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โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 
1. ชื่อโครงการ “การบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ        
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อพ.สธ.– มชย.)” 

2. สถานภาพของโครงการ:  
[    ] โครงการใหม่     [   ] โครงการปกติ (โครงการตามภารกิจ) 
[√  ] โครงการต่อเนื่อง    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อพ.สธ.– มชย.) 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
โครงการ อพ.สธ.- มชย. 

   ผู้ประสานงาน โครงการ อพ.สธ.- มชย. : อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา ตรีเพชร   
 โทรศัพท์  065-0922562 E-mail  janjirat@cpru.ac.th 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการบูรณาการโครงการ 

   4.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12   

ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 1. ด้านความมั่นคง 
 2. ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย ์
 4. ด้านการสร้างโอกาสและความ
สม่ าเสมอภาค 
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(ระบุเพียง 1 ตัว เท่าน้ัน) 

 1. ด้านการเมือง 
 2. ด้านการบริหารราชการ 
 3. ด้านกฎหมาย 
 4. ด้านยุติธรรม 
 5. ด้านเศรษฐกิจ 
 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
 7. ด้านสาธารณสุข 
 8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีฯ 
 9. ด้านสังคม 
 10. ด้านพลังงาน 
 11. ด้านปูองกันและปราบปรามทจุริต 
(ระบุเพียง 1 ตัว เท่าน้ัน) 

 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อยา่ง

ยั่งยืน 
 4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาอยา่ง

ยั่งยืน 
 5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อพัฒนาประเทศฯ 
 6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตฯ 
 7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วจิัยและนวัตกรรม 
 9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 10. ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อการพัฒนา 

(ระบุเพียง 1 ตัว เท่าน้ัน) 
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4.2  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
      ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)     

นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 1. การปูองกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 4. การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม 
 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหวา่งการอนุรักษ์ฯ  
 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปอูงกนัปราบปรามทุจริต 
 11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

(เลือกได้มากกว่า 1 ตัว) 

 1. การพัฒนาทอ้งถิ่น 
(   ) ด้านเศรษฐกิจ  
(   ) ด้านสังคม   
( √ ) ดา้นสิ่งแวดล้อม   
(   ) ด้านการศึกษา 
 2. การผลิตและพัฒนาครู 
 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 4. พัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

 

   4.3  สอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

  1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความ
ยั่งยืน 
  3. ให้บริการวิชาการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด าริเพื่อ
ความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
  4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบ
ส า น  แ ล ะ ส ร้ า ง คุ ณ ค่ า ท า ง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
วิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา
และบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ  
 6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
(ระบุเพียง 1 ตัว เท่าน้ัน) 

 1. ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร 
 2. สร้างความร่วมมือมุ่งเปูา 
 3. สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา  
         สร้างรายได้ 
 4. ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข 

*สอดคล้องมากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ 
(ระบุเพียง 1 ตัว เท่าน้ัน) 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ราชภัฏ
ชัยภูมิโมเดล 

มีการบริการวิชาการและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยการ
สร้างโครงการราชภัฏชัยภมูิ
โมเดล ท่ีจะท าเป็นโครงการ
ต้นแบบตามโครงการ
พระราชด าริและพระรา
โชบาย 

4.4  สอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

-ส่งเสรมิเผยแพรผ่ลงานใน
ระดับชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
บูรณาการความรู้และบริการ

ส่งเสริมและด าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก

- 
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-บริการทางวิชาการเพื่อสนองตอบ
ความต้องการและสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน 

วิชาการเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชนและท้องถิ่น 

แนวพระราชด าริ 
 

 
 
 
4.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. / สมศ. / กพร. / ITA) 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ 3.1 
4.6 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการ  
          [   ] บูรณาการกับหน่วยงานภายนอก (ระบุ....................................................) 
          [   ] บูรณาการกับหน่วยงานภายใน (ระบุ...................................................) 

5. หลักการและเหตุผล   
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีสายพระเนตรยาวไกล ทรงเห็นความส าคัญของการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในปี พ.ศ. 2503 ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ในปี พ.ศ. 2504 ทรงให้น าพรรณไม้จาก

ภูมิภาคต่างๆ มาปลูกไว้ในสวนจิตรลดา เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา และทรงมีโครงการพระราชด าริที่เกี่ยวกับการ

อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร พัฒนาแหล่งน้ า การอนุรักษ์และพัฒนาดินอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ เป็นการ

อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานต่อโดยมีพระราชด าริ โดยปีใน 2535 กับนายแก้วขวัญ 

วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศโดยพระราชทานให้โครงการส่วน

พระองค์ฯ สวนจิตรลดา ฝุายวิชาการ เป็นผู้ด าเนินการจัดตั้งธนาคารพืชพรรณขึ้น ในปี พ.ศ. 2536-2549 

โดยรับทุนสนับสนุนจากส านักงานกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

(กปร.) และเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับเลขาธิการพระราชวัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และต่อมาในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2550 ส านักพระราชวังด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้ และให้ อพ.สธ. ด าเนินการแยกจากโครงการ

ส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และสืบเนื่องมาในรัชกาลที่ 10 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่ 

ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงให้ ความส าคัญ และเห็นความส าคัญ

ของการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช ในปัจจุบันแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 มีลักษณะเป็นแผนยุทธศาสตร์ชี้น า

การด าเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชระยะ ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559– 30 กันยายน พ.ศ. 
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2564)โดยมีกรอบแนวคิดทิศทางการด าเนินงานเพ่ือสนองพระราชด าริในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ 

ไม่เฉพาะทรัพยากรพันธุกรรมพืชอย่างเดียวแต่หมายถึง ทรัพยากร 3 ฐานทรัพยากรได้แก่ ทรัพยากร

ชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 

3 กรอบการด าเนินงานและ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยที่ อพ.สธ.สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริจัดท า

แผนปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ภายแม่บทในแต่ละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา 5 ปี ให้

สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ

จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน โดยระบุสาระส าคัญในการ

ด าเนินงาน เช่น พ้ืนที่เปูาหมายในการด าเนินงาน วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน และการบริหารจัดการ 

โดยเฉพาะเรื่องผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติและงบประมาณในการด าเนินงาน โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุน

แผนปฏิบัติงานประจ าปี/โครงการ ภายใต้แผนแม่บทของ อพ.สธ.ไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป 

 

ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และยังสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การวิจัยทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ฯของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือให้ส่ง

ผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุดนอกจากนี้แนวทางด าเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ในระยะ 5 ปี ต้องมีความชัดเจนและความพร้อมของพ้ืนที่ที่จะด าเนินงาน ศักยภาพและความพร้อมของ

หน่วยปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ดังนั้น

จึงต้องก าหนดกรอบและแนวทางการด าเนินงานที่จะน าไปสู่จุดมุ่งหมายและเปูาหมายตามแนวพระราชด าริ

ที่ได้วางไว้ ด้วยการพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านวิชาการ ทั้งในด้านการศึกษาวิจัยและ

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร การ

เสริมสร้ า งกระบวนการเรียนรู้ ให้กับกลุ่ ม เปู าหมายต่ างๆ การ เ พ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้

ทรัพยากรธรรมชาติ และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตามการด าเนินงานใน 

อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก จะบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการที่

ชัดเจนโดยอาศัยศักยภาพและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริอันจะน าไปสู่การพัฒนา

และอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและส่งผลประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทยอย่างแท้จริง 

ตามท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบ

สารพระราชปณิธานต่อในงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     

โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ด าเนินการอนุรักษ์ พัฒนาและใช้

ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีการเผยแพร่การปฏิบัติงานของคณะปฏิบัติงาน

วิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งหน่วยงาน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ร่วมสนองพระราชด าริ การ
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ด าเนินงาน อพ.สธ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบันมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสนองพระราชด าริเพ่ิมขึ้น

มากกว่า 200  หน่วยงาน สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาเป็นสมาชิกมากกว่า 2,500 

โรงเรียน ตลอดจนกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ขอเข้าร่วมสนองพระราชด าริโดยพระราชานุญาตให้

เป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในปีงบประมาณ 2558 ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการโครงการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์และ

รวบรวมโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยควมเรียบร้อย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจึงได้จัดท าแผนแม่บทส าหรับการด าเนินการเพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการ

ดังกล่าว ตลอดจนได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึงแผนแม่บทฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นภายใต้

การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในต่าง ๆ อาทิเช่น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ส่วน

งานอ่ืนๆ ที่เทียบเท่าคณะฯ ส านักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน และส่วนงานอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่ากอง 

เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีปรัชญา “พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานแห่งปัญญา” ในแผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 

2560 – 2564 โดย มีวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับสากล

และเป็นผู้น าทางปัญญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจึงก าหนดให้การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเป็นหนึ่งในพันธกิจ

หลักในพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การบูรณาการองค์ความรู้

เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้ งในระดับ

ท้องถิ่น และภูมิภาค จึงส่งเสริมและให้มีการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิต้องน าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น

ภายใต้การด าเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  เพ่ือน าพาพันธกิจของมหาวิทยาลัยลุล่วงไปได้ด้วยดี 

มหาวิทยาลัยจึงสมัครเข้าร่วมและได้รับพระราชานุญาตให้ด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชัยภูมิได้ร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สนองพระราชด าริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชัยภูมิ (อพ.สธ.-มชย.) เป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล (G6) เพ่ือสนองตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน 

6. วัตถุประสงค์  
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6.1 เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

6.2 เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศ (web site) รวบรวมฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏชัยภูมิและท้องถิ่นชัยภูมิ ตามแนวทางการด าเนินงานในแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก  

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

6.3 เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอพ.สธ. -มชย. จัดท ารายงานแสดง

ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานรายปี 

6.4 เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมของ อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ประจ าปี 2564 

 
7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  

ตัวช้ีวัด  หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ผลผลิต (Output) 
1. คณะกรรมการร่วมด าเนินงานด าเนินโครงการฯ  คน ร้อยละ 80 

2. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัชัยภมูิเข้าร่วม
โครงการ  

คน 

 

ร้อยละ 80 

 

 ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ได้ web site แสดงฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏชัยภูมิและท้องถิ่นชัยภูมิ ในนามของสถาบันที่สนองพระราชด าริฯ 

เวปไซต ์ 1 

2. ได้ฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ฐานข้อมูล 1 
3. มีการด าเนินงานตามแผนแม่บท 5 ปี และแผนปฏิบัติงานรายปี แผน 1 
4. มีการจัดแสดงนิทรรศการ และผลงานของโครงการ อพ .สธ .-มชย.
หลากหลายด้าน ครอบคลุมกรอบกิจกรรมที่ก าหนดของ อพ.สธ. 

โครงการ 1 

5. มีการเข้าร่วมกิจกรรมของ อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ครั้ง 3 
6. มีการสรุปกิจกรรมโครงการ เล่ม 1 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 ร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

8.2 มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบของฐานข้อมูลด้านการจัดการความหลากหลายของพันธุกรรมพืช 
สามารถสืบคืนข้อมูลและแสดงผลที่มีประสิทธิภาพ 

8.3 นักศึกษา เยาวชน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักวิชาการ มีความรู้ ความตระหนัก และ
ทักษะในการจัดการพืชพันธุ์ น าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได ้ 

8.3 การบริหารจัดการโครงการ อพ.สธ.-มชย. มีประสิทธิภาพ และมีท างานในรูปแบบเครือข่ายกับ
โครงการ อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 
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9. กลุ่มเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)    
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 

อพ.สธ.-มชย. และผู้ที่สนใจทั่วไป จ านวน 60  คน ประกอบด้วย 
  - ผู้บริหาร จ านวน  5  คน 
       (อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี/ผู้อ านวยส านัก/ผู้อ านวยการสถาบัน)  
  - คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มชย. และผู้ที่เก่ียวข้อง จ านวน  55  คน 
 
10. ระยะเวลาด าเนินงาน 

เริ่มต้นวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. แผนการด าเนินงาน ของโครงการ (PDCA) 
  

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ขั้นตอน/
กิจกรรม 

แผนการด าเนนิการ  
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.
65 

พ.ย.
65 

ธ.ค.
65 

ม.ค.
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

เม.ย.
66 

พ.ค.
66 

มิ.ย.
66 

ก.ค.
66 

ส.ค.
66 

ก.ย.
66 

โครงการ การบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อพ.สธ.– มชย.) 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ขั้นตอน/
กิจกรรม 

แผนการด าเนนิการ  
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.
65 

พ.ย.
65 

ธ.ค.
65 

ม.ค.
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

เม.ย.
66 

พ.ค.
66 

มิ.ย.
66 

ก.ค.
66 

ส.ค.
66 

ก.ย.
66 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
(ระบุขั้นตอนการวางแผน) 

            

1. 
แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

2. 

ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 

 
           

3. 
เสนอขออนุมัติ
งบประมาณ 

            

4. 
ประสานหน่วยงาน/ผู้
ที่เก่ียวข้อง 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
(ระบุขั้นตอนการด าเนินงาน) 

            

 

1. ด าเนินโครงการฯ
ตามแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ในระยะ 
5 ปีที่หก 

            

 

2. ร่วมงานประชุม
วิชาการและจัดแสดง
นิทรรศการ อพ.สธ. 
ประจ าปี 2564 

            

 
3. จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ (web 
site) รวบรวมข้อมูล
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ขั้นตอน/
กิจกรรม 

แผนการด าเนนิการ  
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.
65 

พ.ย.
65 

ธ.ค.
65 

ม.ค.
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

เม.ย.
66 

พ.ค.
66 

มิ.ย.
66 

ก.ค.
66 

ส.ค.
66 

ก.ย.
66 

พันธุกรรมพืชใน
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏชัยภูมิและ
ท้องถิ่นชัยภูมิ 

 

4. เข้าร่วมประชุม
อบรมของ อพ.สธ. 
และศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ. 
ประจ าปี 2565 

            

 

5. กิจกรรมโครงการ
จัดท าฐานข้อมูล
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

            

 

6 ด าเนินงาน 
กิจกรรมโครงการ
ตามแผนแม่บท 5 ปี 
และแผนปฏิบัติงาน
รายปี 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
(ระบุขั้นตอนการประเมินผล) 

            

             

1. 

การสรุปกิจกรรม
โครงการตาม
โครงการกิจกรรม
ของ อพ.สธ. 

            

2. 

สรุ ป โ ค ร ง ก า ร สนอ ง

พระราชด าริ  อพ.สธ.

ของหน่ วยงานที่ ร่ วม
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/ขั้นตอน/
กิจกรรม 

แผนการด าเนนิการ  
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.
65 

พ.ย.
65 

ธ.ค.
65 

ม.ค.
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

เม.ย.
66 

พ.ค.
66 

มิ.ย.
66 

ก.ค.
66 

ส.ค.
66 

ก.ย.
66 

สนองพระราชด าริ  

 

 

ขั้ นปรั บปรุ งตามผลการ
ประเมิน (A) (ระบุขั้นตอน
การปรับปรุ งตามผลการ
ประเมิน) 

            

1.  

การรายงานผลการ
ด าเนินงานและ
ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

  
 

         

2 

น าผลการด าเนินงาน
ไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ
ด าเนินงานในครั้ง
ต่อไป 
 

            

 



  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

12. สถานที่ด าเนินโครงการ  

- มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ /พ้ืนที ร่วมโครงการ อพ.สธ. 

- ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ) 

- ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้หนองระเวียง จ.นครราชสีมา  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน        

 

13. แหล่งงบประมาณ [  √ ]  งบประมาณจัดสรร   [    ]  งบกลางมหาวิทยาลัย    

 [ √  ] แผ่นดิน ผลผลิต (ระบุ) ................................................................ ........................................ 
 [     ] เงินรายได้  
 [     ] งบอ่ืนๆ ระบุ.................................................................................................... ...................... 
 



  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

14. งบประมาณรายจ่าย : งบประมาณรวม 1,000,000  บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
     ระบุ  [  √  ] ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.65)   200,000  บาท 
    [  √  ] ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.66)   200,000     บาท  
   [  √  ] ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.66)   300,000     บาท 
   [  √  ] ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.66)   300,000   บาท 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ  
 
หมวดรายจ่าย รายการงบประมาณ งบประมาณ  รายละเอียดแตกตัวคูณ 

1. กิจกรรมโครงการ การบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ         
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อพ.สธ.– มชย.) 
กิจกรรมประกอบด้วย 
- การเดินทางไปราชการ เพื่อเร่วมประชุม/กิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. 
- อบรมงานพฤษศาสตร์โรงเรียน และอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

- การประชุมร่วม อพ.สธ. จิตลดา และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 
งบอุดหนุน 
 
 
 

1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 4,800 - เดินทางไปราชการ ในการไปประชุมภายนอก ประมาณ 5 ครั้ง ๆ 2 วัน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 2 คนๆ ละ 240 บาท จ านวน 5 ครั้งๆ 2 วัน 
เป็นเงิน 4,800 บาท 

2. ค่าที่พัก 16,000 -เดินทางไปราชการ ในการไปประชุมภายนอก ประมาณ 5 ครั้ง ครั้ง ๆ 2 
วัน 
ค่าที่พัก จ านวน 2 คนๆ ละ 800 บาท จ านวน 5 ครั้งๆ 2 วัน  
เป็นเงิน 16,000 บาท 

3. ค่าพาหนะ /  
น้ ามันเชื้อเพลิง  
 

10,000 -เดินทางไปราชการ ในการไปประชุมภายนอก ประมาณ 5 ครั้ง  
ค่าพาหนะ / น้ ามันเชื้อเพลิง  
ครั้งละ 2000 บาท จ านวน 5 ครั้ง  
เป็นเงิน 10,000 บาท 

4. ค่าลงทะเบียนการ
ฝึกอบรม 

30,000 -ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมงานพฤษศาสตรโ์รงเรียน และอบรมงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม 2 คนๆ ละ 15,000 บาท 
เป็นเงิน 30,000 บาท 

5. ค่าอาหารว่าง 4,200 - ค่าอาหารว่างส าหรับผูเ้ข้าร่วมประชุม จ านวน 60 คนๆ ละ 35 บาท 
จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 4,200 บาท 

6. ค่าจ้างเหมา 1,800 - ค่าจัดท าปูาย ขนาด 3x6 เมตร  จ านวน 1 ปูาย  
เป็นเงิน 1,800 บาท    

 2400 - ค่าเอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏิบัติการ จ านวน 60 เล่มๆ ละ  
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หมวดรายจ่าย รายการงบประมาณ งบประมาณ  รายละเอียดแตกตัวคูณ 

1. กิจกรรมโครงการ การบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ         
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อพ.สธ.– มชย.) 
กิจกรรมประกอบด้วย 
- การเดินทางไปราชการ เพื่อเร่วมประชุม/กิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. 
- อบรมงานพฤษศาสตร์โรงเรียน และอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

- การประชุมร่วม อพ.สธ. จิตลดา และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 
งบอุดหนุน 

40 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 
รวม 69,200 บาท 

 
 
 
หมวดรายจ่าย รายการงบประมาณ งบประมาณ  รายละเอียดแตกตัวคูณ 

2. ร่วมงานประชุมวิชาการและจดัแสดงนิทรรศการ อพ.สธ. ในนามโครงการ อพ.สธ.– มชย. 
งบอุดหนุน 
 
 
 

1. ค่าเบี้ยเลีย้ง 4,320 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะในการไปร่วมประชุมและจัดนิทรรศการ 
- เดินทางไปราชการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ศูนย์การ

เรียนรูห้นองระเวียง  
จ.นครราชสีมา      

         (ระยะเวลา 9 วัน)   
ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ จ านวน 2 คนๆ ละ 240 บาท จ านวน 9 วัน 
เป็นเงิน 4,320 บาท 

  480 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 1 คน ๆ ละ 240 บาท จ านวน 2 วัน 

เป็นเงิน 480 บาท 
  4,320 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา ช่วยจัดและประจ าบูทนิทรรศการ 

จ านวน 4 คน ๆ ละ 120 บาท จ านวน 9 วัน 

เป็นเงิน 4,320 บาท 

 2. ค่าที่พัก 12,800 ค่าที่พัก อาจารย์ จ านวน 2 คน ระยะเวลา 8 คืน 
ค่าที่พัก จ านวน 2 คนๆ ละ 800 บาท จ านวน 8 วัน  
เป็นเงิน 12,800 บาท 

 3. ค่าพาหนะ /  
น้ ามันเชื้อเพลิง  
 

4,720 เดินทางไปราชการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน        

1) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้ 2 ครั้ง ๆละ 1,400 บาท 

   (2 ครั้ง x 1,400 บาท)= 2,800 บาท) 

2) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
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หมวดรายจ่าย รายการงบประมาณ งบประมาณ  รายละเอียดแตกตัวคูณ 

2. ร่วมงานประชุมวิชาการและจดัแสดงนิทรรศการ อพ.สธ. ในนามโครงการ อพ.สธ.– มชย. 
งบอุดหนุน 

 ไป-กลับ ระยะทาง 120 กิโลเมตร 

  (2 คัน x 120 กิโลเมตรx 2 เที่ยว x 4 บาท)= 1,920 บาท) 

รวมเป็นเงิน  4,720 บาท 

 4. ค่าจ้างเหมา 2,600 - ค่าจัดท าปูาย ขนาด 3x6 เมตร  จ านวน 2 ปูาย  
เป็นเงิน 2,600 บาท    

 5.ค่าวัสด ุ
จัดแสดงนิทรรศการ 
อพ.สธ. ในนาม
โครงการ อพ.สธ.– 
มชย. 
(ร่วมแสดงในพื้นที 
ร่วมโครงการ อพ.สธ./
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ชัยภูม)ิ 

60,760 - ค่าวัสดุ และค่าจัดแสดงนิทรรศการ 
เป็นเงิน 60,760 บาท    

 รวมเป็นเงิน 100,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
หมวดรายจ่าย รายการงบประมาณ งบประมาณ  รายละเอียดแตกตัวคูณ 

3. กิจกรรมโครงการจัดท าฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

งบอุดหนุน 
 
 
 

1. ค่าจ้างเหมาจัดท า
ฐานข้อมูลโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

80,000 - ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 2 ระบบ ๆ ละ 10,000 
บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายการออกแบบและพัฒนาระบบ จ านวน 2 ระบบ ๆ ละ 
25,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการทดสอบระบบ จ านวน 2 ระบบ ๆ ละ 5,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท 

 2. ค่าวัสด ุ 20,000 ค่าจัดท าเล่มเอกสารคูม่ือ    
จ านวน 100 เล่ม ๆ ละ 200 บาท 
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท 
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หมวดรายจ่าย รายการงบประมาณ งบประมาณ  รายละเอียดแตกตัวคูณ 

 รวมเป็นเงิน 100,000 บาท 

4. กิจกรรมโครงการจัดท าเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์ พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
สนองพระราชด าริ  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ(อพ.สธ.-มชย.) 
งบอุดหนุน 
 1. ค่าจ้างเหมาจัดท า

จัดท าเว็บไซต์โครงการ
อนุ รักษ์ พันธุ กรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฯ 
สนองพระราชด าริ  
โดยมหาวิทยาลยัราช
ภัฏชัยภูม ิ(อพ.สธ.-
มชย.) 

80,000 -ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมลู ศึกษากระบวนการท างานของ
ระบบ จ านวน 2 ระบบ ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท 

-ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ความต้องการเพื่อออกแบบระบบใหม่

และจัดเตรียมข้อมูล จ านวน 2 ระบบ ๆ ละ 25,000 บาท รวมเป็น

เงิน 50,000 บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการทดสอบระบบ ทดสอบระบบ ปรับปรุงระบบงาน 

ติดตามผลการใช้งานบ ารุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง จ านวน 2 

ระบบ ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท 

 2. ค่าวัสด ุ 20,000 ค่าจัดท าเล่มเอกสารคูม่ือ    
จ านวน 100 เล่ม ๆ ละ 200 บาท 
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท 

 รวมเป็นเงิน 100,000 บาท 

5. กิจกรรมโครงการห้องเรียนธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงพืช อนุรักษ์และเพาะพันธุ์พืชประจ าถิ่นจังหวัดชัยภูมิจากป่าสู่ห้องเรียนมี

ชีวิต 
งบอุดหนุน 

 1. ค่าตอบแทน 7,200 1) ค่าสมนาคุณวิทยากร จ านวน 2 คน x 600 บาท x 6 ช.ม. เป็นเงิน 7,200 
บาท 

 

 2. ค่าใช้สอย 20,000 1) ค่าเช่าท่ีพัก 1 วัน x 1000 บาท เป็นเงิน 1,000  บาท 
2) ค่าพาหนะ 1 วัน x 1,000 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 
    รวม 2,000 บาท 
1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง จ านวน 50 คน x 100 บาท x 1 วัน 

เป็นเงิน 5,000 บาท 
2) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง จ านวน 50 คน x 100 บาท x 1 วัน 

เป็นเงิน 5,000 บาท 
1) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 3,000 บาท 
2) ค่าจ้างเหมาดแูลระบบ   เป็นเงิน 5,000 บาท 

รวม 18,000 บาท 
 3 ค่าวัสดุแปลงเกษตร

สาธิตในการเพาะปลูก
พันธุ์พืช 
 

72,800 ค่าวัสดกุารเพาะเลีย้งพืช อาหารเลีย้งเช้ือ และค่าวัสดุแปลงเกษตรสาธิต
ในการเพาะปลูกพันธุ์พืช เป็นเงินึ 59,800 บาท 
ค่าวัสดุส านักงาน เป็นเงิน 8,000 บาท 
จัดท าข้อมูล 5,000 บาท 

 
 รวมเป็นเงิน 100,000 บาท 
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หมวดรายจ่าย รายการงบประมาณ งบประมาณ  รายละเอียดแตกตัวคูณ 

6. โครงการตามแผนแม่บท 5 ปี และแผนปฏิบัติงานรายปี 

เป้าหมาย อพ.สธ. ตามแผนแม่บท เพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์ทรัพยากร พันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิด

ประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 

ที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ บุคลากร อาจารย์ นักวิจัย มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการกิจกรรมย่อย ใน

ทรัพยากร ด้านกายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรมภูมิปัญญา และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

ได้แก่ 

- โครงการพิพิธภัณฑ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

- โครงการการส ารวจทรัพยากรน้ าและคุณภาพน้ า มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

- โครงการการประกวดสื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

และพันธุ์พืชในสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

- โครงการการจัดท าของที่ระลึกภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

- โครงการจัดท าคู่มือและให้ความรู้ด้านกฎหมายการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏชัยภูมิ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 630,800 บาท 

*** ทั้งนี้เป็นโครงการตามแผนแม่บท 5 ปี และแผนปฏิบัติงานรายปี 

รวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
หมายเหตุ:  (สามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

 

 

 

 

 

15. การติดตามและประเมินผล 
15.1 ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน 
15.2 การรายงานผลการด าเนินงาน 
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15.3 การตอบแบบสอบถาม 
 
 

ลงชื่อ…………………………….…………………..ผู้เสนอโครงการ 
           (อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา ตรีเพชร) 

            ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์ 
     พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

          ......./.........../........ 
 

ลงชื่อ……………..……………………………….....ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีพาย) 
  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
           ......./.........../........ 
 

ลงชื่อ……………..……………………………….....ผู้อนุมัติโครงการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์) 
ต าแหน่ง รองอธิการบดี ฝุายกายภาพ วิจัยและบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
             ......./.........../........ 
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