
 
 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๘ 

 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

สนองพระราชด าริโดย 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 



2 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

โครงการหลัก   โครงการอนุรักษ์พรรณไม้สีม่วงและพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ             
                   60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2. เพ่ือปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  
 3. เพ่ืออนุรักษ์พรรณไม้สีม่วงและพืชสมุนไพร บริเวณอาคารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. ปลูกรักษาพรรณไม้สิม่วง และพืชสมุนไพร จ านวนประมาณ 60 ชนิด  
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. ได้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา  

2. ได้มีการปลูกรักษาพันธุกรรมพืช   
 3. มีแหล่งเรียนรู้และรวบรวมพรรณไม้สีม่วง และพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ 
 
วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
3. ขั้นประเมินผล 

            

 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ 
2. น าเสนอโครงการอนุรักษ์พรรณไม้สีม่วงและพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา           

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
3. ท าเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง 
4. จัดเตรียมสถานที่ในการด าเนินการ  
5. ด าเนินการ และสรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันเริ่มต้นโครงการ ระหว่าง  1 พฤศจิกายน 2557  – วันสิ้นสุดโครงการ 31 มีนาคม 2558   
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สถานที่ด าเนินการ 
 อาคารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราภัฏวไลยอลงกรณ์              
ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   
 
ผลการด าเนินโครงการ 

1. มีพรรณไม้สีม่วงปลูกที่บริเวณอาคารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ได้แก่ กล้วยไม้สีม่วง เฟ่ืองฟ้า
ม่วง ม่วงเทพรัศมี แพงพวยสีม่วง หัวใจสีม่วง ก้ามปูหลุด ฟอเก็ตมีน็อต ต้อยติ่งฝรั่ง สับปะรดสี ม่วงส่าหรี 
ยี่เข่งสีม่วง พุดสามสี อินทนิลบก เสลา ศรีตรัง ชงโคฮ่องกง ตะแบก เป็นต้น 

2. มีกล้วยไม้พันธุ์หวายแคระสีม่วง ประดับต้นหูกระจงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย 
3. มีแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรให้กับนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้แก่ ไผ่น้ า อัญชันม่วง รางจืด           

หนุมานประสานกาย หญ้าหนวดแมว หญ้าปักกิ่ง ว่านหางจระเข้ ขลู่ ว่านกาบหอย ชะพลู พลูคาว ตะไคร้ แป๊ะต าปึง      
โกฐจุฬาลัมพา โกฐเขมา พิลังกาสา ว่านมหากาฬ ธรณีสาร เสลดพังพอนตัวผู้ และเสลดพังพอนตัวเมีย เป็นต้น 

4. มีป้ายชื่อพรรณไม้ให้ความรู้ ชื่อพรรณไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงค์ ชื่ออ่ืน  ๆและประโยชน์ของพรรณไม้ 
 

สรุปงบประมาณด าเนินงาน 
  

รายการ งบประมาณ (บาท) 
ค่าพรรณไม้ กล้วยไม้ พืชสมุนไพร และป้ายชื่อ
พรรณไม้ 

46,620 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ดินปลูก มะพร้าวสับ ปุ๋ยคอก  
จอบ เสียม มีด ไม้ค้ า ค้อน ตะปู สายยางรดน้ า) 

22,340 

รวมทั้งสิ้น 68,960 
           หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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ภาพกิจกรรม 
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โครงการหลัก   โครงการพัฒนาและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
โครงการย่อย       โครงการประชุมเครือข่ายการท างานฐานทรัพยากรท้องถิ่น   
                         และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในจังหวัดปทุมธานี 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    

2. เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆใน
โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี  
 3. เพ่ือสร้างเครือข่ายในการท างานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี  จ านวน 30 แห่ง  
 2. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 80 คน 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1.  ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
 2.  ได้สร ้างจิตส านึกในการอนุร ักษ์พันธ ุกรรมพืช ให้ก ับประชาชนกลุ ่ม เป้าหมายต่างๆ           
ในโรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี  
 3. ได้เครือข่ายในการท างานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 
วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2558 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ขั้นเตรียมการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
3. ขั้นประเมินผล 

            

 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ 
2. น าเสนอโครงการประชุมเครือข่ายการท างานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี 
3. ท าเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง 
4. จัดเตรียมสถานที่ในการด าเนินการ  
5. ด าเนินการ และสรุปผลการด าเนินโครงการ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. 
 
สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุม สสร. 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้  อาคารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช             
สวนเรือนไทย และห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราภัฏ วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   
 
ผลการด าเนินโครงการ 
 1. ผลการประเมินข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมอบรม 
     จากการประเมิณผลการอบรมโครงการประชุมเครือข่ายการท างานฐานทรัพยากรท้องถิ่น        
และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าอบรม จ านวน 80 คน ข้อมูลพ้ืนฐานของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
    1.1 เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 28 35 
หญิง 52 65 
รวม 80 100 

 
  
      1.2 อายุ 

อายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
20-30 16 20 
30-40 22 27.5 
40-50 24 30 

50 ขึ้นไป 18 22.5 
รวม 80 100 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 2. ความพึงพอใจของโครงการ 

ความพึงพอใจในแต่ละด้านและภาพรวม จ านวนผู้เข้าอบรมที่มีความ    
พึงพอใจผ่านเกณฑ์ (คน) 

ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 80 100 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/วิทยากร 80 100 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 80 100 
4. ด้านคุณภาพการบริการ 80 100 
5. ภาพรวมของโครงการ 80 100 
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3. ขอ้เสนอแนะ 
    ควรจัดโครงการอบรมเชิ งปฏิบัติการ เรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์ โรง เรียนให้กับครู                   

และผู้บริหารโรงเรียน เพื่อให้สามารถน าความรู้และทักษะไปด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้ 
 
สรุปงบประมาณด าเนินงาน 
  

รายการ งบประมาณ (บาท) 
ค่าวัสดุในการจัดโครงการ 3,128 
ค่าถ่ายเอกสาร  8,800 
ค่าอาหารกลางวัน   9,600 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  2,000 
ค่าตอบแทนวิทยากร  1,800 

รวมทั้งสิ้น 25,328 
           หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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ภาพกิจกรรม 
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โครงการหลัก   โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายของพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2 .  เพ่ือปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่หลากหลาย ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชสมุนไพร                
ในมหาวิทยาลัย       
 3. เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ที่ปลูกในมหาวิทยาลัย  
 4. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายของพรรณไม้ในมหาวิทยาลัย  
 5. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเกิดความร่มรื่น สวยงาม และสนองนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. ปลูกรักษาพรรณไม้ จ านวน 40 ชนิด    
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1 .  ได ้สนองพระราชด าร ิโครงการอนุร ักษ ์พ ันธ ุกรรมพืชอัน เนื ่อ งมาจากพระราชด า ร ิ       
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. มีแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายของพรรณไม้ในมหาวิทยาลัย  
3. มหาวิทยาลัยเกิดความร่มรื่น สวยงาม และสนองนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  

 
วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2558 
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ขั้นเตรียมการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
3. ขั้นประเมินผล 

            

 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ 
2. น าเสนอโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายของพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์               

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 
3. ท าเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง 
4. จัดเตรียมสถานที่ในการด าเนินการ  
5. ด าเนินการ และสรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันเริ่มต้นโครงการ ระหว่าง  1 กรกฎาคม 2558  – วันสิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2558   
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สถานที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่บริ เวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี              
และศูนย์สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
 
ผลการด าเนินโครงการ 
 1. มีการปลูกพรรณไม้เพ่ือการอนุรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เพ่ิมข้ึนทั้งจ านวนและชนิดท าให้เกิดความหลากหลายของพรรณไม้ มากกว่า 120 ชนิด 
 2. มีการปลูกพรรณไม้เพ่ือการอนุรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
สระแก้ว ได้แก่ พยูง พยอม ปีบ กระพ้ีจั่น ตะแบก แคป่า มะขามป้อม มะกอกป่า สมอไทย สมอพิเพก       
ราชพฤกษ ์นางพญาเสือโคร่ง เป็นต้น 
 3. บริเวณมหาวิทยาลัยเกิดความร่มรื่นเขียวขจี 
 
สรุปงบประมาณด าเนินงาน 
  

รายการ งบประมาณ (บาท) 
ค่าพรรณไม้ 31,000 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ดิน ปุ๋ยคอก ) 1,900 

รวมทั้งสิ้น 32,900 
           หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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ภาพกิจกรรม 
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โครงการหลัก   โครงการนิทรรศการอนุรักษ์พรรณไม้ดอกไม้ประดับสีประจ าพระองค์           
(สีม่วง) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 2. เพ่ืออนุรักษ์พรรณไม้ดอกไม้ประดับสีประจ าพระองค์ (สีม่วง) ในบริเวณมหาวิทยาลัย  
 3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในรายวิชาไม้ดอกไม้ประดับให้กับนักศึกษา และบุคคลที่สนใจ  
 4. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเกิดความสวยงามและร่มรื่น  
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. จัดแสดงบูธนิทรรศการ จ านวน 1 บูธ 
 2. ปลูกรักษาพรรณไม้ดอกไม้ประดับสีม่วง จ านวน 20 ชนิด  
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2. ได้มีการปลูกรักษาพรรณไม้ดอกไม้ประดับสีม่วง 
 3. มีแหล่งเรียนรู้ในรายวิชาไม้ดอกไม้ประดับ 
 4. มหาวิทยาลัยเกิดความสวยงามและร่มรื่น 
 
วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ขั้นเตรียมการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
3. ขั้นประเมินผล 

            

 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ 
2. น าเสนอโครงการนิทรรศการอนุรักษ์พรรณไม้ดอกไม้ประดับสีประจ าพระองค์ (สีม่วง)           

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
3. ท าเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง 
4. จัดเตรียมสถานที่ในการด าเนินการ  
5. ด าเนินการ และสรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันเริ่มต้นโครงการ ระหว่าง 12 มีนาคม 2558  – วันสิ้นสุดโครงการ 31 พฤษภาคม 2558 
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สถานที่ด าเนินการ 
 หอประชุมวไลยอลงกรณ์ บริเวณอาคารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และบริเวณทางเข้าด้านหน้า 
มหาวิทยาลัยราภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   
 
ผลการด าเนินโครงการ 
 1. ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้สีม่วง ได้แก่ ม่วงเทพรัตน์ ม่วงมงคล แวววิเชียร 
แพงพวยม่วง พิทูเนีย บอลลูนเบล พยับหมอก พยับหมอก ผีเสื้อม่วง กล้วยไม้ดินสีม่วง เป็นต้น 
 2. มีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคลากรภายนอกเข้าชมนิทรรศการ         
และศึกษาความรู้จากบอร์ดนิทรรศการ พร้อมทั้งแจกเอกสารเผยแพร่ความรู้ 
 3. ได้น าพรรณไม้จากการจัดนิทรรศการมาปลูกบริเวณอาคารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือให้
เกิดความร่มรื่นและสวยงาม 
 
สรุปงบประมาณด าเนินงาน 
  

รายการ งบประมาณ (บาท) 
ค่าพรรณไม้ดอกไม้ประดับ 12,780 
ค่าป้ายชื่อพรรณไม้ 6,441.40 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการฯ 27,427 

รวมทั้งสิ้น 46,648.40 
           หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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ภาพกิจกรรม 
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โครงการหลัก      โครงการพัฒนาและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
โครงการย่อย      โครงการอบรมครูเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในกรอบงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
 2. เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับบุคลากรทางศึกษา    
 3. เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 4. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. ครูในจังหวัดปทุมธานี จ านวน  68 คน 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1.  ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
 2. มีงานสวนพฤกษศาสตร์เกิดขึ้นตามโรงเรียนต่างๆ 
 3. ครูและนักเรียนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
 
วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2558 
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ขั้นเตรียมการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
3. ขั้นประเมินผล 

            

 
 1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ 
 2. น าเสนอโครงการอบรมครูเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    
 3. ท าเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. ประสานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5. จัดเตรียมสถานที่ในการด าเนินการ  
 6. ด าเนินโครงการ 
 7. ประเมินผลและติดตามผลการด าเนินงาน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. 
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สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมโรงเรียนสังข์อ่ าวิทยา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 
ผลการด าเนินโครงการ 
 1. ผลการประเมินข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมอบรม 
 จากการประเมิณผลการอบรมโครงการอบรมครูเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน              
โดยมีผู้เข้าอบรม จ านวน 68 คน ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมอบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
    1.1 เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 18 26.5 
หญิง 50 73.5 
รวม 68 100 

 
  
      1.2 อายุ 

อายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
20-30 17 25 
30-40 21 30.9 
40-50 16 23.5 

50 ขึ้นไป 14 20.6 
รวม 68 100 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 2. ความพึงพอใจของโครงการ 

ความพึงพอใจในแต่ละด้านและภาพรวม จ านวนผู้เข้าอบรมที่มีความ    
พึงพอใจผ่านเกณฑ์ (คน) 

ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 68 100 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/วิทยากร 68 100 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 68 100 
4. ด้านคุณภาพการบริการ 68 100 
5. ภาพรวมของโครงการ 68 100 

 
 3. ข้อเสนอแนะ 
     1. ต้องการอบรมการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
     2. ต้องการอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โดยการแปรรูปสมุนไพรเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น สบู่สมุนไพร แชมพูสมุนไพร เป็นต้น  
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สรุปงบประมาณด าเนินงาน 
  

รายการ งบประมาณ (บาท) 
ค่าพิมพ์หนังสือ 30,495 
ค่าถ่ายเอกสาร  2,025 
ค่าอาหารกลางวัน   3,000 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  3,000 
ค่าตอบแทนวิทยากร  1,800 

รวมทั้งสิ้น 40,320 
           หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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ภาพกิจกรรม 
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