
 
 

 
 

แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
แผนงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

1. ชื่อโครงการ การพัฒนากล้วยและผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
2. ลักษณะโครงการ 
 เผยแพร่ผลงาน จัดนิทรรศการ ฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
 ส ารวจ รวบรวม จัดท าฐานข้อมูล 

3. ความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ. 
 กรอบการด าเนินงาน (เลือก 1 กรอบ 1 กิจกรรม) 
   กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร (F1) 
     กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร (F1A1) 
     กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร (F1A2) 
     กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร (F1A3) 
   กรอบการใช้ประโยชน์ (F2) 
     กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร (F2A4) 
     กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร (F2A5) 
     กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร (F2A6) 
   กรอบการสร้างจิตส านึก (F3) 
     กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการทรัพยากร (F2A7) 
     กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (F2A8) 
4. ฐานทรัพยากร (เลือก 1 ข้อ) 
 ทรัพยากรชีวภาพ 
 ทรัพยากรภายภาพ 
 ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

5. ผู้รับผิดชอบ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/แผนปฏิรูปประเทศ  
  ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

แผนระดับท่ี 1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ* 
เป้าหมายที่ 2 : มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมายที่ 5 : มีการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 



 
 

 
 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง       เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

เป้าหมายที่ 1  
อนุรักษ์และรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

เป้าหมายที่ 2  
ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐาน
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจของประเทศ 

เป้าหมายที่ 3  
ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต 
บนฐานทรัพยากรธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายใต้ขีด
ความสามารถของระบบนิเวศ 

ประเด็นที่ 1 สร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบานสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว 

ประเด็นที่ 4 พัฒนาพ้ืนที่เมือง 
ชนบท เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
การเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 

ประเด็นที่ 5 พัฒนาความ
มั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวด ล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

เป้าหมายที่ 2  
ประเทศไทยมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสูงขึ้น 

ประเด็นที่ 1 

มหาอ านาจทางการเกษตร 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

 

เป้าหมายที่ 3  
เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่นในการพัฒนาการ
พ่ึงตนเองและการจัดการการ
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

ประเด็นที่ 4  
การเพ่ิมขีดความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

แผนระดับท่ี 2ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ 
1.1 แผนปฏิรูปประเทศ 

ด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นปฏิรูป 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายที่ 1  
ทรัพยากรทางบก 

เป้าหมายที่ 6 
ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นที่ 1 ทรัพยากรทางบก  
ประเด็นย่อย 1 ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา  
1.4 เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ตามเปูาหมาย 

ประเด็นย่อย 2 ทรัพยากรดิน 

2.2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ* 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 1 รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือการอนุรักษ์ปุา
เศรษฐกิจ และปุาชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไข
ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐและจัดที่ดินให้ท ากินให้ผู้ยากไร้โดยใช้สิทธิร่วม 

เป้าหมายที่ 2 สร้างความม่ันคงด้านน้ า และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดินและน้ า
ใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุล
ระหว่างความต้องการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน เพ่ือแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า และลดจ านวนประชาชนที่ประสบปัญหาจากการขาดแคลน
น้ า ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค 
ปูองกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ ให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไข
ปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

ความสอดคล้องกับแผนความม่ันคงแห่งชาติ 
ส่วนที่ 1 : นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ 

นโยบายที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

1.1 เผยแพร่และน้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยให้ภาครัฐเป็น
ต้นแบบในการยึดถือปฏิบัติตามแนวพระราชด าริอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวปฏิบัติและด าเนินการให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ส่วนที่ 2 : นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป 
นโยบายที่ 11 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 
 

 
 

11.1 พัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน 
11.2 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ  

การตรวจสอบ และการเฝูาระวังการแสวงผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ 
11.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
การบูรณาการตามมติ ครม. ระบุ.......... แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา.............. 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ 

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกปูองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม้ และสัตว์ปุา โดยให้ความส าคัญ

ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จัดท้าแนวเขตที่ดินของรัฐ ให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือ
ครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยน้าระบบสารสนเทศ มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและ
สร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเฉพาะในพ้ืนที่ปุาต้นน้ าและพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่มีความส าคัญ เชิงนิเวศ ก าหนดพ้ืนที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาให้เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การปลูกปุาเพ่ือ
ปูองกัน ภัยพิบัติและปูองกันการบุกรุกปุา ขยายปุาชุมชน และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ เอกชน
เพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากปุาธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่า ทางเศรษฐศาสตร์ของ
ระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกปุา เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น 

9.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและ ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน ค านึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว สร้างโอกาส ในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจาก
การใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรม และเท่าเทียม เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความมั่นคง
ทางด้านอาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งให้การ
คุ้มครอง เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
รัฐธรรมนูญ 2560  
มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
(1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณ ี

อันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ 



 
 

 
 

(2) จัดการบ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลาย 

ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา 50 บุคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  

ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 
มาตรา 57 รัฐต้อง  
(1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต 

ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วม ในการด าเนินการด้วย 

(2) อนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์ จาก 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล และยั่งยืน โดยต้อง
ให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์ จากการด าเนินการดังกล่าว
ด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ 

สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ระยะ5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและในกลุ่มภูมิภาคท้องถิ่น 
  มาตรการที่ 2) พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ.  

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
  องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
7. หลักการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และทรงเริ่มงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีพระราชด าริให้ด าเนินการ
รวบรวมรักษาพรรณพืชต่าง ๆ ที่หายากและก าลังจะหมดไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสานพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยทรงมุ่งมั่นพระราชหฤทัยด าเนินโครงการต่าง ๆ คลอบคลุมหลายด้าน ดังเช่น โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จนเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานไม่



 
 

 
 

เคยเหนื่อยหน่าย ย่อท้อ และ หยุดยั้งงานที่ยากล าบากตรากตร า ซึ่งพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานนั้นเป็นที่ลือ
เลื่องว่าไม่เคยทรงหยุดนิ่งแม้แต่ชั่วครู่ยาม 
 ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพ่ือเป็นการสนอง
พระราชด าริฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงได้จัดท าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยให้ความส าคัญกับความหลากหลายของชนิดพันธุ์กล้วย การปลูกเพ่ือเก็บรวบรวม
สายพันธุ์กล้วย การใช้ประโยชน์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในต าบลกุดหวาย อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
  
8. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ในท้องถิ่น 
 2. ศึกษาและอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยในจังหวัดสุรินทร์ 
 3. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วย 
 4. เพ่ือส่งเสริมการปลูกกล้วยในชุมชน 
 
9. กลุ่มเป้าหมาย  
 1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 คน  
 2. บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 คน 
 3. ชุมชนบ้านกุดหวาย ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ  70 คน 

 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ :   
- จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วย 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ชนิดพันธุ์กล้วยที่ปลูกรักษา 
- ผลิตภัณฑ์จากกล้วย 

2 ครั้ง 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

ไม่ต่ ากว่า 5 ชนิดพันธุ์ 
ไม่ต่ ากว่า 2 ผลิตภัณฑ์ 

เชิงคุณภาพ :  
- ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพ้ืนที่ 
- ความพึงพอใจ 

ไม่ต่ ากว่าระดับดี 
อย่างน้อย 1 แห่ง 

ไม่ต่ ากว่า ดี  
เชิงเวลา :   
- โครงการด าเนินตามที่แล้วเสร็จ เดือนกรกฎาคม 2565 
เชิงต้นทุน :   



 
 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ค่าเป้าหมาย 
-  ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 85,000 บาท 

 
11. สถานที่ด าเนินงาน 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
2. หมู่บ้านกุดหวาย ต าบลกุดหวาย อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

 
12. กิจกรรมและแผนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายและจ านวน แผนการด าเนนิงาน 
1. ประชุมวางแผนของคณะกรรมการด าเนินการ 
 
 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานของโครงการ 
3. ด าเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 
4. ประชุมประเมินและติดตามการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการด าเนินงานฝุาย
วิจัยและบริการวิชาการคณะ
จ านวน 10 คน  
- บุคลากรคณะ ไม่ต่ ากว่า 20 คน 
- 2ครั้ง ผู้เข้าร่วม ไม่ต่ ากว่า 70 
คน/ครั้ง 
- คณะกรรมการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2564 
 

 
พฤศจิกายน 2564 

ธันวาคม 2564-มีนาคม 
2565 

กรกฎาคม 2565 

 
13. งบประมาณรวมของโครงการ  85,000 บาท   
 งบแผ่นดิน    85,000 บาท 



  

 
 

14. แผนการด าเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ
แผ่นดิน 85,000 บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 

ล าดับ 
กิจกรรม/ 

โครงการย่อย 
ผลลัพธ์/ผลผลิต 

วัน
ด าเนินการ 

งบประมาณ
 

1 
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการอนุรักษ์
กล้วยในท้องถิ่น 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความ
เข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน และ
แนวทางในอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วย
ท้องถิ่นและการปลูกรักษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร
พันธุกรรมกล้วยท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
และมีแหล่งปลูกเพื่อรักษาพันธุ์ 

1 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร                    รวม 21,600 บาท 
   1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน                21,600 บาท 
        (6 คน x 6ชั่วโมง x600 บาท x 1 วัน) 
2. ค่าใช้สอย                                 รวม 31,000 บาท 
    2.1 ค่าอาหารกลางวัน                          15,000 บาท 
         (100 คน x1 มื้อ x150 บาท)  
    2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                 7,000 บาท 
         (100 คน x2 มื้อx35 บาท) 
    2.3 ค่าเดินทางของผู้เข้าร่วมอบรม              7,000 บาท 
    2.4 ค่าเดนิทางไปราชการ                        2,000 บาท 
         (5 คันx2เที่ยวx1วันx4บาทx50กม)    
3. ค่าวัสดุ                                   รวม 32,400 บาท 
    3.1 วัสดุเกษตร                                 32,400 บาท 

2 
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากกล้วย 

1. มีผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย  

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ได้ 

 3. ได้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยที่สามารถจ าหน่าย
ได้จ านวนอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์  

1 

 
   



  

 
 

ล าดับ 
กิจกรรม/ 

โครงการย่อย 
ผลลัพธ์/ผลผลิต 

วัน
ด าเนินการ 

งบประมาณ
 

3 
สรุปและประเมินผล
โครงการ 

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ร่วม
โครงการและผู้ด าเนินโครงการ  
2. ข้อสรุป องค์ความรู้ และแนวทางในการ
ด าเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  

ม.ค. 64- 
ก.ค. 65 

- 

รวม (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
85,000 บาท 

 

              (หมายเหตุ: อัตราเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังและ พ.ร.บ. ซื้อจ้าง ปี 2560, ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)   



 
 

 
 

15. ผลการด าเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Output) 

1) ประชาชนในชุมชนพ้ืนที่เปูาหมายน้อมน าแนวพระราชด าริไปใช้ในการพัฒนาชีวิต  
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชุมชน 

2) มีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ถูกต้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ในครัวเรือนด้วยตนเอง   
3) คณะเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยในท้องถิ่น 
4) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในชุมชน 2 ครั้ง  
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) การคงอยู่ของทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น 
2) โรงเรียนและชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ชุมชนของตนได้อย่างถูกต้อง  

เหมาะสมกับศักยภาพชุมชน 
3) ชุมชนมีองค์ความรู้และการเรียนรู้ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้เองอย่างต่อเนื่อง 
4) สภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
5) เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์และชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้น 

 ผลกระทบ (Impact) 
1) เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และจัดการทรัพยากรกล้วยที่ใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น 
2) ชุมชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรพันธุกรรมพืช ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
3) มีการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ไปยังชุมชนรอบข้าง 

 

16. วิธีการติดตามและประเมินผล 

1)  รายงานการด าเนินงานรายกิจกรรม 
2)  ประเมินผลการด าเนินงานรายกิจกรรมย่อย 

 3)  ติดตามประเมินผลในพ้ืนที่ 
 4)  รายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 
 
 
 

ลงชื่อ .................................................. 

  (นางดวงตา โนวาเชค) 

ต าแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผู้เสนอโครงการ 



 
 

 
 

แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
แผนงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

1. ชื่อโครงการ การจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้และอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยในพื้นท่ีต าบลกุดหวาย อ าเภอศีขรภูมิ  
จังหวัดสุรินทร์ 
2. ลักษณะโครงการ 
 เผยแพร่ผลงาน จัดนิทรรศการ ฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ 

   ส ารวจ รวบรวม จัดท าฐานข้อมูล 
3. ความสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ. 
 กรอบการด าเนินงาน (เลือก 1 กรอบ 1 กิจกรรม) 
   กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร (F1) 
     กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร (F1A1) 
     กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร (F1A2) 
     กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร (F1A3) 
   กรอบการใช้ประโยชน์ (F2) 
     กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร (F2A4) 
     กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร (F2A5) 
     กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร (F2A6) 
   กรอบการสร้างจิตส านึก (F3) 
     กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการทรัพยากร (F2A7) 
     กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (F2A8) 
4. ฐานทรัพยากร (เลือก 1 ข้อ) 
 ทรัพยากรชีวภาพ 
 ทรัพยากรภายภาพ 
 ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

5. ผู้รับผิดชอบ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/แผนปฏิรูปประเทศ  
  ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

แผนระดับท่ี 1 ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ* 
เป้าหมายที่ 2 : มีการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมายที่ 5 : มีการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



 
 

 
 

 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง       เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

เป้าหมายที่ 1  
อนุรักษ์และรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

เป้าหมายที่ 2  
ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐาน
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจของประเทศ 

เป้าหมายที่ 3  
ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต 
บนฐานทรัพยากรธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายใต้ขีด
ความสามารถของระบบนิเวศ 

ประเด็นที่ 1 สร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบานสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว 

ประเด็นที่ 4 พัฒนาพ้ืนที่เมือง 
ชนบท เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
การเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 

ประเด็นที่ 5 พัฒนาความ
มั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวด ล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

เป้าหมายที่ 2  
ประเทศไทยมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสูงขึ้น 

ประเด็นที่ 1 

มหาอ านาจทางการเกษตร 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

 

เป้าหมายที่ 3  
เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่นในการพัฒนาการ
พ่ึงตนเองและการจัดการการ
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

ประเด็นที่ 4  
การเพ่ิมขีดความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเอง 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
แผนระดับท่ี 2ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศ 

ด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นปฏิรูป 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายที่ 1  
ทรัพยากรทางบก 

เป้าหมายที่ 6 
ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นที่ 1 ทรัพยากรทางบก  
ประเด็นย่อย 1 ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา  
1.4 เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ตามเปูาหมาย 

ประเด็นย่อย 2 ทรัพยากรดิน 

2.2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ* 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 1 รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือการอนุรักษ์ปุา
เศรษฐกิจ และปุาชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไข
ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐและจัดที่ดินให้ท ากินให้ผู้ยากไร้โดยใช้สิทธิร่วม 

เป้าหมายที่ 2 สร้างความม่ันคงด้านน้ า และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดินและน้ า
ใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุล
ระหว่างความต้องการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน เพ่ือแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า และลดจ านวนประชาชนที่ประสบปัญหาจากการขาดแคลน
น้ า ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค 
ปูองกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ ให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไข
ปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

ความสอดคล้องกับแผนความม่ันคงแห่งชาติ 
ส่วนที่ 1 : นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ 

นโยบายที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

1.1 เผยแพร่และน้อมน าแนวพระราชด าริไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยให้ภาครัฐเป็น
ต้นแบบในการยึดถือปฏิบัติตามแนวพระราชด าริอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวปฏิบัติและด าเนินการให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ส่วนที่ 2 : นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป 



 
 

 
 

นโยบายที่ 11 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11.1 พัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน 
11.2 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ  

การตรวจสอบ และการเฝูาระวังการแสวงผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ 
11.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนระดับท่ี 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
การบูรณาการตามมติ ครม. ระบุ.......... แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา.............. 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ 

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกปูองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม้ และสัตว์ปุา โดยให้ความส าคัญ

ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จัดท้าแนวเขตที่ดินของรัฐ ให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือ
ครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยน้าระบบสารสนเทศ มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและ
สร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเฉพาะในพ้ืนที่ปุาต้นน้ าและพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่มีความส าคัญ เชิงนิเวศ ก าหนดพ้ืนที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาให้เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การปลูกปุาเพ่ือ
ปูองกัน ภัยพิบัติและปูองกันการบุกรุกปุา ขยายปุาชุมชน และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ เอกชน
เพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากปุาธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่า ทางเศรษฐศาสตร์ของ
ระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกปุา เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น 

9.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและ ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน ค านึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว สร้างโอกาส ในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจาก
การใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรม และเท่าเทียม เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความมั่นคง
ทางด้านอาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งให้การ
คุ้มครอง เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
รัฐธรรมนูญ 2560  
มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
(1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี 

อันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ 



 
 

 
 

(2) จัดการบ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลาย 

ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา 50 บุคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  

ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 
มาตรา 57 รัฐต้อง  
(1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต 

ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วม ในการด าเนินการด้วย 

(2) อนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์ จาก 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุล และยั่งยืน โดยต้อง
ให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์ จากการด าเนินการดังกล่าว
ด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ 

สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ระยะ5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและในกลุ่มภูมิภาคท้องถิ่น 
  มาตรการที่ 2) พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ.  

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
  องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
7. หลักการและเหตุผล 
  การอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์กล้วยจึงมีความส าคัญทั้งในแง่การศึกษาทางพันธุกรรม การปรับปรุงพันธุ์
ในแง่การอนุรักษ์สายพันธุ์มิให้สูญหายไป ตลอดจนเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจสู่เกษตรกรต่อไป 
โดยต้องจัดการดูแลและบ ารุงรักษาให้ต้นพันธุ์กล้วยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในการพัฒนาสาย
พันธุ์กล้วย จ าเป็นต้องมีการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ต้นกล้วยทั้งในแปลงทดลอง และในห้องปฏิบัติการโดยใช้วิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ทั้งนี้เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยชนิดที่หายาก และพัฒนาสายพันธุ์กล้วยให้มีลักษณะ
โดดเด่น เป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และ
ประชาชนที่สนใจ 



 
 

 
 

  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพ่ือเป็น
การสนองพระราชด าริฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงได้จัดท าโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยให้ความส าคัญกับการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้และอนุรักษ์สายพันธุ์
กล้วยในพื้นท่ีต าบลกุดหวาย อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
 
8. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ในท้องถิ่น 
 2. เพ่ืออนุรักษ์และบ ารุงรักษาพันธุ์ต้นกล้วยหายาก ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ 
และประชาชนที่สนใจ 
  3. เพื่อพัฒนาสายพันธุ์กล้วยจากการเก็บรวบรวมพันธุ์ทั้งในแปลงและห้องปฏิบัติการ 
  4. เพื่อขยายพันธุ์ต้นกล้วยและน าไปแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เพาะปลูก 
 
9. กลุ่มเป้าหมาย  
 1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 คน  
 2. บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 คน 
 3. ชุมชนบ้านกุดหวาย ต าบลกุดหวาย อ าเภอศีขรภูมิ 70 คน 

 
10. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ :   
- จัดอบรมการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้และอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วย 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ชนิดพันธุ์กล้วยที่ปลูกรักษา 

2 ครั้ง 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

ไม่ต่ ากว่า 5 ชนิดพันธุ์ 
เชิงคุณภาพ :  
- ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพ้ืนที่ 
- ความพึงพอใจ 

ไม่ต่ ากว่าระดับดี 
อย่างน้อย 1 แห่ง 

ไม่ต่ ากว่า ดี  
เชิงเวลา :   
- โครงการด าเนินตามที่แล้วเสร็จ เดือนกรกฎาคม 2565 
เชิงต้นทุน :   

-  ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 85,000 บาท 
 



 
 

 
 

11. สถานที่ด าเนินงาน 
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
2. หมู่บ้านกุดหวาย ต าบลกุดหวาย อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

 
12. กิจกรรมและแผนการด าเนินกิจกรรม 
  กิจกรรม 1 การดูแลบ ารุงรักษาต้นพันธุ์กล้วย ต้นพันธุ์กล้วยในแปลงได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและ
เจริญเติบโตได้ดี มีการจัดท าปูายแสดงชื่อ และข้อมูลของต้นกล้วยแต่ละสายพันธุ์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้า
มาศึกษาเรียนรู้  
  กิจกรรม 2 การเก็บรวบรวมพันธุ์กล้วยในแปลงและห้องปฏิบัติการ มีการขยายพันธุ์กล้วยด้วยวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ท าให้ได้ต้นกล้า กล้วยเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม     
ต้นกล้ากล้วยที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีขนาดเล็ก จึงต้องท าการอนุบาลในโรงเพาะช าและบ ารุงรักษาเพ่ือให้
เจริญเติบโตให้พร้อมส าหรับการปลูกต่อไป 
 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายและจ านวน แผนการด าเนนิงาน 
1. ประชุมวางแผนของคณะกรรมการด าเนินการ 
 
 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานของโครงการ 
3. ด าเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 
4. ประชุมประเมินและติดตามการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการด าเนินงานฝุาย
วิจัยและบริการวิชาการคณะ
จ านวน 10 คน  
- บุคลากรคณะ ไม่ต่ ากว่า 20 คน 
- 2ครั้ง ผู้เข้าร่วม ไม่ต่ ากว่า 70 
คน/ครั้ง 
- คณะกรรมการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2564 
 

 
พฤศจิกายน 2564 

ธันวาคม 2564-มีนาคม 
2565 

กรกฎาคม 2565 

 
13. งบประมาณรวมของโครงการ  85,000 บาท   
 งบแผ่นดิน    85,000 บาท 



  

 
 

14. แผนการด าเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ
แผ่นดิน 85,000 บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 

ล าดับ 
กิจกรรม/ 

โครงการย่อย 
ผลลัพธ์/ผลผลิต 

วัน
ด าเนินการ 

งบประมาณ
 

1 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วย 
ในท้องถิ่น 
 

 
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และ
ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน 
และแนวทางในอนุรักษ์สายพันธุ์
กล้วยท้องถิ่นและการปลูกรักษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และ 
    มีข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์กล้วย

ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์และมีแหล่ง
ปลูกเพื่อรักษาพันธุ์ 

 3.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และ    
     ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน     
     การดูแลบ ารุงรักษาต้นพันธุ์กล้วย  

ในแปลง มีการจัดท าปูายแสดงชื่อ 
และข้อมูลของต้นกล้วยแต่ละสาย
พันธุ์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่
เข้ามาศึกษาเรียนรู้  

1 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร                    รวม 21,600 บาท 
   1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน                21,600 บาท 
        (6 คน x 6ชั่วโมง x600 บาท x 1 วัน) 
2. ค่าใช้สอย                                 รวม 31,000 บาท 
    2.1 ค่าอาหารกลางวัน                          15,000 บาท 
         (100 คน x1 มื้อ x150 บาท)  
    2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                 7,000 บาท 
         (100 คน x2 มื้อx35 บาท) 
    2.3 ค่าเดินทางของผู้เข้าร่วมอบรม              7,000 บาท 
    2.4 ค่าเดินทางไปราชการ                        2,000 บาท 
         (5 คันx2เที่ยวx1วันx4บาทx50กม)    
3. ค่าวัสดุ                                   รวม 32,400 บาท 
    3.1 วัสดุเกษตร                                 32,400 บาท 

 



  

 
 

ล าดับ 
กิจกรรม/ 

โครงการย่อย 
ผลลัพธ์/ผลผลิต 

วัน
ด าเนินการ 

งบประมาณ
 

2 
การเก็บรวบรวมพันธุ์กล้วย 
ในแปลงและห้องปฏิบัติการ  

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และ ความ
เข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการ
ขยายพันธุ์กล้วยด้วยวิธีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช  

2.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความ
เข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการ
อนุบาลในโรงเพาะช าและบ ารุงรักษา
เพื่อให้เจริญเติบโตให้พร้อมส าหรับ
การปลูก 

1 
 

3 
สรุปและประเมินผลโครงการ 

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ร่วม
โครงการและผู้ด าเนินโครงการ  
2. ข้อสรุป องค์ความรู้ และแนวทางใน 
การด าเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ม.ค. 64- 
ก.ค. 65 

- 

รวม (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
85,000 บาท 

 
              (หมายเหตุ: อัตราเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังและ พ.ร.บ. ซื้อจ้าง ปี 2560, ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)   



 
 

 
 

15. ผลการด าเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Output) 
 1. ต้นพันธุ์กล้วยได้รับการดูแล บ ารุงรักษาให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 2. คณะมีสายพันธุ์กล้วยชนิดที่หายาก มีความโดดเด่น และสามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้ 
 3. คณะมีแหล่งการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์กล้วย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษา 
อาจารย์ และประชาชนที่สนใจ 
 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 คณะมีแหล่งเรียนรู้ที่สร้างประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 ผลกระทบ (Impact) 
 คณะและมหาวิทยาลัย มีการด าเนินงานที่ตอบสนองโครงการพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

16. วิธีการติดตามและประเมินผล 
1)  รายงานการด าเนินงานรายกิจกรรม 
2)  ประเมินผลการด าเนินงานรายกิจกรรมย่อย 

 3)  ติดตามประเมินผลในพ้ืนที่ 
 4)  รายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 
 
 
 

ลงชื่อ .................................................. 

  (นางดวงตา โนวาเชค) 

ต าแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผู้เสนอโครงการ 
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แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
แผนงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการเผยแพร่และแสดงผลงาน อพ.สธ. 
2. ลักษณะโครงการ 
  เผยแพร่ผลงาน จัดนิทรรศการ ฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรมต่างๆ 
3. ความสอดคล้อง กับแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ. 
 กรอบการด าเนินงาน (เลือก 1 กรอบ 1 กิจกรรม) 
   กรอบการสร้างจิตส านึก (F3) 

    กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร (F3A7) 
    กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (F3A8) 
4. ผู้รับผิดชอบ นางดวงตา โนวาเชค  
5. รูปแบบโครงการ (ระบุได้มากกว่า 1 รูปแบบ) 
 1. โครงการพัฒนา 
 2. โครงการวิจัย 
 3. โครงการอบรม/บริการวิชาการ 
 4. โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ 

6. ความสอดคล้องกับโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 1. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
 2. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น 
 3. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 
 4. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 5. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 6. โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย 

7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

8. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยทุธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หน่วยงาน คณะ/ศูนย์/ส านัก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการบนพ้ืนฐานของความรู้และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา

ชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10. แผนการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน 
  บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา...................................................................  
  บูรณาการกับ............................................................................................................................. . 

ลกัษณะการบรูณาการ 

.............................................................................................

.............. 

 

11. ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). ตาม
แผนแม่บทของ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) โดยมีมาตรการในการ
ด าเนินงานโดยคณะท างานด าเนินงานศึกษาวิจัยไม่เน้นเฉพาะในเรื่องทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพียงอย่างเดียว  
แต่จะด าเนินการในทรัพยากร  3  ฐาน  ได้แก่  ทรัพยากรชีวภาพ  ทรัพยากรกายภาพ  และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  โดยมีกรอบการด าเนินงาน  3  กรอบ  และมีกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน  8  
กิจกรรม  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานทางด้านวิชาการ  สร้างจิตส านึกในการอนุรั กษ์ทรัพยากร  
การเรียนรู้ทรัพยากร  โดยประสานงานและร่วมกับหน่วยงาน  สถาบันการศึกษาต่าง  ๆ  และการจัดท า
ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้นเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และให้บุคคลภายนอกได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร การ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ จึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในการจัดท าเว็บไซต์ หน่วยงาน (อพ.สธ. -
มรภ.สร.) ซึ่งจัดอยู่ในกรอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรมที่  8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
ตามแผนปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 
2569)  เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  

12. วัตถุประสงค์โครงการและตัวชี้วัด 
วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2.เพื่อเผยแพร่ความรู้
กิจกรรม หรือข้อมูลที่
ส าคัญและจ าเป็นแก่สังคม 

1. จัดท าเว็ปไซต์ 
(อพ.สธ.-มรภ.สร.) 
 

1. เกิดความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2. ประชาชนหรือบุคคลทั่วไป
เห็นความส าคัญของกิจกรรม 
3. เกิดความตระหนักและเกิด
ความรักและหวงแหนใน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

เว็ปไซต์ (อพ.สธ.-มรภ.สร.) 

 
13. ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน 10 คน ประกอบด้วย  
 12.1 คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนไม่ต่ ากว่า 10 คน 

14. ช่วงเวลาในการด าเนินการ  เดือน (มกราคม-สิงหาคม 2565)  

กิจกรรมย่อย  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         

จัดท าและพัฒนาเว็ปไซต์         

ติดตามผลการด าเนินงาน         
 
15. สถานที่ด าเนินการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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16. แผนการด าเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ
 10,000  บาท 

ล าดับ 
กิจกรรม/โครงการย่อย 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
วันด าเนินการ 

งบประมาณ
 

1 
จัดท าและพัฒนาเว็ปไซต์ 

1. เกิดความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของกรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปเห็น
ความส าคัญของกิจกรรม 
3. เกิดความตระหนักและเกิด
ความรักและหวงแหนในทรัพยากร
ท้องถิ่น

 

8 เดือน 
ค่าวัสดุ                                              รวม 10,000 บาท 

1. 
วัสดุส านักงาน                                       2,000 บาท 

2. 
วัสดุคอมพิวเตอร์                                    7,000 บาท 

3. 
วัสดุไฟฟ้า                                             1,000 บาท 

รวม (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
                                                                   10,000 บาท 

(หมายเหตุ: อัตราเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังและ พรบ. ซื้อจ้าง ปี 2560, ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ) 
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17. วิธีการประเมินผลโครงการ 
 - 
 

18. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่ายในครัวเรือน  
 ด้านสังคม สร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน 
 ด้านสิ่งแวดล้อม มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
 ด้านการศึกษา/เรียนรู้ตลอดชีวิต  

19. การรายงานผล 
รายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินงาน เป็นรูปเล่ม  

 
 
 
 
 
     ลงชื่อ ............................................................  

(นางดวงตา โนวาเชค) 
ผู้เสนอโครงการ 
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แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
แผนงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
1. ชื่อโครงการ   ด าเนินงานอื่น ๆ เพ่ือการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
2. ลักษณะโครงการ 
  เผยแพร่ผลงาน จัดนิทรรศการ ฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
3. ความสอดคล้อง กับแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ. 
 กรอบการด าเนินงาน (เลือก 1 กรอบ 1 กิจกรรม) 
   กรอบการสร้างจิตส านึก (F3) 

    กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร (F3A7) 
    กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (F3A8) 
4. ผู้รับผิดชอบ นางดวงตา โนวาเชค  
5. รูปแบบโครงการ (ระบุได้มากกว่า 1 รูปแบบ) 
 1. โครงการพัฒนา 
 2. โครงการวิจัย 
 3. โครงการอบรม/บริการวิชาการ 
 4. โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ 

6. ความสอดคล้องกับโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 1. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
 2. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น 
 3. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 
 4. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 6. โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย 

7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

8. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

9. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หน่วยงาน คณะ/ศูนย์/ส านัก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการบนพ้ืนฐานของความรู้และนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10. แผนการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน 
  บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา ........................ 
  บูรณาการกับ......................................... 

11. ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ด าเนินการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามแผนแม่บท 
อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก โดยได้ด าเนินงานตามแม่บท อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามแนวทางการ
ด าเนินงาน อพ.สธ. ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงาน กิจกรรม 8 กิจกรรม บน 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ 
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพ่ือเป็นการด าเนินงานสนอง
พระราชด าริให้เป็นไปตามนโยบายของ อพ .สธ. กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล ซึ่งมีพันธกิจเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะกับชุมชน โรงเรียน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งจะมีการประสานงานและสนับสนุน
การด าเนินงานในสถานศึกษาที่เป็นสมาชิก งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ อปท . การเป็นสมาชิกในงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. โดยใช้งานวิจัย และ งานบริการวิชาการ ซึ่งเป็นพันธกิจของทางมหาวิทยาลัย
โดยทุกคณะสามารถด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ .สธ. ได้ โดยพิจารณาฐานของแต่ละคณะที่เชี่ยวชาญ
สาขาอะไร ก็สามารถใช้ความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ โดยใช้พ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่นเป็นเป้าหมายในการจัดการ
เรียนการสอนเชิงปฏิบัติงานพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่นการรับปัญหาจากชุมชนท้องถิ่นเพ่ือสร้างโจทย์วิจัยและใช้
กระบวนการวิจัยตอบโจทย์วิจัยให้กับชุมชนท้องถิ่นได้งานบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นซึ่งงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน 

  การด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ จึงเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.  เพ่ือสนอง
พระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  และเผยแพร่องค์ความรู้
ต่างๆ ให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชนได้เรียนรู้ความหลากหลายของทรัพยากรไทย และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในโอกาสต่อไป 
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12. วัตถุประสงค์โครงการและตัวชี้วัด 
วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
 

1. สนับสนุนงาน
ตามกรอบแผน
แม่บทของ อพ.สธ. 
 

1 1. เกิดความส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอันหา
ที่สุดมิได้ของกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เกิดงานตามกรอบแผน
แม่บทของ อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ด าเนินงานตามกรอบแผน
แม่บทของ อพ.สธ.  

13. ช่วงเวลาในการด าเนินการ  เดือน (มกราคม-สิงหาคม 2565)  

 
14. สถานที่ด าเนินการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

กิจกรรมย่อย  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน         

ด าเนินการสนับสนุนการด าเนินงานตาม
กรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.  

        

ติดตามผลการด าเนินงาน         
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15. แผนการด าเนินงานและรายละเอียดงบประมาณ
  10,000  บาท 

ล าดับ 
กิจกรรม/โครงการย่อย 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
วัน

ด าเนินการ 
งบประมาณ

 

1 
สนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บท
ของ อพ.สธ. 
      

1. เกิดความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของกรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เกิดงานตามกรอบแผนแม่บท
ของ อพ.สธ. 
   

8 เดือน 
 ค่าวัสดุ                                              รวม 10,000 บาท 

1. 
วัสดุส านักงาน                                       2,000 บาท 

2. 
วัสดุคอมพิวเตอร์                                    7,000 บาท 

3. 
วัสดุไฟฟ้า                                             1,000 บาท 

     
รวม (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

                                                                    10,000 บาท 
(หมายเหตุ: อัตราเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังและ พรบ. ซื้อจ้าง ปี 2560, ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ) 
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16. วิธีการประเมินผลโครงการ 
 - 
 

17. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่ายในครัวเรือน  
 ด้านสังคม สร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน 
 ด้านสิ่งแวดล้อม มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
 ด้านการศึกษา/เรียนรู้ตลอดชีวิต  

18. การรายงานผล 
-  

 
 
 
 
 
     ลงชื่อ ............................................................  

(นางปิยรัตน์ มีแก้ว) 
ผู้เสนอโครงการ 
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5. หลักการและเหตุผล (แนวคิด หลักการ เหตุผล และความจ าเป็นที่ต้องท ากิจกรรม) 
พฤกษศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของวิชาชีววิทยา ที่เกี่ยวข้องกับพืชในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกายวิภาคศาสตร์ 

ด้านสัณฐานวิทยา และด้านสรีรวิทยา นอกจากนี้ยังศึกษาทางด้านพันธุกรรม วิวัฒนาการ และการจัดจ าแนก 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ได้ด าเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ ทางด้าน

พฤกษศาสตร์โดยการปฏิบัติ ส ารวจ วิเคราะห์ ด้วยตนเอง และน าความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่เมื่อส าเร็จหลักสูตรไปแล้วสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และ

การศึกษาวิจัยขั้นสูงได้ 

จากการเรียนการสอนที่ผ่านมา นักศึกษายังขาดประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือเสริมสร้างความ
เป็นครู ท าให้ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาประสบปัญหาที่นักศึกษาไม่สามารถแก้สถานการณ์ได้  
และจากการที่คณาจารย์นิเทศได้ลงพ้ืนที่เพ่ือนิเทศนักศึกษา พบว่าโรงเรียนตามชุมชนต่าง ๆ มีทรัพยากรป่าไม้ แต่ยัง
ไม่ได้มีระบบการจัดการ เพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการเรียนการสอนเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังพบว่าวัสดุ 
ครุภัณฑ์ที่จะใช้ในการศึกษาทางด้านพฤกษศาสตร์ไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้  รวมถึงทักษะ ความรู้ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ สัณฐานวิทยา และการจัดจ าแนกพืช ที่ยังขาดความเชี่ยวชาญและแนวทางในการศึกษาที่
ถูกต้อง ค่ายนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นกิจกรรม
ทางปฏิบัติการทางด้านพฤกษศาสตร์ที่มุ่งเน้นการศึกษานอกห้องเรียน โดยจัดให้นักเรียนในโรงเรียนของชุมชนได้
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ทุกด้าน และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของทรัพยากรและวัสดุที่
มีในท้องถิ่น เพ่ือให้นักศึกษาได้น ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนรวมถึงการได้ปฏิบัติจริง และเป็นการบูรณาการ
เข้าสู่การเรียนการสอนในรายวิชาพฤกษศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ให้กับเยาวชนและบุคลากรในโรงเรียนของชุมชน ได้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยให้นักเรียนมีโอกาสเข้าไปศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนต่อไป  หลักสูตร   
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์เพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพ่ือสนองแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมให้บริการวิชาการแก่นักเรียนในชุมชน เพ่ือให้นักศึกษาที่
ต้องการศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนได้ฝึกทักษะการถ่ายทอดกับนักเรียนโรงเรียนของชุมชน และ
ส่งเสริมให้โรงเรียนของชุมชนเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพ่ือบูรณาการเข้าสู่การเรียนการสอนใน
รายวิชาพฤกษศาสตร์ 

 

6. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสนองแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2) เพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมให้บริการวิชาการแก่นักเรียนในชุมชน 
 3) เพ่ือให้นักศึกษาที่ต้องการศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนได้ฝึกทักษะการถ่ายทอดกับ
นักเรียนโรงเรียนของชุมชน 
 4) เพ่ือบูรณาการเข้าสู่การเรียนการสอนในรายวิชาพฤกษศาสตร์ 
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7. เป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย  
 คณาจารย์     จ านวน   5  คน 
 เจ้าหน้าที ่    จ านวน   1  คน 
 นักศึกษาและนักเรียน   จ านวน   31  คน 
      รวม   37  คน 
 
8. ระยะเวลา ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 2 วัน คือ ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565  
 
9. สถานที่จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ต าบลสลักได อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
 
10. ก าหนดการจัดกิจกรรม 
วันที่ 1 
07.00-07.30 น. 
07.30-08.30 น. 

ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ถึงโรงเรียนสุรนิทร์พิทยาคม 
นักศึกษา นักเรียนและคณะครูรายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรม 

08.30-09.00 น. รับฟังการอภิปรายเกี่ยวกับการอบรม วัตถุประสงค์ของการอบรม 
 โดย ประธานสาขาวิชาชีววิทยา 
09.00-10.30 น. อภิปรายหัวข้อเรื่อง “กายวิภาคศาสตร์ของพืช” 
 โดยวิทยากร อาจารย์จุฑามาส อยู่มาก และนักศึกษา ค.บ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 1,2 
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.45-12.00 น. อภิปรายหัวข้อเรื่อง “สัณฐานวิทยาของพืช”  
 โดยวิทยากร อาจารย์จุฑามาส อยู่มาก และนักศึกษา ค.บ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 1,2 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. อภิปรายหัวข้อเรื่อง “การจัดท าแผนที่พันธุ์ไม้” 
 โดยวิทยากร อาจารย์จุฑามาส อยู่มาก และนักศึกษา ค.บ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 1,2 
15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
15.15-17.00 น. อภิปรายหัวข้อเรื่อง “การจัดท าแผนที่พันธุ์ไม้” (ต่อ) 
 
17.00-18.00 น. 

โดยวิทยากร อาจารย์จุฑามาส อยู่มาก และนักศึกษา ค.บ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 1,2 
เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 

วันที่ 2 
07.00-07.30 น. 
07.30-08.00 น. 

ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ถึงโรงเรียนสุรนิทร์พิทยาคม 
นักศึกษา นักเรียนและคณะครูรายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรม 

08.00-10.30 น. อภิปรายหัวข้อเรื่อง “การเก็บตัวอย่างพืช” 
 โดยวิทยากร อาจารย์จุฑามาส อยู่มาก และนักศึกษา ค.บ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 1,2 
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10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.45-12.00 น. อภิปรายหัวข้อเรื่อง “การอัดพรรณไม้แห้ง”  
 โดยวิทยากร อาจารย์จุฑามาส อยู่มาก และนักศึกษา ค.บ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 1,2 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. อภิปรายหัวข้อเรื่อง “การเย็บและจัดเก็บพันธุ์ไม้” 
 โดยวิทยากร อาจารย์จุฑามาส อยู่มาก และนักศึกษา ค.บ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 1,2 
15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
15.15-16.30 น. อภิปรายหัวข้อเรื่อง “การเย็บและจัดเก็บพันธุ์ไม้” (ต่อ) 
 โดยวิทยากร อาจารย์จุฑามาส อยู่มาก และนักศึกษา ค.บ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 1,2 
16.30-17.00 น. สรุปกิจกรรม 
 
17.00-18.00 น. 

โดย ประธานสาขาวิชาชีววิทยา 
เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
11. งบประมาณที่ใช้ 
 
ประเภทหมวดเงิน รายการ งบประมาณ (บาท) 
ใช้สอย 1. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

วันที่ 5 มกราคม 2562 (37 คน) 
10,510 

 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (37 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน)  = 1,850  
 2) ค่าอาหารกลางวัน (37 คน x 80 บาท x 1 วัน) = 2,960  
 วันที่ 6 มกราคม 2562 (37 คน)  
 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (37 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน)  = 1,850  
 2) ค่าอาหารกลางวัน (37 คน x 80 บาท x 1 วัน) = 2,960  
 2. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (รถหกล้อมหาวิทยาลัย 1 คัน เบิกจ่ายตามจริง)  

= 890 
 

ตอบแทน วันที่ 5 มกราคม 2562 7,200 
 ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง) = 

3,600 
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 วันที่ 6 มกราคม 2562  
 ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง) = 

3,600 

 

 รวม  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) 17,710 
***หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ*** 

       
12. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 

ดัชนีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย วิธีการประเมิน 
1.  เชิงปริมาณ    
 1.1 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
ร้อยละ 100  

 
โดยการลงทะเบียนรายงาน
ตัวเข้าอบรมทั้งภาคเช้าและ
ภาคบ่าย 

2.  เชิงคุณภาพ    
 2.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 80  
     ของกลุ่มเป้าหมาย 
2.2 นักศึกษาและนักเรียน 

     มีความรู้ในเรื่อง 
     กายวิภาคศาสตร์ของพืช

สัณฐานวิทยาของพืช 
     การจัดท าแผนที่พันธุ์ไม้ 
     การเก็บตัวอย่างพืช 
     การอัดพรรณไม้แห้ง 
     การเย็บและจัดเก็บพันธุ์ไม้ 

คะแนน 
 
 

ร้อยละ 
 

 

ไม่น้อยกว่า 3.51 
 

 
80 

 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
แบบทดสอบความรู้ก่อน
และหลังท ากิจกรรม 
 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    13.1 ผลผลิต (Output) 
 นักศึกษาและนักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ของพืช สัณฐานวิทยาของ
พืช การจัดท าแผนที่พันธุ์ไม ้การเก็บตัวอย่างพืช การอัดพรรณไม้แห้ง การเย็บและจัดเก็บพันธุ์ไม้    
 13.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 นักศึกษาและนักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ของพืช สัณฐานวิทยาของพืช 
การจัดท าแผนที่พันธุ์ไม ้การเก็บตัวอย่างพืช การอัดพรรณไม้แห้ง การเย็บและจัดเก็บพันธุ์ไม้เพ่ิมยิ่งขึ้น 
 13.3 ผลกระทบ (Impact) 
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 นักศึกษาและนักเรียนที่เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ของพืช สัณฐานวิทยา
ของพืช การจัดท าแผนที่พันธุ์ไม้ การเก็บตัวอย่างพืชการอัดพรรณไม้แห้ง การเย็บและจัดเก็บพันธุ์ไม้ ได้น า
ประสบการณต์รงเหล่านั้นมาปรับใช้ในการเรียนการสอนได้จริง 
 
14. การประเมินผลกิจกรรม 

      [ ] ข้าพเจ้าจะท าการประเมินและวัดผลกิจกรรม ใน 3 ประเด็น คือ 

- โดยการลงทะเบียนรายงานตัวเข้าอบรมและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มท้ังภาคเช้าและภาคบ่าย 

- คะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังท ากิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
15. การติดตามผลกิจกรรม  

      [ ] สังเกตจากพฤติกรรมความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 
          [ ] ข้าพเจ้าจะจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 2 เล่ม พร้อมซีดีบันทึกข้อมูลและภาพกิจกรรม

จ านวน 1 แผ่น 
 
 

16. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินกิจกรรม 
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

1. บริบทพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
 

1. ศึกษาบริบทพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนให้
เรียบร้อยก่อนการท ากิจกรรม 

.................. 
 
 
................................. 

       ลงชื่อ...............................................                         
                                  (อาจารย์ปิยรัตน์ มีแก้ว)                                        
                                                                   อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     
                                                                                               ผู้เสนอกิจกรรม                                                   
 

 



แบบเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
แผนงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
1. ชื่อโครงการ   สนับสนุนกิจกรรมของชมรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
2. ลักษณะโครงการ 
  เผยแพร่ผลงาน จัดนิทรรศการ ฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
3. ความสอดคล้อง กับแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ. 
 กรอบการด าเนินงาน (เลือก 1 กรอบ 1 กิจกรรม) 
   กรอบการสร้างจิตส านึก (F3) 

    กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร (F3A7) 
    กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (F3A8) 
4. ผู้รับผิดชอบ นางดวงตา โนวาเชค  

 

5.   การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกิจกรรม 
    4.1 ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ.2557 
ความสอดคล้องกับองค์ประกอบระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
 องค์ประกอบที่ 1  

การก ากับมาตรฐาน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่

ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 องค์ประกอบที่ 2 

บัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 

 องค์ประกอบที่ 3 
นักศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

 องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

 องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร  
การเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ



ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 องค์ประกอบที่ 6   

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  
  4.2 ความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
 

ผลการเรียนรู้ ข้อที่ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2 
2. ด้านความรู้ 3 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 4 
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้* 1 
 
 

5. หลักการและเหตุผล (แนวคิด หลักการ เหตุผล และความจ าเป็นที่ต้องท ากิจกรรม) 
พฤกษศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของวิชาชีววิทยา ที่เกี่ยวข้องกับพืชในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกายวิภาคศาสตร์ 

ด้านสัณฐานวิทยา และด้านสรีรวิทยา นอกจากนี้ยังศึกษาทางด้านพันธุกรรม วิวัฒนาการ และการจัดจ าแนก 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ได้ด าเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ ทางด้าน

พฤกษศาสตร์โดยการปฏิบัติ ส ารวจ วิเคราะห์ ด้วยตนเอง และน าความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่เมื่อส าเร็จหลักสูตรไปแล้วสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และ

การศึกษาวิจัยขั้นสูงได้ 

จากการเรียนการสอนที่ผ่านมา นักศึกษายังขาดประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือเสริมสร้างความ
เป็นครู ท าให้ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาประสบปัญหาที่นักศึกษาไม่สามารถแก้สถานการณ์ได้  
และจากการที่คณาจารย์นิเทศได้ลงพ้ืนที่เพ่ือนิเทศนักศึกษา พบว่าโรงเรียนตามชุมชนต่าง ๆ มีทรัพยากรป่าไม้ แต่ยัง
ไม่ได้มีระบบการจัดการ เพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการเรียนการสอนเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังพบว่าวัสดุ 
ครุภัณฑ์ที่จะใช้ในการศึกษาทางด้านพฤกษศาสตร์ไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้  รวมถึงทักษะ ความรู้ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ สัณฐานวิทยา และการจัดจ าแนกพืช ที่ยังขาดความเชี่ยวชาญและแนวทางในการศึกษาที่
ถูกต้อง ค่ายนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นกิจกรรม
ทางปฏิบัติการทางด้านพฤกษศาสตร์ที่มุ่งเน้นการศึกษานอกห้องเรียน โดยจัดให้นักเรียนในโรงเรียนของชุมชนได้
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ทุกด้าน และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของทรัพยากรและวัสดุที่
มีในท้องถิ่น เพ่ือให้นักศึกษาได้น ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนรวมถึงการได้ปฏิบัติจริง และเป็นการบูรณาการ
เข้าสู่การเรียนการสอนในรายวิชาพฤกษศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ให้กับเยาวชนและบุคลากรในโรงเรียนของชุมชน ได้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยให้นักเรียนมีโอกาสเข้าไปศึกษาค้นคว้าหา



ความรู้ด้วยตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนต่อไป  หลักสูตร   
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์เพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพ่ือสนองแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมให้บริการวิชาการแก่นักเรียนในชุมชน เพ่ือให้นักศึกษาที่
ต้องการศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนได้ฝึกทักษะการถ่ายทอดกับนักเรียนโรงเรียนของชุมชน และ
ส่งเสริมให้โรงเรียนของชุมชนเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพ่ือบูรณาการเข้าสู่การเรียนการสอนใน
รายวิชาพฤกษศาสตร์ 

 

6. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสนองแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2) เพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมให้บริการวิชาการแก่นักเรียนในชุมชน 
 3) เพ่ือให้นักศึกษาที่ต้องการศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนได้ฝึกทักษะการถ่ายทอดกับ
นักเรียนโรงเรียนของชุมชน 
 4) เพ่ือบูรณาการเข้าสู่การเรียนการสอนในรายวิชาพฤกษศาสตร์ 
 
7. เป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย  
 คณาจารย์     จ านวน   5  คน 
 เจ้าหน้าที ่    จ านวน   1  คน 
 นักศึกษาและนักเรียน   จ านวน   31  คน 
      รวม   37  คน 
 
8. ระยะเวลา ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 2 วัน คือ ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565  
 
9. สถานที่จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม ต าบลสลักได อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
 
10. ก าหนดการจัดกิจกรรม 
วันที่ 1 
07.00-07.30 น. 
07.30-08.30 น. 

ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ถึงโรงเรียนสุรนิทร์พิทยาคม 
นักศึกษา นักเรียนและคณะครูรายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรม 

08.30-09.00 น. รับฟังการอภิปรายเกี่ยวกับการอบรม วัตถุประสงค์ของการอบรม 
 โดย ประธานสาขาวิชาชีววิทยา 
09.00-10.30 น. อภิปรายหัวข้อเรื่อง “กายวิภาคศาสตร์ของพืช” 
 โดยวิทยากร อาจารย์จุฑามาส อยู่มาก และนักศึกษา ค.บ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 1,2 
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.45-12.00 น. อภิปรายหัวข้อเรื่อง “สัณฐานวิทยาของพืช”  



 โดยวิทยากร อาจารย์จุฑามาส อยู่มาก และนักศึกษา ค.บ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 1,2 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. อภิปรายหัวข้อเรื่อง “การจัดท าแผนที่พันธุ์ไม้” 
 โดยวิทยากร อาจารย์จุฑามาส อยู่มาก และนักศึกษา ค.บ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 1,2 
15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
15.15-17.00 น. อภิปรายหัวข้อเรื่อง “การจัดท าแผนที่พันธุ์ไม้” (ต่อ) 
 
17.00-18.00 น. 

โดยวิทยากร อาจารย์จุฑามาส อยู่มาก และนักศึกษา ค.บ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 1,2 
เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 

วันที่ 2 
07.00-07.30 น. 
07.30-08.00 น. 

ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ถึงโรงเรียนสุรนิทร์พิทยาคม 
นักศึกษา นักเรียนและคณะครูรายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรม 

08.00-10.30 น. อภิปรายหัวข้อเรื่อง “การเก็บตัวอย่างพืช” 
 โดยวิทยากร อาจารย์จุฑามาส อยู่มาก และนักศึกษา ค.บ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 1,2 
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.45-12.00 น. อภิปรายหัวข้อเรื่อง “การอัดพรรณไม้แห้ง”  
 โดยวิทยากร อาจารย์จุฑามาส อยู่มาก และนักศึกษา ค.บ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 1,2 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. อภิปรายหัวข้อเรื่อง “การเย็บและจัดเก็บพันธุ์ไม้” 
 โดยวิทยากร อาจารย์จุฑามาส อยู่มาก และนักศึกษา ค.บ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 1,2 
15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
15.15-16.30 น. อภิปรายหัวข้อเรื่อง “การเย็บและจัดเก็บพันธุ์ไม้” (ต่อ) 
 โดยวิทยากร อาจารย์จุฑามาส อยู่มาก และนักศึกษา ค.บ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 1,2 
16.30-17.00 น. สรุปกิจกรรม 
 
17.00-18.00 น. 

โดย ประธานสาขาวิชาชีววิทยา 
เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
11. งบประมาณที่ใช้ 



 
ประเภทหมวดเงิน รายการ งบประมาณ (บาท) 
ใช้สอย 1. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

วันที่ 5 มกราคม 2562 (37 คน) 
10,510 

 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (37 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน)  = 1,850  
 2) ค่าอาหารกลางวัน (37 คน x 80 บาท x 1 วัน) = 2,960  
 วันที่ 6 มกราคม 2562 (37 คน)  
 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (37 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน)  = 1,850  
 2) ค่าอาหารกลางวัน (37 คน x 80 บาท x 1 วัน) = 2,960  
 2. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (รถหกล้อมหาวิทยาลัย 1 คัน เบิกจ่ายตามจริง)  

= 890 
 

ตอบแทน วันที่ 5 มกราคม 2562 7,200 
 ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง) = 

3,600 

 

 วันที่ 6 มกราคม 2562  
 ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง) = 

3,600 

 

 รวม  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) 17,710 
***หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ*** 

       
12. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 

ดัชนีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย วิธีการประเมิน 
1.  เชิงปริมาณ    
 1.1 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
ร้อยละ 100  

 
โดยการลงทะเบียนรายงาน
ตัวเข้าอบรมทั้งภาคเช้าและ
ภาคบ่าย 

2.  เชิงคุณภาพ    
 2.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 80  
     ของกลุ่มเป้าหมาย 
2.2 นักศึกษาและนักเรียน 

     มีความรู้ในเรื่อง 

คะแนน 
 
 

ร้อยละ 
 

ไม่น้อยกว่า 3.51 
 

 
80 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
แบบทดสอบความรู้ก่อน
และหลังท ากิจกรรม 



     กายวิภาคศาสตร์ของพืช
สัณฐานวิทยาของพืช 

     การจัดท าแผนที่พันธุ์ไม้ 
     การเก็บตัวอย่างพืช 
     การอัดพรรณไม้แห้ง 
     การเย็บและจัดเก็บพันธุ์ไม้ 

   

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    13.1 ผลผลิต (Output) 
 นักศึกษาและนักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ของพืช สัณฐานวิทยาของ
พืช การจัดท าแผนที่พันธุ์ไม ้การเก็บตัวอย่างพืช การอัดพรรณไม้แห้ง การเย็บและจัดเก็บพันธุ์ไม้    
 13.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 นักศึกษาและนักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ของพืช สัณฐานวิทยาของพืช 
การจัดท าแผนที่พันธุ์ไม ้การเก็บตัวอย่างพืช การอัดพรรณไม้แห้ง การเย็บและจัดเก็บพันธุ์ไม้เพ่ิมยิ่งขึ้น 
 13.3 ผลกระทบ (Impact) 
 นักศึกษาและนักเรียนที่เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ของพืช สัณฐานวิทยา
ของพืช การจัดท าแผนที่พันธุ์ไม้ การเก็บตัวอย่างพืชการอัดพรรณไม้แห้ง การเย็บและจัดเก็บพันธุ์ไม้ ได้น า
ประสบการณต์รงเหล่านั้นมาปรับใช้ในการเรียนการสอนได้จริง 
 
14. การประเมินผลกิจกรรม 

      [ ] ข้าพเจ้าจะท าการประเมินและวัดผลกิจกรรม ใน 3 ประเด็น คือ 

- โดยการลงทะเบียนรายงานตัวเข้าอบรมและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มท้ังภาคเช้าและภาคบ่าย 

- คะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังท ากิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
15. การติดตามผลกิจกรรม  

      [ ] สังเกตจากพฤติกรรมความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 
          [ ] ข้าพเจ้าจะจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 2 เล่ม พร้อมซีดีบันทึกข้อมูลและภาพกิจกรรม

จ านวน 1 แผ่น 
 
 

16. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินกิจกรรม 
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

1. บริบทพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
 

1. ศึกษาบริบทพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนให้
เรียบร้อยก่อนการท ากิจกรรม 



.................. 
 
 
................................. 

       ลงชื่อ...............................................                         
                                  (อาจารย์ปิยรัตน์ มีแก้ว)                                        
                                                                   อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา     
                                                                                               ผู้เสนอกิจกรรม                                                   
 

 


