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แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

ที่ 
กิจกรรม

ที่ 
ชื่อโครงการ/ผู้เสนอโครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 F3A8 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่และฝ้าย
พื้นเมืองเพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
พันธุกรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพอย่าง
ยั่งยืน 
ผู้เสนอโครงการ :  
ดร.มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลส์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
ไผ่และฝ้ายต้นแบบอันเป็นเอกลักษณ์ อย่างน้อย 2 
ผลิตภัณฑ์ 
3. จัดอบรมผลิตภัณ ฑ์ เชิ งปฏิบั ติ การการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์จากไผ่และฝ้ายแก่ผู้สนใจในจังหวัดเลย 
4. เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการบริการ
วิชาการ 
เป้าหมาย 
1. ผู้สนใจทั่วไป/เกษตรกร/นักเรียน/บุคลากร เข้าร่วม
โครงการอบรมอย่างน้อย 20 คน  
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคในการเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากไผ่และฝ้ายแก่ผู้สนใจในจังหวัดเลยอย่าง
น้อย 2 ผลิตภัณฑ์ 
3. คู่มือองค์ความรู้ภูมิปัญญาในการไผ่พื้นบ้านของไท
เลยอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์เผยแพร่แก่ โครงการ อพ.สธ.  
4. ประชาชนชุมชนในจังหวัดเลยอย่างน้อย 2 ชุมชนเข้า
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ   
1. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากไผ่และฝ้ายจำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ 
2. ผู้เข้ารับการบริการวิชาการ จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน เข้าร่วม
โครงการ 
3. คู่มือองค์ความรู้ภูมิปัญญาในการไผ่พื้นบ้านของไทเลยอย่างน้อย 2 
ผลิตภัณฑ์ จำนวน 10 เล่ม 
เชิงคุณภาพ   
ผู้เข้ารับการบริการวิชาการ ได้รับความรู้จากการบริการวิชาการได้รับ
ความรู้และมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80       
ผลคาดว่าที่จะได้รับ 
1. ผู้ เข้ารับการบริการวิชาการ เกษตรกรในชุมชน และชุมชน
ใกล้เคียงได้รับความรู้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคในการเพื่อ
ผลิตภัณฑ์จากไผ่และฝ้ายพื้นเมืองในจังหวัดเลย และได้องค์ความรู้ใน
การผลิตภัณฑ์จากไผ่และฝ้ายพื้นเมืองในจังหวัดเลยอย่างน้อย 2 
ผลิตภัณฑ์เผยแพร่แก่โครงการ อพ.สธ.  
2. บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา เกษตรตามแนว
พระราชดำริ เกษตรกรรมยั่ งยืน เกษตรธรรมชาติ  (ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน)  เป็นต้น  
3. ให้นักศึกษามาเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรม 
 

45,000 
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ที่ 
กิจกรรม

ที่ 
ชื่อโครงการ/ผู้เสนอโครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2 F1A2/ 
F3A8 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจ เก็บ
รวบรวม วาดภาพทางพฤกษศาสตร์ และ
ศึกษาโครโมโซมจากพืชสมุนไพร พืช
อนุรักษ์ และพืชหายากในท้องถิ่น ภายใต้
โค รงการอนุ รักษ์ พั น ธุกรรมพื ช  อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
(อพ.สธ.) 
ผู้เสนอโครงการ :  
ดร.กิตติ ตันเมืองปัก 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนองพระราชดำริ ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อสานต่อในการสร้างฐานการอนุรักษ์พืชสมุนไพร 
พืชอนุรักษ์ อ่ืนๆ และพืชหายากในท้องถิ่น ภายใต้
โครงการอนุ รักษ์ พั น ธุกรรมพื ช  อัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 
3. เพื่อจัดฝึกอบรมให้แก่นักศึกษา และครู ในด้านทักษะ
การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ และการศึกษาโครโมโซม
ของพืชสมุนไพร พืชอนุรักษ์ อ่ืนๆ และพืชหายากใน
ท้องถิ่นในจังหวัดเลย 
4. เพื่อจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในด้านพฤกษศาสตร์ การเก็บรวบรวมและ
สำรวจพันธุ์พืชสมุนไพร พืชอนุรักษ์อื่นๆ และพืชหายาก
ในท้องถิ่นในจังหวัดเลย และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่นและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในรูปแบบนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น 
5. เพื่อจัดทำคู่มือโครโมโซมจากพืชสมุนไพรในจังหวัด
เลย 
เป้าหมาย 
1. ครูในเขตพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น ไม่
น้อยกว่า จำนวน 20 คน 
2 . นั กศึ กษ าคณ ะวิท ยาศ าสตร์แล ะ เทค โน โลยี  

ตัวชี้วัด  
ระยะที่ 1 โครงการฐานการเรียนรู้ด้านความหลากหลายของพืช
สมุนไพร พืชอนุรักษ์อื่นๆ และพืชหายากในท้องถิ่นในจังหวัดเลย 
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ
ต่อเนื่อง 
เป้าหมายโครงการ  
1. เก็บรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร พืชอนุรักษ์อ่ืนๆ และพืชหายากใน
ท้องถิ่นในจังหวัดเลย และนำมาปลูก ดูแลบำรุงรักษาให้เป็นสวน
สมุนไพรที่เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการได้ 
2. จัดทำป้ายพันธุ์ไม้เพื่อให้ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ และข้อมูลการใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
3. จัดทำคู่มือโครโมโซมจากพืชสมุนไพรในจังหวัดเลย  
ตัวชี้วัด  
1. ฐานการเรียนรู้จะต้องมีพืชสมุนไพรไม่น้อยกว่า 45 ชนิด 
2. คู่มือโครโมโซมจากพืชสมุนไพรในจังหวัดเลย จำนวน 1 เร่ือง ด้าน
การใช้ประโยชน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 20 เล่ม 
ระยะที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสำรวจและเก็บรวบรวม
พันธุ์พืชในท้องถิ่น เพ่ือจัดทำสวนพฤกษศาสตร์ สนองพระราชดำริ
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
เป้าหมายโครงการ 
1. เพื่ออบรมเทคนิคการสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร พืช
อนุรักษ์อื่นๆ และพืชหายากในท้องถิ่นในจังหวัดเลย จำนวน 1 ครั้ง 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดการสวนพฤกษศาสตร์

85,000 
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ที่ 
กิจกรรม

ที่ 
ชื่อโครงการ/ผู้เสนอโครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

งบประมาณ 
(บาท) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไม่น้อยกว่า จำนวน 40 คน 
3. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดเลย 
ไม่น้อยกว่า จำนวน 20 คน 
4. ได้สานต่อฐานการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชสมุนไพร พืชอนุรักษ์อ่ืนๆ และพืชหายาก
ในท้องถิ่น ในจังหวัดเลย ภายใต้ โครงการอนุ รักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
5. ได้คู่มือโครโมโซมพืชสมุนไพรในจังหวัดเลย ไม่น้อย
กว่า 20 เล่ม 

ในโรงเรียนได้ 
ตัวชี้วัด บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน
ไม่น้อยกว่า 20 คน 
ระยะที่ 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ 
และการศึกษาโครโมโซมของพืชสมุนไพร เพื่อเป็นข้อมูลทาง
พฤกษศาสตร์ สนองพระราชดำริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
เป้าหมาย 
1. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ และปกปักรักษาพันธุ์พืช
สมุนไพร พืชอนุรักษ์อื่นๆ และพืชหายากในท้องถิ่นในจังหวัดเลย  
2. ผู้ เข้ าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ ได้ ไป เป็ นข้อมู ลทาง
พฤกษศาสตร์ ด้านวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ และการศึกษา
โครโมโซมของพืชสมุนไพรในเขตจังหวัดเลย 
ตัวชี้วัด  
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 40 คน 
2. ครูในเขตพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 20 คน 
3. โรงเรียนเครือข่ายของการอนุรักษ์ปกปักพันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร จำนวน 1 โรงเรียน 
ผลคาดว่าที่จะได้รับ 
นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพัฒนาความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน
โครงการการ และเกิดจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์และหวงแหนพืช
อนุรักษ์อ่ืนๆ และพืชหายากในท้องถิ่นในจังหวัดเลย ภายใต้โครงการ



~ 4 ~ 
 

ที่ 
กิจกรรม

ที่ 
ชื่อโครงการ/ผู้เสนอโครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

งบประมาณ 
(บาท) 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 

3 F3A8 โครงการพัฒนาและแปรรูปสารสกัด
สำคัญจากข้าวพันธุ์พื้ น เมืองเลยเป็น
เครื่องสำอางบำรุงผิวพรรณ : เซรัม ครีม
บำรุงผิวหน้าและผิวกาย 
ผู้เสนอโครงการ :  
ผศ.ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ในกรอบการใช้
ประโยชน์ ภายใต้ประเด็นการพัฒนาและแปรรูป
ผลิตภัณฑผ์ลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ พันธุ์ข้าว
พื้นเมือง                                                                                                                                   
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสกัด
สารสำคัญจากข้าวพนัธุ์พืน้เมืองโดยใช้วิธีอย่างง่าย 
3. เพื่อเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และฝึกปฏบิัติแปร
รูปสารสกัดสำคัญจากข้าวพื้นเมอืงเลยเป็นเครื่องสำอาง
บำรุงผิวพรรณ ได้แก่ เซรัม ครีมบำรุงผิวหน้าและผิวกาย 
เป้าหมาย 
1. กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มวิสาหกิจที่แปรรูป
ด้านเครื่องสำอางและแปรรูปสมุนไพร พืชพื้นถิ่นจงัหวัด
เลยสามารถสกัดสารสำคัญจากข้าวพันธุ์พืน้เมืองอย่าง
ง่ายแล้วนำมาแปรรูปเปน็เครื่งสำอางบำรุงผิวพรรณ 
ได้แก่ เซรัม ครีมบำรุงผิวหน้าและผิวกาย 
2. นักศึกษาสาขาเคมีได้มสี่วนรว่มในกิจกรรม โดยได้ใช้
ความรู้ในเชิงเคมี ได้แก่การสกัดสารและการแปรรูปเป็น
เครื่องสำอาง 
3. กลุ่มเป้าหมายและนักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ไป
ต่อยอดเชิงพาณิชย ์

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ 
1. กลุ่มวิสาหกิจที่แปรรูปด้านเครื่องสำอางและแปรรูปสมุนไพร พืช
พื้นถิ่นจังหวัดเลย อย่างน้อย 3 กลุ่ม จำนวน 15 คน 
2. นักศึกษาจำนวนอย่างน้อย 15 คน 
3. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวพรรณ แปรรูปจากสารสกัดสำคัญ
จากข้าวพื้นเมืองเลยจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ เซรัม ครีมบำรุงผิวหน้า
และผิวกาย 
เชิงคุณภาพ 
กลุ่มวิสาหกิจที่แปรรูปด้านเครื่องสำอางและแปรรูปสมุนไพร พืชพื้น
ถิ่นจังหวัดเลย และนักศึกษาสามารถสกัดสารสำคัญจากข้าวพันธุ์
พื้นเมืองโดยใช้วิธีอย่างง่าย แล้วนำไปแปรรูปเครื่องสำอางบำรุง
ผิวพรรณ ได้แก่ เซรัม ครีมบำรุงผิวหน้าและผิวกาย และสามารถนำ
องค์ความรู้ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
ผลคาดว่าที่จะได้รับ 
กลุ่มวิสาหกิจที่แปรรูปด้านเครื่องสำอางและแปรรูปสมุนไพร พืชพื้น
ถิ่นจังหวัดเลย และนักศึกษาสามารถสกัดสารสำคัญจากข้าวพันธุ์
พื้นเมืองโดยใช้วิธีอย่างง่าย แล้วนำไปแปรรูปเครื่องสำอางบำรุง
ผิวพรรณ ได้แก่ เซรัม ครีมบำรุงผิวหน้าและผิวกาย และสามารถนำ
องค์ความรู้ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

70,000 
 



~ 5 ~ 
 

ที่ 
กิจกรรม

ที่ 
ชื่อโครงการ/ผู้เสนอโครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4 F1A2 โครงการการสำรวจและเก็บรวบรวมพืช
สมุนไพรและพืชท้องถิ่น พื้นที่อำเภอภู
หลวง จังหวัดเลย 
ผู้เสนอโครงการ :  
รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพื่อสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลพืชสมุนไพรและพืช
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
เป้าหมาย 
1. หนังสือหรือคู่มือปราชญ์ท้องถิ่นกับการแปรรูป
สมุนไพร จำนวน 1 เล่ม 
2. หนังสือหรือคู่มือพืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่นในเขต
อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย จำนวน 1 เล่ม  
3. หนังสือพืชสมุนไพรพืชท้องถิ่น แยกเป็นรายตำบล 5 
เล่ม (5 ตำบล) 
 4. ปราชญ์ท้องถิ่นและคนในชุมชนเขตอำเภอภูหลวง
เข้าร่วมกิจกรรมการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพืช
สมุนไพรและพืชในท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ 
1. จำนวนพืชสมุนไพรและพืชในท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า 30 ชื่อ ถูกสำรวจ 
เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็นเอกสารสำหรับการเผยแพร่ 
2. มีผู้นำชุมชน หรือปราชญ์ท้องถิ่น นักวิชาการเข้าร่วมสำรวจและ
เก็บรวบรวมข้อมูลไม่น้อยกว่า 10 คน 
3. ต้นแบบคู่มือหรือหนังสือพืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่น  จำนวน 1 
เล่มพร้อมไฟล์ 
4. ต้นแบบคู่มือหรือหนังสือกลุ่มปราชญ์ท้องถิ่นที่ทำงานเกี่ยวกับ
สมุนไพรในเขตอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย จำนวน 1 เล่มพร้อมไฟล์ 
5. ต้นแบบคู่มือหรือหนังสือพืชสมุนไพรพืชท้องถิ่น แยกเป็นราย
ตำบล 5 เล่ม (5 ตำบล)พร้อมไฟล์ 
เชิงคุณภาพ 
1. มีปราชญ์ท้องถิ่นและคนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในเขตพื้นที่
อำเภอภูหลวงที่เป็นพืชสมุนไพรในท้องถิ่นทำให้เกิดการเห็นคุณค่า
และตระหนักในทรัพยากรที่มีคุณค่าในพื้นที่ 
2. ปราชญ์ท้องถิ่นและคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักการของ อพ.สธ. ตามแนวทางที่ผู้ ทำ
โครงการได้เข้าร่วมอบรมกับหน่วย อพ.สธ.ขอนแก่น 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ปราชญ์ท้องถิ่นและคนในชุมชนพื้นที่เขตอำเภอภูหลวงมีความรู้
ความเข้าใจในการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพืชสมุนไพรและพืช
ในท้องถิ่นจนนำไปสู่การสร้างแนวทางการอนุรักษ์พืชสมุนไพรอย่าง
ยั่งยืน 
2. ได้คู่มือปราชญ์ท้องถิ่นและหนังสือพืชสมุนไพรในท้องถิ่นในเขต

100,000 
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ที่ 
กิจกรรม

ที่ 
ชื่อโครงการ/ผู้เสนอโครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

งบประมาณ 
(บาท) 

อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยสำหรับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 

5 F2A5/ 
F3A8 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องต้น
หนาดสู่เยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ การใช้
ประโยชน์ การดำรงไว้ซึ่งพันธุกรรมพืช
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ผู้เสนอโครงการ : ดร.วีระนุช แย้มยิ้ม 
คณะครุศาสตร์ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลโดยใช้ GIS และเสนอผลออกมา
ในเชิงแผนที่เพื่อใช้ในการเรียนรู้และแสดงลักษณะการ
กระจายของต้นหนาดในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ต่อไป 
3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต้นหนาดสู่เยาวชน 
4. เพื่อการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ต้นหนาดและดำรง
ไว้ซึ่งพันธุกรรมพืชท้องถิ่น 
5. เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม ความเชื่อ และอัตลักษณ์ชุมชน 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  นักเรียนในพื้นที่ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย จำนวนไม่ต่ำกว่า 100 คน เข้าร่วม
กิจกรรม  
เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความตระหนักในคุณค่าและ
สรรพคุณของพืชท้องถิ่น อีกทั้งมีความตระหนักถึงวิถี
ชีวิต ความเชื่อ อัตลักษณ์ของท้องถิ่น และมีทักษะใน
การใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ   
1. นักเรียนในพื้นที่เขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จำนวนไม่ต่ำ
กว่า 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม และได้ฐานข้อมูลโดยใช้ GIS และเสนอ
ผลออกมาในเชิงแผนที่เพื่อใช้ในการเรียนรู้และแสดงลักษณะการ
กระจายของต้นหนาดในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ต่อไป 
2. ได้สมุดเล่มเล็กที่รวบรวมองค์ความรู้ของต้นหนาดขนาด A5 ภาพสี 
จำนวน 50 เล่ม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้  
เชิงคุณภาพ  นักเรียนมีความตระหนักในคุณค่าและสรรพคุณของพืช
ท้องถิ่น อีกทั้งมีความตระหนักถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ อัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่น นอกจากนี้
นักเรียนยังได้ความรู้ในการขยายพันธุ์ การใช้ประโยชน์ และสามารถ
พัฒนาเป็นอาชีพได้ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ได้สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
2. ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต้นหนาดสู่เยาวชน 
3. ได้แนวทางการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ต้นหนาดและดำรงไว้ซึ่ง
พันธุกรรมพืชท้องถิ่น 
4. ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ความเชื่อ และอัตลักษณ์ชุมชน 
5. ได้สมุดเล่มเล็กที่รวบรวมองค์ความรู้การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์
เร่ืองต้นหนาด 

40,000 
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ที่ 
กิจกรรม

ที่ 
ชื่อโครงการ/ผู้เสนอโครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6. ได้ฐานข้อมูลโดยใช้ GIS และเสนอผลออกมาในเชิงแผนที่เพื่อใช้ใน
การเรียนรู้และแสดงลักษณะการกระจายของต้นหนาดในพื้นที่เพื่อ
นำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ต่อไป 
7. ได้เครือข่ายสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
8. ได้รับการตอบรับและความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการจากการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม 
 

6 F3A8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน การทำตัวอย่าง
พรรณไม้ (ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ตัวอย่าง
พรรณไม้ดอง และตัวอย่างพรรณไม้
เฉพาะส่วน) 
ผู้เสนอโครงการ :  
ผศ.อิศรารัตน์  มาขันพันธ์ 
คณะครุศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์
โรง เรี ยน  อ งค์ ป ระกอบ ที่  1  การจั ดท ำป้ ายชื่ อ       
พรรณไม้ ลำดับการเรียนรู้ที่  8 ทำตัวอย่างพรรณไม้ 
(ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ตัวอย่างพรรณไม้ดอง และ
ตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน) ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนใน
ท้องถิ่น 
3. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษาและชุมชนในท้ องถิ่ น  มี ความรู้และทั กษะ
ปฏิบัติการทำตัวอย่างพรรณไม้ (สมุนไพรท้องถิ่น) 
4. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น 
(สมุนไพรท้องถิ่น) ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนในท้องถิ่น 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ 
1. ผู้ เข้าร่วมโครงกาอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน การทำตัวอย่างพรรณไม้ (แห้ง ดอง และเฉพาะส่วน) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. มีโรงเรียนต้นแบบในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 โรงเรียน ที่
เป็นแหล่งการเรียนรู้และสร้างสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้กับ
ชุมชนในท้องถิ่น 
3. โรงเรียนมีตัวอย่างการเก็บพรรณไม้อย่างน้อย 3 รูปแบบ ได้แก่ 
การทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง จำนวน 10 ชนิด การทำตัวอย่างพรรณ
ไม้ดอง จำนวน 10 ชนิด และการทำตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน 
จำนวน 10 ชนิด 
4. จัดทำสมุดเล่มเล็กการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ จำนวน 10 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
สร้างจิตสำนึกให้ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษาและชุมชนในท้องถิ่น เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของ
ทรัพยากรท้องถิ่นให้รู้จักหวงแหนและรู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่าง

30,000 
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ที่ 
กิจกรรม

ที่ 
ชื่อโครงการ/ผู้เสนอโครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน ได้แก่ นักเรียน 
จำนวน 100 คน นักศึกษา จำนวน 36 คน ครู จำนวน 
10 คน อาจารย์ จำนวน 4 คน เรียนรู้กระบวนการ
เรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน องค์ประกอบที่ 1 
การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ ลำดับการเรียนรู้ที่  8 ทำ
ตัวอย่างพรรณไม้ (ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ตัวอย่างพรรณ
ไม้ดอง และตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน) และสร้าง
สำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน ได้แก่ นักเรียน 
จำนวน 100 คน นักศึกษา จำนวน 36 คน        ครู 
จำนวน 10 คน อาจารย์ จำนวน 4 คน มีความรู้และ
ทักษะปฏิบัติการทำตัวอย่างพรรณไม้ (สมุนไพรท้องถิ่น) 
3 รูปแบบ ได้แก่ การทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง จำนวน 
10 ชนิด การทำตัวอย่างพรรณไม้ดอง จำนวน 10 ชนิด 
และการทำตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน จำนวน 10 
ชนิด 
3. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัด
เลย เข้าร่วมโครงการ  
4. จัดทำสมุดเล่มเล็กการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ 

ยั่งยืน    
ผลคาดว่าที่จะได้รับ 
1. สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)  
2. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
ในท้องถิ่น ได้เรียนรู้กระบวนการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ ลำดับการเรียนรู้ที่ 8 ทำ
ตัวอย่างพรรณไม้ (ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ตัวอย่างพรรณไม้ดอง และ
ตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน) 
3. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
ในท้องถิ่น มีความรู้และทักษะการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ในท้องถิ่น
และเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชน
บ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 
4. โรงเรียนมีตัวอย่างการเก็บพรรณ 3 รูปแบบ ได้แก่ ตัวอย่างพรรณ
ไม้แห้ง ตัวอย่างพรรณไม้ดอง และตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน 
5. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้กับนักเรียน 
นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนในท้องถิ่น 
6. สร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ในการศึกษานอกสถานที่ของรายวิชาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ 
7. มีโรงเรียนต้นแบบในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 โรงเรียน ที่
เป็นแหล่งการเรียนรู้และสร้างสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้กับ
ชุมชนในท้องถิ่น 
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ที่ 
กิจกรรม

ที่ 
ชื่อโครงการ/ผู้เสนอโครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7 F3A8 โครงการพัฒนาหลักสูตรการเพาะต้นยาง
นาเพื่อการอนุรักษ์สำหรับประชาชน 
ผู้เสนอโครงการ :  
อาจารย์สมพิศ  สีตะสุต 
คณะครุศาสตร ์

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อั น เนื่ อ งม าจ าก พ ระ ราช ด ำริ  ส ม เด็ จ พ ระ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเพาะต้นยางนาเพื่อการ
อนุรักษ์สำหรับประชาชน 
เป้าหมาย 
1. การพัฒนาหลักสูตรการเพาะต้นยางนาเพื่อการ
อนุรักษ์สำหรับประชาชน จำนวน 50 คน ใน ตำบลโนน
ท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพาะต้นยางนา และการพัฒนา
หลักสูตรการเพาะต้นยางนาเพื่อการอนุรักษ์สำหรับ
ประชาชน 

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ 
สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ในพื้นที่
ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และ หลักสูตรการเพาะ
ต้นยางนาเพื่อการอนุรักษ์สำหรับประชาชน จำนวน 50 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
ได้หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรการเพาะต้นยางนาเพื่อการอนุรักษ์
สำหรับประชาชนในตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลคาดว่าที่จะได้รับ 
การพัฒนาหลักสูตรการเพาะตน้ยางนาเพื่อการอนุรักษ์สำหรับ
ประชาชน 
 
 

30,000 
 

8 F3A8 โครงการบริหารจัดการงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
ผู้เสนอโครงการ :  
ผศ.ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพื่อจัดประชุม อบรม กิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการบริการวิชาการภายใต้
โค รงการอนุ รักษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อัน เนื่ อ งม าจาก
พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
3. เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใน
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
4. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัสดุ อ่ืนๆ รวมทั้งเป็ น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ให้เพียงพอ

ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ 
1. มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 30 คน  
2. มีจำนวนข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับ
การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) อย่างน้อย 4 โครงการ 
3. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.) ในงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น อย่างน้อย 1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) และสามารถนำ

50,000 
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ที่ 
กิจกรรม

ที่ 
ชื่อโครงการ/ผู้เสนอโครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ต่อการปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)  
เป้าหมาย 
1. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย ครูและนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 30 คน  
2. จัดประชุม อบรม และกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการบริการวิชาการ จำนวน 
1 คร้ัง 
3. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อย่างน้อย 1 แห่ง 

องค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ในองค์กร 
2. บุคลากรส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ/โครงการวิจัย ที่
สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ทั้ง 8 กิจกรรมภายใต้กรอบการ
ดำเนิน งาน  3 กรอบ เพื่ อขอรับการพิ จารณ าและสนับสนุน
งบประมาณจาก อพ.สธ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มข้ึน 
ผลคาดว่าที่จะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับความรู้ความ
เข้าใจและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
2. บูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาฐานทรัพยากร ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) – มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย 
3. บุคลากรในมหาวิทยาลัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย/โครงการบริการ
วิชาการ ที่สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ทั้ง 8 กิจกรรมภายใต้
กรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ เพื่อขอรับการพิจารณาและสนับสนุน
งบประมาณจาก อพ.สธ. ในแต่ปีงบประมาณ เพิ่มข้ึน 
4. ขยายผลการขับเคลื่อนการพัฒนาฐานทรัพยากร ที่ ได้จาก
โครงการวิจัย/โครงการบริการวิชาการเป็นรูปธรรมมากยิ่งขั้น 
 

  3 กิจกรรม 8 โครงการ รวมงบประมาณ 450,000 
 
 
 
 


