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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธาน ี

 

ค าน า 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ท ากิจกรรมตามกรอบการ

ด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยด าเนินงาน ภายใต้ 3 กรอบงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

ซ่ึงเน้นกระบวนการสร้างจิตส านึกให้แก่นักศึกษา ผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดจิตส านึกต่อ

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สร้างความเข้าใจในกระบวนการของกิจกรรมต่าง 

ๆ ทั้งการท าปูายชื่อพรรณไม้ การท าฐานข้อมูลพรรณไม้ การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

การอนุรักษ์ทรัพยากร โดยด าเนินการศึกษาพรรณไม้ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 

 กรอบการด าเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม พ.ศ. 2565-กันยายน 

พ.ศ. 2569) ด าเนินการโดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรม ภายใต้ 3 กรอบ คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ 

กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร การท าวิจัยร่วมกับคณะต่างๆ ศึกษาศักยภาพพืชอาหารและ

พืชสมุนไพร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 

ข้อมูลพรรณไม้ ตลอดจนภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ กรอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรม

สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยบูรณาการในการเรียน

การสอนในวิชาต่างๆ เช่น วิชาตามรอยพระยุคลบาท วิชาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและวิชาสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชและการใช้ประโยชน์จากพืช

พรรณ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และยังได้จัดพิมพ์

หนังสือ จัดท าซีดี เอกสารเผยแพร่ความรู้ และจัดอบรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครูเครือข่าย

ของมหาวิทยาลัย 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ปรัชญา (Philosophy)  
 สืบสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

วิสัยทัศน์ (Vision)    
ศึกษาภูมิปัญญาและทรัพยากรไทย อนุรักษ์และสร้างเครือข่ายในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ (Mission)   
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยด าเนินงานภายใต้ 3 กรอบงาน และได้มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. โครงการส ารวจทรัพยากรพืชและสิ่งมีชีวิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์จังหวัดปทุมธานี  
2. โครงการเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้งและดองเพ่ือเป็นสื่อการเรียนรู้      
3. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
    และเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชพ้ืนเมือง         
4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนแปลงอนุรักษ์พันธุ์ไม้พ้ืนเมืองและบ้านชีววถีพอเพียง    
5. โครงการปลูกและอนุรักษ์พันธุ์กล้วย/บัวหลวง        
6. โครงการศึกษาพืชอาหารและพืชสมุนไพรท้องถิ่น เพ่ือการอนุรักษ์  
   และใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน      
7. โครงการจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (9ใบงาน)      
8. โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     
9. โครงการสร้างจิตส านึกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน        
10. โครงการสร้างจิตส านึกฐานทรัพยากรท้องถิ่น        
11.โครงการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.       
12. โครงการบริหารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช      
13. โครงการจัดท าหนังสือและสื่อเผยแพร่ความรู้        
14. โครงการจัดท าเว็บไซด์ ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเผยแพร่ความรู้ (อพ.สธ.-มรว.)    
15. โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์        
16. โครงการส่งเสิมและเรียนรู้ทรัพยากร  (Parallel workshop sessions)   

 17. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอใยบัว ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
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เป้าประสงค ์(Goals)   
1. สร้างจิตส านึกให้แก่นักศึกษาและประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะใน 

การอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

2. ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรทุกองศ์ประกอบอย่างต่อเนื่อง 

3. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการในการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริฯ 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของท้องถิ่นและสร้างจิตส านึกในการ 

อนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
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แนวทางและโครงการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยด าเนินงานแผน
แม่บทของโครงการฯ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ.2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)  ซึ่ง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ ตามความพร้อมครบ 3 กรอบงาน 5 กิจกรรม คือ กรอบ
การเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และกรอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
จึงต้องมีการเรียนรู้ทรัพยากร โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจ เก็บรวบรวม
ทรัพยากร และ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
1. โครงการส ารวจทรัพยากรพืชและสิ่งมีชีวิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

จังหวัดปทุมธานี  
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

2. โครงการเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้งและดองเพ่ือเป็นสื่อการเรียนรู้  
    3. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

    และเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชพ้ืนเมือง       
4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนแปลงอนุรักษ์พันธุ์ไม้พ้ืนเมืองและบ้านชีววถีพอเพียง  
5. โครงการปลูกและอนุรักษ์พันธุ์กล้วย/บัวหลวง    

  
กรอบการใช้ประโยชน์ 
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานศึกษา วิจัยและประเมินศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ 

ใน อพ.สธ. ทั้งในด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการ ให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ให้เป็นเอกภาพ สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มีกิจกรรมที่ด าเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร และกิจกรรมที่ 5 กิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
6. โครงการศึกษาพืชอาหารและพืชสมุนไพรท้องถิ่น เพ่ือการอนุรักษ์  
   และใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน      



9 
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กรอบการสร้างจิตส านึก  
เพ่ือให้ประชาชน กลุ่มเปูาหมายต่างๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มี

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพืช พรรณไม้และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ ตลอดจนตระหนักถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่
ด าเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
7. โครงการจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (9ใบงาน)    
8. โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์        
9. โครงการสร้างจิตส านึกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน       

                    10. โครงการสร้างจิตส านึกฐานทรัพยากรท้องถิ่น     
  11.โครงการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.      

           12. โครงการบริหารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
            13. โครงการจัดท าหนังสือและสื่อเผยแพร่ความรู้     
            14. โครงการจัดท าเว็บไซด์ ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเผยแพร่ความรู้ (อพ.สธ.-มรว.) 
   15. โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์        
   16. โครงการส่งเสิมและเรียนรู้ทรัพยากร  (Parallel workshop sessions)  
   17. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอใยบัว ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
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รายละเอียดโครงการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
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แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
คณะ/หน่วยงาน  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ข้อมูลโครงการหลัก ช่ือ   โครงการส ารวจทรัพยากรพืชและสิ่งมีชีวิต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
จังหวัดปทุมธานี 
1.  ช่ือกิจกรรม  

กิจกรรมส ารวจทรัพยากรพืชและสิ่งมีชีวิต 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้ 3 กรอบ 
คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ได้แก่ กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปกปักทรัพยากร และ
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ ได้แก่ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร การท า
วิจัยร่วมกับคณะต่างๆ ศึกษาศักยภาพพืชอาหารและพืชสมุนไพร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูล

กนผ.04 

แบบฟอร์มเสนอกิจกรรมเดี่ยว/ย่อย 
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พันธุกรรมพืช ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพข้อมูลพรรณไม้ตลอดจนภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พันธุกรรม
พืชและกรอบการสร้างจิตส านึก ได้แก่ กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ด าเนินงานตามสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชและการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ   

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   จึงได้จัดท า
โครงการส ารวจทรัพยากรพืชในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี และศูนย์การศึกษาสระแก้ว 
อ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด ส ร ะ แ ก้ ว  ซึ่ ง จั ง ห วั ด ป ทุ ม ธ า นี  เ ป็ น ถิ่ น ฐ า น บ้ า น เ มื อ ง ม า แ ล้ ว 
ไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานีเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ โดยมีพ้ืนที่การเกษตร 506,678 ไร่ หรือร้อยละ 53.03 ของพ้ืนที่
จังหวัด มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านท าให้สามารถใช้น้ าได้ตลอดทั้งปี จังหวัดปทุมธานีมี พ้ืนที่การเกษตรอยู่ในทุก
อ าเภอ และมีมากที่สุดในเขตอ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกา อ าเภอลาดหลุมแก้ว และอ าเภอคลองหลวง
ตามล าดับ โดยพ้ืนที่ของจังหวัดจะมีการท าการเกษตรส่วนใหญ่เป็นที่นา ไม้ผล และไม้ยืนต้น ตามล าดับ   และ
จังหวัดสระแก้ว โดยรวมเป็นพ้ืนที่ราบถึงที่ราบสูงและมีภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีระดับความสูงจากน้ าทะเล 74 
เมตร และมีสภาพเป็นปุาโปร่ง ท าไร่ ท านา นอกจากนี้ยังมีล าคลองสายส าคัญมีดังนี้ คลองพระปรง คลองพระ
สะทึง คลองน้ าใสและคลองพรมโหดซึ่งสามารถน าน้ ามาใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี  

 
จากความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวที่มีจ านวนมากและมีความหลากหลาย ทาง

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรด้านพืชซึ่งมีความจ าเป็นและสมควรอนุรักษ์ไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การ
ส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การส ารวจเก็บข้อมูลพรรณไม้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ รวมถึงการเก็บตัวอย่างมี
ทั้งแบบตัวอย่างพืชที่น ามาปลูกเลี้ยงและแบบที่เป็นตัวอย่างพรรณไม่อัดแห้ง รวมถึงทรัยพากรชีวภาพอ่ืนๆ และ
ทรัพยากรที่มีความส าคัญกันในท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นสถานที่ส าหรับอบรมและฝึกปฏิบัติ ให้กับโรงเรียนและท้องถิ่น 
เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 
3. วัตถุประสงคโ์ครงการ   
  1. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
 2. เพ่ือส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรกายภาพ ในพ้ืนที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนที่ร่วมสนองพระราชด าริ    
 
4.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   จ านวน 60 คน    

5.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 มกราคม – มิถุนายน 2565 
6.  งบประมาณ  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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 งบประมาณ   -  บาท    ด าเนินการไม่ใช้งบปรมาณ     
    งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณรายได้     (   )  บ.กศ.    (  )  กศ.ปช. 

 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประเภทงบ/หมวด รายการ งบประมาณ (บาท) 

ค่าใช้สอย    

  

 รวมทั้งสิ้น  

           หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ งบประมาณ (ตัวเลข) ทั้งสิ้น  บาท  (ตัวอักษร)    

 
7.  แผนการด าเนินงาน     

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 
เดือน มกราคม – มิถุนายน 2565 

1 2 3. 4 5 6  
1 ประชุมวางแผนการท างานภายใน

ส านักฯ 
       

2 ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมาย        
3 จัดท าโครงการและเสนอโครงการ        
4 จัดเตรียมสถานที่เอกสารและ

ประสานงาน 
       

5 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน        
6 ติดตามผลและสรุปผลการ

ด าเนินงาน จัดท ารูปเล่ม  
       

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  

 2. ชุนชนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร มีความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของ

ทรัพยากรที่น าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

3. เกิดฐานข้อมูลทรัพยากรที่ได้จาการส ารวจพบในชุมชน    
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ ค่าเป้าหมาย  
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 9.1  เชิงปริมาณ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ที่เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

    9.2  เชิงคุณภาพ   
 ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
 
 

ลงชื่อ.......อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ.......ผู้เสนอโครงการ 
            (อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ) 

                                     รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 
                         ลงชื่อ.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ.......ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ) 
                                            ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง  
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 

                            ลงชื่อ......รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์......ผู้อนุมัติโครงการ 
          (รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์)  

                             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                        …..……../………...…………/………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนผ.04 

แบบฟอร์มเสนอกิจกรรมเดี่ยว/ย่อย 
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แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

คณะ/หน่วยงาน  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ข้อมูลโครงการหลัก ช่ือ  โครงการเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้งและดองเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้  

1.  ช่ือกิจกรรม  

      กิจกรรมเรียนรู้การท าตัวอย่างแห้งและดองเพ่ือเป็นสื่อการเรียนรู้  

2. หลักการและเหตุผล 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้ 3 กรอบ คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ได้แก่ กิจกรรม

ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปกปักทรัพยากร และกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ 

ได้แก่ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร การท าวิจัยร่วมกับคณะต่างๆ ศึกษาศักยภาพพืชอาหารและ

พืชสมุนไพร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ข้อมูลพรรณไม้ตลอดจนภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชและกรอบการสร้างจิตส านึก ได้แก่ กิจกรรม

สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรพืชและการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ   

  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   จึงได้

จัดท าโครงการเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้งและดองเพ่ือเป็นสื่อการเรียนรู้หรือเก็บในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ได้

จากการส ารวจพบและน ามาเก็บรักษาไว้เป็นตัวอย่างส าหรับการศึกษาหรือรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ เก็บรักษาใน

รูปแบบตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดองหรือเก็บต้นพืชมีชีวิตเพ่ือน ามาปลูกขยายพันธุ์ รวมถึงทรัพยากรอ่ืนๆ สามารถ

น ามาเก็บเป็นตัวอย่างในการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ใน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ฯ    
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3. วัตถุประสงค ์  
  1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 2.  เพื่อส ารวจทรัพยากรและเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง 
 3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้พืชที่อนุรักษ์ 
 4. เพ่ือเก็บรวบรวมพันธุ์ 
  4.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

ตัวอย่างแห้งและดองเพ่ือเป็นสื่อการเรียนรู้ จ านวน 20 ตัวอย่าง 
5.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 เมษายน – กันยายน 2565 
6.  งบประมาณ  
 งบประมาณ       บาท   (ด าเนินการไม่ใช้งบประมาณ)     
  

 งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณรายได้     (   )  บ.กศ.    (  )  กศ.ปช. 
 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประเภทงบ/หมวด รายการ งบประมาณ (บาท) 

ค่าวัสดุ   

 รวมทั้งสิ้น  

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

7.  แผนการด าเนินงาน     

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
หมายเหตุ 

เดือน เมษายน – กันยายน 2565 

1 2 3. 4 5 6  

1 ประชุมวางแผนการท างานภายในส านักฯ        

2 ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมาย        

3 จัดท าโครงการและเสนอโครงการ        

4 จัดเตรียมสถานที่เอกสารและ

ประสานงาน 

       



19 
 

5 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน        

6 ติดตามผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

จัดท ารูปเล่ม  

       

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
 2. ได้แหล่งเรียนรู้พืชที่อนุรักษ์ทรัพยากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ให้กับนักศึกษา บุคคลากร
และผู้ที่สนใจ 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ ค่าเป้าหมาย  
 9.1  เชิงปริมาณ 
  จ านวนตัวอย่างของทรัพยากรและตัวอย่างพรรณไม้แห้งและดอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของค่า
เปูาหมายของโครงการ 

    9.2  เชิงคุณภาพ   
 ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรเป็นแหล่งเรียนรู้พืชที่
อนุรักษ์  
 

ลงชื่อ.......อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ.......ผู้เสนอโครงการ 
            (อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ) 

                                     รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 
                         ลงชื่อ.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ.......ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ) 
                                            ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง  
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 

                            ลงชื่อ......รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์......ผู้อนุมัติโครงการ 
          (รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์)  

                             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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                        …..……../………...…………/………… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

คณะ/หน่วยงาน  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ข้อมูลโครงการหลัก ช่ือ  โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเก็บรวมรวบเมล็ดพืชพื้นเมือง 
 
1.  ช่ือกิจกรรม  
 กิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเก็บรวมรวบเมล็ดพืชพื้นเมือง 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้ 3 กรอบ คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ได้แก่ กิจกรรม
ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปกปักทรัพยากร และกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ 
ได้แก่ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร การท าวิจัยร่วมกับคณะต่างๆ ศึกษาศักยภาพพืชอาหารและ

กนผ.04 

แบบฟอร์มเสนอกิจกรรมเดี่ยว/ย่อย 
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พืชสมุนไพร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ข้อมูลพรรณไม้ตลอดจนภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชและกรอบการสร้างจิตส านึก ได้แก่ กิจกรรม
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรพัยากรพืชและการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ   
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   จึงได้
จัดท าโครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพ่ือขยายพันธุ์พืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดย
การน าทรัพยากรที่ได้เกบ็รักษาในรูปเมล็ดพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ขยายพันธุ์ในหาปฏิบัติการ น ามาปลูก
ขยายพันธุ์และน ามาใช้และการใช้ประโยชน์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชที่อนุรักษ์    
 
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
 2. เพ่ือเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์แฝก 
 3. เพ่ือปลูกแฝกปูองกันการพังทลายและเลื่อนไหลของดิน  
   
   
4.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  
 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อแฝก จ านวนไม่น้อยกว่า 500 ต้น    
5.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 มกราคม – กันยายน 2565 
6.  งบประมาณ  
 งบประมาณ  90,000 บาท          

  งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณรายได้     (   )  บ.กศ.    (  )  กศ.ปช. 
 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประเภทงบ/หมวด รายการ งบประมาณ (บาท) 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุส าหรับเพาะเลี้ยง เช่น กล้วยหอม,น้ ามะพรา้ว , 90,000 
 วุ้นส าหรับเตรยีมอาหาร ,สารเคมี,ขวดแก้ว    

 จานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อและตู้เขี่ยเชือ้   
   
 รวมทั้งสิ้น 90,000 
ายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
7.  แผนการด าเนินงาน     
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
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เดือน เมษายน – กันยายน 2565 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 ประชุมวางแผนการท างานภายใน
ส านักฯ 

          

2 ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมาย           
3 จัดท าโครงการและเสนอโครงการ           
4 จัดเตรียมสถานที่เอกสารและ

ประสานงาน 
          

5 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน           
6 ติดตามผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

จัดท ารูปเล่ม  
          

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 1. ได้สนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
 2.  ได้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์พืชที่อนุรักษ์ 
 3. ได้แหล่งเรียนรู้พืชที่อนุรักษ์ทรัพยากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ให้กับนักศึกษา บุคคลากร
และผู้ที่สนใจ 
 4. ได้เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และน ามาปลูกในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
 
 
 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ ค่าเป้าหมาย  
 9.1  เชิงปริมาณ 
  จ านวนพรรณไม้ที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    
         9.2  เชิงคุณภาพ   
 ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้ขยายพันธุ์พืชโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ    

 
ลงชื่อ.......อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ.......ผู้เสนอโครงการ 
            (อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ) 

                                     รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
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ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 
                         ลงชื่อ.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ.......ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ) 
                                            ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง  
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 

                            ลงชื่อ......รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์......ผู้อนุมัติโครงการ 
          (รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์)  

                             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                        …..……../………...…………/………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธาน ี
คณะ/หน่วยงาน  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ข้อมูลโครงการหลัก ช่ือ  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แปลงอนุรักษ์ไม้พ้ืนเมืองและบ้านชีววิถีพอเพียง   
 
1.  ช่ือกิจกรรม  
     กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ไม้พ้ืนเมืองและบ้านชีววิถี   
 
2.  หลักการและเหตุผล 

ภาคการเกษตรในปัจจุบันใช้สารเคมีในการเกษตรมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตรจาก
การเกษตรที่พ่ึงพาตนเองและธรรมชาติ การผลิตเพ่ือบริโภค เป็นการเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ือการค้า การผลิตที่
เน้นปริมาณ แต่ขาดการค านึงถึงคุณภาพและมีความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีต่างๆ เช่น สารปรุงแต่ง สารกันเสีย 
สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง ยาก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ  นอกจากนี้ การขยายตัวของสังคมเมืองยังเปลี่ยนพ้ืนที่ที่เดิมเคย
ปลูกอาหารและผักสวนครัว กลายเป็นตึกและอาคารสูงเพ่ิมจ านวนมาก สังคมทุนนิยมท าให้อาหารเป็นสินค้า
ระบบการผลิตอาหารที่มีเปูาหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการเชิงปริมาณของตลาดและมองผลประกอบการ
และผลก าไรเป็นหลัก จึงท าให้เกษตรกรหันมาใช้สารเคมี ใช้พันธุกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมปริมาณของ
ผลผลิตให้ได้จ านวนมาก ซึ่งการใช้สารเคมีส่งผลเสียต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ า ปุาไม้ และยังส่งผลเสียต่อ
ร่างกายของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเริ่มต้นและขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ปัญหาการตกค้างของสารเคม ีในสิ่งแวดล้อมซ่ึงสาเหตุเกิดจากการแพร่กระจายของสารเคมีในระหว่างการฉีดพ่น 
เนื่องจากสารเคมีส่วนใหญ่ จะกระจายจากบริเวณของพืชที่ต้องการฉีดพ่นลงสู่พ้ืนดินท าให้ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์และสัตว์ในธรรมชาติลดลง สารเคมีในห่วงโซ่อาหารและท าให้สิ่งมีชีวิตในระบบห่วงโซ่อาหารทุกระดับ
ได้รับผลกระทบ เกษตรกรผู้ใช้สารเคมีและผู้บริโภค  มีปัญหาสุขภาพที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรกลายเป็นปัญหาใหญ่และรุนแรงมากในประเทศไทย    

งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แปลงอนุรักษ์ไม้พ้ืนเมืองและบ้านชีววิถีพอเพียง  ตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ว่า “อยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบ
พออยู่พอ กิน  แบบพอมีพอกิน  หมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง”   เพราะฉะนั้นเพ่ือสืบสาน
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย  4 เรื่อง  
ได้แก่ การปลูกพืช (กสิกรรม)  การเลี้ยงปลาในบ่อขนาดเล็ก (ประมง) การเลี้ยงไก่ไว้กินไข่ (ปศุสัตว์)  และการ
บ าบัดน้ าเสีย (สิ่งแวดล้อม)  ใช้จุลินทรีที่มีประสิทธิภาพ บ้านชีววิถีจะอยู่และพ่ึงพิงธรรมชาติให้เกิดประโยชน์และ

กนผ.04 

แบบฟอร์มเสนอกิจกรรมเดี่ยว/ย่อย 
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ลดการใช้สารเคมี เพ่ืออนุรักษ์พันธุไม้พ้ืนเมืองและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา บุคลากร 
และบุคคลที่สนใจ   
 
3.  วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  
 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ผู้ที่สนใจ จ านวน 100 คน 

5.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565 

6.  งบประมาณ  
 งบประมาณ           บาท  ด าเนินงานโดยไม่ใช้งบประมาณ      

  งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณรายได้     (   )  บ.กศ.    (  )  กศ.ปช. 
 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประเภทงบ/หมวด รายการ งบประมาณ (บาท) 

   

 รวมทั้งสิ้น  
           หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ  งบประมาณ (ตัวเลข) ทั้งสิ้น      บาท  (ตัวอักษร)  

7.  แผนการด าเนินงาน     

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 
เดือน ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. มิ.ย.  
1 ประชุมวางแผนการท างานภายในส านักฯ          
2 ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมาย          
3 จัดท าโครงการและเสนอโครงการ          
4 จัดเตรียมสถานท่ีเอกสารและประสานงาน          
5 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน          
6 ติดตามผลและสรุปผลการด าเนินงาน จัดท า

รูปเล่ม  
         

 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
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1. ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
 2. ได้ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ผู้ที่สนใจ เกิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
 
          

9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ ค่าเป้าหมาย  
 9.1  เชิงปริมาณ 

           จ านวนผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้บ้านชีววิถี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
    9.2  เชิงคุณภาพ   

สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
และส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
 

ลงชื่อ.......อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ.......ผู้เสนอโครงการ 
            (อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ) 

                                     รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 
                         ลงชื่อ.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ.......ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ) 
                                            ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง  
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 

                            ลงชื่อ......รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์......ผู้อนุมัติโครงการ 
          (รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์)  

                             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                        …..……../………...…………/………… 
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แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

คณะ/หน่วยงาน งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช    

ข้อมูลโครงการหลัก ช่ือ โครงการปลูกและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยและบัวหลวง  

 

1. ช่ือกิจกรรม  

ปลูกและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยและบัวหลวง  

 
2.  หลักการและเหตุผล 
 

โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยด าเนินงานของแผนแม่บท อพ .สธ. ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด(ตุลาคม 
พ.ศ. 2565 - กันยายน พ.ศ. 2569) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้ร่วมสนองพระราชด าริใน
โครงการและด าเนินงาน 3 กรอบงาน 5 กิจกรรม คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม

กนผ.04 
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ทรัพยากร กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
และกรอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

 

ตามกรอบการด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ นั้นงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้รับพื้นที่มอบหมายให้ด าเนินกิจกรรม
อนุรักษ์พันธุ์พืชพ้ืนเมืองในแปลงสาธิตไร่นาสวนผสมของมหาวิทยาลัย เพื่อปลูกพืชให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
รวบรวมสายพันธุ์พืชที่หายากและเป็นพันธุ์พื้นเมือง  ได้แก่ พันธุ์ทุเรียนซึ่งเป็นพืชอนุรักษ์ของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการรวบรวมสายพันธุ์ดั้งเดิมที่หายาก ส้มเขียวหวานที่เคยปลูกที่ทุ่งรังสิต 
อ าเภอหนองเสือ และส้มบางมดเป็นพันธุ์ที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคอย่างกว้างขวางแต่ปัจจุบัน
พ้ืนที่ปลูกลดลง เนื่องจากประสบปัญหากับโรคระบาดที่มีลักษณะผลร่วงและใบเหี่ยวก่อนเก็บเกี่ยว และพันธุ์
มะม่วงพ้ืนเมือง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะรวบรวมพันธุ์โบราณที่ใกล้สูญพันธุ์ให้ยังคงอยู่ นอกจากนั้นยังปลูกพืชอ่ืนๆ  
เช่น พืชผักพ้ืนบ้าน พืชสมุนไพร และพัฒนาการขยายพันธุ์พืชเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา บุคลากร 
และบุคคลที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาพรรณไม้และเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  
  
 
 
 
3.  วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

3.2 เพ่ือปลูกรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์กล้วย บัวหลวง   
3.3. เพื่อรวบรวมพันธุ์แท้จ านวน 10 สายพันธุ์ 
 

4.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  
 รวบรวมพันธุ์แท้จ านวนไม่น้อยกว่า 10 สายพันธุ์  
 

5.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 ธันวาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 
 

6.  งบประมาณ  
 งบประมาณ  90,000  บาท          

    งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณรายได้     (   )  บ.กศ.    (  )  กศ.ปช. 
 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

ประเภทงบ/หมวด รายการ งบประมาณ 
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(บาท) 

ค่าวัสดุ 1. ดินปลูก จ านวน 2,000 ถุงๆ ละ 10 บาท  20,000 

2. ปุ๋ยอินทรีย์ สารปรับปรุงดิน 10.,000 

3. ต้นพันธุ์พันบังหลวง 10,000 

4. ต้นพันธุ์กล้วย กล้วยหอม กล้วยเล็บมือนาง อ่ืนๆ  จ านวน 
200 ต้นๆละ 20 บาท 

10,000 

5.วัสดุการเกษตร แกลบ,ขุยมะพร้าว อื่นๆ 30,000 

6.อุปกรณ์การเกษตร จอบ,เสียม,ท่อส่งน้ า อื่นๆ 10,000 

งบประมาณ (ตัวเลข) ทั้งสิ้น  90,000 บาท  (ตัวอักษร) เก้าหม่ืนบาทถ้วน  

 
7.  แผนการด าเนินงาน     

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 
เดือน ธันวาคม 2564– พฤษภาคม  2565 

ธ.ค ม.ค. มี.ค เม.ย พ.ค.  
1 ประชุมวางแผนการท างาน

ภายในส านกัฯ 

      

2 ประสานงานกับ
กลุ่มเปูาหมาย 

      

3 จัดท าโครงการและเสนอ
โครงการ 

      

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 
เดือน ธันวาคม 2564– พฤษภาคม  2565 

ธ.ค ม.ค. มี.ค เม.ย พ.ค.  
4 จัดเตรียมสถานที่เอกสาร

และประสานงาน 
      

5 ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนงาน 

      

6 ติดตามผลและสรุปผลการ
ด าเนินงาน จัดท ารูปเล่ม  

      

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

8.1 ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
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 8.2 มีกล้วยและบัวหลวงในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ     
8.3 มีแหล่งศึกษาและเรียนรู้ทรัพยากรที่อนุรักษ์พืชพ้ืนเมืองภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    
 

9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ ค่าเป้าหมาย  
 9.1  เชิงปริมาณ 
  อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันปลูกต้นไม้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

    9.2  เชิงคุณภาพ   
  ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และเกิดแหล่งเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชพ้ืนเมืองของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 

ลงชื่อ.......อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ.......ผู้เสนอโครงการ 
            (อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ) 

                                     รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 
                         ลงชื่อ.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ.......ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ) 
                                            ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง  
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 

                            ลงชื่อ......รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์......ผู้อนุมัติโครงการ 
          (รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์)  

                             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                        …..……../………...…………/………… 
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2. กรอบการใช้ประโยชน ์
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แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
คณะ/หน่วยงาน  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ข้อมูลโครงการหลัก ช่ือ โครงการศึกษาพืชอาหารและพืชสมุนไพรท้องถิ่น เพ่ือการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ตามภูมิ

ปัญญาและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (กาแฟเม็ดบัว) 

1.  ช่ือกิจกรรม  
กิจกรรมศึกษาทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 
 

2.  หลักการและเหตุผล 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้ 3 กรอบ คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ได้แก่ กิจกรรมส ารวจเก็บ

รวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปกปักทรัพยากร และกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ ได้แก่ 

กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร การท าวิจัยร่วมกับคณะต่างๆ ศึกษาศักยภาพพืชอาหารและพืช

สมุนไพร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพข้อมูล

พรรณไม้ตลอดจนภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชและกรอบการสร้างจิตส านึก ได้แก่ กิจกรรมสร้าง

จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

พืชและการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ   

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   จึงได้จัดท า

โครงการศึกษาพืชอาหารและพืชสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาและพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อศึกษาพืชอาหารพืชอาหารและพืชสมุนไพรท้องถิ่น เพ่ือการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ตามภูมิ

ปัญญาและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากพืชอาหารและพืชสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3. วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  

กนผ.04 

แบบฟอร์มเสนอกิจกรรมเดี่ยว/ย่อย 
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2. เพ่ือศึกษาพืชอาหารและพืชสมุนไพรท้องถิ่นและต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 

4.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  
 ได้ผลิตภัณฑ์จากพืชอาหารและพืชสมุนไพรท้องถิ่น จ านวนไม่น้อย 1 ชนิด 

5.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 ระหว่างเดือน มกราคม – กันยายน 2565 
 
6.  งบประมาณ  
 งบประมาณ 150,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถ้วน) 
   งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณรายได้     (   )  บ.กศ.   (  )  กศ.ปช. 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประเภทงบ/หมวด รายการ งบประมาณ (บาท) 
ค่าวัสดุ ค่าวัสดุงานครัว  5,000 
 ค่าวัสดุการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 35,000 
ค่าใช้สอย ค่าฉลากและบรรจุภัณฑ์ 20,000 
ครุภัณฑ์ หม้อคั่ว เครื่องบดกาแฟ เครื่องคั่ว 90,000 
 รวมทั้งสิ้น 150,000 
           หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ  

งบประมาณ (ตัวเลข) ทั้งสิ้น 150,000 บาท    (ตัวอักษร) หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน 

7.  แผนการด าเนินงาน     

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 
เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565 

1 2 3 4 1 2 3 4  
1 ประชุมวางแผนการท างานภายใน

ส านักฯ 
         

2 ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมาย          
3 จัดท าโครงการและเสนอโครงการ          
4 จัดเตรียมสถานที่เอกสารและ

ประสานงาน 
         

5 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน          
6 ติดตามผลและสรุปผลการ

ด าเนินงาน จัดท ารูปเล่ม  
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  

2. ได้พัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3. ใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

 

9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ ค่าเป้าหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

  ได้ผลิตภัณฑ์จากพืชอาหารและพืชสมุนไพรท้องถิ่น จ านวน  1 ชนิด 

    9.2  เชิงคุณภาพ   

 ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรมการศึกษาข้อมูลพืชอาหารและสมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์พืชอาหารและพืชสมุนไพร 

 

ลงชื่อ.......อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ.......ผู้เสนอโครงการ 
            (อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ) 

                                     รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 
                         ลงชื่อ.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ.......ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ) 
                                            ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง  
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 
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                            ลงชื่อ......รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์......ผู้อนุมัติโครงการ 
          (รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์)  

                             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                        …..……../………...…………/………… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

คณะ/หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ข้อมูลโครงการหลัก ชื่อ โครงการจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ(9ใบงาน)   

  

1. ช่ือกิจกรรม  

กิจกรรมท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ(9ใบงาน)   

2. หลักการและเหตุผล 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้ 3 กรอบ คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ได้แก่ 

กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปกปักทรัพยากร และกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กรอบการใช้

กนผ.04 

แบบฟอร์มเสนอกิจกรรมเดี่ยว/ย่อย 
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ประโยชน์ ได้แก่ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร การท าวิจัยร่วมกับคณะต่างๆ ศึกษาศักยภาพพืช

อาหารและพืชสมุนไพร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ข้อมูลความหลากหลายทาง

ชีวภาพข้อมูลพรรณไม้ตลอดจนภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชและกรอบการสร้างจิตส านึก ได้แก่ 

กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สร้างจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรพืชและการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ   

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   จึงได้
จัดท าโครงการศูนย์ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากร ส ารวจทรัพยากรและ
จัดระบบฐานข้อมูล เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูล
พรรณไม้ ข้อมูลสมุนไพร ข้อมูลภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น   

 
3. วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  

 2.  เพื่อจัดท าฐานขอ้มูลทรัพยากรชีวภาพ ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูลพรรณไม้ ข้อมูล

สมุนไพร ข้อมูลภูม ิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น   

 3. เป็นแหล่งข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

 4. เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดท าฐานทรัพยากร 

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 มีข้อมูลในระบบฐานข้อมูล จ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 ข้อมูล 

 

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 2565 

6.  งบประมาณ  

 งบประมาณ 50,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน)       

งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณรายได้     (   )  บ.กศ. (  )  กศ.ปช.    

  งบอ่ืน ๆ ………….…… 

 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
  

ประเภทงบ/หมวด รายการ งบประมาณ (บาท) 
ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาจัดท าระบบฐานข้อมูล 45,000 
ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ 5,000 
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 รวมทั้งสิ้น 50,000 
หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ  

7. แผนการด าเนินงาน     
  

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หมาย

เหตุ เดือน เมษายน – กันยายน 2565 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 ประชุมวางแผนการท างานภายใน
ส านักฯ 

          

2 ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมาย           
3 จัดท าโครงการและเสนอโครงการ           
4 จัดเตรียมสถานที่เอกสารและ

ประสานงาน 
          

5 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน           
6 ติดตามผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

จัดท ารูปเล่ม  
          

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
2. ได้ฐานข้อมูลฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูลพรรณไม้ 

ข้อมูลสมุนไพร ข้อมูลภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
3. เป็นแหล่งข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
 
 
 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ ค่าเป้าหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

 จ านวนข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ไม่น้อยกว่าละ 80 

      9.2  เชิงคุณภาพ   

 ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ          สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  

ที่รับจัดท าฐานข้อมูลตามหลักวิชาการ 
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ลงชื่อ.......อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ.......ผู้เสนอโครงการ 
            (อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ) 

                                     รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 
                         ลงชื่อ.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ.......ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ) 
                                            ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง  
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 

                            ลงชื่อ......รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์......ผู้อนุมัติโครงการ 
          (รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์)  

                             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                        …..……../………...…………/………… 
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3. กรอบการสร้างจิตส านึก 
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แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

คณะ/หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ข้อมูลโครงการหลัก ช่ือ โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์   

 

1. ช่ือกิจกรรม  

  กิจกรรมขับเคลื่อนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

2. หลักการและเหตุผล 

        โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้ 3 กรอบ คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ได้แก่ กิจกรรม
ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปกปักทรัพยากร และกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ 
ได้แก่ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร การท าวิจัยร่วมกับคณะต่างๆ ศึกษาศักยภาพพืชอาหารและ
พืชสมุนไพร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ข้อมูลพรรณไม้ตลอดจนภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชและกรอบการสร้างจิตส านึก ได้แก่ กิจกรรม
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ด าเนินงานตามสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพ่ือสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรพืชและการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ ให้กับนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัด

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   เพ่ือสร้างจิตส านึก

ในในการอนุรักษ์ทรัพยากร ให้กับนักเรียนโรงเรียนในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชและการปลูกรักษาและใช้ประโยชน์  โดยมีกิจอบรมฝึกอบรมครูตรามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ

จัดกิจกรรมวันสวนพฤกษศาสตร์น าเสนองานนักเรียนในกลุ่มสาระเพ่ือน าผลการสอนในรายวิชามาด าเสนอ

ผลงาน 

 

กนผ.04 

แบบฟอร์มเสนอกิจกรรมเดี่ยว/ย่อย 
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3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือจัดบริการวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  
3. เพ่ือขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   

  

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 ครูและนักเรียนโรงเรียนที่สนองพระราชด าริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 80 คน  

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 ระหว่างเดือน มกราคม – กันยายน 2565 

6.  งบประมาณ  

 งบประมาณ 140,000  บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน)       

งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณรายได้     (   )  บ.กศ. (  )  กศ.ปช.    

  งบอ่ืน ๆ ………….…… 

 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประเภทงบ/หมวด รายการ งบประมาณ (บาท) 
ค่าวัสดุ 1. ค่าวัสดุประกอบโครงการ เช่น ต้นไม้ เมล็ดพันธุ์  กรรไกร  

ไม้บรรทัด ดินสอ ยางลบ หมึกคอมพิวเตอร์  กระดาษเอ3 
กระดาษการ์ดเอ4 กระดาษเอ2  ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก 
กรรไกรตักก่ิง เข็ม ด้าม เชือก ไม้ฉาก แว่นขยาย เข็มทิศ 
กล่องพาสติก เทียม ของที่ระลึกวิทยากร อพ.สธ. และ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ฯลฯ 

82,800 

ค่าใช้สอย 2.ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 80 ชุดๆ 100 บาท 8,000 
 3. ค่าอาหารประชุมเชิงปฎิบัติการ  จ านวน  80 คนๆ ละ 

80 บาท จ านวน 2 มื้อ 

12,800 

4. ค่าอาหารว่างประชุมเชิงปฎิบัติการ  จ านวน  80 คนๆ 
ละ 20 บาท จ านวน 4 มื้อ 

6,400 

ปูายรหัสพรรณพืช 10000 
กิจกรรมวันสวนพฤกษศาสตร์ น าเสนองานนักเรียน ในกลุ่ม
สาระ 

20,000 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

7. แผนการด าเนินงาน     
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ที ่

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หมาย

เหตุ เดือน มกราคม – กันยายน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 ประชุมวางแผนการท างานภายใน
ส านักฯ 

          

2 ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมาย           
3 จัดท าโครงการและเสนอโครงการ           
4 จัดเตรียมสถานที่เอกสารและ

ประสานงาน 
          

5 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน           
6 ติดตามผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

จัดท ารูปเล่ม  
          

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 1. ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

 2. ได้บริการวิชาการนักเรียนโรงเรียนที่สนองพระราชด าริฯ 

          3.  ได้รับปูายสนองพระราชด าริ อพ.สธ 

 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ ค่าเป้าหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของค่าเปูาหมายของโครงการ 

      9.2  เชิงคุณภาพ   

 ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

 
ลงชื่อ.......อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ.......ผู้เสนอโครงการ 
            (อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ) 

                                     รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 
                         ลงชื่อ.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ.......ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ) 
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                                            ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง  
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 

                            ลงชื่อ......รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์......ผู้อนุมัติโครงการ 
          (รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์)  

                             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                        …..……../………...…………/………… 

 
 
 
 
 
 

 gv 

 

 

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

คณะ/หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ข้อมูลโครงการหลัก ช่ือ โครงการสร้างจิตส านึกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                  

  

1. ช่ือกิจกรรม  

สร้างจิตส านึกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     

 

2. หลักการและเหตุผล 

กนผ.04 

แบบฟอร์มเสนอกิจกรรมเดี่ยว/ย่อย 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้ 3 กรอบ คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ได้แก่ กิจกรรม

ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปกปักทรัพยากร และกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร      กรอบการใช้

ประโยชน์ ได้แก่ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร การท าวิจัยร่วมกับคณะต่างๆ ศึกษาศักยภาพพืช

อาหารและพืชสมุนไพร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ข้อมูลความหลากหลายทาง

ชีวภาพข้อมูลพรรณไม้ตลอดจนภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชและกรอบการสร้างจิตส านึก ได้แก่ 

กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ด าเนินงานตามสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สร้างจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรพืชและการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ   

  ดังนั้น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ จึงได้จัดโครงการสร้างจิตส านึกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

เพ่ือฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจในแนว ทางการ

สนองพระราชด าริ  การบริหารและการจัดการ การด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ และหลักสูตรวิทยากรผู้ช่วยงาน

สวนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในสังกัด

กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ   โดยมีการ

น าเสนอผลการด าเนินงาน เพ่ือน าความรู้สู่การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์

อย่างยั่งยืน ซึ่งกระบวนการที่ใช้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายและการปฏิบัติการ ท าความ

เข้าใจใน กระบวนการ รวมทั้งการสรุปผลและน าเสนอผลการ 

 

 

ปฏิบัติการ ตลอดจนการน าไปสู่ ความรอบรู้ เชี่ยวชาญ สมดุล สมบูรณ์ และถ่ายทอดได้ ของวิทยากรผู้ช่วย  
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมใน
รายวิชา   
 
3. วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

 2. เพ่ืออบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 3. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
 

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  
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 ครู อาจารย์ บุคคลากร และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ จ านวน 60 คน 
 

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

          การประชุมเชิงปฎิบัติการ จ านวน 2 ครั้ง 

          การอบรมเชิงปฎิบัติการ จ านวน 2 ครั้ง 

6.  งบประมาณ  

 งบประมาณ 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)         

  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณรายได้     (   )  บ.กศ. (  )  กศ.ปช.    

    งบอ่ืน ๆ ………….…… 

 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฎิบัติการ   

ประเภทงบ/
หมวด 

รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

ค่าวัสดุ 1. ค่าวัสดุประกอบโครงการ เช่น ต้นไม้ เมล็ดพันธุ์  ของที่ระลึก
วิทยากร อพ.สธ.  และอุปกรณ์อ่ืนๆ ฯลฯ 

1,000 

ค่าใช้สอย 2. ค่าอาหารประชุมเชิงปฎิบัติ   จ านวน  40 คนๆ ละ 150 บาท 
จ านวน 2 มื้อ 

12,000 

 3. ค่าอาหารว่างประชุมเชิงปฎิบัติการ    จ านวน  40 คนๆ ละ 35 
บาท จ านวน 4 มื้อ 

5,600 

 4. ที่พักวิทยากรประชุมเชิงปฎิบัติการ จ านวน 1 ห้องๆ 2 คืน 2,000 
ค่าตอบแทน 5. ค่าตอบแทนวิทยากรประชุมเชิงปฎิบัติการ  (โรงเรียนรับปูาย) 

จ านวน 5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท   
3,000 

 

 

 

 ครั้งที่ 2 การอบรมเชิงปฎิบัติการ   

ประเภทงบ/
หมวด 

รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

ค่าวัสดุ 1. ค่าวัสดุประกอบโครงการ เช่น ต้นไม้ เมล็ดพันธุ์  กรรไกร  
ไม้บรรทัด ดินสอ ยางลบ กรรไกรตักก่ิง ว่านขยาย เข็มทิศ ของที่
ระลึกวิทยากร อพ.สธ.  และอุปกรณ์อ่ืนๆ ฯลฯ 

1,200 
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ค่าใช้สอย 2. ค่าอาหารอบรมเชิงปฎิบัติการ   

จ านวน 60 คนๆ ละ 150 บาท จ านวน 2 มื้อ 

36,000 

 3. ค่าอาหารว่างอบรมเชิงปฎิบัติการ   

จ านวน  60 คนๆ ละ 35 บาท จ านวน 4 มื้อ 

16,800 

 4. ที่พักวิทยากรอบรมเชิงปฎิบัติการ จ านวน 5 ห้องๆ 5 คืน 10,000 

 

ครั้งที่ 3 การประชุมเชิงปฎิบัติการ   

ประเภทงบ/
หมวด 

รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

ค่าวัสดุ 1. ค่าวัสดุประกอบโครงการ เช่น ต้นไม้ เมล็ดพันธุ์  กรรไกร  
ไม้บรรทัด ดินสอ ยางลบ กรรไกรตักก่ิง ของที่ระลึกวิทยากร อพ.สธ.  
และอุปกรณ์อ่ืนๆ ฯลฯ 

1,000 

ค่าใช้สอย 2. ค่าอาหารประชุมเชิงปฎิบัติการ    จ านวน  40 คนๆ ละ 150 
บาท จ านวน 2 มื้อ 

12,000 

 3. ค่าอาหารว่างประชุมเชิงปฎิบัติการ  จ านวน  40 คนๆ ละ 35 
บาท จ านวน 4 มื้อ 

5,600 

 4. ที่พักวิทยากรประชุมเชิงปฎิบัติการ จ านวน 1 ห้องๆ 2 คืน 2,000 
ค่าตอบแทน 5. ค่าตอบแทนวิทยากร ประชุมเชิงปฎิบัติการ  (โรงเรียนรับปูาย)  

จ านวน 5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท  
3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
ครั้งที่ 4 การอบรมเชิงปฎิบัติการ   
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ประเภทงบ/
หมวด 

รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

ค่าวัสดุ 1. ค่าวัสดุประกอบโครงการ เช่น ต้นไม้ เมล็ดพันธุ์  ของที่ระลึก
วิทยากร อพ.สธ.  และอุปกรณ์อ่ืนๆ ฯลฯ 

1,000 

ค่าใช้สอย 2. ค่าอาหารอบรมเชิงปฎิบัติการ อบรมเชิงปฎิบัติการ    จ านวน 60 

คนๆ ละ 150 บาท จ านวน 2 มื้อ 

36,000 

 3. ค่าอาหารว่างอบรมเชิงปฎิบัติการ อบรมเชิงปฎิบัติการ  จ านวน  

60 คนๆ ละ 35 บาท จ านวน 4 มื้อ 

16,800 

 4. ที่พักวิทยากรอบรมเชิงปฎิบัติการ จ านวน 2 ห้องๆ 5 คืน 10,000 
หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

7. แผนการด าเนินงาน      

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา หมาย
เหตุ เดือน ธันวาคม 64 – กันยายน 65 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 

1 ประชุมวางแผนการท างานภายใน
ส านักฯ 

           

2 ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมาย            
3 จัดท าโครงการและเสนอโครงการ            
4 จัดเตรียมสถานที่เอกสารและ

ประสานงาน 
           

5 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน            
6 ติดตามผลและสรุปผลการด าเนินงาน

จัดท ารูปเล่ม  
           

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2. ได้สนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ร่วมสนองพระราชด าริในการจัดอบรมและประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. ครู อาจารย์ และบุคคลากรมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ ค่าเป้าหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 
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 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย 80 

 

 

 

      9.2  เชิงคุณภาพ   

 ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้สนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ร่วมสนองพระราชด าริในการ

จัดอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 

 

ลงชื่อ.......อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ.......ผู้เสนอโครงการ 
            (อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ) 

                                     รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 
                         ลงชื่อ.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ.......ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ) 
                                            ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง  
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 

                            ลงชื่อ......รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์......ผู้อนุมัติโครงการ 
          (รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์)  

                             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                        …..……../………...…………/………… 
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 gv 

 

 

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

คณะ/หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ข้อมูลโครงการหลัก ช่ือ โครงการสร้างจิตส านึกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น                  

 

1. ชื่อกิจกรรม  

 สร้างจิตส านึกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น   

 

2. หลักการและเหตุผล 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้ 3 กรอบ คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ได้แก่ กิจกรรม
ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปกปักทรัพยากร และกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กรอบการใช้
ประโยชน์ ได้แก่ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร การท าวิจัยร่วมกับคณะต่างๆ ศึกษาศักยภาพ
พืชอาหารและพืชสมุนไพร การเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูลพรรณไม้ตลอดจนภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช และกรอบการสร้าง

กนผ.04 

แบบฟอร์มเสนอกิจกรรมเดี่ยว/ย่อย 
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จิตส านึก ได้แก่ กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ด าเนินงานตามสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ   

 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัด

โครงการสร้างจิตส านึกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อการฝึกปฏิบัติการ ให้กับ

สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจในแนวการสนองพระราชด าริ  หลักสูตร 9 

ใบงาน และการจัดการ งานที่ 1 งานที่ 2 และงานที่ 3  ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัด

นนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร  และจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดอ่ืนๆที่สนใจ เพ่ือน าความรู้

สู่การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ท าความเข้าใจในหลักสูตร 9 

ใบงาน และการจัดการ งานที่ 1 งานที่ 2 และงานที่ ๓  รวมทั้งการสรุปผลและน าเสนอผลการปฏิบัติการ 

ตลอดจนการใช้ประโยชน์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ ความรู้ในการส ารวจ จัดท าข้อมูลฐาน

ทรัพยากร และเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพ่ือให้ทราบถึงองค์ประกอบของงานฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น  

 

3. วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

 2. เพ่ืออบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 3. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   

 

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 เครือข่ายท้องถิ่น บุคคลากรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ  

จ านวน 60 คน 

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

        การอบรมเชิงปฎิบัติการ  จ านวน 2 ครั้ง 

        การประชุมเชิงปฎิบัติการ  จ านวน 1 ครั้ง 

 

6.  งบประมาณ  

 งบประมาณ 173,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสามพันบาทถ้วน)        

  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณรายได้     (   )  บ.กศ. (  )  กศ.ปช.    
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    งบอ่ืน ๆ ………….…… 

 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ครั้งที่  1 การประชุมเชิงปฎิบัติการ   

ประเภทงบ/
หมวด 

รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

ค่าวัสดุ 1. ค่าวัสดุประกอบโครงการ เช่น ต้นไม้ เมล็ดพันธุ์  กรรไกร  
ไม้บรรทัด ดินสอ ยางลบ หมึกคอมพิวเตอร์  กระดาษเอ3 กระดาษ
การ์ดเอ4 กระดาษเอ2  ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก กรรไกรตักกิ่ง เข็ม 
ด้าม เชือก ไม้ฉาก แว่นขยาย เข็มทิศ กล่องพาสติก เทียม ของที่
ระลึกวิทยากร อพ.สธ. และอุปกรณ์อ่ืนๆ ฯลฯ 

7,300 

2.ค่าถ่ายเอกสาร เอกสารประชุม จ านวน 40 ชุดๆ 100 บาท 4,000 
ค่าใช้สอย 3. ค่าอาหารประชุมเชิงปฎิบัติการ 25-26 ธันวาคม 2562     

จ านวน  40 คนๆ ละ 180 บาท จ านวน 2 มื้อ 

14,400 

4. ค่าอาหารว่างประชุมเชิงปฎิบัติการ 25-26 ธันวาคม 2562  
จ านวน  40 คนๆ ละ 35 บาท จ านวน 4 มื้อ 

5,600 

5. ที่พักวิทยากรประชุมเชิงปฎิบัติการ จ านวน 1 ห้องๆ 2 คืน 2,900 
ค่าตอบแทน 6. ค่าตอบแทนวิทยากรประชุมเชิงปฎิบัติการ 25-26 ธันวาคม 2562 

จ านวน 4 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จ านวน 2 วัน 
4,800 

 

 

 

 ครั้งที่ 2  การอบรมเชิงปฎิบัติการ   

ประเภทงบ/
หมวด 

รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

ค่าวัสดุ 1. ค่าวัสดุประกอบโครงการ เช่น ต้นไม้ เมล็ดพันธุ์  กรรไกร  
ไม้บรรทัด ดินสอ ยางลบ หมึกคอมพิวเตอร์  กระดาษเอ3 กระดาษ
การ์ดเอ4 กระดาษเอ2  ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก กรรไกรตักกิ่ง เข็ม 
ด้าม เชือก ไม้ฉาก แว่นขยาย เข็มทิศ กล่องพาสติก เทียม ของที่
ระลึกวิทยากร อพ.สธ. และอุปกรณ์อ่ืนๆ ฯลฯ 

14,800 

2. ค่าถ่ายเอกสาร เอกสารประชุม จ านวน 60 ชุดๆ 120 บาท 7,200 
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ค่าใช้สอย 3. ค่าอาหารประชุมเชิงปฎิบัติการ 28-31 มกราคม 2563 
จ านวน  60 คนๆ ละ 180 บาท จ านวน 4 มื้อ 

43,200 

4. ค่าอาหารว่างอบรมเชิงปฎิบัติการ 28-31 มกราคม 2563 
จ านวน  60 คนๆ ละ 35 บาท จ านวน 8 มื้อ 

16,800 

5. ที่พักวิทยากรประชุมเชิงปฎิบัติการ จ านวน 2 ห้องๆ 5 คืน 14,500 
 

ครั้งที่ 3  การอบรมเชิงปฎิบัติการ      

ประเภทงบ/
หมวด 

รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

ค่าวัสดุ 1. ค่าวัสดุประกอบโครงการ เช่น ต้นไม้ เมล็ดพันธุ์  กรรไกร  
ไม้บรรทัด ดินสอ ยางลบ หมึกคอมพิวเตอร์  กระดาษเอ3 กระดาษ
การ์ดเอ4 กระดาษเอ2  ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก กรรไกรตักกิ่ง เข็ม 
ด้าม เชือก ไม้ฉาก แว่นขยาย เข็มทิศ กล่องพาสติก เทียม ของที่
ระลึกวิทยากร อพ.สธ. และอุปกรณ์อ่ืนๆ ฯลฯ 

5,800 

2. ค่าถ่ายเอกสาร เอกสารประชุม จ านวน 40 ชุดๆ 130 บาท 5,200 
ค่าใช้สอย 3. ค่าอาหารประชุมเชิงปฎิบัติการ 19-20 มีนาคม 2563   จ านวน  

40 คนๆ ละ 180 บาท จ านวน 2 มื้อ 
14,400 

4. ค่าอาหารว่างประชุมเชิงปฎิบัติการ 19-20 มีนาคม 2563  
จ านวน  40 คนๆ ละ 35 บาท จ านวน 4 มื้อ 

5,600 

5. ที่พักวิทยากรประชุมเชิงปฎิบัติการ จ านวน 1 ห้องๆ 2 คืน 2,900 
ค่าตอบแทน 6. ค่าตอบแทนวิทยากรประชุมเชิงปฎิบัติการ 19-20 มีนาคม 2563  

จ านวน 4 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จ านวน 2 วัน 
4,800 

รวม 173,000 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

7. แผนการด าเนินงาน  

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 
เดือน ธันวาคม 62 – เมษายน 63 

1 2 3 4 5  
1 ประชุมวางแผนการท างานภายในส านักฯ       
2 ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมาย       
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3 จัดท าโครงการและเสนอโครงการ       
4 จัดเตรียมสถานที่เอกสารและประสานงาน       
5 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน       
6 ติดตามผลและสรุปผลการด าเนินงานจัดท า

รูปเล่ม  
      

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2. ได้สนับสนุนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่ร่วมสนองพระราชด าริ 
3. ครู อาจารย์ และบุคคลากรมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ ค่าเป้าหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย 80 

      9.2  เชิงคุณภาพ   

 ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้สนับสนุนสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่ร่วมสนองพระราชด าริในการ

จัดอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ. 
 

ลงชื่อ.......อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ.......ผู้เสนอโครงการ 
            (อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ) 

                                    รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 
                         ลงชื่อ.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ.......ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ) 
                                            ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง  
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 

                            ลงชื่อ......รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์......ผู้อนุมัติโครงการ 
          (รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์)  

                             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                        …..……../………...…………/………… 
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แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

คณะ/หน่วยงาน งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   

ข้อมูลโครงการหลัก ช่ือ โครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.   
 

1. ช่ือกิจกรรม  

ประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 

2. หลักการและเหตุผล   

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ส านักพระราชวัง ร่วมกับส่วนราชการ และสถาบันการศึกษาที่ร่วมสนองพระราชด าริ 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค  เป็น

ประจ าทุก 2 ปี มีวัตถุประสงค์การด าเนินงานเพ่ือน าเสนอการด าเนินงานของโครงการ อพ.สธ. และหน่วยงาน

ร่วมสนองพระราชด าริ ตลอดจนการจัดประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรไทย เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ตระหนักถึง

คุณค่าและความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร การประชุมวิชาการและนิทรรศการหวนดูทรัพย์สิ่งสินตน 

วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น น ามาเพ่ือจัดแสดงนิททรศการเป็นการเทิดพระเกียรติ อีกทั้งส่งเสริมและแสดงให้

เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้ก าหนดนโยบายเห็นถึงการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนและความส าคัญในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ใช้ในการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต 

สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้แก่มหาชน น าไปสู่การผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย เพ่ือก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ

จนสามารถน าสิ่งดีงามสู่ตาโลก และกลับมาทบทวนศักยภาพความสามารถ ฐานข้อมูลต่างๆ  เพ่ือน าฐานข้อมูลทั้ง

ทางด้านกายภาพ ชีวภาพและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพ่ือน าไปใช้

ประโยชน์ต่อไป  

กนผ.04 

แบบฟอร์มเสนอกิจกรรมเดี่ยว/ย่อย 
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งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงได้
จัดท าโครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เพ่ือ
เป็นการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของศูนยประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  - มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นการน าพืชที่มีความส าคัญกับชุมชน ท้องถิ่น วัฒนธรรมภูมิปัญญา เช่น 
บัวหลวง สัญลักษณ์จังหวัดปทุมธานี และ กล้วยอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อ
ร่างกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จึงน ามาพัฒนาต่อยอดเพ่ิมศักยภาพให้ชุมชนเห็นคุณค่า ความส าคัญ
และเกิดจิตส านึก ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้เกิดความรู้สึกหวง
แหน ร่วมกันปกปักรักษาทรัพยากรไว้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

 

3. วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 2. เพ่ือน าเสนอผลงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์         
 

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 ผู้เข้าชมนิทรรศการ จ านวนไม่น้อยกว่า 200 คน 

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

คณะกรรมการและคณะด าเนินงานโครงการฯ โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และบุคคลที่สนใจไม่

น้อยกว่า 200 คน 

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 ตุลาคม 64  –  กันยายน 2565 
 

6.  งบประมาณ  
 งบประมาณ 280,000 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนบาทถ้วน)     

  งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้     (   )  บ.กศ. (  )  กศ.ปช.    

    งบอ่ืน ๆ ………….…… 

 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประเภทงบ/หมวด รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

ค่าวัสดุ ค่าต้นไม้ตกแต้ง เช่น มะกรูด มะม่วง มะนาว กล้วย   16,000 

ค่าไม้ประดับ   ผักสวนครัว   25,270 
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ประเภทงบ/หมวด รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

วัสดุอุปกรณ์ เช่น บัว ดีบัว เกสรบัว รากบัว  ผลิตภัฑณ์จากบัว มะพร้าว
คั่ว น้ าเมียงค า ถั่ว พริก หอม กระเทียม น ามัน เกลือ น้ าตาล  ถุงซิป 
ถุงกระดาษ  ถุงพลาสติก หนังยาง  ถาด ขวดแก้ว และอ่ืนฯลฯ 

24,000 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น ไม้ ตะปู ลวด หลอดไฟ สายไฟ ผ้าใบ กล่อง
พลาสติก ผ้ายาง อิฐ  ลูกแม็กลม เทปกาว หญ้าเทียม กระถาง ครีม   

21,450 

ค่าวัสดุ ค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน  23,000 

ค่าอุปกรณ์ตกแต่งสะพานไม้ กล่องไม้ไผ่ รั้วไม้ไผ่ ซุ้มไม้ไผ่ แคร่ไม้ไผ่  
และอ่ืนฯลฯ 

35,730 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  5,000 
 

ประเภทงบ/หมวด รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

ค่าใช้สอย ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 8  คน จ านวน 10 วัน 19,200 

ค่าท่ีพักวันที่ 9 คืน จ านวน 4 ห้องๆละ 1,200 บาท 10,440 

ค่าเดินทางจ้างเหมา 6 ล้อ 20,000 

ค่าเดินทาง จ านวน 8 คน 14,400 

ค่าจ้างออกแบบและจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ ไวนิล 55,510 
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

7. แผนการด าเนินงาน     
  

ที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 
เดือน ต.ค.-ก.ย.65 

1 2 3 4 5 6 7 6 7 8  

1 ประชุมวางแผนการท างานภายในส านักฯ            
2 ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมาย            
3 จัดท าโครงการและเสนอโครงการ            
4 จัดเตรียมสถานที ่เอกสารและประสานงาน            
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5 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน            
6 ติดตามผลและสรุปผลการด าเนินงาน จัดท า

รูปเล่ม  
           

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

 2. ไดน้ าเสนอผลงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์       ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ ค่าเป้าหมาย  

 9.1 เชิงปริมาณ 

  จ านวนผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

      9.2 เชิงคุณภาพ   

 ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้น าเสนอผลงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 

 
ลงชื่อ.......อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ.......ผู้เสนอโครงการ 
            (อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ) 

                                    รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 
                         ลงชื่อ.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ.......ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ) 
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                                            ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง  
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 

                            ลงชื่อ......รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์......ผู้อนุมัติโครงการ 
          (รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์)  

                             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                        …..……../………...…………/………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

คณะ/หน่วยงาน งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   

กนผ.04 

แบบฟอร์มเสนอกิจกรรมเดี่ยว/ย่อย 
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ข้อมูลโครงการหลัก ช่ือ โครงการบริหารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
                              รหัส 18-04-01 
1. ช่ือกิจกรรม  

 บริหารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รหัส 18-04-01-007 

2. หลักการและเหตุผล 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้ 3 กรอบงาน คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ได้แก่ กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากร กิจกรรมปกปักทรัพยากร และกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  กรอบการใช้ประโยชน์ ได้แก่ กิจกรรม
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร การท าวิจัยร่วมกับคณะต่างๆ ศึกษาศักยภาพพืชอาหารและพืชสมุนไพร การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูลพรรณไม้ 
ตลอดจนภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชและกรอบการสร้างจิตส านึก ได้แก่ กิจกรรมสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช
และการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร   
 ตามกรอบการด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนั้น งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ จึงได้จัดท าโครงการบริหารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือใช้เป็นสถานที่ส าหรับ
อบรมและฝึกปฏิบัติ ให้แก่ ครู นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โรงเรียนและท้องถิ่น ที่สนใจเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้เกิด
การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  

3. วัตถุประสงค์   

 1.เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

 2.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 

 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

คณะกรรมการและคณะด าเนินงานโครงการฯ โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และบุคคลที่สนใจไม่

น้อยกว่า 200 คน 
 

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
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 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563 
 

6.  งบประมาณ  
 งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)      

  งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้     (   )  บ.กศ. (  )  กศ.ปช.    

    งบอ่ืน ๆ ………….…… 

 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประเภทงบ/หมวด รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

ค่าวัสดุส านักงาน หมึกเครื่องปริ้น HPLaserJetPro MFP M125a จ านวน 3 ตลับๆ  
ละ 2,680 บาท 

8,040 

 หมึกเครื่องปริ้น HP LaserJet CP1025 Color จ านวน 3 ตลับๆ ละ 
2,680 บาท 

8,040 

 หมึกเครื่องปริ้น HP LaserJet CP1025 Black จ านวน 3 ตลับๆ ละ 
2,530 บาท 

7,590 

 มีดคัตเตอร์ จ านวน 10 อันๆ ละ 85 บาท 850 

 ลวดเสียบกระดาษ จ านวน 50 กล่องๆ ละ 10 บาท 500 

 เครื่องเจาะกระดาษ จ านวน 3 อันๆ ละ 190 บาท 570 

 กระดาษปรู๊ฟ จ านวน 100 แผ่นๆ ละ 5 บาท 500 

 กระดาษวาดเขียน จ านวน 2 เล่มๆละ 500 บาท 1,000 

 กระดาษ photo glossy 180 แกรม จ านวน  2 ห่อๆละ 350 บาท 700 

 กระดาษปกการ์ดหอม  180 แกรม จ านวน 2 ห่อๆละ 350 บาท 700 

 แฟูมสันกว้าง จ านวน 15 เล่มๆ ละ 95 บาท 1,425 

 เทปลบค าผิด จ านวน 5 อันๆละ 95 บาท 475 

 กระดาษเอ4 จ านวน 40 รีมๆละ 103 บาท 4,120 

ค่าวัสดุการเกษตร ขุยมะพร้าว จ านวน 100 กระสอบๆ ละ 70 บาท 7,000 

 ฟางก้อน จ านวน 50 ก้อนๆละ 60 บาท  3,000 

 แกลบด า จ านวน 100 กระสอบๆละ 50 บาท  5,000 
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ประเภทงบ/หมวด รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

 แกลบดิบ จ านวน 50 กระสอบๆ ละ 50 บาท 2,500 

 เชือกไนล่อน จ านวน 20 กก.ๆละ 55 บาท 1,100 

 อาหารปลา จ านวน 25 กระสอบๆ ละ 420 บาท 10,500 

 ร า จ านวน 10 กส.ๆละ 400 บาท  4,000 

 เสียม จ านวน 20 อันๆละ 150 บาท 3,000 

 จอบพร้อมด้าม จ านวน 10 อันๆละ 550 บาท 5,500 

 ไม้ดอกไม้ประดับ   5,000 

 ตะปู จ านวน 40 กก.ๆละ 120 บาท 4,800 

 เอ็นตัดหญ้า จ านวน 10 กก.ๆ ละ 580 บาท 5,800 

 ครัชเครื่องตัดหญ้า จ านวน 6 อันๆ ละ 600 บาท  3,600 

 ใบมีดตัดหญ้า จ านวน 5 อันๆ ละ 350 บาท  1,750 

 อาหารไก่ จ านวน 25 กระสอบๆ ละ 420 บาท 10,500 

 ดิน  จ านวน 400 ถุงๆละ 40 บาท  16,000 

 ถุงพลาสติก จ านวน 20 กก.ๆ ละ 60 บาท  1,200 

 ปุ๋ยอินทรีย์(ขี้ไก่,ขี้วัว) จ านวน 20 กสๆละ 350 บาท 7,000 

 ถุงกระดาษ จ านวน 20 แพ็คๆ ละ  180 บาท 3,600 

 กรรไกรตัดแต่ง จ านวน 10 อันๆ ละ 350 บาท  3,500 

 วัสดุอุปกรณ์ ท่อน้ าพีวีซี ท่อย่น ข้อต่อ หลอดไฟ สายพาน ดอกสว่าน   

 ตะปู ขั้วห้อยหลอดไฟแบบเกลียว ใบเลื่อย ตาข่าย หินเจีย สายสม  

 ค้อนหงอน เลือย มีดอีโต้ เคียว เชือก สปริงเกอร์ หัวพ่นหมอก ลวด  

 เสียมพร้อมด้าม  คีม ไขควง มีด หัวเทียน กาว  ถุงมือ สายยาว ทราย  

 ใบมีด ใบตัด ใบเลื่อย ใบขัด  ไม้ฝา เหล็ก ไม้กวาด ถาดเพาะ ฯลฯ 41,990 

 วัสดุเพาะ พีทมอส จ านวน 5 กระสอบๆ ละ 450 บาท 2,250 

ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารและซ่อมวัสดุอุปกรณ์ เช่น ซ่อมประตู,ลูกบิด 16,900 
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ประเภทงบ/หมวด รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

,เครื่องตัดหญ้า,เครื่องสูบน้ า,รถไถเดินตาม เครื่องปรับอากาศ,เครื่องปริ้น
เตอร์ ฯลฯ 

 รวมทั้งสิ้น 200,000 

7. แผนการด าเนินงาน    
  

ที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา หมาย
เหตุ เดือน ตุลาคม 2562  – สิงหาคม 2563 

1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9  

1 ประชุมวางแผนการท างานภายในส านักฯ             
2 ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมาย             
3 จัดท าโครงการและเสนอโครงการ             
4 จัดเตรียมสถานที ่เอกสารและประสานงาน             
5 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน             
6 ติดตามผลและสรุปผลการด าเนินงาน จัดท า

รูปเล่ม  
            

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

 2. เป็นศูนย์สัมมนาอบรมของมหาวิทยาลัย 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ ค่าเป้าหมาย  

 9.1 เชิงปริมาณ 

  จ านวนผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

      9.2 เชิงคุณภาพ   

 ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีศูนย์สัมมนาอบรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

 
ลงชื่อ.......อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ.......ผู้เสนอโครงการ 
            (อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ) 

                                    รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
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ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 
                         ลงชื่อ.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ.......ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ) 
                                            ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง  
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 

                            ลงชื่อ......รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์......ผู้อนุมัติโครงการ 
          (รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์)  

                             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                        …..……../………...…………/………… 

 

 

 

 

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

คณะ/หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ข้อมูลโครงการหลัก ช่ือ โครงการจัดท าหนังสือและสื่อเผยแพร่ความรู้     

 

1. ชื่อกิจกรรม  

จัดท าหนังสือและสื่อเผยแพร่ความรู้     

 

2. หลักการและเหตุผล 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้ 3 กรอบ คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ได้แก่ 

กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปกปักทรัพยากร และกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กรอบการใช้

ประโยชน์ ได้แก่ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร การท าวิจัยร่วมกับคณะต่างๆ ศึกษาศักยภาพพืช

อาหารและพืชสมุนไพร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ข้อมูลความหลากหลายทาง

กนผ.04 

แบบฟอร์มเสนอกิจกรรมเดี่ยว/ย่อย 
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ชีวภาพข้อมูลพรรณไม้ตลอดจนภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชและกรอบการสร้างจิตส านึก ได้แก่ 

กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ด าเนินงานตามสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชและการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ   

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงได้

จัดท าโครงการจัดท าหนังสือและสื่อเผยแพร่ความรู้   เ พ่ือผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับทรัพยากร  

ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในงานอนุรักษ์ทรัพยากร การปลูกรักษาทรัพยากร การใช้ประโยชน์จาก 

พืชพรรณ และการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  

3. วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

 2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

  

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้สนใจ 

 

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2565 

6.  งบประมาณ  

 งบประมาณ  15,000  บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)     

  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณรายได้     (   )  บ.กศ. (  )  กศ.ปช.    

    งบอ่ืน ๆ ………….…… 

 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประเภทงบ/
หมวด 

รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

ค่าใช้วัสดุ ค่าพิมพ์เอกสารทางวิชาการพร้อมออกแบบ  4,000 
 ค่าพิมพ์ปูายพลาสวู๊ด จ านวน 2 ปูาย 7,000 
  สื่อแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ จ านวน 200 แผ่น  4,000 
   
 รวมทั้งสิ้น 15,000 
หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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7. แผนการด าเนินงาน      

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หมาย

เหตุ เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2565 
1 2 3  

1 ประชุมวางแผนการท างานภายในส านักฯ     
2 ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมาย     
3 จัดท าโครงการและเสนอโครงการ     
4 จัดเตรียมสถานที่เอกสารและประสานงาน     
5 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน     
6 ติดตามผลและสรุปผลการด าเนินงาน จัดท า

รูปเล่ม  
    

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 2. ได้เผยแพร่ความรู้งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
 
9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ ค่าเป้าหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

  แผ่นพับ ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น ,ปูายให้ความรู้ ไม่น้อยกว่า 2 ปูาย 

 

      9.2  เชิงคุณภาพ   

 ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้เผยแพร่ความรู้งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
 

ลงชื่อ.......อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ.......ผู้เสนอโครงการ 
            (อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ) 

                                    รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 
                         ลงชื่อ.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ.......ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ) 
                                            ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง  
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……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 
                            ลงชื่อ......รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์......ผู้อนุมัติโครงการ 

          (รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์)  
                             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                        …..……../………...…………/………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

กนผ.04 

แบบฟอร์มเสนอกิจกรรมเดี่ยว/ย่อย 
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คณะ/หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ข้อมูลโครงการหลกั ชื่อ โครงการจัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเผยแพร่ความรู้  

(อพ.สธ.-มรว.) 

1. ชื่อกิจกรรม  

 กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเผยแพร่ความรู้ (อพ.สธ.-มรว.) 

2. หลักการและเหตุผล 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้ 3 กรอบ คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ได้แก่ กิจกรรมส ารวจ

เก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปกปักทรัพยากร และกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ ได้แก่ 

กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร การท าวิจัยร่วมกับคณะต่างๆ ศึกษาศักยภาพพืชอาหารและพืช

สมุนไพร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพข้อมูล

พรรณไม้ตลอดจนภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชและกรอบการสร้างจิตส านึก ได้แก่ กิจกรรมสร้าง

จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ด าเนินงานตามสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือ

สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชและการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ   

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดท า

โครงการจัดท าเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเผยแพร่ความรู้ (อพ.สธ.-มรว.) ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร

ข้อมูลและความรู้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในงานอนุรักษ์ทรัพยากร การปลูกรักษาทรัพยากร การใช้

ประโยชน์จากพืชพรรณ และการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  

3. วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

 2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 มีเว๊บไชคป์ระชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  

 

 

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565 
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6.  งบประมาณ  

 งบประมาณ 30,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน)       

 งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณรายได้     (   )  บ.กศ. (  )  กศ.ปช.    

  งบอ่ืน ๆ ………….…… 

 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประเภทงบ/
หมวด 

รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

ค่าใช้สอย ค่าจา้งเหมากิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์

หน่วยงานและเผยแพร่ความรู้ (อพ.สธ.-มรว.) 

30,000 

 รวมทั้งส้ิน 30,000 

           หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ  
งบประมาณ (ตัวเลข) ทั้งสิ้น 30,000 บาท  (ตัวอักษร) สามหมื่นบาทถ้วน   

7.  แผนการด าเนินงาน     

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 
เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565  

1 2 3 4 1 2 3 4  
1 ประชุมวางแผนการท างานภายใน

ส านักฯ 
         

2 ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมาย          
3 จัดท าโครงการและเสนอโครงการ          
4 จัดเตรียมสถานที่เอกสารและ

ประสานงาน 
         

5 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน          
6 ติดตามผลและสรุปผลการ

ด าเนินงาน จัดท ารูปเล่ม  
         

 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 2. ได้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ ค่าเป้าหมาย 

 9.1  เชิงปริมาณ 

  จ านวนข้อมูลในเว็บไซต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของค่าเปูาหมายโครงการ 

      9.2  เชิงคุณภาพ  

 ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้อมูลที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้าน

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 

 

ลงชื่อ.......อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ.......ผู้เสนอโครงการ 
            (อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ) 

                                    รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 
                         ลงชื่อ.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ.......ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ) 
                                            ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง  
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 

                            ลงชื่อ......รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์......ผู้อนุมัติโครงการ 
          (รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์)  

                             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                        …..……../………...…………/………… 
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แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

คณะ/หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ข้อมูลโครงการหลัก ช่ือ โครงการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

1. ช่ือกิจกรรม  

 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 

2. หลักการและเหตุผล 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับสนองพระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย
ด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะที่  ๕ ปีที่ ๗ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) 
ประกอบด้วยกิจกรรม ๘ กิจกรรม ภายใต้ ๓ กรอบ คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากร กิจกรรมปกปักทรัพยากร และกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมอนุรัก ษ์
และใช้ประโยชน์ทรัพยากร กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพข้อมูลพรรณไม้
ตลอดจนภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ กรอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ทั้งนี้การด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทฯ ได้เน้นการท างานโดยการเข้าไปสร้างจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรตั้งแต่ในสถานศึกษาด าเนินการงานในระดับท้องถิ่นในการท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นซึ่ง
ประกอบด้วย ๓ ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ

กนผ.04 

แบบฟอร์มเสนอกิจกรรมเดี่ยว/ย่อย 
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ปัญญา  จากฐานข้อมูลดังกล่าวจะน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อไป 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ต้องใช้ทุนธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมี
องค์ประกอบส าคัญ ๓ ประการได้แก่ การสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ หากธรรมชาติและระบบ
นิเวศได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ในรูปแบบใดก็ตาม โอกาสที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเสื่อมโทรมลง
หรือถูกท าลายลงก็มีอยู่สูง การให้ความรู้ความเข้าใจหรือการสร้างจิตส านึกแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนจึงเป็น
สิ่งส าคัญ องค์ประกอบข้อ ๒ คือความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบแรกโดยตรง 
เพราะนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มักเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความปรารถนาหรือสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับ
ธรรมชาติในลักษณะต่างๆ และสภาพภูมิทัศน์ตามธรรมชาติ ตลอดจนธรรมชาติที่ยากล าบากต่อการเดินทางและ
ท้าทาย และองค์ประกอบที่ ๓ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพราะการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่นในระยะยาวมากกว่ากิจกรรมอ่ืน ๆ การเปิดโอกาสให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบต่างๆ จะช่วยให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม รูปแบบของการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ การลงทุนเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความ
สะดวกขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่ า การเป็นมัคคุเทศก์ การน าสินค้าที่เป็นศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านมา
ขายแก่นักท่องเที่ยว และการจ้างงานในส่วนบริการอ่ืนๆ เป็นต้น และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้น ยังมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าสนใจของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมอีกด้วย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ด าเนินโครงการ การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ เพ่ือให้คนในท้องถิ่นได้มาเรียนรู้ ท่องเที่ยว รวมถึงร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังได้ สนอง
พระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

 
3. วัตถุประสงค์  

๑) เพ่ือการสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒) เพ่ือสร้างความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยวชมพ้ืนที่อนุรักษ์ 
๔) เพ่ือสร้างฐานทรัพยากรท้องถิ่นส่งเสริมคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชน  

 

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

1) นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 
50 คน 

2) บุคคลทั่วไปที่สนใจจ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน 
 



72 
 

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

วันเร่ิมต้นโครงการ 15 ตุลาคม 2566  วันสิ้นสุดโครงการ  กันยายน 2565 
สถานที่ด าเนินการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

6.  งบประมาณ  

 งบประมาณ 150,000  บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)     

 งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณรายได้     (   )  บ.กศ. (  )  กศ.ปช.    

     งบอ่ืน ๆ ………….…… 

 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประเภทงบ/หมวด รายการ งบประมาณ (บาท) 
การเบิกจ่ายครั้งที่ 1  กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้พ้ืนที่เพาะปลูกพันธุ์กล้วย พันธุ์ฝ้าย พันธุ์บัว  
ค่าใช้สอย 1. ค่าจ้างเหมาออกแบบปูายพันธุ์กล้วย พันธุ์ฝูาย และพันธุ์บัว 

1. ค่าจ้างเหมาออกแบบท าสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ 
20,000 
17,000 

ค่าวัสดุ ๓. เมล็ดพันธุ์ฝูาย ดินปลูก ปุ๋ย 20,000 
การเบิกจ่ายครั้งที่ ๒ กิจกรรมที่ ๒ การแยกเส้นใยกล้วย ฝ้าย และบัว  

ค่าวัสดุ 1. อุปกรณ์ส าหรับแยกเส้นใยกล้วย และใยบัว ได้แก่ ถังน้ า กะละมัง มีด 
ถุงมือ เชือก ผ้ากันเปื้อน  
1. อุปกรณ์ส าหรับแยกเส้นใยฝูาย และปั่นฝูาย ได้แก่ อ้ิว กงดีดฝูาย ไน
ปั่นฝูาย อี๊ดฝูาย เปี๋ยฝูาย เผี่ยนปั่นเส้นฝูาย 
1. ตะกร้าไม้ไผ่ ส าหรับวางของใช้ 

20,000 
 

30,000 
 

8,000 
การเบิกจ่ายครั้งท่ี ๓ กิจกรรมที่ ๓ การย้อมสีธรรมชาติจากพันธุ์ไม้ในพื้นที่อนุรักษ์  

ค่าวัสดุ ๑. ค่าวัตถุดิบในการย้อมสีธรรมชาติเพ่ิมเติม ได้แก่ ขมิ้น คราม ฝาง ใบ
หูกวาง สารส้ม ปูนขาว ปูนแดง  
๒. อุปกรณ์ในการต้ม ได้แก่ หม้อ ถังน้ า กะละมัง เตาถ่าน ถ่าน 

15,000 
 

20,000 
 รวมทั้งสิ้น  

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

7. แผนการด าเนินงาน     
  

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา หมาย
เหตุ เดือน มกราคม – กันยายน 2565 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
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1 ประชุมวางแผนการท างานภายใน
ส านักฯ 

          

2 ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมาย           
3 จดัท าโครงการและเสนอโครงการ           
4 จัดเตรียมสถานที่เอกสารและ

ประสานงาน 
          

5 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน           
6 ติดตามผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

จัดท ารูปเล่ม  
          

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 1. ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

 2. นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

          3.  ได้ปลูกรักษาและใช้ประโยชน์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ ค่าเป้าหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของค่าเปูาหมายของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

      9.2  เชิงคุณภาพ   

 ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวนฐานทรัพยากร 

 
 

      ลงชื่อ......อาจารย์ ศิริขวัญ  บุญธรรม......ผู้เสนอโครงการ 
                (อาจารย์ ศิริขวัญ  บุญธรรม) 
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                                                               อาจารย์ 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 
                         ลงชื่อ.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ.......ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ) 
                                            ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง  
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 

                            ลงชื่อ......รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์......ผู้อนุมัติโครงการ 
          (รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์)  

                             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                        …..……../………...…………/………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

กนผ.04 

แบบฟอร์มเสนอกิจกรรมเดี่ยว/ย่อย 
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แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

คณะ/หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ข้อมูลโครงการหลัก ช่ือ โครงการส่งเสิมและเรียนรู้ทรัพยากร  (Parallel workshop sessions) 

1. ชื่อกิจกรรม  

 กิจกรรมเรียนรู้ส่งเสิมและเรียนรู้ทรัพยากร  (Parallel workshop sessions) 

 

2. หลักการและเหตุผล 

        โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด าเนินงานกิจกรรมภายใต้ 3 กรอบ คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ได้แก่ กิจกรรม
ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปกปักทรัพยากร และกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ 
ได้แก่ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร การท าวิจัยร่วมกับคณะต่างๆ ศึกษาศักยภาพพืชอาหารและ
พืชสมุนไพร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ข้อมูลพรรณไม้ตลอดจนภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชและกรอบการสร้างจิตส านึก ได้แก่ กิจกรรม
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ด าเนินงานตามสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพ่ือสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรพืชและการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ ให้กับนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้
จัดโครงการส่งเสิมและเรียนรู้ทรัพยากร  (Parallel workshop sessions) เพ่ืออบรมให้ความรู้การปลูกผัก
ปลอดภัย เรียนรู้วิถีพอเพียงและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ให้กับบุคลากร นักเรียน ในงานสวน
พฤกษศาสตร์ โรง เรียนของโครงการอนุรั กษ์ พันธุกรรมพืชและการปล ูก ร ักษ าและ ใ ช ้ป ร ะ โ ยช น์ 
 ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

 
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

 2. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 ผู้ที่สนใจ จ านวน 60 คน 

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 ระหว่างเดือน มกราคม – กันยายน 2565 
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6.  งบประมาณ  

 งบประมาณ 60,000  บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน)       

งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณรายได้     (   )  บ.กศ. (  )  กศ.ปช.    

  งบอ่ืน ๆ ………….…… 

 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประเภทงบ/หมวด รายการ งบประมาณ (บาท) 
ค่าวัสดุ ค่าเอกสารประกอบโครงการ 5,000 
 ชุดนิทรรศการ/สื่อประกอบโครงการ 30,000  
 วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดผัก ดิน ถาดเพาะ กระถาง ถุงมือ ผ้ากัน

เปื้อน 
25,000 

   
 รวมทั้งสิ้น 60,000 
หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

7. แผนการด าเนินงาน     
  

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา หมาย

เหตุ เดือน มกราคม – กันยายน 2565 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 ประชุมวางแผนการท างานภายใน
ส านักฯ 

          

2 ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมาย           
3 จัดท าโครงการและเสนอโครงการ           
4 จัดเตรียมสถานที่เอกสารและ

ประสานงาน 
          

5 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน           
6 ติดตามผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

จัดท ารูปเล่ม  
          

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

 2. นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

          3.  ได้ปลูกรักษาและใช้ประโยชน์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
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9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ ค่าเป้าหมาย  

 9.1  เชิงปริมาณ 

  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของค่าเปูาหมายของโครงการ 

 

      9.2  เชิงคุณภาพ   

 ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวนฐานทรัพยากร 

 
ลงชื่อ.......อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ.......ผู้เสนอโครงการ 
            (อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ) 

                                     รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 
                         ลงชื่อ.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ.......ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ) 
                                            ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
 
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง  
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………..…………………… 

                            ลงชื่อ......รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์......ผู้อนุมัติโครงการ 
          (รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์)  

                             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
                        …..……../………...…………/………… 

 


