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สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 คณะ
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 

ความหลากหลาย
ชนิดพันธ์ุไม้และการ
กระจายตัวของไม้
เฉพาะถ่ินและนอก
ถ่ินในป่าชุมชน ตาม
เส้นทางประชาคม
เศรษฐกิ จอา เซี ยน 
น ค ร น า ย ก  –
ปราจีนบุรี-สระแก้ว 
 
( อ ยู่ภ าย ใ ต้ โค ร งกา ร 
“กา รเ ช่ือมโยงค วาม
หลากหลายของแหล่ง
ทรัพยากรท้องถิ่นตาม
เ ส้ น ท า ง อ า เ ซี ย น 
นครนายก ปราจีนบุ รี 
ส ร ะ แ ก้ ว :  ก ร ณี ก า ร
อนุ รัก ษ์ป่ า ชุมชนและ
การจัดการการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ” โดยมี ผศ.ดร.

      ผลการส ารวจพบว่าชนิดไม้ในป่า
ชุมชนทั้ง 3 พ้ืนที่มีความ
หลากหลายโดยส่วนใหญ่เป็นไม้เบิก
น าที่ข้ึนตามระบบนิเวศป่าข้ันสอง 
(secondary forest) โดยมีไม้ใหญ่
และไม้หนุ่มเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ของพ้ืนที่ป่า 2 ช้ันเรือนยอด เมื่อ
จ าแนกออกตามพ้ืนที่ป่าชุมชน
พบว่า โครงสร้างป่าชุมชนบ้านโนน
หินผึ้ง มีไม้หนุ่ม 154 ต้น 11 ชนิด 
ชนิดพันธ์ุไม้ที่มีดัชนีความส าคัญ
ได้แก่ ซี (Vatica odorata), 
เหมือดแอ (Memecylon 
pauciflorum), ยางเหียง 
(Dipterocarpus obtusifolius) มี
ค่าดัชนีความส าคัญร้อยละ 175.44, 
25.48 และ 18.50 ตามล าดับ ไม้
ใหญ่มี 848 ต้น 21 ชนิด ชนิดพันธ์ุ
ไม้ที่มีดัชนีความส าคัญ ได้แก่ ซี 

ดร.วิรงรอง 
ดวงใจ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

อรินทม์ งามนิยม เป็น
หัวหน้าโครงการ) 

(Vatica odorata), ก่อตาหมูหลวง 
(Castanopsis argyrophylla), 
มะพอก (Parinari anamensis) มี
ค่าดัชนีความส าคัญร้อยละ 100.69, 
28.34 และ 27.46 ตามล าดับ 
ป่าชุมชนบ้านท่าข่อย พบไม้หนุ่ม 
104 ต้นจาก 20 ชนิด ชนิดไม้ที่มี
ดัชนีความส า คัญได้แก่ เหมือดแอ 
(Memecylon pauciflorum), 
พะยูง (Dalbergia 
cochinchinensis), พะยอม 
(Shorea roxburghii) มีค่าดัชนี
ความส าคัญร้อยละ 71.68, 25.77, 
และ 25.12 ตามล าดับ ไม้ใหญ่มี 
773 ต้น 61 ชนิด ชนิดพันธ์ุไม้ที่มี
ดัชนีความส าคัญได้แก่ พะยอม 
(Shorea roxburghii), เหมือดแอ 
(Memecylon pauciflorum) 
หมีเหม็น (Litsea glutinosa) มีค่า
ดัชนีความส าคัญร้อยละ 56.26 , 
26.99 และ19.61 ตามล าดับ 
ป่าชุมชนบ้านพร้าว มีหญ้าท้ังหมด 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

146 กอ 2 ชนิด ได้แก่ หญ้าแฝก 
(Chrysopogon zizanioides) 
และ หญ้าเพ็ก (Vietnamosasa 
pusilla) ไม้หนุ่มมี 3 ต้น 2 ชนิด 
ชนิดพันธ์ุไม้ที่มีดัชนีความสาคัญ
ได้แก่ หว้าข้ีแพะ (Syzygium 
cumini) และ อ้อยช้าง (Lannea 
coromandelica) มีค่าดัชนี
ความส าคัญร้อยละ 65.29 และ 
34.72 ตามล าดับ ไม้ใหญ่มี 556 
ต้น 56 ชนิด ชนิดพันธ์ุไม้ที่มีดัชนี
ความส าคัญได้แก่ ประดู่ป่า 
(Pterocarpus macrocarpus), 
เต็ง (Shorea obtusa), มะกอก
เกลื้อน (Canarium subulatum) 
มีค่าดัชนีความส าคัญร้อยละ 
40.29, 38.25 และ 25.87 
ตามล าดับ  
ไม้หนุ่มในป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง
และป่าชุมชนบ้านท่าข่อยมีดัชนี
ความคล้ายคลึงกันมากท่ีสุด 
19.35% ไม้ใหญ่ในป่าชุมชนบ้านท่า
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ข่อยและป่าชุมชนบ้านพร้าวมีความ
คล้ายคลึงกันมากท่ีสุด 32.48 % 
ดัชนีความหลากหลายป่าชุมชนบ้าน
ท่าข่อยมีความหลากหลายมากที่สุด 
ไม้หนุ่มอยู่ในระดับ 2.41 และไม้
ใหญ่อยู่ในระดับ 3.05 

  รวม...1...โครงการ          

 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 คณะ
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 

ส า ร ว จ ค ว า ม
หลากหลายของชนิด
พั น ธ์ุ พื ช ส มุ น ไ พ ร 
แ ล ะ จั ด ท า  DNA 
barcode 
 
(อยู่ภายใต้โครงการ “การ
เช่ือมโยงความหลากหลาย
ของแหล่งทรัพยากร
ท้องถิ่นตามเส้นทาง
อาเซียน นครนายก 

     1. เพื่อจัดท าฐานข้อมูล
และคู่มือความ
หลากหลายความ
หลากหลายชนิดพันธุ์ไม้ 
การกระจายตัวของพันธุ์
ไม้เฉพาะถิ่นและไม้ใช้
สอย ความหลากหลาย
พันธุกรรมไม้และ
ความสัมพันธ์ทาง
วิวัฒนาการ และการใช้
ประโยชน์ผลผลิตจากป่า

ท าการส ารวจพ้ืนที่ป่าชุมชนทั้งสาม
จังหวัดโดยคัดเลือกป่าชุมชนที่มีการ
จัดการโดยชุมชน เช่น ใช้ประโยชน์
จากของป่า ใช้หาสมุนไพรต่างๆ 
โดยได้ป่าแต่ละพ้ืนที่คือ 
พ้ืนที่ 1 ป่าชุมชนบ้านพร้าว หมู่ที่ 1 
ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว 
พ้ืนที่ 2 ป่าชุมชนโนนหินผึ้ง ต.ดง
บัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 

ผศ ดร กัญจน์ 
ศิลป์ประสิทธ์ิ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ปราจีนบุรี สระแก้ว: กรณี
การอนุรักษ์ป่าชุมชนและ
การจัดการการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ” โดยมี ผศ.ดร.
อรินทม์ งามนิยม เป็น
หัวหน้าโครงการ) 

ชุมชนและรูปแบบการ
จัดการป่าชุมชน ตาม
เส้นทางอาเซียน 
นครนายก –ปราจีนบุรี- 
สระแก้ว (ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 33) 
2. เพื่อศึกษาศักยภาพ
ของทรัพยากรป่าไม้ของ
ป่าชุมชนตามเส้นทาง
อาเซียน นครนายก –
ปราจีนบุรี- สระแก้ว ใน
บูรณาการกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่าง
ยั่งยืนตามเส้นทาง
อาเซียน นครนายก –
ปราจีนบุรี- สระแก้ว 
3.เพื่อสนองพระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

พ้ืนที่ 3 ป่าชุมชนคลองโบด ต าบล
พรหมณี อ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก 
โดยทั้ ง  ส าม  พ้ืนที่ ท าก าร เก็ บ
ตัวอย่างพืชสมุนไพรและส ารวจการ
กระจายตัวพบว่า ชุมชนโนนหินผึ้ง
มีการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรมาก
ที่สุด จากน้ันท าการรวบรวมจัดเก็บ
ตัวอย่างเป็นรหัสโดยเทียบขนาด
และตัวอย่างจากแต่ละพ้ืนที่ส าหรับ
จัดท าฐานข้อมู ล พัน ธุกรรม พืช
สมุนไพร ในท้องถ่ินด้วย DNA 
Barcoding ต่อไป 

  รวม...1...โครงการ          
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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 คณะเภสัช
ศาสตร์ 

จัดท าฐานข้อมูลพืช
สมุนไพรในสวน
สมุนไพร  
 

      จัดท าข้อมูลเก่ียวกับพืชในสวน
สมุนไพร ช่ือวิทยาศาสตร์ ส่วนที่ใช้
เป็นยา และวิธีใช้ ประกอบกับ
สืบค้นข้อมูลการใช้ในท้องถ่ินจาก
การสัมภาษณ์หมอพ้ืนบ้าน เผยแพร่
ผ่านทางเวบไซต์ของคณะเภสัช
ศาสตร์ 

  

  รวม...1...โครงการ          

 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 โรงเรียนสาธิต
ศึกษา ฝ่าย
มัธยม คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

      โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน แบ่งออกเป็นงานย่อยๆ 
ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
1.1 งานส ารวจและจัดท าป้ายช่ือ
พรรณไม้ 
- นักเรียนช้ัน ป.4 – 6 มีการส ารวจ
และฝึกจัดท าป้ายช่ือพรรณไม้ ใน
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ช่ัวโมงเรียนวิชาเกษตร 
1.2 งานพิพิธภัณฑ์พรรณไม้ 
- จัดท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
จัดเก็บในห้องพิพิธภัณฑ์พรรณไม้ 
เพ่ือใช้ศึกษาและเป็นตัวอย่าง 
- จัดท ามุมหนังสือ เอกสาร เพ่ือการ
ค้นคว้า 
- รวบรวมผลงานนักเรียนที่เกี่ยวกับ
พฤกษศาสตร์แสดงในห้อง
พิพิธภัณฑ์พรรณไม้ 
1.3 งานรวบรวมพรรณไม้เข้ามา
ปลูกในโรงเรียน 
- ด าเนินการดูแล บ ารุงรักษา ใส่ปุ๋ย 
ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดสภาพโรงเรียนให้
สวยงามร่มร่ืน และร่วมกับโครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการให้
นักเรียนแต่ละระดับช้ันช่วยกันเก็บ
ขยะภายในบริเวณสวน
พฤกษศาสตร์และพ้ืนที่รอบๆ 
โรงเรียน 
1.4 งานศึกษาข้อมูลพรรณไม้ด้าน
ต่างๆ และเขียนรายงาน 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

- นักเรียนระดับประถมศึกษาตอน
ปลายมีการบันทึกสมุดบันทึกพรรณ
ไม้ในวิชาเกษตร 
1.5 งานน าสวนพฤกษศาสตร์สู่
กระบวนการเรียนการสอน 
ระดับปฐมวัย 
- การศึกษาพรรณไม้จะศึกษาใน
รูปแบบการบูรณาการในวิชา
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ เช่นการศึกษา
ส่วนต่างๆ ของพืช ได้แก่ ล าต้น 
ราก ใบ ดอก ผลและเมล็ด การ
ปลูกผักสวนครัว โดยใช้วิธีการเพาะ
เมล็ด การเพาะถ่ัวงอก การท าผ้า
มัดย้อมโดยใช้สีย้อมจากธรรมชาติ 
- กิจกรรมทัศนศึกษานาครูธานี
ศึกษาวิถีธรรมชาติ การปลูกข้าว 
เป็นกิจกรรมที่ท าให้เด็กๆ ใกล้ชิด
ธรรมชาติ 
- กิจกรรมรักษ์โลก โดยร่วมกับ
ผู้ปกครองอาสาในการจัดกิจกรรม
ให้แก่นักเรียนระดับช้ันเด็กเล็กน้ัน 
เพ่ือช่วยปลูกฝังให้นักเรียนได้
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ตระหนักในปัญหาทั้งด้านพลังงาน 
ธรรมชาติของโลกที่ก าลังเกิดข้ึน 
 
ระดับประถม มีการบูรณาการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่
กระบวนการเรียนการสอน ส าหรับ
การศึกษาข้อมูลพรรณไม้ด้านต่างๆ 
และเขียนรายงาน นักเรียนจะได้
ปฏิบัติในวิชาเกษตรเป็นแกนหลัก 
นอกจากน้ียังมีการบูรณาการในวิชา
ต่างๆ ได้แก่ 
- กลุ่มสาระภาษาไทย นักเรียน
ศึกษาพรรณไม้ที่มีช่ือปรากฏใน
หนังสือภาษาพาที และวรรณคดีล า
น า พรรณไม้ในวรรณคดีไทย 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์ โดยจะศึกษาพรรณ
ไม้ในเร่ืองที่เกี่ยวกับธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน การอยู่ร่วมกัน
ของมนุษย์กับธรรมชาติ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ป่าไม้พืชอาหาร พืชสมุนไพร โดย
จะเน้นให้นักเรียนรักต้นไม้ ครูจะ
สอนให้นักเรียนคิดวิธีการรักษา 
การดูแลต้นไม้และการอนุรักษ์อย่าง
ย่ังยืน 
- กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ ให้
นักเรียนได้ปฏิบัติ โดยใช้สวน
พฤกษศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ ในเร่ืองของงานปั้น งาน
ปะติด การวาดภาพต้นไม้ ดอกไม้ 
เปลือกไม้ การมัดย้อมผ้าโดยใช้สี
จากธรรมชาติ เป็นต้น 
- กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 
ในระดับประถมต้นมีการบูรณาการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 
การน าผักผลไม้มาเรียนรู้ปฏิบัติ
หน่วยการช่ัง การท าน้ าผลไม้ เช่น 
น้ ามะนาว และใช้เป็นสื่อในการ
เรียนเร่ืองการตวง ปริมาตร ส่วนใน
ระดับประถมปลายจะเรียนเร่ือง
การหาพ้ืนที่ การประมาณค่า 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เรขาคณิต หน่วยการวัด เช่น การ
ใช้ตลับเมตรวัดขนาดพ้ืนที่สวน 
ความสูงของต้นไม้ การหาพ้ืนที่ของ
ใบไม้ชนิดต่างๆ ศึกษาขนาด 
รูปปทรงของใบไม้ เป็นต้น 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
มีการใช้สวนพฤกษศาสตร์เป็นสื่อ
การเรียนรู้ ในหน่วยพืช 
ส่วนประกอบของพืช การคายน้ า 
การหายใจ การศึกษาลักษณะของ
ดอก โครงสร้างของดอก พืชใบเลี้ยง
คู่ ใบเลี้ยงเด่ียว 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้ศึกษาลักษณะทาง
กายภาพของเมล็ด การปลูกพืชผัก
สวนครัว การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
การขยายพันธ์ุพืชแบบอาศัยเพศ 
โดยใช้เมล็ด การขยายพันธ์ุพืชโดย
ใช้ส่วนเจริญของพืช เช่น หัว หน่อ 
เหง้า การตอนกิ่ง ปักกิ่งช า การปัก
ช าใบ การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ และ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

การศึกษาดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้
ประจ าตัวในสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
- หมวดคหกรรม มีการบูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตร์ โดยการร้อย
มาลัย ท าอุบะ การแปรรูป
ท าอาหารจากพืช 
- หมวดคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีการ
สืบค้นหาข้อมูลและภาพพืชที่
นักเรียนสนใจ เพ่ือน ามาเขียน
รายงานสมุดบันทึกพรรณไม้
ประจ าตัว 

1 โรงเรียนสาธิต
ศึกษา ฝ่าย
มัธยม คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน (ต่อ) 

      2. โครงการส่งเสริมนัก
พฤกษศาสตร์น้อย 
2.1 การรับสมัครนักพฤกษศาสตร์
น้อย เปิดโอกาสให้นักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการห้องละ 5 คน 
จ านวนระดับช้ันละ 4 ห้อง รวม
ทั้งหมด 40 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
เก่ียวกับการศึกษาหาข้อมูลพันธ์ุไม้ 
การท าพรรณไม้แห้ง การประดิษฐ์
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สิ่งของต่างๆ ที่เกิดมูลค่า และ
นวัตกรรมใหม่ๆ จากพืช 
2.2 คณะกรรมการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนน านักเรียน
ไปทัศนคึกษา ณ ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธ์ุพืช
เพาะเลี้ยง) อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 
และสวนลุงเล็ก เมื่อวันศุกร์ที่ 11 
มีนาคม พ.ศ.2559 โดยมีคณะ
อาจารย์จ านวน 12 คน นักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 20 คน และนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 20 คน เจ้าหน้าที่และ
คนงาน 4 คน รวมทั้งหมด 56 คน 
จากการประเมินโครงการส่งเสริม
นักพฤกษศาสตร์น้อยพบว่า 
- คณะอาจารย์ในงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และนักเรียน
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนัก
พฤกษศาสตร์น้อยได้เข้าร่วม
กิจกรรมครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

100 
- สถานที่จัดกิจกรรม วัน/เวลาท่ีจัด
กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในระดับมาก 
- ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมทั้ง 
4 กิจกรรม ได้แก่ การเพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือพืช ซึ่งแสดงข้ันตอนต้ังแต่
เร่ิมเพาะเลี้ยงพืชในห้องปลอดเช้ือ 
จนกระทั่งน าออกไปเพาะเลี้ยงด้าน
นอกใน โรงเรือนอนุบาลพืช และ
วิทยากรอธิบายเก่ียวกับสายพันธ์ุ
และการปลูก ดูแลกระบองเพชร 
และกิจกรรมในสวนลุงเล็ก ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจกิจกรรม
ต่างๆ ในระดับมากที่สุด 

  รวม...1...โครงการ          
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 คณะเภสัช
ศาสตร์ 

โ ค ร ง ก า รบ ริ ก า ร
วิชาการแก่สังคม 
กิจกรรม รวบรวม
พันธ์ุพืชสมุนไพร ที่
ใช้ในสาธารณสุขมูล
ฐานและสมุนไพรใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ 

   264,100 งบประมาณ
แผ่นดินประจ าปี 
2559 ในหมวด
เงินอุดหนุน
โครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน
ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  

ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
เก่ียวกับสมุนไพร
ส าหรับชุมชน และ
รวบรวมพันธ์ุพืช
สมุนไพรเพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนและ
งานวิจัย และเพ่ือ
สนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. การรวบรวมพันธ์ุพืชสมุนไพร 
     ได้รวบรวมพันธ์ุพืชสมุนไพรที่
ใช้ในชุมชน สมุนไพรที่ใช้ใน
สาธารณสุขมูลฐาน และสมุนไพรใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ และแจกจ่าย
พันธ์ุพืชสมุนไพรให้แก่ประชาชนใน
บริเวณสวนสมุนไพรตามท่ีร้องขอ 
2. การอบรม/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวกับการใช้สมุนไพร 
     มีการจัดอบรม 3 คร้ัง 
คร้ังที่ 1 กิจกรรมการอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูก
และแปรรูปสมุนไพร และสอนการ
ท าพิมเสนน้ าและยาดมจาก
สมุนไพร ให้แก่ผู้พิการ และ ผู้ดูแล
คนพิการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ใน
ชุมชน เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาคน
พิการ ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ 
จ.นครนายก มีผู้เข้าอบรมจ านวน 
32 คน ผู้เข้าร่วมอบรม มีความพึง
พอใจร้อยละ 100 และ มีการน า

- รศ.สุวรรณา 
วรรัตน์  
- รศ.วรพรรณ 
สิทธิถาวร  
- นางวัลลภา 
จิตตาชัย 
- นายกมล 
หมั่นดี 

ด าเนิน
โครงการ
จัดท าสวน
สมุนไพรบน
พ้ืนที่ 52 ไร่ 
ของ
ส านักงาน
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด
นครนายก 
โดยได้รับ
ความ
ร่วมมือจาก 
ส านักงาน
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด
นครนายก
และ
ส านักงาน
พัฒนาท่ีดิน
จังหวัด
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90 
คร้ังที่ 2 กิจกรรมการอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการใช้
สมุนไพร: การท าน้ ามันตะไคร้หอม
ไล่ยุง ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้สนใจใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงสวนสมุนไพรคณะ
เภสัชศาสตร์ บ้านคลองสามสิบ ต.
ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 
มีผู้เข้าอบรมจ านวน 22 คน 
ผู้เข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 99 และ มีการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85 
คร้ังที่ 3 กิจกรรมการอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการใช้
สมุนไพร: การใช้สมุนไพรเพ่ือการ
พ่ึงพาตนเอง ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านคลองสามสิบ และ 
โรงเรียนบ้านกลางคลองสามสิบ ต.
ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 
มีผู้เข้าอบรมจ านวน 58 คน 
ผู้เข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 98 และ มีการน าความรู้ไป

นครนายก 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90 
     นอกจากน้ีได้จัดท าสื่อเกี่ยวกับ
สมุนไพรยาหอมเพ่ือใช้ในการอบรม 
และ เอกสารเป็นหนังสือขนาดเล็ก
เร่ืองน้ ามันมะพร้าวตะไคร้หอม เพ่ือ
สรุปข้อมูลเก่ียวกับน้ ามันตะไคร้
หอมแจกให้ผู้เข้าอบรม 
3. จัดท าฐานข้อมูลพืชสมุนไพรใน
สวนสมุนไพร เผยแพร่ผ่านทางเวบ
ไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ 
     จัดท าข้อมูลเก่ียวกับพืชในสวน
สมุนไพร ช่ือวิทยาศาสตร์ ส่วนที่ใช้
เป็นยา และวิธีใช้ ประกอบกับ
สืบค้นข้อมูลการใช้ในท้องถ่ินจาก
การสัมภาษณ์หมอพ้ืนบ้าน 

2 วิทยาลัยโพธิ
วิชชาลัย 

โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการแก่สังคม สืบ
ส า น ง า น อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรพันธุกรรม
พืช 
จังหวัดตาก 

     1. เพ่ือสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้กับประชาชนและ
เยาวชนในพ้ืนที่ 
2. เพ่ือสนอง
พระราชด าริใน

พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 49 คน 
ผลการด าเนินงาน 
1. การส ารวจทรัพยากรพันธุกรรม
พืชในพ้ืนที่มีการบูรณาการร่วมกับ
งานวิจัยของคณาจารย์ที่ศึกษา

อ.ดร.ปนัดดา 
ลาภเกิน 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 
(อพ.สธ.-มศว) 

ความหลากหลายของพรรณไม้เพ่ือ
น าไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
และเป็นฐานข้อมูลการเรียนรู้แก่
นิสิต เยาวชน และประชาชนใน
พ้ืนที่ รวมถึงการเป็นฐานข้อมูล
พรรณไม้ให้แก่ป่าชุมชนบ้านแม่กื้
ดหลวง ท่ีมีทรัพยากรป่าไม้ท่ี
สมบูรณ์แต่ยังขาดข้อมูลและการ
ตรวจสอบทางวิชาการเร่ืองช่ือ
พรรณไม้ โดยข้อมูลที่ได้ส่วนหน่ึง
น าไปเผยแพร่ในหนังสือ ป่าชุมชน 
ป่าชุมชนบ้านแม่กื้ดหลวง 
2. จากการประชุม เร่ืองการส ารวจ
และการจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในเขตพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด
น้ัน มีโรงเรียน และ อบต./เทศบาล 
ตอบรับเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ 
อพ.สธ. โดยให้วิทยาลัยโพธิวิชชา
ลัยช่วยประสานงานและเป็นพ่ีเลี้ยง
ด้านวิชาการ 

3 ศูนย์วิทยา โครงการบริการ   306,860 259,401.7 งบประมาณเงิน 1.เพ่ือให้เยาวชน ระยะเวลาการด าเนินงาน   
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ศาสตรศึกษา 
คณะ
วิทยาศาสตร์ 

วิชาการแก่สังคม  
การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

5 แผ่นดิน จังหวัดสระแก้ว เห็น
ความส าคัญและทราบ 
แนวทางในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.เพ่ือให้บุคลากร
ทางการศึกษา จังหวัด
สระแก้ว เกิดความ
เข้าใจ และสามารถ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามแนวสะเต็ม ศึกษา 
3.เพ่ือปรับมโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนทาง
ฟิสิกส์ของบุคลากร
ทาง การศึกษา 
จังหวัดสระแก้ว 
4.เพ่ือให้บุคลากร
ทางการศึกษาและ
เยาวชนได้ฝึกทักษะ
และ เพ่ิมพูน
ประสบการณ์ด้าน

พฤศจิกายน 2558 – มีนาคม 2559 
สถานที่ด าเนินงาน โรงเรียนช่องกุ่ม
วิทยา จังหวัดสระแก้ว 
ผลการประเมินกิจกรรม 
คร้ังที่ 1 จัดอบรมทบทวนผลการ
ด าเนินงานและวางแผนการ
ด าเนินงานโรงเรียนสมาชิก 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เมื่อ
วันที่ 17-18 พ.ย. 58 ณ โรงเรียน
ช่องกุ่มวิทยา อ.วัฒนานคร 
จ.สระแก้ว โดยมีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 198 คน ครู 
จ านวน 14 คน 
ผลการประเมินการจัดกิจกรรม 
ดังน้ี 
ส าหรับนักเรียน 
1. ด้านผู้สอน พ่ีเลี้ยง ประจ า
ห้องเรียน ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.86 
อยู่ในระดับมากที่สุด 
2. ด้านเน้ือหา ความพึงพอใจเฉลี่ย 
4.89 อยู่ในระดับมากที่สุด 
3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ภาษาอังกฤษ 
5.เพ่ือส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนและ/หรือ
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
6.เพ่ือสืบสานโครงการ
ตามแนวพระราชด าริ
ในโครงการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) โดยฃการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้
จากสวนพฤกษศาสตร์
ในโรงเรียน ตามแผน
แม่บท ของ
มหาวิทยาลัย 

ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.86 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
4. ด้านคุณภาพของการจัดกิจกรรม 
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.86 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
5. ความพึงพอใจในภาพรวมของ
กิจกรรม ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.93 
อยู่ในระดับมากที่สุด 
ส าหรับคร ู
1. หลังเข้าอบรมครูมีความรู้ความ
เข้าใจในเน้ือหาที่อบรมมากข้ึน โดย
ก่อนอบรมมีความเข้าใจ 
อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 3.64 และหลังจากเข้า
อบรมมีความเข้าใจอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 
4.82 
2. ด้านคุณภาพ สามารถน าความรู้
และประโยชน์ที่จาการกิจกรรมไป
ประยุกต์ใช้กับการเรียน 
การสอนและชีวิตประจ าวันได้ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.82 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
3. ความพึงพอใจในภาพรวมของ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

กิจกรรม ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.91 
อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
คร้ังที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส าหรับครูผู้สอนและค่ายนัก
พฤกษศาสตร์น้อยเพ่ืองานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนส าหรับ
เยาวชน เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 
2559  
โดยมีครู จ านวน 16 คน 
ผลการประเมินการจัดกิจกรรม 
ดังน้ี 
1. หลังเข้าอบรมครูมีความรู้ความ
เข้าใจในเน้ือหาที่อบรมมากข้ึน โดย
ก่อนอบรมมีความเข้าใจ 
อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 3.00 และหลังจากเข้า
ร่วมอบรมมีความเข้าใจอยู่ที่
ค่าเฉลี่ย 4.75 
2. ด้านคุณภาพ สามารถน าความรู้
และประโยชน์ที่จาการกิจกรรมไป
ประยุกต์ใช้กับการเรียน 
การสอนและชีวิตประจ าวันได้ มี
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

คะแนนเฉลี่ย 4.88 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
3. ความพึงพอใจในภาพรวมของ
กิจกรรม ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.88 
อยู่ในระดับมากที่สุด 

4 คณะ
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 

โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
เคียงคู่ชุมชน 

      การอบรบเรื่องทรัพยากรชีวภาพ
และการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยืน มี
กิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การอบรมเร่ือง
ทรัพยากรชีวภาพและการใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน ณ โรงเรียน
วัฒนานคร อ. วัฒนานคร จ. 
สระแก้ว โดยกิจกรรมที่บูรณาการ
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มี
บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการ 
176 คน บุคคลภายนอก 516 คน 
ทั้งสิ้นรวม 692 คน  
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การปลูกต้นไม้
ริมคลองเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวต าบลหัน
ทราย อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 
มีบุคลากรและนิสิตเข้าร่วม
โครงการ 5 คน บุคคลภายนอก 95 

ดร.พนม สุทธิ
ศักด์ิโสภณ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

คน รวมทั้งสิ้น 100 คน  
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การอบรมและ
สร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
อนุบาลวัฒนานคร อ. วัฒนานคร จ. 
สระแก้ว มีบุคลากรและนิสิตเข้า
ร่วมโครงการ 5 คน บุคคลภายนอก 
120 คน รวมทั้งสิ้น 125 คน  
กิจกรรมย่อยที่ 1.4 การอบรมเร่ือง 
ทรัพยากรทรัพยากรชีวภาพและ
การใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน ณ 
โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ อ. 
องครักษ์ จ. นครนายก โดยบูรณา
การร่วมกับโครงการบริการวิชาการ
การบริหารจัดการขยะด้วยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน มีบุคลากรและ
นิสิตเข้าร่วมโครงการ 83 คน 
บุคคลภายนอก 1,032 คน รวม
ทั้งสิ้น 1,115 คน  

5 คณะ
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม
และการ

การประเมินความ
พร้อมของทรัพยากร
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
โดยเฉพาะพ้ืนที่

     1. เพ่ือส ารวจและ
ประเมินความพร้อม
ของทรัพยากร
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน

งานวิจัยในคร้ังน้ีท าการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้มาเยือน
แหล่งท่องเท่ียวต่างๆของจังหวัด
สระแก้วในช่วงเดือน กรกฎาคม – 

นางสาว 
อัญชัญ ตัฒฑ
เทศ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 

วัฒนธรรมตามชาย
ขอบจังหวัดสระแก้ว 
 
(อยู่ภายใต้โครงการ “การ
เช่ือมโยงความหลากหลาย
ของแหล่งทรัพยากร
ท้องถิ่นตามเส้นทาง
อาเซียน นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว: กรณี
การอนุรักษ์ป่าชุมชนและ
การจัดการการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ” โดยมี ผศ.ดร.
อรินทม์ งามนิยม เป็น
หัวหน้าโครงการ) 

จังหวัดสระแก้ว 
2. เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพวัฒนธรรมตาม
ชายของของชุมชน
ท้องถ่ินกับการจัดการ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ในจังหวัดสระแก้ว 
3. เพ่ือจัดกลุ่มเส้นทาง
ท่องเท่ียวเช่ือมโยง 
ตามประเภทและ
ศักยภาพของ
ทรัพยากรท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ 

กันยายน 2559 จ านวน 398 คน 
โดยมีความเห็นว่า ในภาพรวม
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท้ัง 10 
แห่ง ได้แก่ แบ่งเป็นอ าเภอวัฒนา
นคร ได้แก่ 1) เข่ือนพระปรง 
อ าเภอเมืองสระแก้ว ได้แก่ 2) 
อุทยานแห่งชาติปางสีดา 3) 
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อ าเภอตา
พระยา ได้แก่ 4) อุทยานแห่งชาติ
ตาพระยา 5) ละลุ อ าเภอเขา
ฉกรรจ์ ได้แก่ 6) เขาฉกรรจ์ 7) อ่าง
เก็บน้ าเขาสามสิบ อ าเภอคลองหาด 
ได้แก่ 8) ถ้ าเพชรโพธ์ิทอง 9) ถ้ าน้ า
เขาศิวะ อ าเภอวังน้ าเย็น ได้แก่ 10) 
น้ าตกเขาตะกรุบ จากการศึกษา
พบว่า ศักยภาพความพร้อมของ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัด
สระแก้ว อยู่ในระดับมากของ
จังหวัดสระแก้วมีความพร้อมในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวอยู่ในระดับ
มาก แต่อย่างไรก็ตามความพร้อม
ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ทางการท่องเที่ยวและการบริการ
ต่างๆยังมีความพร้อมไม่มากพอใน
การดึงดูดนักท่องเท่ียว และ
ตอบสนองนักท่องเท่ียวหรือผู้มา
เยือนให้ได้รับประสบการณ์
นันทนาการที่ดีและมีคุณภาพจาก
การมาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเที่ยว
น้ันๆ และจากการวิจัยในคร้ังน้ี 
ผู้วิจัยขอเสนอเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
นิเวศและแหล่งท่องเท่ียวเช่ือมโยง
ในจังหวัดสระแก้ว ดังน้ี 
เส้นทางท่องเท่ียวที่ 1 (อ าเภอ
วัฒนานคร) แหล่งท่องเท่ียวได้แก่ 
ปราสาทบ้านน้อย วัดนครธรรม 
ตลาดโรงเกลือ เข่ือนพระปรง 
เส้นทางท่องเท่ียวที่ 2 (อ าเภอเมือง
สระแก้ว) แหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ 
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อุทยาน
แห่งชาติปางสีดา 
เส้นทางท่องเท่ียวที่ 3 (อ าเภอตา
พระยา) แหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ ละลุ 
ปราสาทเขาโล้น อุทยานแห่งชาติ



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2559  สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 26 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ตาพระยา 
เส้นทางท่องเท่ียวที่ 4 (อ าเภอเขา
ฉกรรจ์) แหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ เขา
ฉกรรจ์ อ่างเก็บน้ าเขาสามสิบ กลุ่ม
จักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก 
เส้นทางท่องเท่ียวที่ 5 (อ าเภอคลอง
หาดและอ าเภอวังน้ าเย็น) แหล่ง
ท่องเท่ียว ได้แก่ ถ้ าเพชรโพธ์ิทอง 
ถ้ าน้ าเขาศิวะ น้ าตกเขาตระกรุบ 

6 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิ
โรฒ 

การจัดนิทรรศการ
ร่วมกับ อพ.สธ. 

      เข้าร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับ 
อพ.สธ. ในงานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวน
ดูทรัพย์สิ่งสินตน” ระหว่างวันที่ 
23-29 มีนาคม 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

  

  รวม...6...โครงการ          

 


