
การรักษามาตรฐาน อพ.สธ.

ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ฝ่ายสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร แผนกปฏิบัติการ

ข้อมูล  ณ  วันที่  13 เมษายน พ.ศ.2563
แก้ไข ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)





มาตรฐาน อพ.สธ.

มาตรฐาน อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

หมายถึง การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามเกณฑ์ที่มีการรับรองด้าน        

ปริมาณและด้านคุณภาพ จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ ที่รับรองกันทั่วไป เช่น เวลามาตรฐานที่กรีนิซ 

สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนดทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ 

เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม หนังสือนี้ยังไม่เข้ามาตรฐาน 

(พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554)

อพ.สธ. หมายถึง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



มาตรฐานที่ 1 ผู้บริหาร มีจิตส ำนึก รู้หน้ำที่ รู้เป้ำหมำย สนับสนุน ปกครองโดยธรรม

มาตรฐานที่ 2 ครู ใช้ทรัพยำกรเป็นสื่อน ำคุณธรรม จริยธรรม ในผู้เรียน เพียรค้นหำ

สรรสร้ำงวิธีกำรใหม่ๆ บนฐำนของจิตที่มีควำมเห็นชอบ ปฏิบัติงำนด้วยควำมผำสุก กลมเกลียว 

ประหยัดสุด ประโยชน์สูง กลมกลืนในงำน

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียน สัมผัส เรียนรู้ทรัพยำกรจนเกิดควำมรู้ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม 

เกิดมีกรุณำจิตต่อสรรพชีวิต สรรพสิ่ง ไม่คุกคำม ไม่ท ำร้ำย ท ำลำย ช่วยเหลือเกื้อหนุน มีธรรม 

มีปัญญำ จัดระเบียบของงำน จนเป็นระเบียบของใจ ไม่มีควำมก้ำวร้ำว เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

ปรำศจำกควำมหิว ปรำศจำกอบำย ปรำศจำกควำมคับแค้น

มาตรฐานที่ 4 สถานที่ สรรพสิ่ง สมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ชม เย่ียม สะอำด เป็นระเบียบทุกหน

แห่ง ในสถำนศึกษำ

มาตรฐานที่ 5 วิธีการ น ำทรัพยำกรมำบูรณำกำรโดยใช้ปรัชญำกำรสร้ำงนักอนุรักษ์ 

มีบรรยำกำศของงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐาน อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน



ความส าคัญ
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำช 

สุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้ด ำเนินงำนกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกร ในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน โดยมีสถำนศึกษำสมัครเป็นสมำชิกสวน

พฤกษศำสตร์โรงเรียน 

การสมัครสมาชิก 3 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำ ขั้นที่ 2

จัดเอกสำรประกอบกำรสมัคร และขั้นที่ 3 จัดส่งใบสมัคร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 – 2563 มีสมำชิกฯ 

จ ำนวน 5,048 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษำยน พ.ศ.2563)

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการด าเนินงาน สร้ำงพื้นฐำน ต่อยอดงำน เติมเต็มพัฒนำ 

โดยมีกำรจัดกำรฝึกอบรม ประชุมกลุ่ม สร้ำงควำมเข้ำใจในองค์ประกอบ สำระกำรเรียนรู้ในงำน

สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ท่ีศูนย์ประสำนงำน อพ.สธ. ทั่วประเทศ

ระบบการวัดและประเมินผล สมำชิกด ำเนินงำนให้มีควำมถูกต้องทำงวิชำกำร มีกำร  

สะสมงำน กำรวัดและประเมินผล ตำมแบบประเมินสถำนศึกษำ ตั้งคณะกรรมกำรเยี่ยมเยียน

พิจำรณำให้คะแนนตำมเกณฑ์มำตรฐำน เพื่อเข้ำรับพระรำชทำนตำมล ำดับบัตรรับรองคุณธรรม

ระบบการรักษามาตรฐาน อพ.สธ.ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน



ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 – 2562 รวมจ ำนวน 584 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกำยน พ.ศ.2562) 

โดยแบ่งเป็น

1.ป้ำยสนองพระรำชด ำริในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน จ ำนวน 359 แห่ง

2.เกียรติบัตรฯ ขั้นที่ 1 เกียรติบัตรแห่งควำมมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต 

ด้วยจิตส ำนึกของครูและเยำวชน จ ำนวน 203 แห่ง

3.เกียรติบัตรฯ ขั้นที่ 2 เกียรติบัตรแห่งกำรเข้ำสู่สถำนภำพ สถำนศึกษำ อบรมสั่งสอน   

เบ็ดเสร็จ บนฐำนงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน จ ำนวน  22 แห่ง

4.เกียรติบัตรฯ ขั้นที่ 3 เกียรติบัตรแห่งกำรเป็นสถำนอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐำนงำน    

สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน จ ำนวน - แห่ง

ระบบกำรรักษำมำตรฐำน อพ.สธ.ในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ได้แจ้งสมำชิกให้

ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดและประกำศสถำนภำพในกำรรักษำมำตรฐำน ซึ่งมีควำมส ำคัญในกำรจัดกำร

เรียนรู้ โดยใช้ทรัพยำกรเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีวิทยำกำร ปัญญำ คุณธรรม ผลงำน

ดี มีปริมำณและคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน ด ำเนินงำนอย่ำงเนื่องต่อ เผยแพร่ผลงำนเพื่อเป็น

แบบอย่ำงในกำรจัดกำรศึกษำ

สมาชิกได้ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานเข้ารับพระราชทาน



1.เพื่อรักษำผลงำนเชิงปริมำณและคุณภำพในกำรด ำเนินงำนอย่ำงเนื่องต่อ

2.เพื่อจัดกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน

3.เพื่อเผยแพร่ผลงำนที่ได้มำตรฐำน

4.เพื่อเป็นแบบอย่ำงในกำรจัดกำรศึกษำ

วัตถุประสงค์



1.สถานศึกษาเผยแพร่ Website banner งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

2.สถานศึกษา ส่งรายงานตามเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ. 

3.สถานศึกษา ส่งปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา

แผนภาพระบบการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2563

พิจารณาตัวชี้วัด  

ประกาศสถานภาพ

แจ้งด าเนินการ 

ส่งหนังสือจาก อพ.สธ. ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารสถานศึกษา

1. ประกาศผลการรักษามาตรฐาน

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

2. ดาวน์โหลดประกาศในเว็บไซต์ อพ.สธ. 

1.ประกาศผลการรักษามาตรฐาน

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ผลการรักษามาตรฐาน “ปรับลดล าดบับตัร”

(การรักษามาตรฐานให้เข้าสู่ระบบการวัด

และประเมินผลใหม่)

รักษามาตรฐาน ไม่ได้ รักษามาตรฐาน ได้ 

ประสานงาน



แจ้งด าเนินการ 

ส่งหนังสือจาก อพ.สธ. ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารสถานศึกษา

1.หนังสือน า เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด..............................................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.แผนภำพระบบกำรรักษำมำตรฐำน อพ.สธ. ในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

2.ตัวชี้วัดและตำรำงปฏิบตัิงำนกำรรกัษำมำตรฐำน อพ.สธ. ในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

3.แบบตอบรบักำรรักษำมำตรฐำน อพ.สธ. ในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน

4.รำยชื่อสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ที่ได้รับพระรำชทำน

2.หนังสือน า เรียน ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ......................................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.แผนภำพระบบกำรรักษำมำตรฐำน อพ.สธ. ในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

2.ตัวชี้วัดและตำรำงปฏิบตัิงำนกำรรักษำมำตรฐำน อพ.สธ. ในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

3.แบบตอบรบักำรรักษำมำตรฐำน อพ.สธ. ในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน

ประสานงาน



เอกสารหมายเลข 1
แผนภาพระบบการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. 

ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ตัวอย่างเอกสารแนบหนังสือแจ้งด าเนินการ



เอกสารหมายเลข 2
ตัวชี้วัดและตารางปฏิบัติงานการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. 

ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เอกสารหมายเลข 1
แผนภาพระบบการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. 

ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ตัวอย่างเอกสารแนบหนังสือแจ้งด าเนินการ

แก้ไข



เอกสารหมายเลข 2
ตัวชี้วัดและตารางปฏิบัติงานการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. 

ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ตารางปฏิบัติงานแก้ไขแล้ว



เอกสารหมายเลข 2
ตัวชี้วัดและตารางปฏิบัติงานการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. 

ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ตารางปฏิบัติงานแก้ไขแล้ว



ตัวอย่างเอกสารแนบหนังสือแจ้งด าเนินการ

เอกสารหมายเลข 4
รายชื่อสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ที่ได้รับพระราชทาน

เอกสารหมายเลข 3
แบบตอบรับการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. 

ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน



พิจารณาตัวชี้วัด  
1.สถานศึกษาเผยแพร่ Website banner งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

2.สถานศึกษา ส่งรายงานตามเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ. 

3.สถานศึกษา ส่งปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
(2) ตัวชี้วัด
1.สถานศึกษาเผยแพร่ Website banner งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

1) แบ่งปันควำมดีงำมในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

วิธีกำรและปัจจัยในกำรด ำเนินงำนสู่ควำมส ำเร็จ ได้เข้ำรับพระรำชทำน

2) ภำพกำรด ำเนินงำน และกำรเรียนรู้

3) ตำรำงสะสมงำน

4) สื่อน ำเสนอตำมแบบประเมินสถำนศึกษำ

5) อื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม

2.สถานศึกษาส่งรายงานตามเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ. 
1) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ

2) รำยงำนผลกำรศึกษำพืชศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ   

3) รำยงำนผลกำรศึกษำ 3 สำระกำรเรียนรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ (รำยงำนผลกำรศึกษำธรรมชำติแห่งชีวิต,

รำยงำนผลกำรศึกษำสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และรำยงำนผลกำรศึกษำประโยชน์แท้แก่มหำชน)

4) รำยงำนผลกำรส ำรวจและจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 

3.สถานศึกษาส่งปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา

1) ปรับปรุงฐำนข้อมูลสถำนศึกษำของสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนประจ ำปีกำรศึกษำ



แบ่งปันความดีงาม งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบ่งปันความดีงาม : http://www.rspg.or.th/botanical_school/neo_sbg/index.html 

1.สถานศึกษาเผยแพร่ Website banner งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1) แบ่งปันควำมดีงำมในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน



1.สถานศึกษาเผยแพร่ Website banner งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

2) ภำพกำรด ำเนินงำน และกำรเรียนรู้



ตัวอย่างตารางสะสมงาน ของสมาชกิสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตารางสะสมงาน : http://www.rspg.or.th/botanical_school/neo_sbg/index.html 

1. สถานศึกษาเผยแพร่ Website banner งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

3) ตำรำงสะสมงำน



ค าอธิบายตารางสะสมงาน

ของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตารางสะสมงาน : http://www.rspg.or.th/botanical_school/neo_sbg/index.html 



1.สถานศึกษาเผยแพร่ Website banner งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

4) สื่อน ำเสนอตำมแบบประเมินสถำนศึกษำ

1.สถานศึกษาเผยแพร่ Website banner งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
5) อื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม



สถานศึกษามีความพร้อม

- จัดท าเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

- จัดท า Website banner งานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนเช่ือมโยง Website banner กับเว็บไซต์

หลักของต้นสังกัด

1.ส านักงาน สพฐ. (http://data.bopp-obec.info/emis)

2.กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (www.bpp32.com)

3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เทศบาล     - องค์การบริหารส่วนจังหวัด

4.ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

5.ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

6.มหาวิทยาลัย https://www.spu.ac.th/directory/school

1.เว็บไซต์ที่มีค่าบริการ

1.1 การเช่า host

1.2 การลงทะเบียน Domain

http://www. …..ac.th

2.เว็บไซต์ที่ไม่มีค่าบริการ

จัดท าใน sites.google.com

เว็บไซต์ของสถานศึกษา

เว็บไซต์โดยต้นสังกัด เว็บไซต์โดยสถานศึกษา

หน่วยงานต้นสังกัดจัดท า Website bannerงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนลงในเว็บไซต์ของสถานศึกษา

แผนภาพสรุปเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1.สถานศึกษาเผยแพร่ Website banner งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน



ประมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูล อย่างน้อย 1 GB

คุณสมบัติของเว็บไซต์หลัก สถานศึกษา

ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1. สถานศึกษาเผยแพร่ Website banner งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1.1 แบ่งปันความดีงาม                                    จ ำนวน 100 MB ต่อ 1 ไฟล์

1.2 ภาพการด าเนินงานและการเรียนรู้                  จ ำนวน 250 MB   (1 ภำพไม่ควรเกิน 2 MB)

1.3 ตารางสะสมงาน                                       จ ำนวน 10  MB ต่อ 1 ไฟล์

1.4 สื่อน าเสนอตามแบบประเมิน                         จ ำนวน 140 MB ต่อ 1 ไฟล์

1.5 หัวข้อประกอบ อื่นๆ ตามความเหมาะสม)         จ ำนวน 500 MB

รวมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 1000 MB หรือโดยประมาณ 1 GB

หมายเหตุ : หาก โรงเรียนมีพ้ืนที่จัดเก็บมากกว่าที่ก าหนดสามารถน าผลงาน ขึ้นได้มากกว่า 1 ปีการศึกษา



Banner   สัญลักษณ์ อพ.สธ. (ดาวน์โหลด file จากเว็บไซต์ อพ.สธ.)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 

ข้อแนะน า :  1.ไม่น าพระฉายาลักษณ์หรือภาพถ่ายบุคคล มาใส่ในหน้า Website banner

2.จัดวาง Website banner อยู่ในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดและเหมาะสม

3.ออกแบบ หน้าเว็บไซต์หลัก

- ให้มีข้อความและหัวข้อตามรูปแบบ 

- ให้ใช้สัญลักษณ์ อพ.สธ. (ดาวน์โหลด file จากเว็บไซต์ อพ.สธ.) และจัดวางเหมาะสมชัดเจน

- ให้จัดสัดส่วนและรูปแบบที่เหมาะสม เช่น ตัวอักษร สี พ้ืนหลัง เป็นต้น

รูปแบบการจัดท าหน้าเว็บไซต์หลกัของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

จัดท า Banner น าไป

แสดงที่หน้าหลักของ

เว็บไซต์สถานศึกษา

1.สถานศึกษาจัดท า Website banner งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1) แบ่งปันความดีงามในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน             

วิธีการและปัจจัยในการด าเนินงานสู่ความส าเร็จ จึงได้เข้ารับพระราชทาน

2) ภาพการด าเนินงาน และการเรียนรู้

3) ตารางสะสมงาน

4) สื่อน าเสนอตามแบบประเมนิสถานศึกษา

5) หัวข้อประกอบ อื่นๆ ตามความเหมาะสม

หน้าเว็บไซต์หลักของ

งานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนเชื่อมโยงจาก 

Banner



หน้าเว็บไซต์ (Website banner)
1.ร่างหน้าเว็บไซต์โดยมีข้อมูลตามรูปแบบ

2.ตกแต่งเว็บไซต์ 

1.เชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ (Website 

banner) กับเว็บไซต์สถานศึกษา

2.เชื่อมโยงหัวข้อ (Topic) กับหน้า

Website banner

3.น าข้อมูลลงในเว็บไซต์โดยให้มี

ผู้ดูแลการอัพโหลดข้อมูลขึ้นเว็บไซต์

4.งานที่จะน าขึ้นเว็บไซต์ต้องมีการ     

ตรวจสอบโดย คณะกรรมการงานสวน   

พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

กระบวนการจัดท า Website banner

และหัวข้อแสดงในเว็บไซต์สถานศึกษา

หัวข้อ (Topic)
1.รวบรวมผลงาน 

2.คัดเลือกสาระส าคัญ จัดเป็นหมวดหมู่

3.สรุปเรียบเรียง

4.รายงานผลจัดท าเป็นเอกสารรูปแบบ PDF File

5.ภาพการด าเนินงานเอกสารรูปแบบ JPG File

ความละเอียดภาพ 640x480 Pixels

แนวทางการท าหนา้เว็บไซต์และหัวข้อ การเผยแพร่



2.สถานศึกษาส่งรายงานตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ. 

1) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ

2) รำยงำนผลกำรศึกษำพืชศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ   

3) รำยงำนผลกำรศึกษำ 3 สำระกำรเรียนรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ

(รำยงำนผลกำรศึกษำธรรมชำติแห่งชีวิต, รำยงำนผลกำรศึกษำสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว 

และรำยงำนผลกำรศึกษำประโยชน์แท้แก่มหำชน)

4) รำยงำนผลกำรส ำรวจและจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ประจ ำปีกำรศึกษำ



รูปแบบเล่มรายงาน สามารถดาวน์โหลด
http://www.rspg.or.th/botanical_school/instruction_2560/index.html

รายงานฯ จะต้องแสดงหลักฐาน หัวข้อการบริหารและจัดการ ตั้งแต่ข้อ 1.1-1.6

1.1 โรงเรียน และชุมชนมีสวนรวมในงำนสวนพฤกษศำสตรโรงเรียน 

1.2 แตงตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตรโรงเรียน

1.3 วำงแผนกำรบริหำรและแผนกำรจัดกำรเรียนรู

1.4 ด ำเนินงำนตำมแผน

1.5 สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

1.6 วิเครำะห์ผลและปรับปรุงพัฒนำงำน

ส่งรายงานเอกสารรูปแบบ PDF File (1 ไฟล์/เล่ม)

2.สถานศึกษา ส่งรายงานตามเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ. 

1) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ



รูปแบบเล่มรายงาน สามารถดาวน์โหลด

http://www.rspg.or.th/botanical_school/instruction_2560/index.html

สถานศึกษาที่มีพืชศึกษา 2 ชนิด ให้จัดท ารายงานชนิดละ 1 เล่ม

ส่งรายงานเอกสารรูปแบบ PDF File (1 ไฟล์/เล่ม)

2.สถานศึกษาส่งรายงานตามเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ. 

2) รำยงำนผลกำรศึกษำพืชศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ



รูปแบบเล่มรายงาน สามารถดาวน์โหลด

http://www.rspg.or.th/botanical_school/instruction_2560/index.html

รายงานผลการศึกษา 3 สาระ การเรียนรู้

(สถำนศึกษำที่มีพืชศึกษำมำกกว่ำ 1 ชนิด ให้จัดท ำรำยงำนชนิดละ 1 เล่ม)

รำยงำนผลกำรศึกษำธรรมชำติแห่งชีวิต 

รำยงำนผลกำรศึกษำสรรพสิ่งล้วนพันเกีย่ว 

รำยงำนผลกำรศึกษำประโยชน์แท้แก่มหำชน

ส่งรายงานเอกสารรูปแบบ PDF File (1 ไฟล์/เล่ม)  

2.สถานศึกษาส่งรายงานตามเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ. 

3) รำยงำนผลกำรศึกษำ 3 สำระกำรเรียนรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 



รูปแบบเล่มรายงาน สามารถดาวน์โหลด      

http://www.rspg.or.th/domestic/index.html

รายงาน 1 เล่ม / ต าบล 

ส่งรายงานเอกสารรูปแบบ PDF File (1 ไฟล์/เล่ม)  

2.สถานศึกษาส่งรายงานตามเกณฑ์มาตรฐาน อพ.สธ. 
4) รำยงำนกำรผลส ำรวจและจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น



http://www.rspg.or.th/botanical_school/neo_sbg/index.html 

ส่งผ่าน QR code ปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษา ภายในปีการศึกษา 

QR code ปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษา

3.สถานศึกษาส่งปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา

1) ปรับปรุงฐำนข้อมูลสถำนศึกษำของสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

ประจ ำปีกำรศึกษำโดยเข้าไปบันทึกข้อมูลที่



ประกาศสถานภาพ

1. ประกาศผลการรักษามาตรฐาน

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

2.ดาวน์โหลดประกาศในเว็บไซต์ อพ.สธ. 

1.ประกาศผลการรักษามาตรฐาน

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ผลการรักษามาตรฐาน “ปรับลดล าดับบัตร”

(การรักษามาตรฐานให้เข้าสู่ระบบการวัดและประเมินผลใหม่)

รักษามาตรฐาน ไม่ได้ 

รักษามาตรฐาน ได้ 



1.หนังสือน า เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด....................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.รำยชื่อสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  จังหวัด.....................ประจ ำปี ........

2.หนังสือน า เรียน ผู้อ านวยการสถานศึกษา.................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.ประกำศผลกำรรักษำมำตรฐำน อพ.สธ. ในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

1.ประกาศผลการรักษามาตรฐาน

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

2.ดาวน์โหลดใบประกาศในเว็บไซต์ อพ.สธ. 

รักษามาตรฐาน ได้ 



1.หนังสือน า เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด....................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.รำยชื่อสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  จังหวัด.....................ประจ ำปี ........

ตัวอย่างเอกสารแนบหนงัสือประกาศผล



2.หนังสือน า เรียน ผู้อ านวยการสถานศึกษา.................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ประกำศผลกำรรักษำมำตรฐำน อพ.สธ. ในงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

ตัวอย่างเอกสารแนบหนงัสือประกาศผล

ดาวน์โหลดประกาศผลการรักษามาตรฐาน : http://www.rspg.or.th/botanical_school/neo_sbg/index.html 



1. หนังสือน า เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด....................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.รำยชื่อสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  จังหวัด................ประจ ำปี ........

หมำยเหตุ : ฉบับเดียวกับฉบับที่รักษำมำตรฐำนได้

2. หนังสือน า เรียน ผู้อ านวยการสถานศึกษา....................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.แผนภำพระบบกำรวัดและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

1.ประกาศผลการรักษามาตรฐาน  

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ผลการรักษามาตรฐาน “ปรับลดล าดับบัตร”

การรักษามาตรฐานให้เข้าสูร่ะบบการวัด และประเมินผลใหม่

รักษามาตรฐานไม่ได้ 







ล าดับ รายการ ระยะเวลา (เดือน)

1 ประสานงาน

แจ้งด าเนินการ ส่งหนังสือจาก อพ.สธ. 

- ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

- ถึงสถานศึกษา

ติดตามการส่ง-รับ กรกฎาคม - สิงหาคม 2563

หนังสือออก 15 กรกฎาคม 2563

หนังสือออก 15 กรกฎาคม 2563

2 พิจารณาตัวชี้วัด

ข้อที่ 1 เผยแพร่ Website banner สถานศึกษาจัดท า 

Website banner และน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
1 สิงหาคม 2563 – 30 เมษายน 2564

ข้อที่ 2 ส่งรายงาน ปีการศึกษา 2564 ภายใน 1 มิถุนายน 2565

ข้อที่ 3 ส่งปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษา โดยอัปโหลด

ไฟล์บนเว็บไซต์ อพ.สธ. ปีการศึกษา 2564

ภายใน 30 มิถุนายน 2564

(ปรับปรุงฐานข้อมูลฯปี 2563 ภายใน 31 สิงหาคม 2563) 

หมายเหตุ

- ส่งแบบตอบรับการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. ภายใน 30 มิถุนายน 2565

- อพ.สธ. ตรวจสอบข้อมูลการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. 30 มิถุนายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565

3 ประกาศสถานภาพการรักษามาตรฐาน อพ.สธ. 30 กันยายน 2565

ตารางปฏิบัติงาน (Work Schedule) 

การรักษามาตรฐาน อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564



ล าดับ รายการ ระยะเวลา (เดือน)

1 ประสานงาน แจ้งด าเนินการ ส่งหนังสือจาก 

อพ.สธ. 

- ถึงสถานศึกษา 

1.สมาชิกรับพระราชทาน จ านวน 584 ฉบับ   

(หนังสือออกร่วมกับการรักษามาตรฐาน)

2.สมาชิกทั่วไป จ านวน 4,450 ฉบับ

ติดตามการส่ง-รับ กรกฎาคม - สิงหาคม 2563

หนังสือออก 15 กรกฎาคม 2563

หนังสือออก 17 กรกฎาคม 2563

2 ส่งปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษา 

โดยอัปโหลดไฟล์บนเว็บไซต์ อพ.สธ.

- ปีการศึกษา 2563 ภายใน 31 สิงหาคม 2563

ตารางปฏิบัติงาน (Work Schedule) 

การปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษาของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 

ประจ าปีการศึกษา 2563




