
ก 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

         ขอขอบคุณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ให้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตลอดจน
นายอนุพงส์ อินทปัญญา ที่ปรึกษาประสานงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นายมรกต วัชรมุสิก และ
นายพรพรหม ทองมีทิพย์  เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ที่ช่วยให้
ความรู้และค าแนะน าจนสามารถด าเนินโครงการได้ส าเร็จ  และผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์, โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม ที่ให้การอนุเคราะห์สถานที่ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โดยให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง    
 

ขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาต ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการทุกท่าน ที่
ให้ความช่วยเหลือแนะน าเป็นที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งยังสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวย
ความสะดวก และเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน   ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียน    
พัฒนาวิทยา ผู้จัดการโรงเรียน คณะครู นักเรียน นักการภารโรง และบุคลากรทุกท่านของโรงเรียนที่เป็น
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โรงเรียนพัฒนาวิทยา  ได้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และ
ร่วมสนองพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชด าริบาง
ประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชว่า “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ
นั้นควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและ
อนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอน การอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิด
อันตรายแก่ตนเอง ท าให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งเป็นผลเสียต่อประเทศในระยะยาว” โดยได้ด าเนินงาน    
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นักเรียน พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมได้อีกทางหนึ่งด้วย 

โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทาง 
แก่ผู้สนใจที่จะด าเนินการตามโครงการดังกล่าวต่อไปได้เป็นอย่างดี 
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