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แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
โครงการ : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
             กุมารี 
กิจกรรม : การส ารวจ ท ารหัสพิกัด ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ในพ้ืนที่ศูนย์ 
             การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (F1A1-1) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ก ากับดูแลโดย ดร.วิบูล  เป็นสุข 

หลักการและเหตุผล 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจ และท า
ให้ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพ่ือให้มีการร่วมคิด 
ร่วมปฏิบัติที่น าผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดท าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชให้
แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เมื่อครั้งปี พ.ศ.2503 ที่ทรงมีพระราชด าริให้อนุรักษ์ต้นยางนาและทรงให้รวบรวมพืชพันธุ์
ไม้ของภาคต่างๆ ทั่วประเทศปลูกไว้ในสวนจิตรลดา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
จึงเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพ่ือสนองแนวพระราชด าริ และสืบสานพระราชปณิธานแห่งพระองค์ โดยปรากฏใน
รูปแบบกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ การส ารวจรวบรวม
พันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การน าพันธุ์พืชที่
รวบรวมเพาะปลูกและรักษาในพื้นที่ท่ีเหมาะสมทางกายภาพ และปลอดภัยจากการรุกราน การอนุรักษ์ และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืช โครงการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชในด้านต่างๆ ให้ทราบองค์ประกอบ คุณสมบัติ 
และการใช้ประโยชน์พืชพรรณ การจัดท าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชด้วยคอมพิวเตอร์ การวางแผน และพัฒนา
พันธุกรรมพืชระยะยาว 30-50 ปี และกิจกรรมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่กลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ได้แก่ เยาวชน บุคคลทั่วไป ให้มีความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญ เกิดความปิติและส านึกที่จะร่วมมือ
ร่วมใจกันอนุรักษ์พืชพรรณของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจ าชาติสืบไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์
ไม้ที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทยสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ที่เกี่ยวกับ "ปัจจัยสี่" อันเป็นพ้ืนฐานหลักใน
การด ารงชีวิตของมนุษย์ จึงนับได้ว่าพันธุ์ไม้เหล่านี้มีความผูกผันกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมาช้านานนับ
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ประโยชน์ที่เคยได้รับจากพรรณพืชอาจแปรเปลี่ยน
ไปตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความต้องการของสังคมและผู้บริโภค การส ารวจค้นคว้าและวิจัยตามหลัก
วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ดังที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ จึงสามารถท าให้คนไทยได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของพืชพรรณหลายชนิด ซึ่งบางชนิด
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เป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีการน ามาใช้ประโยชน์แต่ขาดการดูแลรักษาจนปริมาณลดลงและเกือบสูญพันธุ์จากถิ่น
ก าเนิด พืชบางชนิดมีมาช้านานแต่มิได้เป็นที่ล่วงรู้ถึงคุณประโยชน์ จนอาจถูกละเลยหรือถูกท าลายไปอย่างน่า
เสียดาย  

ในปี พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้สมัครเพ่ือเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) และได้รับพระราชานุญาตให้เข้าร่วมสนอง
พระราชด าริแล้ว ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่
ทาง อพ.สธ. ได้ก าหนดเอาไว้ การจัดกิจกรรมส ารวจ ท ารหัสต้นไม้ ท ารหัสพิกัด เป็นกิจกรรมแรกที่อยู่ในกรอบ
การเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจัดท าโครงการนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพ้ืนที่ป่าปกปัก ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี โดยจะท าในพ้ืนที่ป่าดั้งเดิมที่ยังไม่ถูกรบกวนและไม่ใช่พ้ืนที่ที่มีนโยบายน าไปพัฒนาเป็นอาคารเรียน
ตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย จึงยังคงความเป็นธรรมชาติและมีพืชพรรณตามสภาพท้องถิ่นเจริญเติบโตอยู่ 
จึงเป็นพืน้ที่ที่เหมาะต่อการท ากิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2558-2563 งานในกิจกรรมนี้ด าเนินการไปได้ตามแผน แต่เนื่องจากพ้ืนที่ป่าปกปักมีพ้ืนที่มาก จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการต่อเนื่องอีกหลายปีจนกว่าจะส าเร็จ 

วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2) เพ่ือให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนถึงกันได้ทั่วประเทศ 
 3) เพ่ือพัฒนาบุคลากร ทั้งนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ให้เป็นผู้ที่เข้าใจและเห็นความส าคัญของ
พันธุกรรมพืช 

4) เพ่ือส ารวจและเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่างๆที่เก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากร
พันธุกรรมพืชในพ้ืนที่ศึกษา 

เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 - จ านวนข้อมูลรหัสต้นไม้ และรหัสพิกัด ใน
พ้ืนทีโ่ครงการ 
 
- จ านวนนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

 
ต้น 
ร้อยละ 
 
คน 
 

 
ไม่น้อยกว่า 1,000 ต้น 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของ
พ้ืนที่ศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 100 คน 
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- จ านวนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม
พืชในพ้ืนที่ที่ศึกษา 
- ข้อมูลรหัสต้นไม้และรหัสพิกัด ได้รับการ
เผยแพร่เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ผ่านทางเอกสาร
และเว็บไซต์ 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการท า
กิจกรรม 

เรื่อง 
 
 
รายงาน/เว็บไซต์ 
 
 
 
ระดับ 

ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
 
 
รายงานสรุปผลโครงการวิจัย
และเว็บไซต์ 1 ชุด 
 
 
ระดับดีข้ึนไป 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ได้ระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนถึงกันได้ทั่วประเทศ 
 2) ได้พัฒนาบุคลากร ทั้งนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ให้เป็นผู้ที่เข้าใจและเห็นความส าคัญของ
พันธุกรรมพืช 

3) ได้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่างๆที่เก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมพืชในพ้ืนที่
ศึกษา 

งบประมาณ 
 - งบประมาณแผ่นดิน 50,000 บาท 
 1) งบเงินอุดหนุน 50,000 บาท 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) ค าชี้แจง 

แผ่นดิน รายได้  
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
     1.1 ค่าตอบแทน 

50,000 
10,000 

  
- ค่าตอบแทนปราชญ์ชาวบ้าน 

     1.2 ค่าใช้สอย 30,000  - ค่าอาหารลงพื้นที่และจัดประชุม, 
น้ ามันเชื้อเพลิง, เบี้ยเลี้ยง, ค่าจ้าง
นักศึกษาช่วยงาน, ค่าจัดท าหนังสือ
ชื่อและรหัสพันธุ์ไม้ 

     1.3 ค่าวัสด ุ 10,000  - ค่าจัดท าป้ายแสดงชื่อและรหัสพันธุ์
ไม้, รหัสพิกัด 
- ค่าวัสดุในการส ารวจ  
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แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
โครงการ : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
              กุมารี 
กิจกรรม : ท าเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติในพ้ืนที่ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
             อุดรธานี (F1A1-2) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ก ากับดูแลโดย ดร.วิบูล  เป็นสุข 

หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมีรับสั่งว่าการสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้
วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณ
ต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่
ตนเอง จะท าให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว  
          ดังนั้น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
จัดตั้งงาน "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้
เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์
พืชพรรณต่อไป ซึ่งสามารถด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพ้ืนที่ของโรงเรียน โดยมีองค์ประกอบดังกล่าวเป็น
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องในการ
เรียนการสอนวิชาต่างๆ 
          สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จึงเป็นการด าเนินงานที่อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมีการ
รวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้
ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการบันทึกรายงาน
และข้อมูล รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับพันธุ์ไม้ มีมุมส าหรับศึกษาค้นคว้าและมีการน าไปใช้ประโยชน์เป็น
สื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เป็นการด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ไม่ฝืนธรรมชาติ และ
เป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน ด าเนินการโดยความสมัครใจ ไม่ให้เกิดความเครียด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เล็งเห็นความส าคัญของโครงการ อพ.สธ. และมีความตั้งใจอย่างแรงกล้า
ในการร่วมสนองพระราชด าริฯ จึงได้เลือกพ้ืนที่ป่าดั้งเดิมบริเวณศูนย์การศึกษาฯสามพร้าว เพ่ือจัดท าเป็นพ้ืนที่
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ประชาชน และผู้สนใจทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม พักผ่อนและ
ศึกษา เพราะตระหนักดีว่าการจัดท าสวนพฤกษศาสตร์ดังกล่าวจะเป็นฐานการเรียนรู้ที่มีชีวิต สร้างแนวทางการ
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เรียนการสอนนอกห้องเรียนที่จะช่วยเสริมทักษะทั้งทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา ศิลปะ การจัดการ 
และเกิดคุณธรรม ในเรื่องความรับผิดชอบ ความซื่อตรง ความอดทน สามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีเมตตา กรุณา 
มุทิตา ฯลฯ 

 

วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2) เพ่ือสร้างสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ณ ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

3) เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่นให้คงอยู่ในสภาพดั้งเดิม 

เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- เส้นทางเดินตามแผนผังการออกแบบสวน
พฤกษศาสตร์ในพ้ืนทีป่่าอนุรักษ์ 
- แผนผังสวนพฤกษศาสตร์ที่ประกอบด้วยเส้นทางเดิน
และจุดเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง 

 
เส้นทาง 
 
แผน 
 
 
ระดับ 

 
1 เส้นทาง 
 
1 แผน 
 
 
ดี 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ไดแ้ผนผังและเส้นทางเดินในสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ณ ศูนย์การศึกษาสามพร้าว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2) ได้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่นให้คงอยู่ในสภาพดั้งเดิม 

งบประมาณ 
 - งบประมาณแผ่นดิน 250,000 บาท 
 1) งบเงินอุดหนุน 250,000 บาท 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) ค าชี้แจง 

แผ่นดิน รายได้  
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 250,000   
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     1.1 ค่าตอบแทน -  
     1.2 ค่าใช้สอย 100,000  - ค่าอาหารลงพื้นที่และจัดประชุม, 

น้ ามันเชื้อเพลิง, เบี้ยเลี้ยง, ค่าจ้าง
นักศึกษาช่วยงาน 
- ค่าจัดท าเส้นทางเดินตามแผนผัง
สวนพฤกษศาสตร์ ป้ายนิเทศ 
- ค่าจัดท าไวนิลป้ายนิเทศและชื่อพันธุ์
ไม้ 

     1.3 ค่าวัสด ุ 150,000  - วัสดุในการส ารวจพื้นที่และท า
ทางเดิน 
- วัสดุสร้างป้ายนิเทศประจ าจุดศึกษา 
- ต้นไม้ดอกไม้ประดับ 
- วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและดูแล
รักษาต้นไม้ 
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แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
โครงการ : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
             กุมารี 
กิจกรรม : งานปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่ได้จากการส ารวจเก็บรวบรวม (F1A3-1) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 
ศูนยก์ารศึกษาบึงกาฬ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.บึงกาฬ 

ก ากับดูแลโดย ดร.วิบูล  เป็นสุข 

หลักการและเหตุผล 
ในปี พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้สมัครเพ่ือเข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ ในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) และได้รับพระราชานุญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชด าริแล้ว ดังนั้น ทาง
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ทาง อพ.สธ. ได้ก าหนดเอาไว้ 
การจัดกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการส ารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา และรวมถึงส ารวจเก็บข้อมูลในเรื่อง
ทรัพยากรกายภาพ ในพื้นที่ท่ีก าลังจะเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา ซึ่งจะท าให้พันธุกรรมในพ้ืนที่เหล่านั้นจะสูญ
ไป โดยวิธีการออกส ารวจเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ที่ก าลังจะสูญพันธุ์ หรือพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆในรูป
เมล็ด กิ่ง ต้น เป็นต้น ต่อจากนั้นจะเป็นกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช คือจะน าพันธุกรรมไป
เพาะและปลูกในพื้นที่ท่ีปลอดภัยของมหาวิทยาลัยต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2) เพ่ือปลูกและขยายพันธุ์พืชที่ได้ส ารวจและเก็บรวบรวมจากสภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 
 3) เพ่ือขยายพันธุ์ทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ 

เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- จ านวนต้นไม้หรือทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ 
- จ านวนนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ เข้า
ร่วมโครงการ 

 
ต้น/ตัวอย่าง 
คน 
 

 
ไม่น้อยกว่า 100 ต้น/ตัวอย่าง 
ไม่น้อยกว่า 20 คน 
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เชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการท า
กิจกรรม 

 
ระดับ 

 
มาก 
 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1)ไดป้ลูกและขยายพันธุ์พืชที่ได้ส ารวจและเก็บรวบรวมจากสภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 
2) ได้ขยายพันธุ์ทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ 
3) ได้พัฒนาบุคลากร ทั้งนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ให้เป็นผู้ที่เข้าใจและเห็นความส าคัญของ

พันธุกรรมพืช 

งบประมาณ 

 - งบประมาณแผ่นดิน 100,000 บาท 
 1) งบเงินอุดหนุน 100,000 บาท 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) ค าชี้แจง 

แผ่นดิน รายได้  
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
     1.1 ค่าตอบแทน 

100,000 
- 

  
 

     1.2 ค่าใช้สอย 60,000  - ค่าอาหารลงพื้นที่และจัดประชุม, 
น้ ามันเชื้อเพลิง, เบี้ยเลี้ยง, ค่าจ้าง
นักศึกษาช่วยงาน, ค่าจัดท าแปลง
ปลูกพืช 

     1.3 ค่าวัสด ุ 40,000  - ค่าวัสดุในการส ารวจและเก็บ
รวบรวมตัวอย่าง 
- ค่าวัสดุเกษตรในการปลูกขยายพันธุ์ 
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แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
โครงการ : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
              กุมารี 
กิจกรรม : การส ารวจและใช้ประโยชน์จากไม้ย้อมสีธรรมชาติ (F2A4-1) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ก ากับดูแลโดย ดร.วิบูล  เป็นสุข  

หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการ
ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น โดยด าเนินงานตามแผนแม่บทของโครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) 
มีกรอบการด าเนินงาน 3 กรอบ ได้แก่กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้าง
จิตส านึก โดยเน้นในฐานทรัพยากร 3 ฐาน คือฐานทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 การด าเนินกิจกรรมศึกษาความหลากหลายของพืชและเห็ดรา และกิจกรรมการส ารวจ ท าพิกัด ต้นไม้
ในพ้ืนที่ป่าปกปักของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี ท าให้มีข้อมูล
ความหลากหลายของพืชหลายชนิด ทั้งพืชอาหาร พืชวงศ์ขิง พืชวงศ์ถั่ว พืชสมุนไพร และกล้วยไม้ เป็นต้น ซึ่ง
ในการส ารวจความหลากหลายของพืชดังกล่าว พบพันธุ์ไม้ที่สามารถน ามาใช้ย้อมสีธรรมชาติให้กับผ้าได้ จึงได้
เชิญปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ร่วมให้ข้อมูลทั้งในเชิงพฤกษศาสตร์และเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาของการใช้ประโยชน์
จากพืชย้อมสีธรรมชาติชนิดต่างๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ทรงคุณค่าและหาได้ยาก เก็บอยู่กับตัวบุคคลที่
นับวันจะชราวัยและมีโอกาสสูญหายไป ดังนั้นกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้ง 3 ฐานที่ได้จาก
การส ารวจเก็บรวบรวมจึงมุ่งเน้นไปที่การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาและวัฒนธรรมจากปราชญ์ชาวบ้านและผู้รู้ใน
ท้องถิ่น เพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูลภูมิปัญญาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและใช้ประโยชน์ต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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2) เพ่ือส ารวจและเก็บข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องพันธุ์พืชใช้ย้อมสีธรรมชาติในพ้ืนที่
ป่าปกปักโครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

3) เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ เป็นผู้ที่เข้าใจและเห็นความส าคัญของ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเรื่องพันธุ์ไม้ใช้ย้อมสีธรรมชาติได้ไม่น้อยกว่า 10 
ชนิด 
เชิงคุณภาพ 
- สีที่สกัดได้จากพันธุ์ไม้ในป่าปกปักสามารถน าไปใช้ย้อมสี
ธรรมชาติได้และมีคุณภาพดี 

 
จ านวนภูมิปัญญา 
 
 
 
ระดับ 

 
ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด 
 
 
 
ดี 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. บุคลากร ทั้งนักศึกษา ครู อาจารย์ เข้าใจและเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    2. มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดงานวิจัย 
    3. ได้ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนถึงกันได้ทั่วประเทศ 

งบประมาณ 
 - งบประมาณแผ่นดิน 200,000 บาท 
 1) งบเงินอุดหนุน 200,000 บาท 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) ค าชี้แจง 

แผ่นดิน รายได้  
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
     1.1 ค่าตอบแทน 

200,000 
30,000 

 
 

 
ค่าตอบแทนปราชญ์ชาวบ้าน 

     1.2 ค่าใช้สอย 150,000  - ค่าจ้างท าหนังสือรวบรวมข้อมูล
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ค่าอาหาร, เบี้ยเลี้ยง, ค่าจ้าง
นักศึกษาช่วยงาน 

     1.3 ค่าวัสดุ 20,000   
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แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
โครงการ : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
              กุมารี 
กิจกรรม : จัดท าฐานข้อมูล อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (F2A5-1) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 
 

ก ากับดูแลโดย ดร.วิบูล  เป็นสุข 

หลักการและเหตุผล 
 ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยังคงมีพ้ืนที่ที่เป็นป่าดั้งเดิมยังไม่ถูกบุกรุก 
และไม่มีมีนโยบายที่จะน าพ้ืนที่ไปใช้ประโยชน์ในลักษณะอ่ืน แต่จะเก็บรักษาไว้เป็นพ้ืนที่สีเขียว อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชตามธรรมชาติไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้  และจากนโยบายของมหาวิทยาลัยฯที่จะ
ร่วมสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) โดยมีโครงการที่จะร่วมสนองพระราชด าริหลายโครงการด้วยกัน อาทิเช่นโครงการในปี
แรก โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสกุลกล้วยไม้ พืชวงศ์ขิง และเห็ดรา และโครงการในปี
ที่ 2 โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชอาหารในศูนย์การศึกษาสามพร้าว และความ
หลากหลายของปลาในพ้ืนที่ชุ่มน้ ากุดทิง จ.บึงกาฬ เป็นต้น และภายหลังจากการด าเนินโครงการได้ส าเร็จลง 
จ าเป็นจะต้องจัดท าฐานข้อมูลของพันธุ์พืช เช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ แหล่งที่อยู่ ลักษณะทางอนุกรมวิธาน ฯลฯ 
เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของการศึกษาพืชในพ้ืนที่ รวมทั้งน าข้อมูลออกเผยแพร่สู่สาธารณชนเพ่ือ
การน าไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ทั้งในรูปเอกสารและบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งข้อมูลสามารถสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนกันได้กับโครงการ อพ.สธ. อ่ืนๆทั่วประเทศ และในปีนี้จะได้น าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มา
ช่วยในการก าหนดต าแหน่งของต้นพืชที่ท ารหัสไว้ 
 จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดท าฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมส าหรับการเข้าใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
โครงการ อพ.สธ. บนเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน อพ.สธ.ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อการศึกษาอย่างสูงสุด 

วัตถุประสงค ์



2 

 

1) เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2) เพ่ือสร้างฐานข้อมูลโครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
3) เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ มีความรัก และเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้ 
4) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการ

เก็บรักษาเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา และเผยแพร่สู่ภายนอก 
5) เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
6) เพ่ือให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น 

 

เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานีที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย 
- ผู้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 

 
ฐาน 
 
คน 
 
ระดับ 

 
1 ฐาน 
 
ไม่น้อยกว่า 100 คน 
 
มาก 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ได้ฐานข้อมูลโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี ที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล 
อพ.สธ.อ่ืนๆทั่วประเทศ 

2) มีผู้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

งบประมาณ 
 - งบประมาณแผ่นดิน 100,000 บาท 
 1) งบเงินอุดหนุน 100,000 บาท 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) ค าชี้แจง 

แผ่นดิน รายได้  
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
     1.1 ค่าตอบแทน 

100,000 
- 

  
 

     1.2 ค่าใช้สอย 60,000  - ค่าจ้างลงข้อมูล, ประมวลผลข้อมูล, 
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ค่าอาหารลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล, จัด
ประชุม, เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ, 
ที่พัก, ค่าจ้างนักศึกษาช่วยงาน 

     1.3 ค่าวัสด ุ 40,000  - วัสดุในการพัฒนาโปรแกรม 
 



แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
โครงการ : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
              กุมารี 
กิจกรรม : โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (F3A7-1) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
หลักการและเหตุผล :  

 จากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมี

พระราชด าริและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชต่อเนื่องเป็นระยะเวลา

ยาวนาน เริ่มตั้งแต่ในปี พ.ศ.2503 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ วังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรถยนต์ 

เมื่อเสด็จผ่านอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สองข้างทางมีต้นยางใหญ่ขึ้นอยู่มาก ทรงมีพระราชด าริจะสงวนป่า

ต้นยางนี้ไว้เป็นสาธารณะ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ แต่ไม่สามารถจัดถวายได้ตามพระราชประสงค์ 

เพราะมีราษฎรเข้ามาท าไร่ท าสวนในบริเวณนั้นมาก จะต้องจ่ายเงินทดแทนในการหาที่ใหม่ในอัตราที่ไม่

สามารถจัดได้ เมื่อไม่สามารถด าเนินการปกปักต้นยางนาที่อ าเภอท่ายางได้ จึงทรงทดลองปลูกต้นยางเอง โดย

ทรงเพาะเมล็ดยางที่เก็บจากต้นยางนาในเขตอ าเภอท่ายาง ในกระถางบนพระต าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล หัว

หิน และทรงน าต้นยางนาเหล่านั้นไปปลูกไว้ที่สวนจิตรลดา ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น าพรรณไม้

จากภาคต่างๆทั่วประเทศมาปลูกในบริเวณที่ประทับสวนจิตรลดา เพ่ือให้เป็นที่ศึกษาพรรณไม้ของนิสิต

นักศึกษาแทนท่ีจะต้องเดินทางไปทั่วประเทศ 

 ในวันพืชมงคล วันที่ 9 พฤษภาคม 2528 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดอาคารห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่โครงการส่วนพระองค์ฯ 

สวนจิตรลดา และทรงมีพระราชกระแสให้อนุ รักษ์ต้นขนุนหลั งพระต าหนักไพศาลทักษิณ ใน

พระบรมมหาราชวัง ซึ่งความส าเร็จของการใช้วิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขยายพันธุ์ขนุนไพศาลทักษิณ น าไปสู่

การขยายพันธุ์ต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระราชวังต่างๆ แล้วอนุรักษ์พันธุ์ไม้อีกหลายชนิด 

ได้แก่พุดสวน มณฑา ยี่หุบ ที่อยู่ในพระบรมมหาราชวัง และสมอไทยในพระที่นั่งอัมพรสถานมงคล ใน

ขณะเดียวกันก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุกรรมของพืชเอกลักษณ์ในสภาวะปลอดเชื้อใน



อุณหภูมิต่ า เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต จนท าให้สามารถเก็บรักษาเนื้อเยื่อขนุนที่อุณหภูมิ   

-196 องศาเซลเซียส ในไนโตรเจนเหลว    

 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยัง

ทรงมีพระราชด าริให้อนุรักษ์และขยายพันธุ์หวายชนิดต่างๆโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพ่ือเตรียมการแก้ปัญหา

การขาดแคลนหวายในอนาคต เมื่อขยายพันธุ์ได้ต้นที่สมบูรณ์แล้ว ก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ท า

การทดลองปลูกต้นหวายเหล่านั้นในป่ายางนาภายในสวนจิตรลดา และมีพระราชด าริให้ทดลองปลูกที่ศูนย์

ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนครอีกด้วย  และ

นอกจากมีพระราชด าริให้มีการอนุรักษ์พันธุ์หวายแล้ว ยังได้จัดท าสวนพืชสมุนไพรขึ้นในโครงการส่วนพระองค์

ฯ สวนจิตรลดา เพ่ือรวบรวมพืชสมุนไพรโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเผยแพร่ความรู้ที่ได้สู่ประชาชน 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ทรงมีพระราชด าริให้อนุรักษ์พืชพรรณของประเทศและด าเนินการจัดสร้างเป็นธนาคารพืชพรรณ ส าหรับ

เก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็นเมล็ดและเนื้อเยื่อ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ โดยทรงพระราชทานแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไว้ว่า ควรอนุรักษ์พันธุ์ที่ไม่ใช่พืช

เศรษฐกิจไว้ด้วย นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานแนวทางการสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช โดยควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจของพืชพรรณ และเกิดความปิติที่

จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมแบบเดิมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหาก

ไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียต่อประเทศใน

ระยะยาว 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ด าเนินการสนองพระราชด าริ จัดตั้ง

งาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชน

นั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืช

พรรณต่อไป ซึ่งสามารถด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ของโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา

เป็นการย่อขนาดการด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์มาด าเนินการในพ้ืนที่เล็กๆ โดยรูปแบบของการด าเนินการ

คือการรวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 

พรรณไม้ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการบันทึก

รายงานและข้อมูล  รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีมุมส าหรับศึกษาค้นคว้าและมีการน าไปใช้

ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เป็นการด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ไม่ฝืน

ธรรมชาติ และเป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน ด าเนินการโดยความสมัครใจ ไม่ให้เกิด

ความเครียด มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน เบื้องแรกต้องท าความเข้าใจในเรื่องแนวคิดแนวปฏิบัติว่า สวน



พฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นสวนของการใช้ประโยชน์ที่จะน ามาใช้เป็นฐานการเรียนรู้ ใช้เป็นสื่อการเรียนการ

สอน สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ มิใช่เป็นเพียงสวนประดับ สวนหย่อมหรือสวนสวยโรงเรียนงาม 

แต่เป็นงานที่เข้ามาสนับสนุนสวนที่มีอยู่แล้ว หรือด าเนินการขึ้นใหม่ ซึ่งจะให้ความรู้ พัฒนาสภาพแวดล้อม

ตามล าดับ เป็นงานที่จะด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่รู้จบ เพราะสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ให้เด็ก

รู้จักสังเกต เรียนรู้ ตั้งค าถามและหาค าตอบ เป็นข้อมูลสะสมอันจะก่อให้เกิดความรู้และผู้เชี่ยวชาญในพันธุ์ไม้

นั้นๆ รวมทั้งเป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์ไม้ที่เป็นประโยชน์ พืชสมุนไพร พืชผัก

พ้ืนเมือง เป็นที่รวมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการใช้พ้ืนที่นั้นเรียนรู้ เป็นสถานที่อบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ เกิดทั้ง

วิทยาการและปัญญา 

 จนถึงปัจจุบัน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ด าเนินการสนอง

พระราชด าริฯ มากว่า 20 ปีแล้ว มีสมาชิกโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของ

ประเทศไทย เฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอยู่ใน 19 จังหวัด และ

จังหวัดอุดรธานี มีโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอยู่ทั้งหมด 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด

อุดรธานี, โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช, โรงเรียนสตรีราชินูทิศ, โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา, โรงเรียนหนองหัวคูปวง

ประชานุเคราะห์, โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา, โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา, วิทยาลั ยอาชีวศึกษา, 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี กระจายอยู่ตามอ าเภอ

ต่างๆทั่วจังหวัดอุดรธานี แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานส่วนใหญ่ของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนั้น 

ด าเนินการโดยผู้ไม่เชี่ยวชาญ โดยนักเรียน มีครูอาจารย์เป็นผู้ให้ค าแนะน าสนับสนุน ผู้บริหารเป็นหลักและ

ผลักดัน มีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯสนับสนุนทางวิชาการ ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในฐานะท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น ที่เล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช ประกอบกับการที่มหาวิทยาลัยฯได้ขยายพ้ืนที่การศึกษาไปที่ศูนย์การเรียนสามพร้าว ซึ่งเป็น

พ้ืนที่ขนาดใหญ่และยังคงมีส่วนของสวนป่าธรรมชาติที่ยังไม่ถูกบุกรุกและสงวนไว้ใช้ประโยชน์เพ่ือการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้มีด าริจัดท าโครงการสร้างสวนพฤกษศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ตามพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพฯ บนพ้ืนที่ 250 ไร่ ทั้งนี้ นอกจากการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ดังกล่าวจะด าเนินการภายใต้

มาตรฐานองค์ประกอบของการสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี ยังมีหน่วยงานและบุคลากรที่มีศักยภาพและเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆมากมายที่สามารถสนองแนว

พระราชด าริฯ ขยายผลที่จะได้รับจากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยทั่วไป กล่าวคือ การต่อยอดองค์ความรู้ที่

ได้จากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในด้านต่างๆ เช่น การขยายพันธุ์ พืชโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดย

ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย, การจัดท าอนุกรมวิธานพืช, การ เก็บรักษาตัวอย่างพืช, การศึกษา

สารประกอบในพืชชนิดต่างๆ, การจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศพรรณพืชโดยระบบคอมพิวเตอร์, การจัดท า



หลักสูตรท้องถิ่น, การจัดเก็บข้อมูลด้วยการจัดท าสมุดภาพเหมือน รวมทั้งการศึกษาเชิงลึกในเรื่องความ

หลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย และมหาวิทยาลัยยังมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา

ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สามารถบูรณาการการท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี การศึกษาดังกล่าว 

จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้ฝ่ายวิชาการของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

และเม่ือสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตามพระราชด าริกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประสบความส าเร็จ ก็จะเป็นศูนย์กลางใน

การศึกษาเรียนรู้ อบรม และให้ความรู้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป โรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆ

ที่อยู่รอบๆ หรือในเขตใกล้เคียงได้อย่างมีคุณภาพต่อไป ก่อให้เกิดเครือข่ายการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนว

พระราชด าริสมเด็จพระเทพฯที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

2. สร้างสวนพฤกษศาสตร์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

3. สร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสื่อสารและเข้าถึงได้ทั่วประเทศ 

4. สร้างแหล่งทรัพยากรที่สามารถน าไปศึกษาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 

เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ 
- จ านวนพันธุ์ไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์ 

 
ชนิด 
 
ระดับ 

 
ไม่น้อยกว่า 50 ชนิด 
 
ระดับดี 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้สวนพฤกษศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ตามพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรพันธุกรรมพืชใน

ท้องถิ่นให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 



2. ได้สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติแก่บุคคลที่ได้มาศึกษา

เรียนรู้ในสวนพฤกษศาสตร์ฯ 

3. ได้ร่วมสนองพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่อง

การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช ให้อยู่เป็นสมบัติของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน 

ขั้นตอนการท างาน 

1. เตรียมพื้นท่ีในศูนย์การศึกษาสามพร้าว 

2. ด าเนินการสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

2.1 การท าป้ายข้อมูลพรรณไม้ 

2.2 การน าพืชพรรณไม้เข้าปลูกเพ่ิม ได้แก ่พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์, พันธุ์ไม้หายาก, สมุนไพร, พรรณ

ไม้ไทยและพรรณไม้ในวรรณคดีไทย 

2.3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ 

2.4 การรายงานผลการเรียนรู้ 

2.5 การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 

3. การน าทรัพยากรพันธุกรรมพืชในสวนพฤกษศาสตร์ไปศึกษาต่อยอด อาทิ 

3.1 การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

3.2 การศึกษาองค์ประกอบหรือสารส าคัญในพืชบางชนิด 

3.3 การศึกษาอนุกรมวิธานพืช 

3.4 การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือโรงเรียนต่างๆ 

3.5 การจัดท าสมุดภาพเหมือนพืชชนิดต่างๆ 

3.6 การจัดเก็บตัวอย่างพืชไว้ในธนาคารพืชพรรณ  

3.7 การสร้างมัคคุเทศก์ในท้องถิ่น 

3.8 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในสวนพฤกษศาสตร์ 

3.9 การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

งบประมาณ 
- งบประมาณแผ่นดิน 100,000 บาท 
1) งบเงินอุดหนุน 100,000 บาท 



รายการ 
งบประมาณ (บาท) ค าชี้แจง 

แผ่นดิน รายได้  
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
     1.1 ค่าตอบแทน 

100,000 
- 

  
 

     1.2 ค่าใช้สอย 50,000  - ค่าปรับปรุง ตกแต่ง ห้องเพ่ือเป็น
สถานที่แสดงนิทรรศการในศูนย์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

     1.3 ค่าวัสด ุ 50,000  - วัสดุในการเก็บรวบรวมพันธุ์พืช เห็ด
รา สัตว์ จุลินทรีย์ ในรูปแบบอัดแห้ง 
ดอง หรืออ่ืนๆ 
- วัสดุในการจัดนิทรรศการทั้งในห้อง
และกลางแจ้ง 
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แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
โครงการ : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
              กุมารี 
กิจกรรม : ศูนยก์ารเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (F3A7-2) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริ
บางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมีรับสั่งว่าการสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะ
ท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์
แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะ
ยาว  
           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เล็งเห็นความส าคัญของโครงการ อพ.สธ. และมีความตั้งใจอย่างแรงกล้า
ในการร่วมสนองพระราชด าริฯ จึงได้เลือกพ้ืนที่ป่าดั้งเดิมบริเวณศูนย์การศึกษาฯสามพร้าว เพ่ือจัดท าเป็นพ้ืนที่
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ประชาชน และผู้สนใจทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม พักผ่อนและ
ศึกษา เพราะตระหนักดีว่าการจัดท าสวนพฤกษศาสตร์ดังกล่าวจะเป็นฐานการเรียนรู้ สร้างแนวทางการเรียน
การสอนนอกห้องเรียนที่จะช่วยเสริมทักษะทั้งทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา ศิลปะ การจัดการ และเกิด
คุณธรรม ในเรื่องความรับผิดชอบ ความซื่อตรง ความอดทน สามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีเมตตา กรุณา มุทิตา 

นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยฯ ยังได้จัดท าโครงการส ารวจ เก็บรวบรวม ศึกษา ประเมินสารส าคัญและการ
ใช้ประโยชน์ รวมทั้งงานจัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง รวมไปถึงฐานข้อมูลทรัพยากรอ่ืนๆนอกเหนือจาก
พันธุกรรมพืช เช่น ฐานข้อมูลของสัตว์และสาหร่าย การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น พัฒนาเครือข่าย
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯจึงมีด าริที่จะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพในทุกมิติ ทั้งด้าน
ชีวภาพ กายภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้
ท าการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน และเพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชให้แก่เยาวชนได้รู้จัก เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงามพรรณพืช จุดประกายให้เกิดความคิดที่
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จะอนุรักษ์พรรณพืช และบูรณาการสู่การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผล
ให้สังคม ชุมชน มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง  

วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2) เพ่ือสร้างศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์การศึกษาสาม
พร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

3) เพ่ือจัดแสดงพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์จากพืช เห็ดรา สัตว์ และจุลินทรีย์ ในศูนย์การศึกษา
สามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและในท้องถิ่น ในรูปแบบนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน 

4) เพ่ือจัดแสดงงานด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ 
- ศูนยเ์รียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าศึกษาดูงาน 

 
ศูนย ์
 
ระดับ 

 
1 ศูนย์ 
 
ระดับดี 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ไดศู้นย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการเรียนรู้ ณ ศูนย์การศึกษาสามพร้าว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

2) ไดจ้ัดแสดงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการใช้ประโยชน์จากพืช เห็ดรา สัตว์ จุลินทรีย์ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในรูปแบบนิทรรศการถาวร
และหมุนเวียน 

งบประมาณ 
 - งบประมาณแผ่นดิน 500,000 บาท 
 1) งบเงินอุดหนุน 500,000 บาท 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) ค าชี้แจง 

แผ่นดิน รายได้  
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
     1.1 ค่าตอบแทน 

500,000 
- 
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     1.2 ค่าใช้สอย 300,000  - ค่าปรับปรุง ตกแต่ง ห้องเพ่ือเป็น
สถานที่แสดงนิทรรศการในศูนย์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

     1.3 ค่าวัสด ุ 200,000  - วัสดุในการเก็บรวบรวมพันธุ์พืช เห็ด
รา สัตว์ จุลินทรีย์ ในรูปแบบอัดแห้ง 
ดอง หรืออ่ืนๆ 
- วัสดุในการจัดนิทรรศการทั้งในห้อง
และกลางแจ้ง 
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แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
โครงการ : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
              กุมารี 
กิจกรรม : การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. (F3A8-1) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ก ากับดูแลโดย ดร.วิบูล  เป็นสุข (รองอธิการบดี) 

หลักการและเหตุผล 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เกิดจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในงานอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรของประเทศ โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ด าเนินการอนุรักษ์ 
พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และเพ่ือให้มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของคณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ.สธ. โดยมีหน่วยงาน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆที่ร่วมสนองพระราชด าริ และเพ่ือให้เข้า
ใจความหลากหลายแห่งศักยภาพทรัพยากรไทย มีการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิตและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน อันเป็นผลประโยชน์แท้แก่มหาชนชาวไทย น าไปสู่การผันวิถีสู่วิถีใหม่ในฐานไทย โดยโครงการ อพ.สธ. ได้
จดัประชุมวิชาการและนิทรรศการขึ้นทุกๆ 2 ปี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ด าเนินงานด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
ส่วนของกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์
ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชมาอย่างต่อเนื่อง มีผลการด าเนินงานและโครงการต่างๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น โครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงเข้าร่วมการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการที่จัดขึ้น เพ่ือเป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานของโครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีที่
ผ่านมา รวมถึงผลงานนักศึกษาที่มีร่วมในการด าเนินงานหลายโครงการ  

ทั้งนี้ อพ.สธ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริที่มีความพร้อมในการด าเนินการ
จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุมใหญ่ทุกๆ 2 ปี ตามที่ได้พระราชทานพระราช
วินิจฉัย โดยมีการร่วมจัดแสดงนิทรรศการกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริทุกหน่วยงาน นอกจากนั้นยังมี
การจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค 
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ร่วมกับสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีก าหนดการประชุมฯ 
ส าหรับใน ระยะ 5 ปีที่หกดังนี้   

พ.ศ. 2560 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น 28 
พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี  

พ.ศ. 2561 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5  

พ.ศ. 2562 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์  
พ.ศ. 2563 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6  
พ.ศ. 2564 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :  ประโยชน์แท้แก่มหาชน จัดโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา ศูนย์ฯหนองระเวียง 
 

วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2) เพ่ือเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในโครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   
3) เพ่ือน าเสนอผลงานและผลการศึกษาวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาในโครงการให้เยาวชน 

ประชาชน นักวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
4) เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานต่างๆท าให้เกิดเครือข่ายการประสานงานที่ดีในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่โครงการฯ 
 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเข้าร่วมในการประชุม
วิชาการและการจัดนิทรรศการ 
เชิงคุณภาพ 
- ความรู้ความเข้าใจของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 
 
ระดับ 
ระดับ 

 
10 
 
 
มาก 
มาก 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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    1. ผู้เข้าเยี่ยมชมบูธ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ทราบถึงผลการด าเนินงาน อพ.สธ. ของ
มหาวิทยาลัย 
    2. นักวิจัยในโครงการได้น าเสนอบทความวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการคนอ่ืน เพ่ือพัฒนา
งานวิจัยของตนเองต่อไป 

งบประมาณ 
 - งบประมาณแผ่นดิน 200,000 บาท 
 1) งบเงินอุดหนุน 200,000 บาท 
 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) ค าชี้แจง 

แผ่นดิน รายได้  
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
     1.1 ค่าตอบแทน 

200,000 
 

  
 

     1.2 ค่าใช้สอย 70,000  - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
 30,000  - ค่าจ้างคนงานจัดบูธ นักศึกษา

ช่วยงาน 
     1.3 ค่าวัสด ุ 100,000  - วัสดุอุปกรณ์ในการจัดบูธนิทรรศ

การ 
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แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
โครงการ : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
              กุมารี 
กิจกรรม : ฝึกอบรมสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรไทยและ 
             การน าไปใช้ประโยชน์ผ่านงานศิลปะ (F3A8-2) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ก ากับดูแลโดย ดร.วิบูล  เป็นสุข 

หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นการพัฒนาโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรดิน น้ า ปุา

ไม้ เป็นฐานของการพัฒนา มีการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์จนเกินขีดความสามารถของธรรมชาติที่
จะเอ้ืออ านวยให้ได้ ประกอบกับมีการน าเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้อย่างฟุุมเฟือย จนก่อให้เกิดผลกระทบจากการ
ใช้ทรัพยากรมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้เล็งเห็นความส าคัญเก่ียวกับปัญหาการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากร จึงมีเปูาหมายให้ทุกคนร่วมมือกันใน
การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดและถูกวิธี การท าลายทรัพยากรธรรมชาติโดยหวังผล 
อย่างรวดเร็วแต่ฝุายเดียวหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์จะได้หมดไป ฉะนั้น การให้การศึกษาหรือความรู้ และสร้าง
จิตส านึกให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญของประเทศในอนาคตจึงเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญและควรเร่งด าเนินการเพ่ือสร้างให้เกิดความร่วมมือ ช่วยกันดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการอยู่ดีร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดอย่าง
ยั่งยืนแก่ประเทศต่อไป  

โครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรไทยและ
การน าไปใช้ประโยชน์ มีจุดมุ่งหมายในการจัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพ่ือให้เกิด
ความตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม บทบาทส าคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพ่ือเป็นการสืบทอด และ
การกระจายองค์ความรู้ ไปสู่บุคคลในครอบครัว ในท้องถิ่น รวมถึงทราบแหล่งที่มาของปัญหา และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน น าไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ตลอดจนฝึกฝนให้เยาวชน
เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การรู้จักตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเองด้วยการเปิดใจให้กว้างยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การเรียนรู้ร่วมกัน การเป็นผู้น าและผู้ตามในโอกาสอันควร ฝึกฝนการท างานเป็นทีม 
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เพ่ือสร้างเครือข่ายเยาวชนอย่างเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่สังคม และ
ประเทศชาติสืบไป  

วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2) เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อผ่านมิติทางด้านศิลปะ 

3) เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

4) เพ่ือปลูกจิตส านึกให้กับนักศึกษาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
- นักศึกษาและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- ความรู้ความเข้าใจของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาและนักเรียที่เข้าร่วม
โครงการ 

 
คน 
 
ระดับ 
ระดับ 

 
100 
 
มาก 
มาก 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความ

เข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2) นักศึกษาและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความสามัคคี และมองเห็นความส าคัญ มีจิตส านึกใน

การมสี่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

งบประมาณ 
 - งบประมาณแผ่นดิน 100,000 บาท 
 1) งบเงินอุดหนุน 100,000 บาท 
 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) ค าชี้แจง 

แผ่นดิน รายได ้  
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1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
     1.1 ค่าตอบแทน 

100,000 
20,000 

  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 

     1.2 ค่าใช้สอย 60,000  - ค่าอาหารลงพ้ืนที่และจัดฝึกอบรม 
เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ, ที่พัก 

     1.3 ค่าวัสด ุ 20,000  - วัสดุอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรม 
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แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
โครงการ : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
              กุมารี 
กิจกรรม : การสนับสนุนโรงเรียนเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (F3A8-3) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ก ากับดูแลโดย ดร.วิบูล  เป็นสุข  

หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นการพัฒนาโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรดิน น้ า ปุา

ไม้ เป็นฐานของการพัฒนา มีการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์จนเกินขีดความสามารถของธรรมชาติที่
จะเอ้ืออ านวยให้ได้ ประกอบกับมีการน าเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้อย่างฟุุมเฟือย จนก่อให้เกิดผลกระทบจากการ
ใช้ทรัพยากรมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้เล็งเห็นความส าคัญเก่ียวกับปัญหาการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากร จึงมีเปูาหมายให้ทุกคนร่วมมือกันใน
การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดและถูกวิธี การท าลายทรัพยากรธรรมชาติโดยหวังผล 
อย่างรวดเร็วแต่ฝุายเดียวหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์จะได้หมดไป ฉะนั้น การให้การศึกษาหรือความรู้ และสร้าง
จิตส านึกให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญของประเทศในอนาคตจึงเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญและควรเร่งด าเนินการเพ่ือสร้างให้เกิดความร่วมมือ ช่วยกันดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการอยู่ดีร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดอย่าง
ยั่งยืนแก่ประเทศต่อไป  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการ
ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น โดยด าเนินงานตามแผนแม่บทของโครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) 
มีกรอบการด าเนินงาน 3 กรอบ ได้แก่กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้าง
จิตส านึก โดยเน้นในฐานทรัพยากร 3 ฐาน คือฐานทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา และตามแผนแม่บทของโครงการ อพ.สธ. มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือเพ่ืออนุรักษ์พืช
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พรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ น าพืชที่ได้ส ารวจขึ้นทะเบียนรหัสต้นของพืชที่มีอยู่เดิม
และหายากใกล้สูญพันธุ์ และจัดท าศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช รวมทั้งทรัพยากรอ่ืนๆทั้ง 3 ฐาน มีแนวทางการ
ด าเนินงานในเรื่องของฐานทรัพยากรท้องถิ่น และด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มุ่งเน้นสร้างจิตส านึก
ให้แก่เยาวชนและนักเรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และบูรณาการ
กับชุมชนในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ทางโครงการ อพ.สธ.จึงเล็งเห็นความส าคัญของโรงเรียนที่มี
ศักยภาพในการร่วมสนองพระราชด าริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและด้านฐานทรัพยากรท้องถิ่น รวมถึง
เสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระดับต่างๆในการด าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร 

จากการด าเนินงานบรรยายแนวทางสนองพระราชด าริ อพ.สธ. โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์  
เจริญทรัพย์ เป็นวิทยากร เพ่ือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้หน่วยงานต่างๆในจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมสมัคร
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งการบรรยายนั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จึงเห็นควรเชิญชวน
ให้โรงเรียนต่างๆในจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพ่ิมขึ้น ซึ่งแต่ละโรงเรียนอาจ
มีสภาพแวดล้อมและบริบทที่แตกต่างกันไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีและสนองพระราชด าริ อพ.สธ. จึงเห็นความส าคัญในการเชิญชวนและสนับสนุนให้
โรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และให้ค าแนะน าและติดตามงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตรงตามที่โครงการ อพ.สธ.ได้วาง
แนวทางไว้ 

วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2) เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการ อพ.สธ. ในงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน  
3) เพ่ือให้หน่วยงานที่จะร่วมสนองพระราชด าริ รับทราบแนวทางการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. 

และการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
4) เพ่ือให้เกิดการประสานงานกับโรงเรียน เกิดเครือข่ายที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ

จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
- โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 

 
โรงเรียน 
 

 
10 
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- ความรู้ความเข้าใจของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ความพึงพอใจของครูและนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 

ระดับ 
ระดับ 

มาก 
มาก 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. โรงเรียนที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้วิธีการสอนแบบใหม่ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้
และใกล้ชิดธรรมชาติ 
    2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรักและเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากธรรมชาติในโรงเรียน 
 

งบประมาณ 
 - งบประมาณแผ่นดิน 100,000 บาท 
 1) งบเงินอุดหนุน 100,000 บาท 
 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) ค าชี้แจง 

แผ่นดิน รายได้  
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
     1.1 ค่าตอบแทน 

100,000 
10,000 

  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 

     1.2 ค่าใช้สอย 70,000  - ค่าอาหารลงพ้ืนที่และจัดฝึกอบรม 
เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 

     1.3 ค่าวัสด ุ 20,000  - วัสดุอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรม 
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แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
โครงการ : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
              กุมารี 
กิจกรรม : การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงานส ารวจและจัดท า
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น (F3A8-4) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ก ากับดูแลโดย ดร.วิบูล  เป็นสุข  

หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นการพัฒนาโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรดิน น้ า ปุา

ไม้ เป็นฐานของการพัฒนา มีการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์จนเกินขีดความสามารถของธรรมชาติที่
จะเอ้ืออ านวยให้ได้ ประกอบกับมีการน าเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้อย่างฟุุมเฟือย จนก่อให้เกิดผลกระทบจากการ
ใช้ทรัพยากรมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้เล็งเห็นความส าคัญเก่ียวกับปัญหาการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากร จึงมีเปูาหมายให้ทุกคนร่วมมือกันใน
การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดและถูกวิธี การท าลายทรัพยากรธรรมชาติโดยหวังผล 
อย่างรวดเร็วแต่ฝุายเดียวหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์จะได้หมดไป ฉะนั้น การให้การศึกษาหรือความรู้ และสร้าง
จิตส านึกให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญของประเทศในอนาคตจึงเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญและควรเร่งด าเนินการเพ่ือสร้างให้เกิดความร่วมมือ ช่วยกันดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการอยู่ดีร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดอย่าง
ยั่งยืนแก่ประเทศต่อไป  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลั ยในการสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการ
ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น โดยด าเนินงานตามแผนแม่บทของโครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) 
มีกรอบการด าเนินงาน 3 กรอบ ได้แก่กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้าง
จิตส านึก โดยเน้นในฐานทรัพยากร 3 ฐาน คือฐานทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา และตามแผนแม่บทของโครงการ อพ.สธ. มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือเพ่ืออนุรักษ์พืช
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พรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ น าพืชที่ได้ส ารวจขึ้นทะเบียนรหัสต้นของพืชที่มีอยู่เดิม
และหายากใกล้สูญพันธุ์ และจัดท าศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช รวมทั้งทรัพยากรอ่ืนๆทั้ง 3 ฐาน มีแนวทางการ
ด าเนินงานในเรื่องของฐานทรัพยากรท้องถิ่น มุ่งเน้นสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และบูรณาการกับชุมชนในการจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ทางโครงการ อพ.สธ.จึงเล็งเห็นความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการร่วม
สนองพระราชด าริงานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น รวมถึงเสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระดับ
ต่างๆในการด าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร 

จากการด าเนินงานบรรยายแนวทางสนองพระราชด าริ อพ.สธ. โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์  
เจริญทรัพย์ เป็นวิทยากร เพ่ือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้หน่วยงานต่างๆในจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริโครงการ อพ.สธ. ซึ่งการบรรยายนั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จึงเห็นควรเชิญชวนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการ อพ.สธ.เพ่ือด าเนินงานส ารวจและ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งแต่ละท้องถิ่นอาจมีสภาพแวดล้อมและบริบทที่แตกต่างกันไป มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานีซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีและสนองพระราชด าริ อพ.สธ. จึงเห็น
ความส าคัญในการเชิญชวนและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริในการ
ด าเนินงานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น และให้ค าแนะน าและติดตามงานเพ่ือให้กิจกรรมด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตรงตามท่ีโครงการ อพ.สธ.ได้วางแนวทางไว้ 

วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2) เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการ อพ.สธ. ใน

กิจกรรมส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
3) เพ่ือให้หน่วยงานที่จะร่วมสนองพระราชด าริ รับทราบแนวทางการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. 

และกิจกรรมส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
4) เพ่ือให้เกิดการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดเครือข่ายที่ดีในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 

 
องค์กร 
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- ความรู้ความเข้าใจของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 
ระดับ 

มาก 
มาก 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีร่วมสนองพระราชด าริ มีฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นของตนเองจัดเก็บไว้
ในรูปแบบที่เหมาะสม 
    2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมสนองพระราชด าริ ได้เรียนรู้และเข้าใจแนวพระราชด าริฯ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช สามารถปฏิบัติงานสนองพระราชด าริได้อย่างยั่งยืน 

 

งบประมาณ 
 - งบประมาณแผ่นดิน 100,000 บาท 
 1) งบเงินอุดหนุน 100,000 บาท 
 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) ค าชี้แจง 

แผ่นดิน รายได้  
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
     1.1 ค่าตอบแทน 

100,000 
10,000 

  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 

     1.2 ค่าใช้สอย 70,000  - ค่าอาหารลงพ้ืนที่และจัดฝึกอบรม 
เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 

     1.3 ค่าวัสด ุ 20,000  - วัสดุอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรม 
 



1 

 

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
โครงการ : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
              กุมารี 
กิจกรรม : จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (F3A8-5) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ก ากับดูแลโดย ดร.วิบูล  เป็นสุข  

หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในปี พ.ศ.2558 และ
ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ด าเนินการได้ กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้ด าเนินการในปีที่ 
1 นั้น เป็นการศึกษาความหลากหลายของพืชในท้องถิ่นในบริเวณพ้ืนที่ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ได้แก่ พืชสกุลกล้วยไม้ พืชวงศ์ขิง และเห็ดรา นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงการท าอาหารจาก
วัตถุดิบเห็ดและพืชกลุ่มกระเจียวในพ้ืนที่อีกด้วย ส าหรับกิจกรรมท ารหัสและพิกัดต้นไม้ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ก็
เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ต้องอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลพันธุ์พืชร่วมกับข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพ่ือให้
ทราบถึงต าแหน่งของต้นไม้แต่ละต้น และภายหลังจากการด าเนินโครงการได้ส าเร็จลง จ าเป็นจะต้องจัดท า
ฐานข้อมูลของพันธุ์พืช เช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ แหล่งที่อยู่ ลักษณะทางอนุกรมวิธาน ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของการศึกษาพืชในพ้ืนที่ รวมทั้งน าข้อมูลออกเผยแพร่สู่สาธารณชนเพ่ือการน าไปใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ทั้งในรูปเอกสารและบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งข้อมูลสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนกันได้
กับโครงการ อพ.สธ.อ่ืนๆทั่วประเทศ  
 จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้จ าเป็นต้องจัดท าฐานข้อมูลและเว็บไซต์ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ส าหรับการเข้าใช้ประโยชน์จากข้อมูลในโครงการ อพ.สธ. เพ่ือประชาสัมพันธ์หน่วยงาน อพ.สธ.ของ
มหาวิทยาลัย และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างสูงสุด 

วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2) เพ่ือจัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
3) เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ มีความรัก และเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้ 



2 

 

4) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการ
เก็บรักษาเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา และเผยแพร่สู่ภายนอก 

5) เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 

เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- เว็บไซต์โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย 
- ผู้ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ 

 
เว็บไซต์ 
 
คน 
 
ระดับ 

 
1 เว็บไซต์ 
 
ไม่น้อยกว่า 100 คน 
 
มาก 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1) ได้ฐานข้อมูลโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี ที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล 
อพ.สธ. อ่ืนๆทั่วประเทศ 

2) ไดเ้ว็บไซต์โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

งบประมาณ 
 - งบประมาณแผ่นดิน 0 บาท 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) ค าชี้แจง 

แผ่นดิน รายได้  
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
     1.1 ค่าตอบแทน 

   

     1.2 ค่าใช้สอย    
     1.3 ค่าวัสด ุ    
 


