
 
 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๙ 

 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

สนองพระราชด าริโดย 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธานี 
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ค าน า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สนองงานของโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)         
โดยปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้ด าเนินงานภายใต้กรอบการด าเนินงานของแผนแม่บท อพ.อส. ตามแผนแม่บท
ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559) มีกิจกรรม 8 กิจกรรม ภายใต้ 3 กรอบ คือ กรอบ
การเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช และกิจกรรม
ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศึกษา
ศักยภาพพืชอาหารและพืชสมุนไพร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูลพรรณไม้ตลอดจนภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช และกรอบการสร้าง
จิตส านึก กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ด าเนินกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                      
ซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ด าเนินงานด้านอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกระบวนการสร้างจิตส านึกให้แก่นักศึกษา  ครูเครือข่ายงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิด
จิตส านึกต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และให้มีความเข้าใจในกระบวนการของ
กิจกรรมต่างๆ ทั้งการท าป้ายชื่อพรรณไม้ การท าฐานข้อมูลพรรณไม้ การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเ ลี้ยง
เนื้อเยื่อ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยด าเนินการศึกษาพรรณไม้ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   
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สารบัญ 

 หน้า 

ค าน า 2 
สารบัญ 3 
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วย   4 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการท าขนมไทย   8 
โครงการผลิตสื่อและเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 12 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียน 15 
โครงการอบรมครูเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    19 
โครงการอบรมครูเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    23 
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 27 
โครงการจัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” 31 
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โครงการหลัก  โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม ้
โครงการย่อย  โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วย   
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

2. เพ่ือปลูกรักษาและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยในมหาวิทยาลัย  
3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องกล้วยในมหาวิทยาลัย  
4.  เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และบริโภคเพ่ือสุขภาพ 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. พันธุ์กล้วยที่ปลูกจ านวน 20 ชนิด จ านวน 62 ต้น   
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

2. มีแหล่งเรียนรู้เรื่องกล้วยในมหาวิทยาลัย  
  
วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2559 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 าเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วย   
3. ท าเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง 
4. จัดเตรียมสถานที่ในการด าเนินการ  
5. ด าเนินการ และสรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  – วันที ่31 มกราคม พ.ศ. 2559  
 
สถานที่ด าเนินการ 
 บริเวณมหาวิทยาลัยราภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   
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ผลการด าเนินโครงการ 
1. ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2. ให้ความรู้เรื่องการปลูก และการดูแลรักษากล้วยแก่นักศึกษา 
3. พันธุ์กล้วยที่ปลูกจ านวน 20 ชนิด จ านวน 62 ต้น ได้แก่ กล้วยงาช้าง 1 ต้น กล้วยนาค 1 ต้น 

กล้วยเทพนม 1 ต้น กล้วยเทพรส 1 ต้น กล้วยนางพญา 1 ต้น กล้วยตีบด า 1 ต้น กล้วยนมสวรรค์ 1 ต้น 
กล้วยหิน 1 ต้น กล้วยนมหมี 1 ต้น กล้วยแดง 1 ต้น กล้วยตานี 5 ต้น กล้วยหักมุก 2 ต้น กล้วยน้ าไท 5 ต้น
กล้วยหอม 5 ต้น กล้วยไข่ 5 ต้น กล้วยเล็บมือนาง 5 ต้น กล้วยน้ าว้ามะลิอ่อง 2 ต้น กล้วยส้ม 2 ต้น        
กล้วยน้ าว้า 20 ต้น กล้วยน้ าว้าด า 1 ต้น 

4. มีแหล่งเรียนรู้เรื่องกล้วยให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ 
 

สรุปงบประมาณด าเนินงาน 
  

รายการ งบประมาณ (บาท) 
ค่าพันธุ์กล้วยไม้  3,250 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ดินปลูก ปุ๋ยคอก) 3,600 
ป้ายให้ความรู้ 2,160 

รวมทั้งสิ้น 9,010 
           หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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ภาพกิจกรรม 
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8 
 

 
โครงการหลัก  โครงการศึกษาพืชอาหารและพืชสมุนไพรในท้องถิ่น เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ 
                  ประโยชน์ 
โครงการย่อย  โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการด้านการอนุรักษ์และสบืสานภูมปิัญญาการท าขนมไทย 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาขนมไทย ตามกรอบงานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร 

2. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการประกอบอาหาร ด้านขนมไทยให้กับบุคคลที่สนใจ 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน  
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         1. ได้รู้จักวิธีการท าขนมไทย    

2. ได้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาขนมไทย 
 
วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2559 
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 าเสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการท าขนมไทย 
3. ท าเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง 
4. จัดเตรียมสถานที่ในการด าเนินการ  
5. ด าเนินการ และสรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
  วันเสาร์ ที ่27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
 
สถานที่ด าเนินการ 
 อาคารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
จังหวัดปทุมธานี   
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ผลการด าเนินโครงการ 
 1. ผลการประเมินข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมอบรม 
     จากการประเมินผลการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และสืบสาน                
ภูมิปัญญาการท าขนมไทย โดยมีผู้เข้าอบรม จ านวน 20 คน ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้าร่วมอบรมมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 
    1.1 เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 2 10 
หญิง 18 90 
รวม 20 100 

 
      1.2 อายุ 

อายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
20-30 3 15 
30-40 11 55 
40-50 4 20 

50 ขึ้นไป 2 10 
รวม 20 100 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 2. ความพึงพอใจของโครงการ 

ความพึงพอใจในแต่ละด้านและภาพรวม จ านวนผู้เข้าอบรมที่มีความ    
พึงพอใจผ่านเกณฑ์ (คน) 

ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 20 100 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/วิทยากร 20 100 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 20 100 
4. ด้านคุณภาพการบริการ 20 100 
5. ภาพรวมของโครงการ 20 100 

3. ขอ้เสนอแนะ 
    - 

สรุปงบประมาณด าเนินงาน 
  

รายการ งบประมาณ (บาท) 
ค่าป้ายไวนิลเผยแพร่ความรู้  540 
ค่าเอกสารเผยแพร่ความรู้  1,000 

รวมทั้งสิ้น 1,540 
           หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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ภาพกิจกรรม 
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โครงการหลัก  โครงการผลิตสื่อและเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช     
โครงการย่อย   - 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานก าเนิดมหาวิทยาลัย  

2.  เพ่ือร่วมกิจกรรมงานครบรอบ 84 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เกี่ยวกับวังคันธวาส สวนดอกไม้หอม 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ความรู้ จ านวน 1,000 เล่ม 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. ได้เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิ
รินธร องค์ประทานก าเนิดมหาวิทยาลัย 

2.  ใช้เป็นของที่ระลึกในงานครบรอบ 84 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2559 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ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 าเสนอโครงการผลิตสื่อและเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช     
3. ท าเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง 
4. จัดเตรียมสถานที่ในการด าเนินการ  
5. ด าเนินการ และสรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
         วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 
สถานที่ด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ผลการด าเนินโครงการ 
 1. ได้เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์
ประทานก าเนิดมหาวิทยาลัย 

2. จัดพิมพ์หนังสือวังคันธวาส สวนดอกไม้หอม จ านวน 1,000 เล่ม  
3. ใช้เป็นของที่ระลึกในงานครบรอบ 84 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 
4. ได้เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เกี่ยวกับวังคันธวาส สวนดอกไม้หอม 
 

สรุปงบประมาณด าเนินงาน 
  

รายการ งบประมาณ (บาท) 
ค่าพิมพ์หนังสือ จ านวน 1,000 เล่ม 312,440   
  

รวมทั้งสิ้น 312,440   
           หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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ภาพกิจกรรม 
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โครงการหลัก  โครงการพัฒนาและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืช 
โครงการย่อย   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

2. เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ และการปลูก การดูแลรักษาทุเรียน 
  3. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียน  
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 150 คน  
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         1. ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

2. ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ และการปลูก การดูแลรักษาทุเรียน 
 
วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2559 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ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 าเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียน 
3. ท าเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง 
4. จัดเตรียมสถานที่ในการด าเนินการ  
5. ด าเนินการ และสรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
  วันเสาร์ ที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 
สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริเวณอาคารอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ผลการด าเนินโครงการ 
 1. ผลการประเมินข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมอบรม 
    จากการประเมินผลการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียน โดยมีผู้เข้าอบรม จ านวน 150 คน 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมอบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
    1.1 เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 64 42.66 
หญิง 86 57.33 
รวม 150 100 

 
      1.2 อายุ 

อายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
20-30 35 23.33 
30-40 50 33.33 
40-50 40 26.66 

50 ขึ้นไป 25 16.66 
รวม 150 100 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 2. ความพึงพอใจของโครงการ 

ความพึงพอใจในแต่ละด้านและภาพรวม จ านวนผู้เข้าอบรมที่มีความ    
พึงพอใจผ่านเกณฑ์ (คน) 

ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 150 100 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/วิทยากร 150 100 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 150 100 
4. ด้านคุณภาพการบริการ 150 100 
5. ภาพรวมของโครงการ 150 100 

3. ขอ้เสนอแนะ 
    - 

สรุปงบประมาณด าเนินงาน 
  

รายการ งบประมาณ (บาท) 
ค่าป้ายไวนิลเผยแพร่ความรู้ 1,980 
ค่าเอกสารเผยแพร่ความรู้  750 

รวมทั้งสิ้น 2,730 
           หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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ภาพกิจกรรม 
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โครงการหลัก  โครงการพัฒนาและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืช 
โครงการย่อย   โครงการอบรมครูเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

2. เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับบุคลากรทางศึกษา  
3. เพ่ือให้มีงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเกิดขึ้นในโรงเรียนต่างๆ   
4. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. ครูในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน  
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         1. ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

2. มีงานสวนพฤกษศาสตร์เกิดขึ้นตามโรงเรียนต่างๆ 
 
วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2559 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4. ขั้นเตรียมการ 
5. ขั้นด าเนินการ 
6. ขั้นประเมินผล 

            

 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินการ 
2. น าเสนอโครงการอบรมครูเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    
3. ท าเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง 
4. จัดเตรียมสถานที่ในการด าเนินการ  
5. ด าเนินการ และสรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
  วันเสาร์ ที ่25 มิถุนายน พ.ศ. 2559  
 
สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
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ผลการด าเนินโครงการ 
 1. ผลการประเมินข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมอบรม 
    จากการประเมินผลการอบรมโครงการอบรมครูเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีผู้เข้า
อบรม จ านวน 40 คน ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมอบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
    1.1 เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 15 37.5 
หญิง 25 62.5 
รวม 40 100 

 
      1.2 อายุ 

อายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
20-30 8 20 
30-40 10 25 
40-50 13 32.5 

50 ขึ้นไป 9 22.5 
รวม 40 100 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 2. ความพึงพอใจของโครงการ 

ความพึงพอใจในแต่ละด้านและภาพรวม จ านวนผู้เข้าอบรมที่มีความ    
พึงพอใจผ่านเกณฑ์ (คน) 

ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 40 100 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/วิทยากร 40 100 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 40 100 
4. ด้านคุณภาพการบริการ 40 100 
5. ภาพรวมของโครงการ 40 100 

3. ขอ้เสนอแนะ 
    - 

สรุปงบประมาณด าเนินงาน 
  

รายการ งบประมาณ (บาท) 
ค่าเอกสารเผยแพร่ควมรู้  
(งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

2,250 

ค่าตอบแทนวิทยากร 2,400 
รวมทั้งสิ้น 4,650 

           หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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ภาพกิจกรรม 
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โครงการหลัก  โครงการพัฒนาและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืช 
โครงการย่อย   โครงการอบรมครูเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

2. เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับบุคลากรทางศึกษา  
3. เพ่ือให้มีงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเกิดขึ้นในโรงเรียน  
4. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. ครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         1. ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

2. มีงานสวนพฤกษศาสตร์เกิดขึ้นในโรงเรียน 
 
วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2559 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ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. จัดเตรียมสถานที่ในการด าเนินการ  
5. ด าเนินการ และสรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
  วันจันทร์ ที ่15 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
 
สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
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ผลการด าเนินโครงการ 
 1. ผลการประเมินข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมอบรม 
    จากการประเมินผลการอบรมโครงการอบรมครูเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีผู้เข้า
อบรม จ านวน 50 คน ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมอบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
    1.1 เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 20 40 
หญิง 30 60 
รวม 50 100 

 
      1.2 อายุ 

อายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
20-30 10 20 
30-40 15 30 
40-50 13 26 

50 ขึ้นไป 12 24 
รวม 50 100 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 2. ความพึงพอใจของโครงการ 

ความพึงพอใจในแต่ละด้านและภาพรวม จ านวนผู้เข้าอบรมที่มีความ    
พึงพอใจผ่านเกณฑ์ (คน) 

ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 50 100 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/วิทยากร 50 100 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 50 100 
4. ด้านคุณภาพการบริการ 50 100 
5. ภาพรวมของโครงการ 50 100 

3. ขอ้เสนอแนะ 
    - 

สรุปงบประมาณด าเนินงาน 
  

รายการ งบประมาณ (บาท) 
ค่าเอกสารเผยแพร่ควมรู้  
(งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

- 

ค่าตอบแทนวิทยากร - 
รวมทั้งสิ้น - 

           หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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ภาพกิจกรรม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
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โครงการหลัก  โครงการพัฒนาและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืช 
โครงการย่อย   โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

2. เพ่ือตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
3. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 70 คน 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         1. ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

2. มีงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นเกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2559 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ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 าเสนอโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
3. ท าเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง 
4. จัดเตรียมสถานที่ในการด าเนินการ  
5. ด าเนินการ และสรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
  วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 – วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559 
 
สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางกระบือ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
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ผลการด าเนินโครงการ 
 1. ผลการประเมินข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมอบรม 
    จากการประเมินผลการอบรมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น
โดยมีผู้เข้าอบรม จ านวน 70 คน ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมอบรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
    1.1 เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 28 40 
หญิง 42 60 
รวม 70 100 

 
      1.2 อายุ 

อายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
20-30 14 20 
30-40 21 30 
40-50 28 40 

50 ขึ้นไป 7 10 
รวม 70 100 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 2. ความพึงพอใจของโครงการ 

ความพึงพอใจในแต่ละด้านและภาพรวม จ านวนผู้เข้าอบรมที่มีความ    
พึงพอใจผ่านเกณฑ์ (คน) 

ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 70 100 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/วิทยากร 70 100 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 70 100 
4. ด้านคุณภาพการบริการ 70 100 
5. ภาพรวมของโครงการ 70 100 

3. ขอ้เสนอแนะ 
    - 

สรุปงบประมาณด าเนินงาน 
  

รายการ งบประมาณ (บาท) 
ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 70 คน X 150 บาท X 2 วัน 21,000 
ค่าอาหารว่าง จ านวน 70 คน X 25 บาท X 2 มื้อ X 2 วัน 7,000 
  

รวมทั้งสิ้น 28,000 
           
 หมายเหตุ  ใช้งบประมาณของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 
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ภาพกิจกรรม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



30 
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โครงการหลัก  โครงการจัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” 
โครงการย่อย     - 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

2. เพ่ือน าเสนอผลงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3. เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรไทย และเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของทรัพยากรในท้องถิ่น 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. บูธแสดงนิทรรศการ ขนาด 4X6 เมตร จ านวน 1 บูธ  
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2.  ได้น าเสนอผลงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  
วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2559 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ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 าเสนอโครงการจัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” 
3. ท าเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง 
4. จัดเตรียมสถานที่ในการด าเนินการ  
5. ด าเนินการ และสรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่ 23 -29 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 
สถานที่ด าเนินการ 
 บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
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ผลการด าเนินโครงการ 
 1. วันที่ ๒๓-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ด าเนินการจัดนิทรรศการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 2. จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เช่น กล้วย กล้วยไม้ และพืช
สมุนไพร 
 3. ให้ความรู้วิธีการท าน้ าดื่มจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เช่น ชาใบหม่อน ชาขลู่ เป็นต้น 
 4. ให้ความรู้วิธีการท าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น แชมพูสมุนไพรอัญชัน สบู่เหลวขม้ิน เป็นต้น 
 5. มีการแจกกล้าไม้  
 6. เชิญชมอุตสาหกรรมเซรามิกส์ 
 
สรุปงบประมาณด าเนินงาน 
  

รายการ งบประมาณ (บาท) 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าเดินทางไปราชการ 98,024 
  

รวมทั้งสิ้น 98,024 
           หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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ภาพกิจกรรม 
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