
 
 
 
 

ค ำนิยำมของค ำศพัทเ์ฉพำะ 
ที่นิยมใชใ้นกำรด ำเนินงำน

อพ.สธ. 
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ประมวลค ำนิยำมของศพัทแ์ละอกัษรยอ่ที่เก่ียวขอ้งใน อพ.สธ. 

 

1. หน่วยงำนที่ร่วมสนองพระรำชด ำริ 

  หมายถึงหน่วยงานท่ีขอเขา้ร่วมสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยท่ีมีการขอ

พระราชานุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของแต่ละหน่วยงานฯ ไดแ้ก่ 

 1. หน่วยงานราชการ  ไดแ้ก่ กระทรวง ส านักงานฯ กรม กองทพั จงัหวดัต่าง ๆ องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบล มหาวิทยาลยัของรฐั  

 2. หน่วยงานเอกชน ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเอกชน หน่วยงานเอกชน มลูนิธิ เป็นตน้ 

 

2. สมำชิกสวนพฤกษศำสตรโ์รงเรียน 

 หมายถึงสถาบนัการศึกษา ไดแ้ก่ โรงเรียน มหาวิทยาลยั ท่ีด าเนินการสมคัรสมาชิกโดยตรงมาท่ี 

อพ.สธ.  

องคป์ระกอบที่ 1 กำรจดัท ำป้ำยช่ือพรรณไม้  เป็นการเรียนรูก้ารก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา ส ารวจ

พรรณไมท้ าและติดป้ายรหสัประจ าตน้ บนัทึกภาพพรรณไมห้รือวาดภาพทางพฤกษศาสตร ์ตั้งช่ือหรือ

สอบถามขอ้มูลพรรณไม ้ท าป้ายช่ือพรรณไมช้ัว่คราว ท าผังแสดงต าแหน่งพรรณไม ้ศึกษาลกัษณะทาง

พฤกษศาสตร ์(ก.7-003) ท าตวัอยา่งพรรณไมเ้ปรียบเทียบขอ้มลูกบัเอกสาร เรียนรูช่ื้อท่ีเป็นสากล ท า

ทะเบียนพรรณไม ้(ก.7-005) ตรวจสอบความถูกตอ้งของทะเบียนพรรณไม ้และจดัท าป้ายช่ือพรรณไม้

สมบรูณ ์เพ่ือใหรู้จ้กั รูป้ระโยชน์ของพรรณไม ้

องคป์ระกอบที่ 2 กำรรวบรวมพรรณไม้เขำ้ปลูกในโรงเรียน เป็นการเรียนรูพื้ชพรรณ และ สภาพ

พ้ืนท่ี วิเคราะหพ้ื์นท่ี พิจารณาสุนทรียภาพพรรณไม ้ท าผงัภูมิทศัน์ จดัหาพรรณไม ้ปลูก ดูแลรกัษา และ

ออกแบบบนัทึกการเปล่ียนแปลง เพ่ือใหเ้ห็นคุณรูค้่า ของพืชพรรณ 

องคป์ระกอบที่ 3 กำรศึกษำขอ้มูลดำ้นต่ำงๆ เป็นการเรียนรูว้ิธีการวิเคราะหเ์บ้ืองตน้รูว้ิธีการจ าแนก 

รูค้วามต่าง รูค้วามหลายหลาก  

องคป์ระกอบที่ 4 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู ้เป็นการเรียนรูก้ารรวบรวมผลการเรียนรูว้ิเคราะห ์เรียบ

เรียงสาระ จดัระเบียบขอ้มูลสาระแต่ละดา้น จดัล าดบัสาระหรือกลุ่มสาระ เรียนรูรู้ปแบบการเขียน

รายงาน วิธีการรายงานผลในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่ือผลการเรียนรูอ้ยา่งเป็นระบบ  
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องคป์ระกอบที่ 5 กำรน ำไปใชป้ระโยชนท์ำงกำรศึกษำ เป็นการบูรณาการสู่การเรียนการสอนใน

กลุ่มสาระ และสาขาวิชาต่างๆ  การเผยแพร่องค์ความรู ้การสรา้ง การใช ้การดูแลรักษา และพัฒนา 

แหล่งเรียนรู ้เพ่ือการใชป้ระโยชน์องคค์วามรูใ้นวงกวา้ง 

ธรรมชำติแห่งชีวิต  เป็นการเรียนรูว้งจรชีวิตของชีวภาพน้ันๆ ไดข้อ้มูลการเปล่ียนแปลงและความ

แตกต่างดา้นรูปลกัษณ ์คุณสมบติั และพฤติกรรม แลว้น ามาเปรียบเทียบตนเองกบัชีวภาพรอบกายเพ่ือ

ประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต 

สรรพสิ่งลว้นพนัเก่ียว  เป็นการวิเคราะหอ์งคค์วามรูธ้รรมชาติของปัจจยัหลกั การเรียนรูธ้รรมชาติของ

ปัจจยัท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง การเรียนรูธ้รรมชาติของความพนัเก่ียวระหวา่งปัจจยั  การวิเคราะหส์มัพนัธภาพ

ระหวา่งปัจจยั  เพ่ือเขา้ใจดุลยภาพและความพนัเก่ียวของสรรพส่ิง 

ประโยชนแ์ทแ้ก่มหำชน  เป็นการเรียนรู ้การวิเคราะหศ์กัยภาพของปัจจยัศึกษา   จินตนาการเห็นคุณ 

สรรคส์รา้งวิธีการ  เพ่ือประโยชน์แทแ้ก่มหาชน 

ผันสู่วิถีใหม่ในฐำนไทย  เป็นการเรียนรูค้วามเป็นไทย วิถีไทย ภูมิปัญญาไทย ความเป็นชุมชน วิถี

ชุมชน ภูมิปัญญาชุมชน ความเป็นโรงเรียน วิถีโรงเรียน ภูมิปัญญาของโรงเรียน วิเคราะห ์ศกัยภาพบน

ฐานงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน จินตนาการจากศักยภาพท่ีเลือก สรรคส์ร้างส่ิงใหม่ วิถีใหม่โดยใช ้

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ก ากบั 

กำ้วสู่โลกกวำ้งอย่ำงมัน่ใจ  เป็นเรียนรูศ้ักยภาพ จากทรพัยากรและภูมิปัญญา  พฒันาต่อเน่ืองเป็น

ระบบดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตรเ์กิดนวตักรรมใหม่ มีความเป็นมาตรฐาน และการมีเครือขา่ย 

น ำสิ่งดีงำมสู่ตำโลก  เป็นการเรียนรูส่ิ้งดีงามท่ีไดจ้ากการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน บน

ฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เรียนรูก้ารแบ่งปันองค์ความรูแ้ละนวตักรรม สู่การยอมรับในระดับ

สากล 

 

เกียรตบิตัรงำนสวนพฤกษศำสตรโ์รงเรียน 

 ขัน้ท่ี 1 เป็นเกียรติบตัรขั้นตน้ เกียรติบตัรแห่งความมุ่งมัน่ อนุรกัษ์ สรรพส่ิง สรรพชีวิต ดว้ย

จิตส านึกของครูและเยาวชน 

 ขัน้ท่ี 2 เป็นเกียรติบัตรขั้นกลาง เกียรติบัตรแห่งการเขา้สู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรมสัง่

สอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

 ขัน้ท่ี 3 เป็นเกียรติบตัรขั้นสูง เกียรติบตัรแห่งการเป็นสถานศึกษาอบรมสัง่สอนเบ็ดเสร็จ บน

ฐานงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
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3. ตวัอกัษรยอ่ที่ใชใ้นกำรท ำแผนแม่บทและแผนปฏิบตังิำน อพ.สธ. 

 

ตวัอกัษรยอ่ ควำมหมำย 

F กรอบการด าเนินงาน 

F1 กรอบการเรียนรูท้รพัยากร 

F2 กรอบการใชป้ระโยชน์ทรพัยากร 

F3 กรอบการสรา้งจิตส านึกในการรกัทรพัยากร 

A กิจกรรม 

A1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร 

A2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 

A3 กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 

A4 กิจกรรมอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากร 

A5 กิจกรรมศูนยข์อ้มลูทรพัยากร 

A6 กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร 

A7 กิจกรรมสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์

ทรพัยากร 

A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์

ทรพัยากร 

 

ตวัอย่ำง F1A1 หมายถึงกรอบท่ี 1 กรอบการเรียนรูท้รพัยากร กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร 

 

4. ทรพัยำกร หมำยถึง 

1. ทรพัยากรชีวภาพ 

2. ทรพัยากรกายภาพ 

3. ทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา 
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5. ขอ้มูลเชิงพ้ืนที่จำก F1A1 – F1A3 ที่จะใชใ้น GIS ประกอบดว้ย 3 ส่วน เพื่อด ำเนินงำนใน 

F2A5 ไดแ้ก่ 

1. จุด (Point) ยกตัวอย่าง พิกัดต าแหน่งของทรัพยากรท่ีส ารวจพบในพ้ืนท่ีเป้าหมาย F1A1 และ 

F1A2/พิกดัต าแหน่งทรพัยากรท่ีปลกูรกัษาไว ้ในพ้ืนท่ีปลกูรกัษาทรพัยากร 

2. เสน้ (Line) ยกตวัอยา่ง เสน้ทางส ารวจทรพัยากร จากจุดเร่ิมตน้ ไปยงัจุดส้ินสุด 

3. รูปแปลง (Polygon) ยกตวัอย่าง ขอบเขต รูปแปลง ปกปักฯ แปลงปลูกรกัษาฯ จดัท าดว้ยโปรแกรม 

GIS และ print เป็นแผนท่ีรูปแปลงออกมารายงานผลได ้มีขนาดพ้ืนท่ีชดัเจน (ไร่-งาน-ตร.ว.)  

ขอ้มูลขา้งต้นจะถูกจัดท าเป็นฐานขอ้มูลในรูปแบบ GIS โดยบุคลากรจากแผนก/กอง/ฝ่าย 

ภายในหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ ท่ีมีพันธกิจเก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ายสารสนเทศ/ฝ่ายสารสนเทศ

ภูมิศาสตร ์/คณะภูมิศาสตร ์คณะ IT เป็นตน้ ซ่ึงในเบ้ืองตน้ขอ้มูลดงักล่าวสามารถจดัท าดว้ยโปรแกรม 

GIS ส าเร็จรูป  เช่น  ArcGIS, QGIS, Google Earth, Google My Map เป็นต้น  เพ่ื อเต รียมไว ้สู่ การ

ด าเนินงานในระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด ท่ีหน่วยงานควรตอ้งมีการจดัท าโครงการเฉพาะใน F2A5 ซ่ึงควรตอ้งมี 

platform เฉพาะท่ีจะมาจดัเก็บ ประมวลผลในรูปแบบ dashboard และน าเสนอขอ้มลูได ้

 

6. งำนประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำร อพ.สธ. (ในช่วงแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็) 

พ.ศ. 2565  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากร 

ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 6 และงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 30 ปี   

อพ.สธ.-ประโยชน์แทแ้ก่มหาชน ณ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ.นครศรีธรรมราช 

พ.ศ. 2566 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากร 

ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 7 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่จ.เชียงใหม่ 

พ.ศ. 2567 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากร 

ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 8 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 

พ.ศ. 2568  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : หวนดูทรพัยส่ิ์งสินตน 

  ณ มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้จ.เชียงใหม่ 

พ.ศ. 2569 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากร 

ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 9 ณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์จ.สงขลา 

พ.ศ. 2570  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น 

  ณ มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง จ.เชียงราย 




