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แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

  

กิจกรรม/โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ งบประมาณ หมายเหตุ 

F1A3 
สืบสาน แบ่งปัน 
สร้างสรรค์พรรณไม้
ท้องถ่ินพัทลุงเพ่ือ
พัฒนาเป็นสี
ธรรมชาติ 
 

1 เพ่ือสนองโครงการ
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
2 เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้
ส ารวจรวบรวมพรรณไม้ท้องถ่ิน
พัทลุงที่ใช้ประโยชน์เป็นสีธรรม
ธรรมชาติ 3 ด้าน คือ  
1) ด้านอาหาร   
2) ด้านยาและเคร่ืองส าอาง  
3) ด้านหัตถกรรมและ
ศิลปกรรม ในอดีต ปัจจุบัน 
และแนวทางการใช้ประโยชน์ใน
อนาคต    
3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม
แบ่งปันพัฒนาความร่วมมือให้มี

- ประชุมเสวนากลุ่มย่อยเตรียมทีม
วิจัยชุมชน (หาแนวร่วมและแนว
ทางการวางแผนงานส ารวจและ
รวบรวมพรรณไม้ท้องถ่ินที่ใช้ในการ
พัฒนาเป็นสีธรรมชาติ 
- จัดกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้
ส ารวจพรรณไม้และภูมิปัญญาที่
เก่ียวกับสีธรรมชาติพ้ืนที่ตามภูมิ
นิเวศน์ในจังหวัดพัทลุงทั้งสองพ้ืนที่ 
- กระบวนการเรียนรู้ทดลองเชิง
ปฏิบัติการการใช้ประโยชน์พืชให้สี
ธรรมชาติในด้านต่าง ๆ คือ ด้าน
อาหาร ด้านเคร่ืองส าอาง และด้าน
หัตถกรรม 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปัน
พรรณไม้ท้องถ่ินพืชให้สีธรรมชาติเพ่ือ
น าไปปลูก ดูแลรักษา และการใช้
ประโยชน์ 

น.ส.เบ็ญจวรรณ บัว
ขวัญ 

ม.ค.– ก.ย. 2560 1. ได้แนวร่วมด าเนินการโครงการ 
2. ได้แนวทางแผนและรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส ารวจและ
และรวบรวมพรรณไม้ฯ 
3. ผู้เข้าร่วมได้กระบวนการเรียนรู้
วิธีการส ารวจพรรณไม้และภูมิ
ปัญญา 
4. ได้พรรณไม้และภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์จากพรรณไม้ท้องถ่ินไป
เป็นสีธรรมชาติ ด้านต่าง ๆ 
5. ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ ปฏิบัติ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตระหนักและ
การถ่ายทอดได้ 
6. ได้รูปแบบและวิธีการใช้
ประโยชน์พรรณไม้ 
7. ท าให้มีพื้นที่การเรียนรู้พรรณ
ไม้ท้องถ่ินที่เกี่ยวกับการน าใช้เป็น
สีธรรมชาติในมหาวิทยาลัย

97,500 
 

โครงการต่อเน่ือง 
ซึ่งได้งบประมาณ
จากโครงการ
บริการวิชาการ
มาแล้วจากปีที่
ผ่านมา 



2 
 

กิจกรรม/โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ งบประมาณ หมายเหตุ 

บ้าน โรงเรียน เป็นพ้ืนที่เรียนรู้
และรวบรวมพรรณไม้ท้องถ่ินที่
ใช้ประโยชน์เป็นสีธรรมชาติ 
 

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ สร้างบทเรียน 
บทกลอน บทเพลงเก่ียวกับพรรณไม้
ท้องถ่ินที่ใช้เป็นสีธรรมชาติ (สร้างสื่อ) 
- ประชุมสรุปและประเมินผล 

ทักษิณ และในชุมชนเครือข่าย 
8. ได้ฟ้ืนฟู อนุรักษ์การ ใช้
ประโยชน์ “ย่ิงใช้ ย่ิงเพ่ิมพูน” 
เพ่ือสนับสนุนทุนทางธรรมชาติ 
9. ได้สื่อและเอกสารคู่มือเกี่ยวกับ
พรรณไม้ท้องถ่ิน ภูมิปัญญา การ
ใช้ประโยชน์ เป็นสีธรรมชาติ 
10. เพ่ือสรุปและประเมินผลเป็น
แนวทางในการด าเนินการโครงการ
ต่อไป 

F3A8 
ค่ายเยาวชนคนเก่ง
สืบสานภูมิปัญญา
การท านาภาคใต้ 
คร้ังที่ 5 

1. เ พ่ื อก าหนดรูปแบบ และ
แผนการด าเนินโครงการ 
2. เพ่ือมอบหมายหน้าที่การ
ด าเนินงานแต่ละฝ่าย 
เพ่ือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้
เยาวชน ที่สนได้สมัครเข้าค่ายฯ 
ทราบรายละเอียดการสมัครเข้า
ร่วม 
3. เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมงาน
แต่ละฝ่ายได้ แก่ ฝ่ายสถานที่ 
อาหาร ยานพาหนะ เป็นต้น 
4. เพ่ือด าเนินกิจกรรมโครงการ
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
5. เพ่ือร่วมสรุปและประเมินผล

1. ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการโครงการ เกี่ยวกับการ
พิจารณากิจกรรม บทบาทหน้าที่ และ
วันเวลาการด าเนินกิจกรรม  
2. การประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร
เยาวชน 
3. เตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ และ
ติดตามความคืบหน้าค่ายเยาวชนคนเก่ง
สืบสานภูมิปัญญาการท านาภาคใต้ 
4. จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสืบสานภูมิ
ปัญญาการท านาภาคใต้ 
5. การประชุมสรุปการด าเนินงาน 
6. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

น.ส.วิจิตรา  อมร
วิริยะชัยและคณะ 

ม.ค-ก.ย.2560 1. ได้รูปแบบและแผนการด าเนิน
โครงการ 
2. การต้ังแต่คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
3. .เกิดสื่อเพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ไวนิล 
โปสเตอร์ หนังสือประชาสัมพันธ์ยัง
โรงเรียนเป้าหมาย 
4. คณะกรรมการด าเนินโครงการแต่
ละฝ่ายมีการเตรียมพร้อม และ
รายงานความก้าวหน้า 
5. การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสืบ
สานภูมิปัญญาการท านาภาคใต้ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพ่ือ

75,000 
 

โครงการต่อเน่ือง 
ซึ่งได้งบประมาณ
จากงบท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
มาแล้วจากปีที่
ผ่านมา 

 
 

*มีงบประมาณ
ค่าลงทะเบียน 

10,200 
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กิจกรรม/โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ งบประมาณ หมายเหตุ 

การด าเนินโครงการ 
6. เพ่ือจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์
เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการด าเนิน
โครงการ และแนวทางการพัฒนา
โครงการ 
6. ได้จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

F3A8 
โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เพ่ือ
การจัดการ
ทรัพยากรพ้ืนถ่ิน
ตามวิถีพอเพียง  
โดยบูรณาการ 4 
โครงการย่อย ได้แก่ 
1. โครงการพัฒนา
และถ่ายภูมิปัญญา
การผลิตพืชท้องถ่ิน 
ตามวิถีพอเพียง : 
สวนพันธ์ุพืชท้องถ่ิน 
2. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้พืช
สมุนไพรพ้ืนถ่ินตาม
วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
3. โครงการสวน

1. เพ่ือสนองพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
2. เพ่ือศึกษาและรวบรวมพืช
สายพันธ์ุพ้ืนถ่ินแต่ละชนิดมา
ปลูกในชุมชนเพ่ือพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้แก่เยาวชน และ
ชุมชน 
3. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมา
ใช้ในการอนุรักษ์โดยยึดหลักวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือจัดท าสวนพืชท้องถ่ินใน
พ้ืนที่ต าบลพนางตุง 
5. เพ่ือพัฒนาช้ินงานผลิตภัณฑ์
เชิงสร้างสรรค์บูรณาการกับการ
เรียนการสอนของโรงเรียน 
6. เพ่ือส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูก

1. การประชุมร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานกับชุมชนในวางแผนการ
จัดท าสวนพืชท้องถ่ิน 
2. การเก็บพืชพันธ์ุท้องถ่ินและเพาะ
ช าต้นพืชท้องถ่ินโดยนักเรียนร่วมกับ
ชุมชน 
3. ด าเนินการจัดท าสวนรวบรวมพันธ์ุ
พืชท้องถ่ินในโรงเรียนบ้านท่าช้าง 
และโรงเรียนวัดไทรงาม และแหล่ง
เรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง ของวิทยาลัยภูมิ
ปัญญาชุมชน 
4. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนโดย
ใช้สวนพืชท้องถ่ินเป็นเน้ือหาการ
เรียนรู้ และท าสื่อชุดการเรียนรู้พันธ์ุ
พืชท้องถ่ิน 
5. การศึกษาและพัฒนาพัฒนาภัณฑ์
จากพืชท้องถ่ิน 
6. จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถ่ิน 
7. การประชุมร่วมกันระหว่าง

น.ส.วิจิตรา อมรวิริยะ
ชัย 

ต.ค.2559-
ก.ย.2560 

1. เยาวชนและชุมชน เกิด
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ตามกรอบการด าเนินงาน
โครงการ อพ.สธ. 
2. เกิดแหล่งเรียนรู้ในการศึกษา
ข้อมูลของนักเรียนและชุมชนได้
อย่างเข้าถึงและเหมาะสม 
3. เกิดรูปแบบการเรียนการสอน
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนลงมือ
ปฎิบัติจริง และเรียนรู้ในเร่ืองใกล้
ตัวสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
4. เกิดการสร้างคุณค่าและมูลค่า
ของพืชท้องถ่ินจากการต่อยอด
เป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 
5. เกิดแกนน านักเรียนในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืช
ท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม 
6. กิจกรรมในโครงการร่วมสนอง
พระราชด าริโครงการ อพ.สธ.

185,000 โครงการต่อเน่ือง 
ซึ่งได้งบประมาณ
จากโครงการ
บริการวิชาการ
มาแล้วจากปีที่
ผ่านมา 
*ปรับเปลี่ยนช่ือ
โครงการ 



4 
 

กิจกรรม/โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ งบประมาณ หมายเหตุ 

อาหาร ท่ีข้างเรือน 
4. โครงการค่าย
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ผักพืชสมุนไพรใช้ภายใน
ครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย
ในครัวเรือน 
7. เพ่ือสร้างเครือข่ายเยาวชน
ในการท ากิจกรรมเพ่ือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถ่ิน 
 

หน่วยงานกับชุมชนเพ่ือสรุปและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

จ านวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม
ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชและ
กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
7. เกิดแหล่งเรียนรู้พืชสายพันธ์ุ
พ้ืนถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของ
เยาวชน 
8. เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองพืชและช่วยหันมาเห็น
ความส าคัญปรับเปลี่ยนแนว
ทางการด าเนินชีวิต และหวงแหน
ในคุณค่าของพืชในชุมชนมากข้ึน 
9. เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างกลุ่ม องค์กร หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กับ
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  
 

  


