
 
 
 
 

ใบสมัครเข้าร่วม  

“โครงการส่งเสรมิการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”  

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  ต าบลแม่เหียะ  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่   

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

ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล) .......................................................................ต าแหน่ง .................................................. 

หน่วยงาน/โรงเรียน........................................................................................................................................ 

ที่อยู่ .............................................................................................................................................................. 

โทรศัพท์ .............................................................................. โทรสาร ........................................................... 

E-mail ......................................................................................................................................................... 

มีความประสงคน์ าคณะเข้าชม/เรียนรู้ ในวันที่......................เดือน................. ........................พ.ศ.2563 

เวลา.........................-.................................น. จ านวนรวม...........................คน 

ระดบัชั้น / ช่วงอายุ ของผู้เข้าชม............................................................................................................... 

โดยมผีู้ติดต่อประสานงานชื่อ..................................................................โทร................... ......................... 
 

ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

****************************************************************************** 

*โปรดจัดท าหนังสือน าส่ง เรียน ผู้อ านวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์  
และแนบใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมรายชื่อ(ถ้ามี) ส่งมายังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยผ่านช่องทาง ดังนี ้
1. ทางโทรสาร  ที่หมายเลข 0 5311 4196 
 2. ทาง E-mail : edu.rpr@outlook.com 
 3. ทางไปรษณีย์   อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 334 หมู่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
 4. ส่งด้วยตัวเอง ณ อาคารส านกังาน 2 กลุ่มวชิาการและการเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ที่  
คุณขวัญภิรมย์ และ คุณอมรพรรณ  โทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๕๓๑๑ ๔๑9๕  

* หน่วยงาน/โรงเรียน ที่ส่งใบสมัครและได้รับการประสานงานก่อน จะได้รับสทิธิ์ 
คือ มีวิทยากรบรรยายให้แก่คณะ จ ากัดวันละ 2 คณะ (จองก่อนได้สทิธิ์ก่อน)   

** Download ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้เพิ่มเติมที่ QR Code  
 



 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563  
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

*************************************************************** 

1. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีก าหนดจัด “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ใน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ขึ้นระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ส าคัญ 3 ด้าน  คือ 1) องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 
และรัชกาลที่ 10 โครงการตามแนวพระราชด าริต่างๆ และโครงการหลวง  2) องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
3) องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของล้านนาท้ังพื้นราบและพื้นที่สูง และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้
นอกห้องเรียนและส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย  
 

2. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ เกษตรกร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ส่วนราชการและบุคลากร
ภาคเอกชน จ านวนรวม 50,000 คน 

 

3. ระยะเวลาร่วมโครงการ 
 ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 
  

4. รูปแบบการด าเนินงาน 
 4.1 “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” เป็นโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยไม่เสียค่าบัตรเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์  ส าหรับสถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงาน และกลุ่มหมู่คณะ  โดยคณะสามารถเข้าเรียนรู้เรื่อง
ศาสตร์พระราชา ณ หอค าหลวงและสวนองค์กรภาคี ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. และสามารถเข้าเรียนรู้ตามหัวข้อเรียนรู้รายเดือนได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และจัดท าหนังสือน าส่ง เรียน ผู้อ ำนวยกำรอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์  
โดยเนื้อหาให้ระบุ วันที่ เวลา จ านวนผู้เข้าเรียนรู้ ช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบประสานงานในวันมาเรียนรู้  พร้อมแนบรายช่ือทั้งคณะ (ถ้ามี)  

4.3 ส่งเอกสารทั้งหมดในข้อ 4.2 (หนังสือน าส่ง และ ใบสมัคร) มาตามช่องทาง ดังนี้ 
1) ทางโทรสาร  ทีห่มายเลข 0 5311 4196 
2) ทาง E-mail : edu.rpr@outlook.com 
3) ทางไปรษณีย์   อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 334 หมู่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
4) ส่งด้วยตัวเอง ณ อาคารส านักงาน 2 กลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

4.4 หลังจากที่ประสานงานและได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่แล้ว ในวันศึกษาดูงาน ให้ผู้ประสานงานของคณะติดต่อแจ้งช่ือ
หน่วยงาน/โรงเรียน ท่ีอาคารจ าหน่ายบัตร แล้วจึงเข้าศึกษาเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้   

ทั้งน้ี คณะสามารถเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ณ อาคารนิทรรศการ 2 และยังสามารถศึกษาเรียนรู้
ตามจุดเรียนรู้ต่างๆ และสามารถเที่ยวชมสถานที่อื่นๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย โดยไม่มีการจ ากัดเวลาในการ  
เข้าเรียนรู้แต่ละครั้ง (หากต้องการท ากิจกรรมและมีวิทยากรให้ความรู้ด้วย จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะ)   

 

เดือน กลุ่มนักเรียน กลุ่มเทศบาล / อบต. / ผู้ใหญ่ทั่วไป 
กรกฎาคม ความหลากหลายและสีสันของดอกไฮเดรนเยีย การดูแลสวนไม้ผล (องุ่น หม่อน มะม่วง ฯ) 
สิงหาคม ความหลากหลายของสายพันธ์ุปทุมมา การท าปุ๋ยหมักจากขยะทางการเกษตร  

(ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง / ปุ๋ยมลูไส้เดอืนดิน) 
กันยายน ความหลากหลายของไม้ดอกหอมของไทย การท าผลิตภณัฑ์ยาดมจากสมุนไพร 


