ประเด็นยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ
1. โครงการสารวจทรัพยากรพืช ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
จังหวัดปทุมธานี และศูนย์ให้การศึกษา
สระแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จานวนพืชที่
สารวจพบ

ชนิดของพรรณไม้
ที่สารวจพบ

2. โครงการเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้งและ จานวนพืชที่
ดองเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้หรือเก็บใน
รวบรวม
พิพิธภัณฑ์

กิจกรรม
1. กิจกรรมสารวจทรัพยากร

ชนิดของพรรณไม้ที่ 2. กิจกรรมสารวจและเก็บรวบรวม
สารวจพบและ
ทรัพยากร
สามารถเก็บไว้เป็น
ตัวอย่างแห้งและดอง
ได้

1

งบประมาณ

รายละเอียด
งบประมาณ

50,000

ค่าใช้สอย
-ค่าเดินทางไปราชการ
จานวน 20,000 บาท
-ค่าจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ความรู้ จานวน
30,000 บาท
ค่าวัสดุ
-ค่าสารเคมี จานวน
30,000 บาท
-โหลเก็บตัวอย่าง
จานวน 10,000บาท
-ค่าตัวอย่างไม้แห้ง
จานวน20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
-ตู้เก็บตัวอย่าง จานวน
30,000 บาท

90,000

ระยะเวลา
ของการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 ม.ค. - 30
มิ.ย. 61

อพ.สธ.-มรว.

1 เม.ย. - 30
ก.ย. 61

อพ.สธ.-มรว.

โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

3. โครงการศึกษาทรัพยากรทางชีวภาพ จ านวนพื ช ที่ › 30 ชนิด
และกายภาพ
สารวจพบ
3.1 การสารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพในป่าชุมชนและในท้องถิ่น และทา
ฐานข้อมูล
3.2 การศึกษาทางกายภาพ เช่น
ลักษณะของดิน นา และหิน

1. กิจกรรมสารวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพในป่าชุมชนและใน
ท้องถิ่น
2. กิจกรรมการศึกษาทางกายภาพ
เช่น ลักษณะของดินนา และหิน

100,000

ค่าใช้สอย
1 ม.ค.- 30
-ค่าเดินทางไปราชการ ก.ย. 61
จานวน 20,000 บาท
-ค่าจ้างทาฐานข้อมูล
จานวน 60,000 บาท
-ค่าวัสดุสานักงาน
จานวน 10,000 บาท
-ค่าวัสดุชดุ สารวจ ของ
ดิน นา และหิน จานวน
10,000 บาท

อพ.สธ.-มรว.

4. โครงการเพาะเลียงเนือเยื่อพืชที่มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจ

จานวนพืชที่
เพาะเลียง
เนือเยื่อ

10 ชนิด

1. กิจกรรมการเพาะเลียงเนือเยื่อ
พืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

100,000

ค่าวัสดุสาหรับ
1 ม.ค. 60เพาะเลียงเนือเยื่อ - 30 ก.ย. 61
กล้วยหอม,นามะพร้าว
,วุ้นสาหรับเตรียม
อาหาร ,สารเคมี,ขวด
แก้ว,จานเพาะเลียงเนือ
เยือและตู้เขี่ยเชือ
จานวน 100,000 บาท

อพ.สธ.-มรว.

5.โครงการศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าเขต
ร้อนชืนในพืนที่ราบลุ่มริมนา

จานวนพืชที่
ปลูก

>50 ชนิด

1. กิจกรรมปลูกป่าเขตร้อนชื่นใน
พืนที่ราบลุ่มริมนา เพื่อการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์
2. กิจกรรมศึกษาระบบนิเวศป่าเขต
ร้อนชื่นในพืนที่ราบลุ่มริมนา

500,000

1.ค่าวัสดุปลูก จานวน
50,000 บาท
2.ค่าต้นไม้ จานวน
300,000 บาท

อพ.สธ.-มรว.

2

รายละเอียด
งบประมาณ

ระยะเวลา
ของการ
ดาเนินงาน

1 ม.ค.-30
ก.ย. 61

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

6. โครงการศึกษาพืชอาหารและพืช
สมุนไพรท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ และใช้
ประโยชน์ตามภูมิปัญญาและพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ตัวชี้วัด

จานวนพืชที่
ศึกษา

7. โครงการศูนย์ข้อมูลความหลากหลาย จานวนศูนย์
ทางชีวภาพท้องถิ่น
ข้อมูล
7.1 ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
ทรัพยากร
7.2 ข้อมูลพรรณไม้
7.3 ข้อมูลสมุนไพร
7.4 ข้อมูลภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

>8 ชนิด

1. กิจกรรมการศึกษาพืชอาหารและ
พืชสมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อการ
อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
2. กิจกรรมการทาผลิตภัณฑ์จากพืช
อาหารและพืชสมุนไพร

150,000

จานวนฐานข้อมูลที่
เพิ่มขึนในแต่ละปี

1. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น

50,000

3

รายละเอียด
งบประมาณ
3.ค่าวัสดุโครงการ
จานวน 50,000 บาท
กระดาษ,หมึก
คอมพิวเตอร์
4.ระบบนา จานวน
50,000 บาท
5.ค่าจ้างออกแบบภูมิทัศ
จานวน 50,000 บาท
วัสดุโครงการ
-กระดาษ,หมึก
คอมพิวเตอร์ จานวน
20,000บาท
-วัสดุในการแปรรูป
อาหารและสมุนไพร
จานวน50,000 บาท
ค่าใช้สอย
-ฉลากและบรรจุภัณฑ์
จานวน 80,000 บาท
ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างจัดทา
ฐานข้อมูล จานวน
20,000 บาท
- ค่าจ้างทาชุด
คอมพิวเตอร์ระบบ

ระยะเวลา
ของการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 ม.ค.-30
ก.ย. 61

อพ.สธ.-มรว.

1 เม.ย.-30
มิ.ย. 61

อพ.สธ.-มรว.

โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

8. โครงการจัดทาหนังสือและสือ่
เผยแพร่ความรู้

จานวนสื่อ

› 500 เล่ม

1. กิจกรรมการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่
ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช

200,000

9. โครงการจัดทาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเผยแพร่
ความรู้ (อพ.สธ.-มรว.)

ข้อมูลที่ใช้
ประชาสัม
พันธ์

เพือ่ ประชา
สัมพันธ์การ
ดาเนินงานสนอง
พระราชดาริ อพ.สธ.

1. กิจกรรมจัดทาเว็บไซด์
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

50,000

10. โครงการสร้างจิตสานึก
(กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)

จานวนพืชที่ › 100 ชนิด
จัดทาป้ายชื่อ
และ
ฐานข้อมูล

1. กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
2. กิจกรรมจัดทาป้ายชื่อพรรณไม้
3. กิจกรรมจัดทาฐานข้อมูลพรรณ
ไม้

200,000

11. โครงการสร้างจิตสานึก (กิจกรรม
อบรมและสร้างเครือข่าย)

จานวน
ผู้เข้าร่วม

1. กิจกรรมอบรมและสร้าง
เครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

100,000

100 คน

4

รายละเอียด
งบประมาณ
ทรัสสกรีน จานวน
30,000 บาท
ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์
หนังสือ จานวน
200,000 บาท
ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างเหมา จานวน
50,000 บาท
ค่าวัสดุ
– ค่าพรรณไม้ จานวน
120,000 บาท
-ค่าจัดทาป้ายชื่อพรรณ
ไม้ จานวน 50,000
บาท
-ค่าวัสดุโครงการ
จานวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย
-ค่าเดินทางไปราชการ
จานวน 10,000 บาท
- ค่าอาหาร 20000
บาท
ค่าวัสดุ

ระยะเวลา
ของการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 เม.ย.-30
มิ.ย. 61

อพ.สธ.-มรว.

1 เม.ย.-30
มิ.ย. 61

อพ.สธ.-มรว.

1 ต.ค. 60 31 มี.ค. 61

อพ.สธ.-มรว.

1 ม.ค. -30
มิ.ย. 61

อพ.สธ.-มรว.

โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

งบประมาณ

12. โครงการสร้างจิตสานึก (กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรไทย)

จานวน
นักศึกษาและ
นักศึกษาและ ประชาชน
ประชาชน
› 300คน

1. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ทรัพยากรไทย
2. กิจกรรมการผลิตสื่อเผยแพร่
ความรู้

150,000

13. โครงการพัฒนาและสร้างจิตสานึก
ให้กับนักเรียนโรงเรียน ตชด. ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร

จานวน
โรงเรียน

1. กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาและ
สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร

50,000

› 1 โรงเรียน

5

รายละเอียด
งบประมาณ
– ค่าเอกสารประกอบ
โครงการ จานวน
30,000 บาท
-สื่อประกอบโครงการ
40,000 บาท
ค่าใช้สอย
-ค่าเดินทางไปราชการ
จานวน 10,000 บาท
- ค่าอาหาร 40,000
บาท
ค่าวัสดุ
– ค่าเอกสารประกอบ
โครงการ จานวน
40,000 บาท
-สื่อประกอบโครงการ
60,000 บาท
ค่าวัสดุ
– ค่าเอกสาร ประกอบ
โครงการ จานวน
5,000 บาท
-ค่านิทรรศการ/สื่อ
ประกอบโครงการ
30,000 บาท
ค่าใช้สอย
-ค่าเดินทางไปราชการ

ระยะเวลา
ของการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 ม.ค. -30
มิ.ย. 61

อพ.สธ.-มรว.

1 ม.ค. -31
มี.ค. 61

อพ.สธ.-มรว.

โครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กิจกรรม

14. โครงการบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น
หมู่บ้าน ชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

100 คน

15. โครงการนิทรรศการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค

นิทรรศการ

เพื่อประชาสัมพันธ์ 1. กิจกรรมนิทรรศการสวน
การดาเนินงานสนอง พฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐาน
พระราช ดาริ อพ.สธ. ทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค

16. โครงการจัดตังศูนย์สัมมนาโครงการ จานวน
ผูใ้ ช้บริการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ศูนย์สัมมนา

1. กิจกรรมการบูรณาการร่วมกับ
ท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร

1.กิจกรรมจัดตังศูนย์สัมมนา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

6

งบประมาณ

100,000

10,000,000

100,000

รายละเอียด
งบประมาณ
จานวน 5,000 บาท
-ค่าอาหาร 10000
บาท
ค่าใช้สอย
-ค่าเดินทางไปราชการ
20,000 บาท
- ค่าอาหาร 20,000
บาท
ค่าวัสดุ
– ค่าเอกสารประกอบ
โครงการ 10,000 บาท
-ค่านิทรรศการ/สื่อ
ประกอบโครงการ
50,000 บาท
ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างเหมา จานวน
10,000,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น
ชุดนิทรรศการ ชุด
เครื่องเสียง และ
รับแขก จานวน
100,000 บาท

ระยะเวลา
ของการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 เม.ย. -30
ก.ย. 61

อพ.สธ.-มรว.

1 ส.ค.-31
ธ.ค 61

อพ.สธ.-มรว.

1 ม.ค.60-31 อพ.สธ.-มรว.
มี.ค.60

โครงการ
17. โครงการปรับปรุงสถานีวจิ ัยระบบ
นิเวศ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลงานวิจัย

แหล่งเรียนรู้เพื่อ
เรียนรู้ทรัพยากร

กิจกรรม

งบประมาณ

รายละเอียด
งบประมาณ

1.กิจกรรมศึกษาวิจัยระบบนิเวศ
2.กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ

300,000

ค่าวัสดุ
-ค่าเอกสาร จานวน
20,000 บาท
-ค่านิทรรศการ/สื่อ
ประกอบโครงการ
จานวน 60,000 บาท
2.ค่าวัสดุปลูก จานวน
50,000 บาท
3.ค่าต้นไม้ จานวน
170,000 บาท

7

ระยะเวลา
ของการ
ดาเนินงาน
1 ม.ค.-30
ก.ย. 61

ผู้รับผิดชอบ
อพ.สธ.-มรว.

