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แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
 เชิงรุก       ประจ า 
รหัสโครงการ U4-4.1-P1  

1. ยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมสนบัสนุน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กลยุทธ์ที ่   

4.4.1 มีนโยบายและแผนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งสนบัสนุนและส่งเสริมการจัดกรรมและเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.3.1 ก าหนดนโยบายและแผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีส่วนร่วม 

4.3.2 สร้างเครือข่ายดา้นการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

3. โครงการ   ตามแผน  เพิ่มเติม 
    ชื่อโครงการ  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๙ ใบงาน 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการหน่วยงาน   นายตรีชา  เพ็ชรดี ส านักพัฒนานักศึกษา 
5. หลักการและเหตุผล 

ตามที่มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุได้ร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยไดจ้ัดท าแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 
30 กันยายน พ.ศ. 2569) และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงสืบสานพระ
ราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยจึงมแีนวคิดการท างานท่ี
เชื่อมต่อจากโครงการที่ได้เสนอไปก่อนหน้าน้ี โดยมองว่าการท างานที่เช่ือมต่อจะก่อให้เกิดความยั่งยืนและสร้างให้ชุมชนพื้นที่น้ัน
มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ และในขณะเดียวกันก็ยังเปน็การสร้างกระบวนการท างานท่ีมุง่เน้นให้ทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสรา้งชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ โดยพื้นที่ในการด าเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีความ
สะดวกในการเข้าไปด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเนื่องเนื่องจากอยู่ในบริเวณรอบๆพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นพ้ืนท่ีที่ช่วยพัฒนา
อาจารย์และนักศึกษาได้มโีอกาสเข้าไปท ากิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชนจากพ้ืนท่ีจริงได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในชุมชนรอบมหาวิทยาลยัมี
ของดีมากมายแตส่ิ่งที่ข้ึนช่ือและสร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา มีองค์ความรู้ภมูิปัญญาในท้องถิ่นก าลังสูญหายไปกับผู้รู้
คนรุ่นก่อนๆ เป็นจ านวนมาก ดังนัน้มหาวิทยาลยัจึงมีความต้องการสบืสานอนุรักษ์ทรัพยากรในด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และพัฒนาศกัยภาพให้มีความยั่งยนื เพื่อสนองพระราชด าริเข้าร่วมจดันิทรรศการ ในโครงการอนรุักษพ์ันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
6. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)     
2.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานตามนโยบาย แนวทาง เป้าหมายของ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.) แก่หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา    
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7. ขอบเขต 
   7.1  กลุ่มเป้าหมาย  
 คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต ภาคีเครือข่ายในเขตพ้ืนท่ีการปกครององค์การบริหารส่วนต าบลหมื่นไวย 
และ ต าบลพุดซา  จ านวน  30 คน 

     7.2  พ้ืนที่เป้าหมาย  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

8. กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน    
8.1 กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๙ ใบงาน 

 

 
รายละเอียดกิจกรรมและสถานที่ 

ระยะเวลา 
ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๙ ใบงาน 
 

วันแรก  การบรรยายแนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตาม อพ.สธ 
- บรรยาย “แนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตาม อพ.สธ” 
- บรรยาย  ใบงาน ที่ 1-3   :  ใบงานท่ี1 การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น
,ใบงานท่ี 2 การเก็บข้อมูลประกอบอาชีพในท้องถิ่น , ใบงานท่ี 3  การเก็บ
ข้อมูลด้านทรัพยากรในท้องถิ่น 
- บรรยายใบงาน ที่ 4 8 9 : ใบงานท่ี 4 การเก็บข้อมลูประวัติหมู่บา้น 
ชุมชน วิถีชุมชน,ใบงานท่ี 8 การเก็บข้อมูลภูมิปญัญาท้องถิ่น, ใบงานท่ี 9 
การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น 
 

            

วันแรกที่ 2 การปฏิบัติการตามใบงานการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตาม อพ.สธ 
- บรรยาย “บรรยาย ใบงาน ที่ 5 6 7  :  ใบงานท่ี 5 การเก็บข้อมูลการใช้
ประโยชน์พืชในท้องถิ่น ,ใบงานท่ี 6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชนส์ตัว์ใน
ท้องถิ่น, ใบงานท่ี 7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืนๆในท้องถิ่น 
 

            

วันแรกที่ 3 การปฏิบัติการตามใบงานการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตาม อพ.สธ 
- บรรยาย “การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น” 
- บรรยาย “การจัดท าทะเบยีนพรรณไม้ในท้องถิ่น ทะเบียนภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ทะเบียนสัตว์ในท้องถิ่น ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ” 
- ปฏิบัติการ “การรวบรวมข้อมลู 9 ใบงาน บันทึกสู่ฐานข้อมูลฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 

            

 
 
 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 
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  ปีการศึกษา 2564 
 วัน/เดือน/ปี   

10. ผลผลิต (Output)  และ ผลลัพธ์ (Outcome) และประโยชน์ที่ได้รับ 
 10.1 ผลผลิต (output) 

10.1.1 คณาจารย์นักศึกษามคีวามรู้ ควมเข้าใจ การเก็บรวบรวมทรพัยากรท้องถิ่น 
10.1.2 ได้องค์ความรู้ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
10.1.3 มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
10.1.4 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 3.51 ข้ึนไป 

10.2 ผลลัพธ์ (outcome) และประโยชน์ที่ได้รับ 
  10.2.1 มหาวิทยาลยัได้ร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)   
  10.2.2 มหาวิทยาลยัมีการด าเนินงานรวมกันกับชุมชมในพ้ืนท่ีในการด าเนินงานรวบรวมข้อมลูฐานทรพัยากร
ท้องถิ่น  
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

   13.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 13.2 วิธีการประเมินผล 13.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมิน 
-ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่
ในระดับ 3.51 ข้ึนไป 

- การตอบแบบประเมินจากความพึงพอใจผู้
ที่เข้าร่วมโครงการ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

- จ านวนผู้ที่เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 80 - การลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการ - บันทึกการลงทะเบียน 

 
12. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา,แผนกลยุทธ์ มว, และสภาวิชาชีพ 
     12.1 ตัวบ่งชี้ สกอ.  

  องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

            ตัวบ่งช้ีที่  U4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     12.2 ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ มว.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนบัสนุน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
กลยุทธ์  4.1.1 มีนโยบายและแผนงานด้านศลิปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นซึ่งสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกรรมและ

เผยแพรศ่ิลปะและวัฒนธรรม 
4.3.1 ก าหนดนโยบายและแผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดกิจกร 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม 
  4.3.2 สร้างเครือข่ายดา้นการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

     12.3 ตัวบ่งชี้สภาวิชาชีพ (ถ้ามี)   - 
13. ทรัพยากรที่ต้องใช้ 
 งบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการ 

14. ความเสี่ยงของโครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด   
แนวทางแก้ไข – ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อออนไลน ์

15. การปรับปรุงโครงการจากข้อเสนอแนะครั้งท่ีผ่านมา     
 - ก าหนดสถานท่ี วันเวลาชัดเจน 

16. งบประมาณ (ตามประกาศเกณฑ์ค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ลงวันท่ี 29 มกราคม 2552) 
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กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๙ ใบงาน 
 

รายละเอียด 
งบประมาณรายได้ (บาท) 

รวม 
ตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงิน 

ประมาณการรายได้ 
      รายได้จากมหาวิทยาลัยวงษช์วลิตกุล (เบิกจากงานการเงิน) 59,280 0  
      รายได้จากแหล่งอื่นๆ ( ค่าลงทะเบียนอบรม 20 คน x 2000 บาท) 40,000   

                                              รวมประมาณการรายได ้ 99,280 0 99,280 
 
 

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่าย (บาท) 

เบิกจ่าย 
ไม่ได้เบิกจ่าย 
(ให้มหาวิทยาลัย
จัดหาให้) 

 
ไม่เป็นตัวเงิน รวม 

งบด าเนินการ     
1.หมวดค่าตอบแทน     
   วิทยากรภายนอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิ (1,500บาท X3 วัน) 4,500    
2.หมวดค่าใช้สอย     

1.ค่าจ้างเหมาพาหนะ รถบัส 30 ท่ีนั่ง 5,000 บาท x จ านวน 3 วัน  15,000   

2.วันแรก ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 50 บาท x 1 มื้อ) อาจารย์,วิทยากร,  1,500   

3.วันท่ีสอง ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 50 บาท x 1 มื้อ) อาจารย,์วิทยากร,  1,500   
4.วันท่ีสาม ค่าอาหารกลางวัน (รบัเหมา) ร่วมกับชุมชนภาคีที่เกี่ยวข้อง  
(40 คน x 50บาท x 1 มื้อ) อาจารย,์ วิทยากร,ผู้เข้าร่วมอบรม,นักศึกษา 5,000    

5. ค่าอาหารวา่ง (30 คน x 50 บาท x 3 มื้อ) อาจารย,์วิทยากร,ผู้เข้าร่วมอบรม,นักศึกษา  4,500   

6. ค่าป้ายการอบรม ( ขนาด 2.5 m x 1.5 m )  500   

7. ค่าบันทึกภาพนิ่ง / VDO  3,000   

8. ค่าของที่ระลึก (500 บาท x 6 ชุด)  3,000   
9.ค่าถ่ายเอกสารประชุมและเครื่องมือเก็บข้อมูล  ( 9 ใบงาน ) 
    -  80 หน้า x 40 คน   3,200 

  

   - ค่าเอกสารเข้าเล่ม  40 เล่ม x 15 บาท  600   

   - ค่าซองใส ใส่เอกสารเข้าเล่ม  40 เล่ม x 15 บาท  600   

  - ค่าปากกา VU 40 ด้าม x 10 บาท  600   

   - ค่าส่งแฟกซ์ภายนอก 20 ชุด x 15  300   

10.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถบสั  (2 วัน x 5,000 บาท x ไป-กลับ 30 กิโล )  10,000   

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถส่วนตัว  (2 ครั้ง x 4 บาท x 2 คัน x ไป-กลับ 30 กิโล ) 480    
งบรายจ่ายอื่นๆ     
เงินส ารองจ่าย 5,000    

                                      รวมประมาณการรายจ่าย 14,980 44,300  59,280 
                                                      รวมท้ังสิ้น 59,280 
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แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
 เชิงรุก       ประจ า 

รหัสโครงการ สพน-4-5 
1. ยุทธศาสตร์ที ่4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2.กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
3. โครงการ   ตามแผน  เพ่ิมเติม 
 ชื่อโครงการ โครงการรณรงค์การคัดแยกและจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจ าปี 2564   
4. ผู้รับผิดชอบโครงการอาจารย์วิสิฐศักดิ์ รักพร หน่วยงาน ส านักพัฒนานักศึกษาและคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
5. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาจากขยะมูลฝอยเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ เนื่องจากขยะมูลฝอยส่งผลกระทบต่อมนุษย์และ 
สิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด เพ่ือลดปัญหาการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะ และขยะตกค้างจึงต้องมีการคัดแยกขยะ 
ให้ถูกประเภทเพ่ือสะดวกในการจัดการ เช่น ขยะย่อยสลายได้ก็น าไปท าปุ๋ยหมัก ขยะอันตรายก็น าเข้าสู่ระบบ       
การท าลายที่ปลอดภัย ส่วนขยะที่รีไซเคิลได้ก็น ารวบรวมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ 
ส่วนขยะทั่วไปก็น าไปทิ้งหรือน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีและตามหลักสุขาภิบาลต่อไป ขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย
โดยทั่วไปสามารถ แยกออกเป็นวัสดุรีไซเคิลได้เป็น 4 ประเภท คือ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ ซึ่งเมื่อ
แยกออกเป็น ประเภทต่าง ๆ แล้วมักจะเรียกว่าวัสดุรีไซเคิล การคัดแยกขยะก่อนทิ้งในหน่วยงาน จะช่วยลด
ปริมาณขยะในมหาวิทยาลัย และลดปัญหาขยะที่ตกค้างตามมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติลดการใช้พลังงาน และลดมลพิษที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต
กุล  ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด   ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ อาจารย์  บุคลากร และนักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   อีกทั้งมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้
ก าหนดให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอรุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และเห็นควรส่งเสริมให้
อาจารย์ และนักศึกษา ได้ร่วมสนองพระราชด าริ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและเพ่ิมพูนความรู้ในการอนุรักษ์ลด
และแก้ไขปัญหา ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ด้วยการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทและน าวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่
ได้เข้าสู่กระบวนการ รีไซเคิลเพ่ือใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป  ส านักพัฒนานักศึกษา 
และคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์การคัดแยก และจัดเก็บขยะมูลฝอยขึ้นเพ่ือน าร่องในการ
บริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 

สผ.02 
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6. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)   
 2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรได้รู้จักและเข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานต่างๆ ของ 
มหาวิทยาลัย 
 3. เพ่ือเป็นการสร้างประโยชน์จากขยะ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
7. ขอบเขต 
 7.1  กลุ่มเป้าหมาย   

1) กิจกรรมที่ 1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล        จ านวน  60 คน 
2) กิจกรรมที่ 2 นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  จ านวน  1,000 คน 

 7.2  พื้นที่เป้าหมาย  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
8. กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน   

รายละเอียดกิจกรรมและสถานที่ 
ระยะเวลา 

ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค 

กิจกรรมที่1 กิจกรรมการจัดท าถังขยะ และคัดแยกขยะ ภาคการศึกษาที่ 1 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา             
2. ส ารวจพื้นที่ในการคัดแยกขยะ             
3. ส ารวจปริมาณขยะและองค์ประกอบของขยะใน
มหาวิทยาลัย 

            

4. ท าฐานข้อมูลปริมาณขยะ             
5. ประชาสัมพันธ์/รณรงค์/ประกวด             
6. เสนอโครงการ/เพ่ือขออนุมัติ             
7.คัดแยกขยะออกได้เป็น 4 ประเภท คือ  
     - ใบไม้แห้ง  
     - กระดาษ  
     - พลาสติก  
     - โลหะ/อโลหะ 

            

กิจกรรมที่2 กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) ภาคการศึกษาที่ 2 
1. ส ารวจพื้นที่ในการท าปุ๋ยหมัก             
2.อบรมให้ความรู้ 
    - บรรยายความรู้เกี่ยวกับการท าปุ๋ยหมัก 
    - การดูแลปุ๋ยหมัก 
    - การท าคู่มือ 

            

3.การดูแลปุ๋ยหมัก             
4.ประชุมและสรุปการด าเนินโครงการ             
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9. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีการศึกษา  2564  

 วัน/เดือน/ปี    
1) กิจกรรมที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
2) กิจกรรมที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

10. ผลผลิต (Output)  และ ผลลัพธ์ (Outcome) และประโยชน์ที่ได้รับ 
 10.1 ผลผลิต (output) 

      1. นักศึกษา บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 80 %  

                 2. มีถังขยะ อย่างน้อย 4 จุด 

       3. มีพ้ืนที่ท าปุ๋ยหมัก อย่างน้อย 5 กอง 

                 4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดท าถังขยะ และคัดแยกขยะ ≥ 3.51 

       5. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการท าปุ๋ยหมัก ≥ 3.51 

  

 10.2 ผลลัพธ์ (outcome) และประโยชน์ที่ได้รับ 
       นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะร่วมมือกันลดและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ด้วย

การคัดแยกขยะให้ถูกประเภท และน าวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้เข้าสู่กระบวนการ รีไซเคิลเพ่ือใช้

ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมินผล 
1. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดท าถังขยะ และ
คัดแยกขยะ ไม่น้อยกว่า 80 % 

การลงทะเบยีนเข้าร่วมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 

2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการท าปุ๋ยหมัก ไม่
น้อยกว่า 80 % 

การลงทะเบยีนเข้าร่วมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 

3. มีถังขยะ อย่างน้อย 4 จุด จ านวนพื้นที่คัดแยกขยะ  
4. มีพ้ืนที่ท าปุ๋ยหมัก อย่างน้อย 5 กอง จ านวนพื้นที่ท าปุ๋ยหมัก  
5. การตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา-บุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมการจัดท าถังขยะ และคัดแยกขยะ ≥ 3.51 

ความพึงพอใจในระดับมาก แบบประเมินความพึงพอใจ 

6. การตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา-
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการท าปุ๋ยหมัก ≥ 3.51 

ความพึงพอใจในระดับมาก แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
12. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา,แผนกลยุทธ์ มว, และสภาวิชาชีพ 

     12.1 ตัวบ่งชี้ สกอ. (ระดับสถาบัน) 
  องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

            ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบกลไกลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     12.2 ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ มว.  
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที ่ 4.4 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

     12.3 ตัวบ่งชี้สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) – 
 
13. ทรัพยากรที่ต้องใช้ 
 งบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และค่าวัสดุ-อุปกรณ์ 
อ่ืนๆ อาทิเช่น เชือกฟาง,ไม้ไผ่,ตะปู ฯลฯ 
 
14. ความเสี่ยงของโครงการ 

14.1 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษา 
14.2 แนวทางการแก้ปัญหา ประสานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการก่อนปิดภาคการศึกษา 

 
15. การปรับปรุงโครงการจากข้อเสนอแนะครั้งท่ีผ่านมา     
 ไม่มีเป็นโครงการครั้งแรก 
 
16. งบประมาณ (ตามประกาศเกณฑ์ค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ลงวันที่ 29 มกราคม 2552) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดท าถังขยะและคัดเลือกขยะ    งบประมาณ จ านวน 55,090  บาท 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก          งบประมาณ จ านวน 36,380  บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2 กิจกรรม  งบประมาณ จ านวน 91,470 บาท 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดท าถังขยะ และคัดเลือกขยะ 
 

รายละเอียด 
งบประมาณรายได้ (บาท) 

รวม 
ตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงิน 

ประมาณการรายได้ 
      รายได้จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (เบิกจากงานการเงิน) 55,090   
      รายได้จากแหล่งอ่ืนๆ (ระบุ.......................................)    
                                   รวมประมาณการรายได้ 55,090  55,090 
                                                       รวมทั้งสิ้น 55,090 

 
 

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่าย (บาท) 

เบิกจ่าย 
ไม่ได้เบิกจ่าย 

(ให้มหาวิทยาลัย
จัดหาให้) 

 

ไม่เป็นตัวเงิน รวม 

งบด าเนินการ     
1.หมวดค่าตอบแทน     
   ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  5,000   
2.หมวดค่าใช้สอย     
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   ค่าถังขยะ (5,070 บาท × 7ชุด)  
    ร้านค้าท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 35,490   

   ค่าสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ (หนังสั้น,ส่ือประชาสัมพันธ์) 
รางวัลชนะเลิศ         4,000 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ1   3,000 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ2   2,000 บาท 

 9,000   

    ค่าตอบแทนรางวัลประกวดค าขวัญ 
รางวัลชนะเลิศ         1,000 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ1   800   บาท 
รองชนะเลิศอันดับ2   500   บาท 

 2,300   

   ค่าตอบแทนรางวัลประกวดโปสเตอร์ 
รางวัลชนะเลิศ         1,500 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ1   1,000 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ2   800   บาท 

 3,300   

3. หมวดค่าวัสดุ     
                                     รวมประมาณการ

รายจ่าย 
- 55,090 - 55,090 

                                                      รวมทั้งสิ้น 55,090 
 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมท าปุ๋ยหมัก 

รายละเอียด 
งบประมาณรายได้ (บาท) 

รวม 
ตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงิน 

ประมาณการรายได้ 
      รายได้จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (เบิกจากงานการเงิน) 36,380   
      รายได้จากแหล่งอ่ืนๆ (ระบุ......................................)    
                                    รวมประมาณการรายได้ 36,380  36,380 
                                                      รวมทั้งสิ้น 36,380 

 
 

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่าย (บาท) 

เบิกจ่าย 
ไม่ได้เบิกจ่าย 

(ให้มหาวิทยาลัย
จัดหาให้) 

 

ไม่เป็นตัวเงิน รวม 

งบด าเนินการ     
1.หมวดค่าตอบแทน     
   ค่าตอบแทนวิทยากรให้ความรู้การท าปุ๋ยหมัก  5,000   
2.หมวดค่าใช้สอย     
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   ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา (100บาทX60คน)   6,000   
   ค่าของที่ระลึกวิทยากร (2ชิ้นX500บาท)  1,000   
   ค่าน้ าแข็ง (40บาท X4 ถุง)   160   
   ค่าน้ าดื่ม (72บาท X10 แพ็ค)   720   
   ค่าปุ๋ยคอก (35 บาท×500กระสอบ)  17,500   
   ค่าสายยาง ยาว 50 เมตร  3,000   
3. หมวดค่าวัสดุอ่ืนๆ     
    ค่าวัสด-ุอุปกรณ์อ่ืนๆ  3,000   

                                     รวมประมาณการ
รายจ่าย 

 36,380  36,380 

                                                      รวมทั้งสิ้น 36,380 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
             (อาจารย์วิสิฐศักดิ์ รักพร) 



1 

 

 
 
 

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
 เชิงรุก        ประจ า 
รหัสโครงการ U4-4.1-P1  

1.ยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมสนบัสนุน การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กลยุทธ์ที ่ 4.3.1 ก าหนดนโยบายและแผนงานการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมและสนับสนุนการจดักิจกรรมการ      

                           อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมสี่วนร่วม 

3. โครงการ   ตามแผน  เพิ่มเติม 
    ชื่อโครงการ  โครงการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  

4. ผู้รับผิดชอบโครงการหน่วยงาน ส านักพัฒนานักศึกษา 

5. หลักการและเหตุผล 
ตามที่ด้วยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ไดร้่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยได้จดัท าแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ี
ทรงสืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการเผยแพร่
ผลงานในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในการสนองพระราชด าริในโครงการอนรุักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จงึมีการรวบรวมเป็นข้อมลู 
ซึ่งมีประวัตคิวามเป็นมาอย่างยาวนาน  การด าเนินชีวิตจากอดีตมาถึงปัจจุบันท าให้เกิด วัฒนธรรมและภูมิปญัญาของชุมชน เกิด
กระบวนการเรียนรู้ การปรบัตัวเขา้กับสภาพแวดล้อม  การสร้างสรรค์องค์ความรู้ การสะสมและถ่ายทอดภูมิปัญญากลายเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่แต่ละแห่ง  ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี การแต่งกาย  รวมไปถึงแบบแผนอาหารการกินและ
การเลือกสรรในชีวิตประวันและสว่นท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชนจ์ากพืชพรรณ ซึ่งเป็นความรู้ที่ควรจะเก็บรักษา บันทึกไว้ เพื่อ
ศึกษาท าให้เกิดความเข้าถึงความส าคัญของพืชชนิดต่างๆ และถ่ายทอดไปสูค่นรุ่นต่อไป อันจะน าไปสู่ความหวนแหนและต้องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรนั้นต่อไป 

6. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)   
2) เพื่อเป็นการรวมรวมข้อมูลวัฒนธรรมและภมูิปัญญาทรัพยากรทอ้งถิ่น ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 

3) เพื่อการเผยแพร่ข้อมลูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทรัพยากรท้องถิ่น มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ 

7. ขอบเขต 
   7.1  กลุ่มเป้าหมาย  คณาจารย์ นักศึกษา คณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล     
   7.2  พื้นที่เป้าหมาย  บริเวณรัศมีรอบมหาวิทยาลัย ชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา  

(ต าบลพุดซา) 

 
 

สผ.02 
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8. กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน  ด าเนินการ 3 กิจกรรม ดังน้ี  
 8.1 กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นทีส่ ารวจทรัพยากร วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่นในชุมชนต าบลหมื่นไวย   
   8.2 กิจกรรมที่ 2 ออกแบบระบบจัดเก็บฐานข้อมลู ทรัพยากรท้องถิน่ 
 8.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมประเมินและสรุปผลกิจกรรมโครงการ 

 
รายละเอียดกิจกรรมและสถานที่ 

ระยะเวลา 
ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นทีส่ ารวจทรัพยากร วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนต าบลหมืน่ไวย 

-ส ารวจข้อมลูทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนต าบลพุดซา             
- ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน ในชุมชนต าบลพุดซา             
- ประเพณี ศลิปวัฒนธรรม             
- สถานท่ี เช่น วัด โบสถ์ สิ่งของเครื่องใช้ โบราณ วัตถุ ฯลฯ             
กิจกรรมที่ 2 ออกแบบระบบจัดเก็บฐานข้อมลู ทรัพยากรท้องถิ่น 
- รวบรวมเนื้อหาฐานทรัพยากรทอ้งถิ่นในชุมชนต าบลพุดซา             
- วางโครงสร้างของเนื้อหาจัดเก็บฐานข้อมูล             
- ออกแบบระบบจัดเก็บฐานข้อมลู             
กิจกรรมที่ 3 ประชุมประเมินและสรุปผลกิจกรรมโครงการ 

- ประชุมประเมินและสรุปผลกิจกรรมโครงการ             
- น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัยและ อพ.สธ.             
- พัฒนาโครงการไปสู่ความยั่งยืนและขยายผลไปยังชุมชนอื่นต่อไป             

 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีการศึกษา 2564  

 วัน/เดือน/ปี   
10. ผลผลิต (Output)  และ ผลลัพธ์ (Outcome) และประโยชน์ที่ได้รับ 
 10.1 ผลผลิต (output) 

10.1 คณาจารย์มีการส ารวจ จดัเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
  10.2 จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรทอ้งถิ่น มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
  10.3 กิจกรรมข้อมูลทรัพยากร (A5) สัญลักษณ์ F2A5 ภายใต้กรอบการด าเนินงาน  (F: Frame)  F2 กรอบ
การใช้ประโยชน์     
 10.2 ผลลัพธ์ (outcome) และประโยชน์ที่ได้รับ 
  10.2.1 มหาวิทยาลัยได้ร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)   
  10.2.2 มหาวิทยาลัยได้ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 
  10.2.3 มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ผลงานในกิจกรรมต่างๆ สูส่าธารณชน ในการสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
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11. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

   13.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 13.2 วิธีการประเมินผล 13.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมิน 
-ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับ 
3.51 ข้ึนไป 

-การตอบแบบประเมินจากความพึงพอใจผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

-ฐานข้อมูลรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นมหาวิทยาลัย  - มีฐานข้อมูลรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
- การตอบแบประเมินฐานข้อมลู 

- แบบประเมินฐานข้อมลู  

  

12. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา,แผนกลยุทธ์ มว, และสภาวิชาชีพ 
     12.1 ตัวบ่งชี้ สกอ.  

  องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

            ตัวบ่งช้ีที่ U4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     12.2 ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ มว.  

ยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมสนบัสนุน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
กลยุทธ์ 4.3.1 ก าหนดนโยบายและแผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมและสนับสนนุการจัดกิจกรรม 

      การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม 

     12.3 ตัวบ่งชี้สภาวิชาชีพ (ถ้ามี)   - 
13. ทรัพยากรที่ต้องใช้ 
 งบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการ 

14. ความเสี่ยงของโครงการ 
ข้อมูลในการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นไม่ครบถ้วนตามที่ต้องการ 

15. การปรับปรุงโครงการจากข้อเสนอแนะครั้งท่ีผ่านมา     
 - ส ารวจข้อมูลให้ครบตามฐานทรพัยากรในชุมชน 

 - ปรับปรุงระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล 

16. งบประมาณ (ตามประกาศเกณฑ์ค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ลงวันท่ี 29 มกราคม 2552) 

 
รายละเอียด 

งบประมาณรายได้ (บาท) 
รวม 

ตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงิน 
ประมาณการรายได้ 
      รายได้จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (เบิกจากงานการเงิน)    
      รายได้จากแหล่งอ่ืนๆ (ระบุ...........................................)    

                                              รวมประมาณการรายได้    
 

 
 

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่าย (บาท) 

เบิกจ่าย 
ไม่ได้เบิกจ่าย 
(ให้มหาวิทยาลัย
จัดหาให้) 

 

ไม่เป็นตัวเงิน รวม 
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งบด าเนินการ     
1.หมวดค่าตอบแทน     
   วิทยากรภายนอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิ (500บาท X3ชม.)     
2.หมวดค่าใช้สอย     

ส ารวจความต้องการ  500   

วิเคราะหร์ะบบ  500   

ออกแบบ และสรา้งฐานข้อมูล  100   

ออกแบบหน้าจอ  1,000   

จ านวนฟิลด์จากฐานข้อมลู 18 ฟิลด์  50   

เขียนโปรแกรม ทั่วไป  100   

แสดงข้อมูล  100   

เพิ่มรายการ  500   

แก้ไขรายการ  500   

ลบรายการ  500   

ออกแบบใบรายงาน  1,000   

สร้างใบรายงาน Excel  500   

สร้างใบรายงาน PDF  500   

สร้างใบรายงานของระบบ  500   

จ านวนฟิลด์จากฐานข้อมลู 6 ฟิลด์  50   

การค านวณระบบ  1,000   

กราฟฟิค  300   

User ผู้ดูแลระบบ  500   

User ผู้ใช้งานท่ัวไป  500   

ดูแลและปรับปรุง  1,000   
งบรายจ่ายอ่ืนๆ     
เงินส ารองจ่าย 1,500    

                                      รวมประมาณการรายจ่าย 1,500 9,700  11,200 

                                                      รวมทั้งสิ้น 11,200 
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แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
 เชิงรุก        ประจ า 
รหัสโครงการ U4-4.1-P1  

1.ยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมสนบัสนุน การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กลยุทธ์ที ่   

4.3.1 ก าหนดนโยบายและแผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ     
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีส่วนร่วม 

3. โครงการ    ตามแผน  เพิ่มเติม 
    ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาเรียนรู้พื้นท่ีร่วมสนองพระราชด าริ (อพ.สธ.) สร้างจิตส านึกการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                           

4. ผู้รับผิดชอบโครงการหน่วยงาน   นายตรีชา  เพ็ชรด ี

5. หลักการและเหตุผล 
ด้วยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ ไดร้่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมมารี (อพ.สธ.โดยไดจ้ัดท าแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 
30 กันยายน พ.ศ. 2569) โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้การอนรุกัษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นภารกจิหลัก
ประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย  โดยเน้นการปลูกฝังให้คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อีกท้ังส่งเสริม สนบัสนุนโครงการ กิจกรรม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้ังภายในมหาวิทยาลยั และภายนอกมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม มาอย่างต่อเนื่อง ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช จึงได้เขา้ร่วมสนองพระราชด ารติามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุลจึงเห็นควรเสนอด าเนินโครงการกิจกรรมสนับสนุน
โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยจะจัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อน าความรู้นั้นมาปรับใช้กับภารกิจหลักมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลต่อไป 

6. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)   
2) เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พรรณไม้ของประเทศไทยให้แกน่ักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

7. ขอบเขต 
   7.1  กลุ่มเป้าหมาย  คณาจารย์ นักศึกษา คณะท างานอพ.สธ.- มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ และผู้ที่สนใจ 
   7.2  พื้นที่เป้าหมาย  ศูนย์ อพ.สธ  
8. กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน  ด าเนินการ 2 กิจกรรม ดังน้ี  
 8.1 กิจกรรมที่ 1 ศึกษาพื้นที่ร่วมสนอง ศูนย์เรียนรู้ฯ สูเ่ศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ 
 8.2 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาพื้นที่ร่วมสนอง ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 
 
 
 

สผ.02 



2 

 

 
รายละเอียดกิจกรรมและสถานที่ 

ระยะเวลา 
ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาพ้ืนที่ร่วมสนอง ศูนย์ อพ.สธ คลองไผ่ จ.นครราชสีมา 

- ศึกษาพรรณไม้ในสวนสมุนไพร 
- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
- ผลิตปุ๋ยอินทรยี ์

            

กิจกรรมที่ 2 ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกจิพอเพียง อพ.สธ. จ.สระบุรี 
- แนวทางการปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง             
กิจกรรมที่ 3 ประชุมประเมินและสรุปผลกิจกรรมโครงการ 
- สรุปผลประเมินผลกิจกรรมโครงการ             

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีการศึกษา 2564 

 วัน/เดือน/ปี    
10. ผลผลิต (Output)  และ ผลลัพธ์ (Outcome) และประโยชน์ที่ได้รับ 
 10.1 ผลผลิต (output) 
 10.1.1 มีกิจกรรมที่สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากร (A8) สัญลักษณ์ F3A8 ภายใต้กรอบการด าเนินงาน (F: Frame) F3 กรอบการสรา้งจิตส านึก  
10.2 ผลลัพธ์ (outcome) และประโยชน์ที่ได้รับ 
  10.2.1 มหาวิทยาลยัได้ร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)   
  10.2.2 นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรเกดิจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติ 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

12. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา,แผนกลยุทธ์ มว, และสภาวิชาชีพ 
     12.1 ตัวบ่งชี้ สกอ.  

  องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

            ตัวบ่งช้ีที่  - 
     12.2 ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ มว.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนบัสนุน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
กลยุทธ์  4.3.1 ก าหนดนโยบายและแผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกร 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม 

     12.3 ตัวบ่งชี้สภาวิชาชีพ (ถ้ามี)   - 
 

   13.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 13.2 วิธีการประเมินผล 13.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมิน 
-ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับ 
3.51 ขึ้นไป 

-การตอบแบบประเมินจากความพึงพอใจผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ 

 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

-การศึกษาดูงานพื้นที่ร่วมสนองโครงการอนุรัก
พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ) 

-มีการศึกษาดูงานพ้ืนท่ีร่วมสนอง(อพ.สธ)  
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13. ทรัพยากรที่ต้องใช้ 
 - งบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการ 

14. ความเสี่ยงของโครงการ 
- วันเวลา สถานที่ อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

15. การปรับปรุงโครงการจากข้อเสนอแนะครั้งท่ีผ่านมา     
 - ก าหนดวันเวลา /เพิ่มสถานท่ีศึกษาดูงานอพ.สธ. 

16. งบประมาณ (ตามประกาศเกณฑ์ค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ลงวันท่ี 29 มกราคม 2552) 

 
รายละเอียด 

งบประมาณรายได้ (บาท) 
รวม 

ตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงิน 

ประมาณการรายได้ 
      รายได้จากมหาวิทยาลัยวงษช์วลิตกุล (เบิกจากงานการเงิน) 44,728   
      รายได้จากแหล่งอื่นๆ (ระบุ...........................................)    

                                              รวมประมาณการรายได ้ 44,728  44,728 
 
 

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจา่ย (บาท) 

เบิกจ่าย 
ไม่ได้เบิกจ่าย 
(ให้มหาวิทยาลัย
จัดหาให้) 

 
ไม่เป็นตัวเงิน รวม 

งบด าเนินการ     
1.หมวดค่าตอบแทน     
   วิทยากรภายนอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิ (1,000 บาท X2ชม.) 2,000    
2.หมวดค่าใช้สอย     
ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 50บาท x 2 ครั้ง) 3,500    
ค่าจัดท าป้ายอบรม / สัมมนา (2 ป้าย x 2.5 ตารางเมตร x 200 บาท )  1,000   
ค่าใช้จ่ายในการบันทึกภาพนิ่ง / อัดภาพ  1,500   
ค่าใช้จ่ายในการบันทึกเทปวีดีโอ  1,500   
ค่าเบี้ยเลี้ยง (35 คน x 200 บาท x 2 ครั้ง) 14,000    
ค่าพาหนะ เช่ารถบสั 30 ท่ีนั่ง ( 5,000 บาท x 2 วัน )  10,000   
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ( 2 วัน x 223 กิโล x 18 บ ) 8, 028    
3. หมวดค่าวัสดุ     

ค่าถ่ายเอกสาร ( 100 แผ่น x 2 หน้า x 1 บาท )  200   

ค่าของที่ระลึก  (4 ชุด x 500 บาท)  2,000   
งบรายจ่ายอื่นๆ     
เงินส ารองจ่าย 1,000    
                                      รวมประมาณการรายจ่าย 28,528 16,200   

                                                      รวมท้ังสิ้น 44,728 

 
 



1 

 

 
 
 

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
 เชิงรุก       ประจ า 
รหัสโครงการ U4-4.1-P1  

1. ยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมสนบัสนุน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กลยุทธ์ที ่   

4.4.1 มีนโยบายและแผนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งสนบัสนุนและส่งเสริมการจัดกรรมและเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.3.1 ก าหนดนโยบายและแผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีส่วนร่วม 

4.3.2 สร้างเครือข่ายดา้นการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

3. โครงการ   ตามแผน  เพิ่มเติม 
    ชื่อโครงการ  ส ารวจวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการหน่วยงาน    
กิจกรรมที่ 1 ส ารวจวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลญัช์ชยา  เขตบ ารุง  คณะสาธารณสุขศาสตร ์

5. หลักการและเหตุผล 
ตามที่มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุได้ร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยไดจ้ัดท าแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 
30 กันยายน พ.ศ. 2569) และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงสืบสานพระ
ราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยจึงมแีนวคิดการท างานท่ี
เชื่อมต่อจากโครงการที่ได้เสนอไปก่อนหน้าน้ี โดยมองว่าการท างานที่เช่ือมต่อจะก่อให้เกิดความยั่งยืนและสร้างให้ชุมชนพื้นที่น้ัน
มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ และในขณะเดียวกันก็ยังเปน็การสร้างกระบวนการท างานท่ีมุง่เน้นให้ทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสรา้งชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ โดยพื้นที่ในการด าเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีความ
สะดวกในการเข้าไปด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเนื่องเนื่องจากอยู่ในบริเวณรอบๆพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นพ้ืนท่ีที่ช่วยพัฒนา
อาจารย์และนักศึกษาได้มโีอกาสเข้าไปท ากิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชนจากพ้ืนท่ีจริงได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในชุมชนรอบมหาวิทยาลยัมี
ของดีมากมายแตส่ิ่งที่ข้ึนช่ือและสร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา มีการสืบสานกันมาตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน แต่
ขณะเดียวกันความเจรญิทางเทคโนโลยีและกระแสความนิยมของประชาชนในยุคสมยัใหม่ท าให้จ านวนครัวเรือนและองค์ความรู้
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นก าลังสูญหายไปกับผูรู้้คนรุ่นก่อนๆ เป็นจ านวนมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีความต้องการสืบสานอนุรักษ์
ทรัพยากรในด้านวัฒนธรรมภูมิปญัญาท้องถิ่นและพัฒนาศักยภาพให้มีความยั่งยืนในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
ด้วยกระบวนการมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพื่อสนองพระราชด ารเิข้าร่วมจดันิทรรศการ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในปี พ.ศ. 2560และปี 2564 ต่อไป 
 
 
6. วัตถุประสงค์ 

สผ.02 
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1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)     
2.เพื่อรวบรวมวัฒนธรรมภมูิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนต าบลหมื่นไวยท่ีสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม 

พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)     
3.เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์  

7. ขอบเขต 
   7.1  กลุ่มเป้าหมาย  
 1.1 คณะท างานในการรวบรวมข้อมูลโครงการคือคณาจารย์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจ านวน 20 คน 
 1.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลที่อาสาสมัครเข้ามาร่วมโครงการและผู้ที่สนใจ จ านวน 100 คน 
 1.3 ประชาชนในต าบลพุดซา 
 1.5 หน่วยงานท้องถิ่นและโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพในต าบลพดุซา 
 1.6 ผู้น าชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในต าบลพดุซา 
 1.7 ปราชญ์ชาวบ้าน 5 คน 
   7.2  พื้นที่เป้าหมาย  ชุมชนของต าบลต าบลพุดซา ศูนยเ์ครือข่ายอพ.สธ. หนองระเวียง จ.นครราชสีมา  

8. กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน    
 8.1 กิจกรรมที่ 1 ส ารวจข้อมลูรวบรวมภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 
รายละเอียดกิจกรรมและสถานที่ 

ระยะเวลา 
ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจข้อมูลรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิน่ 

- ส ารวจข้อมูลรวบรวมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นครัวเรือนท่ีในชุมชนใน
ต าบลพุดซา 
- กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในต าบลพดุซา 

            

- ถ่ายภาพและหาภาพประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องวัฒนธรรมภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

            

- การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมลูน ามาเรยีบเรยีงเป็นเนื้อหาแบบยอ่ เพื่อใช้

ในการจัดนิทรรศการ 

            

- การจัดท าออกแบบนิทรรศการวางโครงร่างของนิทรรศการ ส่วนเนือ้หา 
การแสดงและสาธิต 

            

- การออกแบบและจัดท า plate  จัดหาอุปกรณ์ประกอบในการแสดง
นิทรรศการ 

            

- การประสาน และจัดส่งไฟล์ให้กบัโรงพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์ plate นิทรรศการ             
- การรับและรวบรวม plate นิทรรศการจากโรงพิมพ์ เพื่อเตรียมการติดตั้ง
นิทรรศการ 

            

- ด าเนินการตดิตั้งนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
(อพ.สธ.) 

            

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีการศึกษา 2564 
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 วัน/เดือน/ปี   
10. ผลผลิต (Output)  และ ผลลัพธ์ (Outcome) และประโยชน์ที่ได้รับ 
 10.1 ผลผลิต (output) 

10.1.1 คณาจารย์นักศึกษามีการส ารวจ จัดเก็บรวบรวมทรัพยากรทอ้งถิ่น 
10.1.2 ได้องค์ความรู้ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
10.1.3 ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นชุมในต าบลพุดซาอย่างน้อย 1 ชุมชน 
10.1.4 เข้าร่วมจดัแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :  
          ประโยชน์แท้แก่มหาชน  
10.1.5 มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
10.1.6 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 3.51 ข้ึนไป 

10.2 ผลลัพธ์ (outcome) และประโยชน์ที่ได้รับ 
  10.2.1 มหาวิทยาลยัได้ร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)   
  10.2.2 ได้ฐานข้อมลูทรัพยากรท้องถิ่นชุมชนในต าบลหมื่นไวย อย่างน้อย 1 ชุมชน  

10.2.3 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร (A2) สัญลักษณ์ F1A2 และกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม 
ทรัพยากร ภายใต้กรอบการด าเนนิงาน (F: Frame) F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากรอนุรักษ ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.) 

  10.2.4 รูปแบบกิจกรรมกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (A8) สัญลักษณ์ F3A8 ภายใต้กรอบ 
การด าเนินงาน (F: Frame) F3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
  10.2.5  กิจกรรมข้อมูลทรัพยากร (A5) สัญลักษณ์ F2A5 ภายใต้กรอบการด าเนินงาน  (F: Frame)  F2 
กรอบการใช้ประโยชน์      
11. ตัวชีวั้ดความส าเร็จของโครงการ 

   13.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 13.2 วิธีการประเมินผล 13.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมิน 
-ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่
ในระดับ 3.51 ข้ึนไป 

- การตอบแบบประเมินจากความพึงพอใจผู้
ที่เข้าร่วมโครงการ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

- จ านวนผู้ที่เข้าร่วมนิทรรศการ รอ้ยละ 80 - การลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการ - บันทึกการลงทะเบียน 

 
12. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา,แผนกลยุทธ์ มว, และสภาวิชาชีพ 
     12.1 ตัวบ่งชี้ สกอ.  

  องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

            ตัวบ่งช้ีที่  U4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     12.2 ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ มว.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนบัสนุน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
กลยุทธ์  4.1.1 มีนโยบายและแผนงานด้านศลิปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นซึ่งสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกรรมและ

เผยแพรศ่ิลปะและวัฒนธรรม 
4.3.1 ก าหนดนโยบายและแผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดกิจกร 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม 
  4.3.2 สร้างเครือข่ายดา้นการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

     12.3 ตัวบ่งชี้สภาวิชาชีพ (ถ้ามี)   - 
13. ทรัพยากรที่ต้องใช้ 
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 งบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการ 

14. ความเสี่ยงของโครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด   
แนวทางแก้ไข – ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อออนไลน ์

15. การปรับปรุงโครงการจากข้อเสนอแนะครั้งท่ีผ่านมา     
 - ก าหนดสถานท่ี วันเวลาชัดเจน 

16. งบประมาณ (ตามประกาศเกณฑ์ค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ลงวันท่ี 29 มกราคม 2552) 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจข้อมูลรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

รายละเอียด 
งบประมาณรายได้ (บาท) 

รวม 
ตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงิน 

ประมาณการรายได้ 
      รายได้จากมหาวิทยาลัยวงษช์วลิตกุล (เบิกจากงานการเงิน) 40,220 0  
      รายได้จากแหล่งอื่นๆ (ระบุ...........................................)    

                                              รวมประมาณการรายได ้ 40,220 0 40,220 
 
 

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่าย (บาท) 

เบิกจ่าย 
ไม่ได้เบิกจ่าย 
(ให้มหาวิทยาลัย
จัดหาให้) 

 
ไม่เป็นตัวเงิน รวม 

งบด าเนินการ     
1.หมวดค่าตอบแทน     
   วิทยากรภายนอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิ (………………บาท X3ชม.)     
2.หมวดค่าใช้สอย     

ค่าจ้างถ่ายเอกสารประชุมและเครือ่งมือเก็บข้อมูล  3,000   
2.1 วัสดุท ากิจกรรมกลุ่ม วิเคราะห์ สรุป และคืนข้อมูล เหมาจา่ย 
2.2 วัสดสุ านักงาน เช่น กระดาษA4  ปากกา หมึกปริ้น อ่ืนๆ  3,000 

  

3.ค่าจ้างเหมาพาหนะ รถบัส 30 ท่ีนั่ง 5,000 บาท x จ านวน 3 วัน  15,000   
4.ค่าอาหารกลางวัน ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 
  (30 คน x 50 บาท x 1 มื้อ) อาจารย,์บุคลากร,นักศึกษา 1,500    

5.ค่าอาหารกลางวัน ประชุมสรุปผลโครงการกับภาคีทีเ่กี่ยวข้อง  
(40 คน x 50บาท x 1 มื้อ) อาจารย,์ บุคลากร,นักศึกษา 2,000    

6. ค่าจัดข้อมูลค่าจัดท าข้อมลูและค่าท ารายงาน     

   - ค่าลงข้อมูลเครื่องมือเชิงปริมาณ  1,000   

   - ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  3,000   

   - ค่าผลติรายงานการวิจัย,จัดท ารูปเลม่ฉบับสมบูรณ์ + คู่มือ (10 x 400 บาท)   4,000   

7. ค่าของที่ระลึก (500 บาท x 6 ช้ิน)  3,000   

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (3 ครั้ง x 18 บาท x ไป-กลับ 30 กิโล ) 1,620    

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถส่วนตัว  (5 ครั้ง x 4 บาท x ไป-กลับ 30 กิโล ) 600    
งบรายจ่ายอื่นๆ     
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เงินส ารองจ่าย 2,500    
                                      รวมประมาณการรายจ่าย 8,220 32,000  40,220 

                                                      รวมท้ังสิ้น 40,220 
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แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
 เชิงรุก       ประจ า 
รหัสโครงการ U4-4.1-P1  

1. ยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมสนบัสนุน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กลยุทธ์ที ่   

4.4.1 มีนโยบายและแผนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งสนบัสนุนและส่งเสริมการจัดกรรมและเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.3.1 ก าหนดนโยบายและแผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีส่วนร่วม 

4.3.2 สร้างเครือข่ายดา้นการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

3. โครงการ   ตามแผน  เพิ่มเติม 
    ชื่อโครงการ  ส ารวจวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการหน่วยงาน    
กิจกรรมที่ 1 ส ารวจวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลญัช์ชยา  เขตบ ารุง  คณะสาธารณสุขศาสตร ์

5. หลักการและเหตุผล 
ตามที่มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุได้ร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยไดจ้ัดท าแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 
30 กันยายน พ.ศ. 2569) และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงสืบสานพระ
ราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยจึงมแีนวคิดการท างานท่ี
เชื่อมต่อจากโครงการที่ได้เสนอไปก่อนหน้าน้ี โดยมองว่าการท างานที่เช่ือมต่อจะก่อให้เกิดความยั่งยืนและสร้างให้ชุมชนพื้นที่น้ัน
มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ และในขณะเดียวกันก็ยังเปน็การสร้างกระบวนการท างานท่ีมุง่เน้นให้ทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสรา้งชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ โดยพื้นที่ในการด าเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีความ
สะดวกในการเข้าไปด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเนื่องเนื่องจากอยู่ในบริเวณรอบๆพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นพ้ืนท่ีที่ช่วยพัฒนา
อาจารย์และนักศึกษาได้มโีอกาสเข้าไปท ากิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชนจากพ้ืนท่ีจริงได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในชุมชนรอบมหาวิทยาลยัมี
ของดีมากมายแตส่ิ่งที่ข้ึนช่ือและสร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา มีการสืบสานกันมาตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน แต่
ขณะเดียวกันความเจรญิทางเทคโนโลยีและกระแสความนิยมของประชาชนในยุคสมยัใหม่ท าให้จ านวนครัวเรือนและองค์ความรู้
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นก าลังสูญหายไปกับผูรู้้คนรุ่นก่อนๆ เป็นจ านวนมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีความต้องการสืบสานอนุรักษ์
ทรัพยากรในด้านวัฒนธรรมภูมิปญัญาท้องถิ่นและพัฒนาศักยภาพให้มีความยั่งยืนในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
ด้วยกระบวนการมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพื่อสนองพระราชด ารเิข้าร่วมจดันิทรรศการ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในปี พ.ศ. 2560และปี 2564 ต่อไป 
 
 
6. วัตถุประสงค์ 

สผ.02 
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1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)     
2.เพื่อรวบรวมวัฒนธรรมภมูิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนต าบลหมื่นไวยท่ีสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม 

พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)     
3.เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์  

7. ขอบเขต 
   7.1  กลุ่มเป้าหมาย  
 1.1 คณะท างานในการรวบรวมข้อมูลโครงการคือคณาจารย์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจ านวน 20 คน 
 1.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลที่อาสาสมัครเข้ามาร่วมโครงการและผู้ที่สนใจ จ านวน 100 คน 
 1.3 ประชาชนในต าบลพุดซา 
 1.5 หน่วยงานท้องถิ่นและโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพในต าบลพดุซา 
 1.6 ผู้น าชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในต าบลพดุซา 
 1.7 ปราชญ์ชาวบ้าน 5 คน 
   7.2  พื้นที่เป้าหมาย  ชุมชนของต าบลต าบลพุดซา ศูนยเ์ครือข่ายอพ.สธ. หนองระเวียง จ.นครราชสีมา  

8. กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน    
 8.1 กิจกรรมที่ 1 ส ารวจข้อมลูรวบรวมภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 
รายละเอียดกิจกรรมและสถานที่ 

ระยะเวลา 
ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจข้อมูลรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิน่ 

- ส ารวจข้อมูลรวบรวมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นครัวเรือนท่ีในชุมชนใน
ต าบลพุดซา 
- กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในต าบลพดุซา 

            

- ถ่ายภาพและหาภาพประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องวัฒนธรรมภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

            

- การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมลูน ามาเรยีบเรยีงเป็นเนื้อหาแบบยอ่ เพื่อใช้

ในการจัดนิทรรศการ 

            

- การจัดท าออกแบบนิทรรศการวางโครงร่างของนิทรรศการ ส่วนเนือ้หา 
การแสดงและสาธิต 

            

- การออกแบบและจัดท า plate  จัดหาอุปกรณ์ประกอบในการแสดง
นิทรรศการ 

            

- การประสาน และจัดส่งไฟล์ให้กบัโรงพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์ plate นิทรรศการ             
- การรับและรวบรวม plate นิทรรศการจากโรงพิมพ์ เพื่อเตรียมการติดตั้ง
นิทรรศการ 

            

- ด าเนินการตดิตั้งนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
(อพ.สธ.) 

            

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีการศึกษา 2564 
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 วัน/เดือน/ปี   
10. ผลผลิต (Output)  และ ผลลัพธ์ (Outcome) และประโยชน์ที่ได้รับ 
 10.1 ผลผลิต (output) 

10.1.1 คณาจารย์นักศึกษามีการส ารวจ จัดเก็บรวบรวมทรัพยากรทอ้งถิ่น 
10.1.2 ได้องค์ความรู้ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
10.1.3 ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นชุมในต าบลพุดซาอย่างน้อย 1 ชุมชน 
10.1.4 เข้าร่วมจดัแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :  
          ประโยชน์แท้แก่มหาชน  
10.1.5 มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
10.1.6 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 3.51 ข้ึนไป 

10.2 ผลลัพธ์ (outcome) และประโยชน์ที่ได้รับ 
  10.2.1 มหาวิทยาลยัได้ร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)   
  10.2.2 ได้ฐานข้อมลูทรัพยากรท้องถิ่นชุมชนในต าบลหมื่นไวย อย่างน้อย 1 ชุมชน  

10.2.3 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร (A2) สัญลักษณ์ F1A2 และกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม 
ทรัพยากร ภายใต้กรอบการด าเนนิงาน (F: Frame) F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากรอนุรักษ ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.) 

  10.2.4 รูปแบบกิจกรรมกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (A8) สัญลักษณ์ F3A8 ภายใต้กรอบ 
การด าเนินงาน (F: Frame) F3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
  10.2.5  กิจกรรมข้อมูลทรัพยากร (A5) สัญลักษณ์ F2A5 ภายใต้กรอบการด าเนินงาน  (F: Frame)  F2 
กรอบการใช้ประโยชน์      
11. ตัวชีวั้ดความส าเร็จของโครงการ 

   13.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 13.2 วิธีการประเมินผล 13.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมิน 
-ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่
ในระดับ 3.51 ข้ึนไป 

- การตอบแบบประเมินจากความพึงพอใจผู้
ที่เข้าร่วมโครงการ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

- จ านวนผู้ที่เข้าร่วมนิทรรศการ รอ้ยละ 80 - การลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการ - บันทึกการลงทะเบียน 

 
12. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา,แผนกลยุทธ์ มว, และสภาวิชาชีพ 
     12.1 ตัวบ่งชี้ สกอ.  

  องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

            ตัวบ่งช้ีที่  U4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     12.2 ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ มว.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนบัสนุน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
กลยุทธ์  4.1.1 มีนโยบายและแผนงานด้านศลิปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นซึ่งสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกรรมและ

เผยแพรศ่ิลปะและวัฒนธรรม 
4.3.1 ก าหนดนโยบายและแผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดกิจกร 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม 
  4.3.2 สร้างเครือข่ายดา้นการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

     12.3 ตัวบ่งชี้สภาวิชาชีพ (ถ้ามี)   - 
13. ทรัพยากรที่ต้องใช้ 
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 งบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการ 

14. ความเสี่ยงของโครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด   
แนวทางแก้ไข – ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อออนไลน ์

15. การปรับปรุงโครงการจากข้อเสนอแนะครั้งท่ีผ่านมา     
 - ก าหนดสถานท่ี วันเวลาชัดเจน 

16. งบประมาณ (ตามประกาศเกณฑ์ค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ลงวันท่ี 29 มกราคม 2552) 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจข้อมูลรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

รายละเอียด 
งบประมาณรายได้ (บาท) 

รวม 
ตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงิน 

ประมาณการรายได้ 
      รายได้จากมหาวิทยาลัยวงษช์วลิตกุล (เบิกจากงานการเงิน) 40,220 0  
      รายได้จากแหล่งอื่นๆ (ระบุ...........................................)    

                                              รวมประมาณการรายได ้ 40,220 0 40,220 
 
 

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่าย (บาท) 

เบิกจ่าย 
ไม่ได้เบิกจ่าย 
(ให้มหาวิทยาลัย
จัดหาให้) 

 
ไม่เป็นตัวเงิน รวม 

งบด าเนินการ     
1.หมวดค่าตอบแทน     
   วิทยากรภายนอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิ (………………บาท X3ชม.)     
2.หมวดค่าใช้สอย     

ค่าจ้างถ่ายเอกสารประชุมและเครือ่งมือเก็บข้อมูล  3,000   
2.1 วัสดุท ากิจกรรมกลุ่ม วิเคราะห์ สรุป และคืนข้อมูล เหมาจา่ย 
2.2 วัสดสุ านักงาน เช่น กระดาษA4  ปากกา หมึกปริ้น อ่ืนๆ  3,000 

  

3.ค่าจ้างเหมาพาหนะ รถบัส 30 ท่ีนั่ง 5,000 บาท x จ านวน 3 วัน  15,000   
4.ค่าอาหารกลางวัน ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 
  (30 คน x 50 บาท x 1 มื้อ) อาจารย,์บุคลากร,นักศึกษา 1,500    

5.ค่าอาหารกลางวัน ประชุมสรุปผลโครงการกับภาคีทีเ่กี่ยวข้อง  
(40 คน x 50บาท x 1 มื้อ) อาจารย,์ บุคลากร,นักศึกษา 2,000    

6. ค่าจัดข้อมูลค่าจัดท าข้อมลูและค่าท ารายงาน     

   - ค่าลงข้อมูลเครื่องมือเชิงปริมาณ  1,000   

   - ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  3,000   

   - ค่าผลติรายงานการวิจัย,จัดท ารูปเลม่ฉบับสมบูรณ์ + คู่มือ (10 x 400 บาท)   4,000   

7. ค่าของที่ระลึก (500 บาท x 6 ช้ิน)  3,000   

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (3 ครั้ง x 18 บาท x ไป-กลับ 30 กิโล ) 1,620    

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถส่วนตัว  (5 ครั้ง x 4 บาท x ไป-กลับ 30 กิโล ) 600    
งบรายจ่ายอื่นๆ     
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เงินส ารองจ่าย 2,500    
                                      รวมประมาณการรายจ่าย 8,220 32,000  40,220 

                                                      รวมท้ังสิ้น 40,220 

 



1 

 

 
 
 

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
 เชิงรุก        ประจ า 
รหัสโครงการ U4-4.1-P1  

1. ยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมสนบัสนุน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กลยุทธ์ที ่   

4.1.1 มีนโยบายและแผนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งสนบัสนุนและส่งเสริมการจัดกรรมและเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.3.1 ก าหนดนโยบายและแผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีส่วนร่วม 

3. โครงการ    ตามแผน  เพิ่มเติม 
    ชื่อโครงการ  การประชุมวชิาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน 

ในงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการหน่วยงาน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรุง   กุลชาติ   คณะท างาน อพ.สธ.มว 

5. หลักการและเหตุผล 
ตามที่ด้วยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ไดร้่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยได้จดัท าแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ี
ทรงสืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการเผยแพร่
ผลงานในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในการสนองพระราชด าริในโครงการอนรุักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จงึได้พิจารณาเข้าร่วมจดั
นิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ในหัวข้อ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน ในปี พ.ศ. 2565 นี้ 
6. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)   
2. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในงาน

อนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
3. เพื่อการเผยแพร่ผลงานในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล ในการสนองพระราชด าริในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

7. ขอบเขต 
   7.1  กลุ่มเป้าหมาย  
 คณาจารย์ คณะท างานอพ.สธ-มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ 20 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 5 คน และผู้ทีส่นใจ 100 คน 

   7.2  พื้นที่เป้าหมาย  มหาวทิยาลัยวลยัลักษณ ์
8. กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน  ด าเนินการ 3 กิจกรรม ดังน้ี  
 8.1 กิจกรรมที่ 1 ส ารวจข้อมลูรวบรวมภูมปิัญญาท้องถิ่น 

สผ.02 
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8.2 กิจกรรมที่ 2 การจัดท าออกแบบนิทรรศการ 
8.2 กิจกรรมที่ 3 ประชุมประเมินและสรุปผลกิจกรรมโครงการ 

 
รายละเอียดกิจกรรมและสถานที่ 

ระยะเวลา 
ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจข้อมูลรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิน่ 

- การเก็บและรวบรวมข้อมูลเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลพุดซา             
- การถ่ายภาพและหาภาพประกอบตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องในต าบลพุดซา             
- การวิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูล น ามาเรียบเรียงเป็นเนื้อหาแบบย่อ เพื่อใช้ในการจัด
นิทรรศการ 

            

กิจกรรมที่ 2 การจัดท าออกแบบนิทรรศการ 
- การออกแบบร่างรูปแบบ วางโครงร่างของนิทรรศการ ส่วนเน้ือหา การแสดงและสาธิต             
- การออกแบบและจัดท า plate  จัดหาอุปกรณ์ประกอบในการแสดงนิทรรศการ             
- การประสาน และจัดส่งไฟล์ให้กับโรงพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์ plate นิทรรศการ             
- การรับและรวบรวม plate นิทรรศการจากโรงพิมพ ์เพื่อเตรียมการติดตั้งนิทรรศการ             
- ด าเนินการติดตั้งนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ (อพ.สธ.)             
กิจกรรมที่ 3 ประชุมประเมินและสรุปผลกิจกรรมโครงการ 

- ประชุมประเมินและสรุปผลกิจกรรมโครงการ             
- น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัยและ อพ.สธ.             
- พัฒนาโครงการไปสู่ความยั่งยืนและขยายผลไปยังชุมชนอื่นต่อไป             

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีการศึกษา 2564 

 วัน/เดือน/ปี   
10. ผลผลิต (Output)  และ ผลลัพธ์ (Outcome) และประโยชน์ที่ได้รับ 
 10.1 ผลผลิต (output) 

10.1.1 เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่
มหาชน ในงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

10.1.2 มีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการไม่น้อยกว่า 150 คน  
10.1.3 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ มากกว่า 3.51 ข้ึนไป  

10.2 ผลลัพธ์ (outcome) และประโยชน์ที่ได้รับ 
  10.2.1 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

10.2.2 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้เทิดพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10.2.3 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้เผยแพรผ่ลงานในกิจกรรมตา่งๆ ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ  
สู่สาธารณชน ในการสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
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10.2.4 รูปแบบกิจกรรมกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (A8) สัญลักษณ์ F3A8 ภายใต้กรอบ 
การด าเนินงาน (F: Frame) F3 กรอบการสร้างจิตส านึก  
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

   13.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 13.2 วิธีการประเมินผล 13.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมิน 
-จ านวนคณะท างานอพ.สธ.มว เขา้ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 60 

- การลงทะเบียนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ - บันทึกการลงทะเบียน 

-ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
ระดับ 3.51 ข้ึนไป 

การตอบแบบประเมินจากความพงึพอใจผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

12. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา,แผนกลยุทธ์ มว, และสภาวิชาชีพ 
     12.1 ตัวบ่งชี้ สกอ.  

  องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

            ตัวบ่งช้ีที่  U4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     12.2 ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ มว.  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนบัสนุน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
กลยุทธ์  4.1.1 มีนโยบายและแผนงานด้านศลิปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นซึ่งสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกรรมและ

เผยแพรศ่ิลปะและวัฒนธรรม 
4.3.1 ก าหนดนโยบายและแผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดกิจกร 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม 

     12.3 ตัวบ่งชี้สภาวิชาชีพ (ถ้ามี)   - 
13. ทรัพยากรที่ต้องใช้ 
 งบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการ 

14. ความเสี่ยงของโครงการ 
 ผู้เข้าเยีย่มชมบูธนิทรรศการไม่ถึงเกณฑ ์
15. การปรับปรุงโครงการจากข้อเสนอแนะครั้งท่ีผ่านมา     
 - วางแผนการบุคลากรประจ าบูธ เอกสารอื่นแจกผู้เข้าร่วมงาน  

16. งบประมาณ (ตามประกาศเกณฑ์ค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ลงวันท่ี 29 มกราคม 2552) 

 
รายละเอียด 

งบประมาณรายได้ (บาท) 
รวม 

ตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงิน 

ประมาณการรายได้ 
      รายได้จากมหาวิทยาลัยวงษช์วลิตกุล (เบิกจากงานการเงิน) 60,360 0  
      รายได้จากแหล่งอื่นๆ (ระบุ...........................................)    

                                              รวมประมาณการรายได ้ 60,360 0 60,360 
 

 
 

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่าย (บาท) 

เบิกจ่าย 
ไม่ได้เบิกจ่าย 
(ให้มหาวิทยาลัย
จัดหาให้) 

 
ไม่เป็นตัวเงิน รวม 
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งบด าเนินการ     
1.หมวดค่าตอบแทน     
   วิทยากรภายนอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิ (..........บาท X3ชม.)     
2.หมวดค่าใช้สอย     
ค่าจ้างท านิทรรศการ (จากหน่วยงานภายนอก) 31,900    

ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย ์( 8 วัน x 200 บาท x 2 คน) 3,200    

ค่าเช่ารถหกล้อ ( 2 วัน x 3,000 บาท )  6,000   

ค่าเช่ารถตู้ ( 8 วัน x 1,800 บาท )  14,400   

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถหกล้อ (2 วัน x 60 กิโล x 12  บาท)   1,440   

ค่าน้ ามันเชื้อรถตู้ (8 วัน x 60 กิโล x 4  บาท)  1,920   
งบรายจ่ายอื่นๆ     
เงินส ารองจ่าย 1,500    

                                      รวมประมาณการรายจ่าย 36,600 23,760   
                                                      รวมท้ังสิ้น 60,360 
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แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
  เชิงรุก        ประจ า 

รหัสโครงการ U4-4.1-P1  
 

1.ยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมสนบัสนุน การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กลยุทธ์ที ่ 4.2.2 ส่งเสรมิสนบัสนุนการปรับปรุงภมูิทัศน์ภายในมหาวิทยาลยัอย่างมีส่วนร่วม 

4.3.1 ก าหนดนโยบายและแผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดกิจกรรม       
        การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม 

3. โครงการ   ตามแผน  เพิ่มเตมิ 
    ชื่อโครงการ  สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการหน่วยงาน  นายตรีชา  เพ็ชรด ี ส านกัพัฒนานักศึกษา 

5. หลักการและเหตุผล 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

"การสอนและอบรมให้เด็กมีจติส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และ
เกิดความปติิที่จะท าการ ศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ท าให้เกดิความรู้สึกกลัวว่า หากไม่
อนุรักษ์แล้วจะเกดิผลเสีย เกิดอันตรายแกต่นเอง จะท าให้เด็กเกิดความเครยีด ซึ่งจะเป็นผลเสยีแก่ประเทศในระยะยาว"   
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชด าริฯ จึงได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ จดัตั้งงาน "สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน" เพื่อเป็นสื่อในการสร้าง จิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคณุค่า 
ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะกอ่ให้เกิดความคดิที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ ซึ่งสามารถด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์ ในพื้นที่ของ
โรงเรียน โดยมีองค์ประกอบดังกลา่ว เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกท้ังใช้ในการศึกษาและเป็น 
ประโยชน์ต่อเนื่องใน การเรียนการสอนวิชาต่างๆ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จึงเปน็การด าเนินงานท่ีอิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมีการรวบรวมพันธ์ุไม้ ท่ีมี
ชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไมด้อง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้า
มาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และภูมิปญัญาท้องถิ่น มีการบันทึกรายงานและข้อมลู รวมทั้งภูมปิัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มี
มุมส าหรับศึกษาค้นคว้าและมีการน าไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรยีนการสอนในวิชาต่างๆ เป็นการด าเนินการให้สอดคล้อง กับ
สภาพท้องถิ่น ไม่ฝืนธรรมชาต ิ

มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล โดยไดจ้ัดท าแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 
ตระหนักถึงความส าคญัในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อาจารย์  
บุคลากร และนักศึกษาได้รบัความรู้ความเข้าใจ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   อีกทั้งมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้ก าหนดให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จึงได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอรุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และเห็นควรส่งเสรมิให้อาจารย ์และนักศึกษา ได้ร่วมสนองพระราชด าริ เพื่อเป็นการสรา้ง
จิตส านึกและเพิม่พูนความรู้ในการอนุรักษ์พรรณไม้ของไทย 

6. วัตถุประสงค์ 

สผ.02 
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1. เพื่อสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)   
2. เพื่อใหค้ณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อเป็นการเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียวในมหาวิทยาลยั เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติใน

การเรยีนการสอนวิชาต่างๆ 

7. ขอบเขต 
   7.1  กลุ่มเป้าหมาย  คณาจารย์ นักศึกษา คณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล     
   7.2  พื้นที่เป้าหมาย  พรรณไม้ในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
8. กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน  ด าเนินการ 1 กิจกรรม ดังน้ี  
 8.1 กิจกรรมที่ 1 ส ารวจพรรณไม ้

 
รายละเอียดกิจกรรมและสถานที่ 

ระยะเวลา 
ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจพรรณไม้  

- ส ารวจ รวบรวม พรรณไม้ในมหาวิทยาลัย จัดแบ่งพ้ืนท่ี เป็นโซน 1,2,3, 
4 ถึง 11 โซน  

            

- ศึกษารวบรวมข้อมูลพรรณไมจ้าก อพ.สธ              
- รวบรวมเนื้อหาพรรณไม้ในแต่ละโซน 1-11 โซน              
- วางโครงสร้างของเนื้อหาจัดเก็บฐานข้อมูล              
- ออกแบบระบบจัดเก็บฐานข้อมลูหรือ เว็บไซต ์             
- เก็บข้อมูลและบันทึกในฐานข้อมลู             
- ประชุมประเมินและสรุปผลกิจกรรมโครงการ             
- น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัยและ อพ.สธ.             

 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีการศึกษา 2564 

 วัน/เดือน/ปี      
10. ผลผลิต (Output)  และ ผลลัพธ์ (Outcome) และประโยชน์ที่ได้รับ 
 10.1 ผลผลิต (output) 

10.1.1 คณาจารย์ นักศึกษา มีการส ารวจ จัดเก็บรวบรวมทรัพยากร พรรณไม้ ในมหาวิทยาลยั  
  10.1.2 มีฐานข้อมูลทรัพยากร พรรณไม้ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ 
  10.1.3 กิจกรรมสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร (A7) สัญลกัษณ์ F3A7 ภายใต้กรอบการด าเนินงาน  
(F: Frame)  F3 กรอบการสรา้งจิตส านึก  

10.2 ผลลัพธ์ (outcome) และประโยชน์ที่ได้รับ 
  10.2.1 มหาวิทยาลัยได้ร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)   
  10.2.2 มหาวิทยาลัยได้ฐานข้อมูลทรัพยากร พรรณไม้ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
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  10.2.3 มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ผลงานในกิจกรรมต่างๆ สูส่าธารณชน ในการสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

   13.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 13.2 วิธีการประเมินผล 13.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมิน 
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับ 
3.51 ข้ึนไป 

- การตอบแบบประเมินจากความพึงพอใจผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

-มีฐานข้อมูลเก็บรวบรวมส ารวจทรัพยากรพรรณ
ไม้ของมหาวิทยาลัย 

- ตรวจสอบความสมบรูณ์ของฐานข้อมูลพพ
พรณไม ้

- แบบส ารวจเก็บรวบรวมข้อมลู
ทรัพยากรพรรณไม ้

  

12. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา,แผนกลยุทธ์ มว, และสภาวิชาชีพ 
     12.1 ตัวบ่งชี้ สกอ.  

  องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

            ตัวบ่งช้ีที่ U4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     12.2 ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ มว.  

ยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมสนบัสนุน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
กลยุทธ์     4.2.2  ส่งเสริมสนับสนุนการปรบัปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วม      

   4.3.1 ก าหนดนโยบายและแผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมและสนับสนุนการจดั 
กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม 

12.3 ตัวบ่งช้ีสภาวิชาชีพ (ถ้ามี)   - 
13. ทรัพยากรที่ต้องใช้ 
 งบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการ 

14. ความเสี่ยงของโครงการ 
ข้อมูลในการจัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้ไมค่รบถ้วนตามที่ต้องการ 

15. การปรับปรุงโครงการจากข้อเสนอแนะครั้งท่ีผ่านมา    
 - การสืบค้นข้อมลูพรรณไม้ จาก อพ.สธ 
 - การจัดท าระบบฐานข้อมูลพรรณไม้  

16. งบประมาณ (ตามประกาศเกณฑ์ค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ลงวันท่ี 29 มกราคม 2552) 

 
รายละเอียด 

งบประมาณรายได้ (บาท) 
รวม 

ตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงิน 

ประมาณการรายได้ 
      รายได้จากมหาวิทยาลัยวงษช์วลิตกุล (เบิกจากงานการเงิน) 43,000 0  
      รายได้จากแหล่งอื่นๆ (ระบุ...........................................)    

                                              รวมประมาณการรายได ้ 43,000 0 43,000 
 

 
 

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่าย (บาท) 

เบิกจ่าย ไม่ได้เบิกจ่าย  รวม 
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(ให้มหาวิทยาลัย
จัดหาให้) 

ไม่เป็นตัวเงิน 

งบด าเนินการ     
1.หมวดค่าตอบแทน     
   วิทยากรภายนอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิ (500บาท X3ชม.) 1,500    
2.หมวดค่าใช้สอย     
ค่าใช้จ่ายในการส ารวจพื้นท่ีพันธุ์ไม้  (500 บาท x 11 Zone) 5,500    

ค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธ์ไม้ (120 บาท x 80ต้น)  9,600   
 ค่าเครื่องมือในการเก็บข้อมลูข้อมลู CD / DVD  1,500   
 ค่าบันทึกภาพนิ่ง  1,500   
 ค่าบันทึกภาพ VDO  1,500   
 ค่าจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้  ( 100 ป้าย x 150 บาท )  15,000   

 ค่าโปสเตอร ์QR Code   ( 100 แผ่น x 50บาท)   5,000   

3. หมวดค่าวัสดุ     
ค่าวัสดสุ านักงาน     
ค่าถ่ายเอกสาร (400 แผ่น x 1 บาท)  400   
ค่าวุฒิบัตร     
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง     
งบรายจ่ายอื่นๆ     
เงินส ารองจ่าย 1,500    

                                      รวมประมาณการรายจ่าย 8,500 34,500   
                                                      รวมท้ังสิ้น 43,000 

 
 

 


