๆ
3.อธิบายวิธีการ การสร้างจิตสานึกในการ
1.การจัดตั้งกลุ่ ม
อนุรักษ์ได้
2.การจัดตั้งชมรม
3.การจัดกิจกรรมค่าย
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4.3 มาตรฐานการฝึก อบรมปฏิบั ติการฐานทรั พยากรท้องถิ่น
รูปแบบการฝึกอบรมปฏิบัติการสาหรับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ
1 แบบรวม ประกอบไปด้วย
1) การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรั พยากรท้องถิ่น 6 งาน
2) การฝึกอบรมปฏิบัติ การงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร
2 แบบเฉพาะ ประกอบด้วย
1) ฝึกอบรมปฏิ บัติการ สารวจ
2) จัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน
4.3.1 แบบที่ 1 แบบรวม
มาตรฐาน
1. การฝึกอบรมปฏิบั ติการงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 6 งาน
การจั ดฝึ กอบรม วันที่ 1

ตัวชี้วัด
พิธีการ
1. พิธีเปิ ด โดย ผู้อานวยการฝึกอบรม
การบรรยาย
1. แนวทางการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้อ งถิ่นตามแนวทางของ
โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(อพ.สธ.)
2. งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น
การฝึ กปฏิ บัติการ (นาเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม /ตัวแทนกลุ่ม)
1. ปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น (การสารวจทรัพยากร การศึกษา
ทรัพยากร การถ่ายภาพทรัพยากร การทาตัวอย่างทรัพยากร)
2. ปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น (การทาผังแสดงทรัพยากร)
3. ปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น (การทาทะเบียนทรัพยากร)
สรุปการฝึ กอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่ น
1. สรุปและนาเสนอผลการปฏิบัติการ ปกปักทรัพยากรท้อ งถิ่น
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มาตรฐาน
2 การฝึกอบรมปฏิบั ติการงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 6 งาน
การจั ดฝึ กอบรม วันที่ 2

ตัวชี้วัด
การบรรยาย
1. งานที่ 2 งานสารวจเก็ บรวบรวมทรัพยากรท้ องถิ่น
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

ใบงานที่ 1 การเก็บข้ อมู ลพื้นฐานในท้องถิ่ น
ใบงานที่ 2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชี พในท้อ งถิ่น
ใบงานที่ 3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น
ใบงานที่ 4 การเก็บข้อมูลประวัติห มู่บ้าน วิถีชุมชน
ใบงานที่ 5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชใน
ท้องถิ่น
ใบงานที่ 6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ ในท้องถิ่น
ใบงานที่ 7 การสารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพ
อื่นๆ
ใบงานที่ 8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ใบงานที่ 9 การรวบรวมข้อมูลแหล่ งทรัพยากรธรรมชาติ
และโบราณคดี

การฝึ กปฏิ บัติการ (นาเสนอผลงานของแต่ ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ ม)
1. ใบงานที่ 2 งานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้อ งถิ่น
2. ใบงานที่ 5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้ องถิ่น
3. ใบงานที่ 6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ ในท้องถิ่น
4. ใบงานที่ 7 การสารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่น
5. ใบงานที่ 8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้ องถิ่น
สรุปการฝึ กอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่ น
1. สรุปและนาเสนอผลการปฏิบัติการใบงานที่ 4 ใบงานที่ 8 – 9
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มาตรฐาน
1. การฝึกอบรมปฏิบั ติการงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 6 งาน
การจั ดฝึ กอบรม วันที่ 3

ตัวชี้วัด
การบรรยาย
1. บรรยาย : งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
1.1. การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้อ งถิ่น การปลูก และ
รักษา ทรัพยากรท้องถิ่น
1.2. การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรท้องถิ่น เช่น แบบบันทึก การ เปลี่ยนแปลง
1.3. การวิเคราะห์สภาพพื้นที่ การกาหนดการใช้ประโยชน์ พื้นที่
การทาผังภูมิทัศน์
การฝึ กปฏิ บัติการ (นาเสนอผลงานของแต่ ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ ม)
1. แสดงแนวคิ ด การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้ องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาพพื้นที่ การกาหนดการใช้ประโยชน์ พื้นที่ การ
ทาผังภูมิทั ศน์
3. การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้อ งถิ่น
4. ออกแบบการติ ดตามการเจริญ เติบโตและการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรท้องถิ่น
สรุปการฝึ กอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่ น

1. การฝึกอบรมปฏิบั ติการงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 6 งาน
การจั ดฝึ กอบรม วันที่ 4

การบรรยาย
1. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้ องถิ่น
1.1. การฟื้นฟู บารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่ มขึ้นและแจกจ่าย
ให้กับชุมชน ตาบล
1.2. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่ งยืน เช่น การ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเ วศน์ การพัฒนาผลิตภั ณฑ์จาก
ทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่ ง เรียนรู้ ฯลฯ
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มาตรฐาน
1.การฝึกอบรมปฏิบั ติการงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 6 งาน
การจั ดฝึ กอบรม วันที่ 4 (ต่อ)

ตัวชี้วัด
2. งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้อ งถิ่น
1.3. การรวบรวมและการบันทึกข้อ มูลทรัพยากรท้ องถิ่น
(ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปั ญญา)
1.4. ระบบการจัดเก็ บและสื บค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์)
โดย : เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
3. งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรั พยากร
ท้องถิ่น
3.1 สนับสนุนการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรั พยากร
(งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)
3.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อานวย ความ
สะดวกต่างๆ
การฝึ กปฏิ บัติการ (นาเสนอผลงานของแต่ ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ ม)
1) ปฏิบัติการ : การฟื้นฟู ขยายพันธุ์ บารุงรักษา
2) ปฏิบัติการ : การจัดเก็บและสืบค้น ได้
พิธีการ
2. พิธีปิด และมอบเกียรติบั ตร
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มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
2. การฝึก อบรมปฏิบั ติการงานฐานทรั พยากร พิธีการ
พิธเี ปิ ด บรรยาย : แนวทางการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ท้องถิ่น 4 ทรัพยากร
ตามแนวทางของโครงการอนุรัก ษ์พันธุ กรรมพื ชอันเนื่อ งมาจาก
การจัดฝึก อบรม วัน ที่ 1
พระราชดาริฯ (อพ.สธ.)
การบรรยาย
1. การเรียนรู้การเจริญเติบโตของพืช
1.1. สรุปการเรียนรู้จากพืช และกาหนดการใช้ประโยชน์ (ผัง
ความคิ ด)
1.2. กระบวนการสรรค์สร้าง
1.3. ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ
2. การเรียนรู้รูปลักษณ์และคุ ณสมบัติของพืช
3. การเรียนรู้ความสัมพันธ์ร ะหว่างพืช และสิ่ งแวดล้ อม
4. การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา
การฝึ กปฏิ บัติการ (นาเสนอผลงานของแต่ ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ ม)
1. ฝึกปฏิบัติการ : การเรียนรู้รูปลักษณ์และคุ ณสมบั ติของพืช
2. สรุปการเรียนรู้จากพืช และกาหนดการใช้ประโยชน์ (ผัง
ความคิ ด)
3. กระบวนการสรรค์สร้าง ผลิตภั ณฑ์ และสิ่งใหม่ ๆ นาเสนอ
ผลงาน
สรุปการฝึ กอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่ น
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มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
2. การฝึก อบรมปฏิบั ติการงานฐานทรั พยากร การบรรยาย
1. การเรียนรูก้ ารเจริญเติบโตของสัตว์
ท้องถิ่น 4 ทรัพยากร
1.1. สรุปการเรียนรู้จากสัตว์ และกาหนดการใช้ประโยชน์ (ผัง
การจัดฝึก อบรม วัน ที่ 2
ความคิ ด)
1.2. กระบวนการสรรค์สร้าง
1.3. ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ
2. การเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของสั ตว์
3. การเรียนรู้ความสัมพันธ์ร ะหว่างสัตว์แ ละสิ่ งแวดล้ อม
4. การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา
การฝึ กปฏิ บัติการ (นาเสนอผลงานของแต่ ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ ม)
1. การเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของสั ตว์
2. สรุปการเรียนรู้จากพืช และกาหนดการใช้ประโยชน์ (ผัง
ความคิ ด)
3. กระบวนการสรรค์สร้าง ผลิตภั ณฑ์ และสิ่งใหม่ ๆ
สรุปการฝึ กอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่ น
นาเสนอผลงาน
2. การฝึก อบรมปฏิบั ติการงานฐานทรั พยากร การบรรยาย
1. การเรียนรู้จากการเจริญเติบโตของชีวภาพอื่น ๆ
ท้องถิ่น 4 ทรัพยากร
1.1. สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอื่นๆ และกาหนดการใช้
การจัดฝึก อบรม วัน ที่ 3
ประโยชน์ (ผังความคิด)
1.2. กระบวนการสรรค์สร้าง
1.3. ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ
2. การเรียนรู้รูปลักษณ์ พฤติกรรม และคุ ณสมบั ติของชีวภาพอื่น ๆ
3. การเรียนรู้ความสัมพันธ์ร ะหว่างชีวภาพอื่นๆและสิ่งแวดล้อ ม
การขยายพันธ์ การดูแลรักษา
การฝึ กปฏิ บัติการ (นาเสนอผลงานของแต่ ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ ม)
1. การเรียนรู้รูปลักษณ์ พฤติกรรม และคุ ณสมบั ติของชีว ภาพอื่น ๆ
2. สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอื่นๆ และกาหนดการใช้ ประโยชน์
(ผังความคิด)
3. กระบวนการสรรค์สร้าง ผลิตภั ณฑ์ และสิ่งใหม่ ๆ
สรุปการฝึ กอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่ น
4. นาเสนอผลงาน
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มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
2. การฝึก อบรมปฏิบั ติการงานฐานทรั พยากร การบรรยาย
1. การเรียนรูป้ ระวัติการพั ฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 4 ทรัพยากร
1.1. สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอื่นๆ และกาหนดการใช้
การจัดฝึก อบรม วัน ที่ 4
ประโยชน์ (ผังความคิด)
1.2. กระบวนการสรรค์สร้าง
1.3. ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ
2. การเรียนรู้ลักษณะของวัฒนธรรมภู มิปัญญา
3. การเรียนรู้ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและภู มิปัญ ญากับ
สิ่งแวดล้อ ม
4. การจัดการดูแลรักษาภูมิปัญ ญา
การฝึ กปฏิ บัติการ (นาเสนอผลงานของแต่ ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ ม)
1. การเรียนรู้ประวัติการพั ฒนาภูมิปัญญา การเรียนรู้ลักษณะ ของ
วัฒนธรรมภู มิปัญญา
2. สรุปการเรียนรู้จากภูมิปัญญาและกาหนดการใช้ประโยชน์ (ผัง
ความคิ ด)
3. กระบวนการสรรค์สร้าง ผลิตภั ณฑ์ และสิ่งใหม่ ๆ
พิธีปิ ด และมอบเกียรติบั ตร
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4.3.2 แบบที่ 2 แบบเฉพาะ
1. มาตราฐานการดาเนินงานการฝึกอบรมปฏิ บั ติการ สารวจและจัดทาฐานทรั พยากรท้องถิ่ น 9 ใบงาน
มาตรฐาน
1. การฝึก อบรมปฏิบั ติการ สารวจและจัดทา
ฐานทรัพยากรท้ องถิ่น 9 ใบงาน
การจั ดฝึ กอบรม วันที่ 1

ตัวชี้วัด
ลงทะเบียน
พิธีเปิ ด โดย ผู้อานวยการฝึกอบรม
บรรยาย แนวทางการดาเนิน งานฐานทรัพยากรท้อ งถิ่นตามแนวทาง
ของโครงการอนุรัก ษ์พันธุ กรรมพื ชอันเนื่อ งมาจากพระราชดาริฯ
(อพ.สธ.)
การบรรยาย
1. บรรยาย แนวทางการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 6 งาน
2. บรรยาย : ใบงานที่ 1 – 3 โดย เจ้าหน้าที่อพ.สธ.
2.1 ใบงานที่ 1 การเก็บข้อ มูล พื้นฐานในท้องถิ่น
2.2 ใบงานที่ 2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชี พในท้อ งถิ่น
2.3 ใบงานที่ 3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น
การฝึ กปฏิ บัติการ (นาเสนอผลงานของแต่ ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ ม)
1. ปฏิบัติการ ใบงานที่ 1 – 3

1. การฝึก อบรมปฏิบั ติการ สารวจและจัดทา
ฐานทรัพยากรท้ องถิ่น 9 ใบงาน
การจั ดฝึ กอบรม วันที่ 2

สรุปการฝึ กอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่ น
1. สรุปและนาเสนอผลการปฏิบัติการใบงานที่ 1 - 3
การบรรยาย
1. ใบงานที่ 4 8 9 โดย เจ้าหน้าที่อพ.สธ.
1.1. ใบงานที่ 4 การเก็บข้อมูลประวัติห มู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน
1.2. ใบงานที่ 8 การเก็บข้อมูลภู มิปัญญาในท้องถิ่น
1.3. ใบงานที่ 9 การเก็บข้อมูลแหล่ งทรัพยากรและโบราณคดีใน
ท้องถิ่น
การฝึ กปฏิ บัติการ (นาเสนอผลงานของแต่ ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ ม)
1. ปฏิบัติการ ใบงานที่ 4 ใบงานที่ 8 - 9
(ออกพื้นที่ หมู่ ที่.... ตาบล..............)
2. ปฏิบัติการ ใบงานที่ 4 ใบงานที่ 8 – 9
(ออกพื้นที่ หมู่ ที่.... ตาบล.............)
สรุปการฝึ กอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่ น
1. สรุปและนาเสนอผลการปฏิบัติการใบงานที่ 4 ใบงานที่ 8 – 9
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มาตรฐาน
1. การฝึก อบรมปฏิบั ติการ สารวจและจัดทา
ฐานทรัพยากรท้ องถิ่น 9 ใบงาน
การจั ดฝึ กอบรม วันที่ 3

ตัวชี้วัด
การบรรยาย
1. ใบงานที่ 5 6 7 โดย เจ้าหน้าที่อพ.สธ.
1.1. ใบงานที่ 5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้ องถิ่น
1.2. ใบงานที่ 6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ใน
ท้องถิ่น
1.3. ใบงานที่ 7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่น ๆ
ในท้องถิ่น
การฝึ กอบรมปฏิ บัติการงานฐานทรัพยากรท้ องถิ่น 4 ทรัพยากร
1. ใบงานที่ 5 - 7 (ออกพื้นที่ หมู่ที่.... ตาบล.....................)
2. ใบงานที่ 5 - 7 (ออกพื้นที่ หมู่ที่.... ตาบล.....................)
สรุปการฝึ กอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่ น
สรุปและนาเสนอผลการปฏิบัติการใบงานที่ 5 - 7

1. การฝึก อบรมปฏิบั ติการ สารวจและจัดทา
ฐานทรัพยากรท้ องถิ่น 9 ใบงาน
การจั ดฝึ กอบรม วันที่ 4

การบรรยาย
1. การจัดการฐานข้อมูลทรั พยากรท้องถิ่น โดย เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.
2. การนาฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ การติดตามและประเมินผล
การฝึ กอบรมปฏิ บัติการ สารวจและจั ดทาฐานทรัพ ยากรท้องถิ่น
1. จัดทาทะเบียนพรรณไม้ในท้ องถิ่น ทะเบียนภูมิปัญ ญาในท้องถิ่น
2. จัดทาทะเบียนสั ตว์ในท้ องถิ่น ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น
3. รวบรวมข้อ มูล 9 ใบงาน บันทึกสู่ฐานข้อมูล ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น
สรุปการฝึก อบรมงานฐานทรัพ ยากรท้องถิ่น
1. สรุปการฝึกอบรมปฏิ บัติการสารวจและจัด ทาฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น
พิธีการ
พิธีปิด และมอบเกียรติบั ตร

