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แนวทางและโครงการดาํเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีงบประมาณ 2562 โดยกําหนดแนวทาง
และโครงการดําเนินงานให้สอดคล้องกับการดําเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กรอบดําเนินงาน 3 กรอบ
ของกรอบโครงการ อพ.สธ. ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง กันยายน พ.ศ. 2564) 
ดังน้ี 
 
๑. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร  
 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการด้านปกปัก
ทรัพยากรของประเทศ จึงต้องมีการเรียนรู้ทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติด้ังเดิมที่ปกปักรักษาไว้ โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีกิจกรรมที่ดําเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ 1.1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร  
กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และกิจกรรมที่ 1.3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
 

๑.๑ กิจกรรมปกปักทรัพยากร 

กิจกรรมน้ีจัดอยู่ในกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดําเนินงานด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการด้านปกปักทรัพยากรของประเทศ  ทางโครงการ 
อพ.สธ.-มรภ.พระนคร ได้ดําเนินโครงการในกิจกรรมน้ีจํานวน ๑ โครงการ ดังน้ี 

 

1.1.1 โครงการปกปักทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี 
 

๑) กิจกรรมปกปักทรัพยากรพืชในพ้ืนที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

 
   ๒) กิจกรรมปกปักทรัพยากรจุลินทรีย์ในพ้ืนที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์  
จ.ลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

๑.๒ กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

   กิจกรรมน้ีจัดอยู่ในกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดําเนินงานด้านการสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรของประเทศ  ทางโครงการ อพ.สธ.-มรภ.พระนคร ได้
ดําเนินโครงการในกิจกรรมน้ีจํานวน 2 โครงการ ดังน้ี ดังน้ี 
 

 ๑ .๒ .๑  โครงการสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรภายใต้รัศมีอย่างน้อย  50 กิ โลเมตร  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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๑) กิจกรรมสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรพืชท้องถิ่น ตําบลเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี 
 

   2) กิจกรรมสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม
อาหาร ตําบลเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี 

  
 ๑.๒.๒ โครงการสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตรของวิทยาลัยชัย

บาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

๑) กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่โดยรอบของวิทยาลัยชัยบาดาล
พิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
๒) กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมกล้วยในพ้ืนทีโ่ดยรอบบริเวณวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

   3) กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมในพ้ืนที่โดยรอบวิทยาลัย
ชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

 
4) กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรพืชสมุนไพรในพ้ืนที่โดยรอบวิทยาลัยชัยบาดาล

พิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
 

 ๑.๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรพัยากร 

        กิจกรรมน้ีจัดอยู่ในกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร เพ่ือนําทรัพยากรท่ีมีค่าใกล้สูญพันธ์ุ หรือ
ต้องการเพ่ิมปริมาณเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ จากพ้ืนที่ในกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ทําการคัดเลือกมาเพื่อ
ดําเนินงานเป็นกิจกรรมต่อเน่ือง โดยการนําพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพต่าง ๆ ไปเพาะพันธ์ุ ปลูก เลี้ยง และ
ขยายพันธ์ุเพ่ิมในพ้ืนที่ที่ปลอดภัย ทางโครงการ อพ.สธ.-มรภ.พระนคร ได้ดําเนินโครงการในกิจกรรมน้ีจํานวน 
1 โครงการ ดังน้ี  
 

 ๑.๓.๑  โครงการปลูกรักษาทรัพยากร 
 
        ๑) กิจกรรมศึกษาพันธุกรรมทรัพยากรพืชประจําถิ่นหน่อกะลา ของตําบลเกาะเกร็ด  
จ.นนทบุรี   
         2) กิจกรรมเก็บรักษาพันธุกรรมทรัพยากรพืชประจําถิ่นหน่อกะลา ของตําบลเกาะเกร็ด 
จ.นนทบุรี   
 
๒. กรอบการใช้ประโยชน์ (เริ่มในปีงบประมาณ ๒๕๖๓) 
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๓. กรอบการสร้างจิตสาํนึก  
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ 

ใน อพ.สธ. ทั้งในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
เอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อกัน   รวมท้ังพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ให้เป็นเอกภาพ สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวพระราชดําริ  โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานดังน้ี 

 

๓.๑  กิจกรรมพิเศษสนับสนนุการอนรุักษ์ทรัพยากรตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
      กิจกรรมพิเศษน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมสนับสนุน
งานของ อพ.สธ. ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือดําเนินงานที่เก่ียวข้องและสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ. ทางโครงการ อพ.สธ.-มรภ.พระนคร 
 ได้ดําเนินโครงการในกิจกรรมน้ีจํานวน ๒ โครงการ ดังน้ี 
 

๓.๑.๑ โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
  ในงานสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

  
 3.1.2 โครงการจัดทําเว็บไซด์ ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเผยแพร่ความรู้  
  (อพ.สธ.-มรภ.พระนคร) 
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แผนโครงการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดําริ โดย มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร  

(อพ.สธ.-มรภ.พระนคร) 
 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
๑. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
      ๑.๑ กิจกรรมปกปักทรพัยากร 
           1.1.1 โครงการปกปักทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัย
บาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุร ี
              ๑) กิจกรรมปกปักทรัพยากรพืชในพ้ืนที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัย
บาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
      ๒)  กิจกรรมปกปักทรัพยากรพืชจุลินทรีย์ในพ้ืนที่ป่าเขาพลวง 
วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
        ๑.๒ กิจกรรมสํารวจเกบ็รวบรวมทรพัยากร 
                ๑.๒.๑ โครงการสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรภายใต้รัศมีอย่างน้อย 
50 กิโลเมตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
                      ๑) กิจกรรมสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรพืชท้องถิ่น ตําบล
เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี 
                       2) กิจกรรมสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาด้านวัฒนธรรมอาหาร ตําบลเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี 
                  ๑.๒.๒ โครงการสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรภายใต้รัศมีอย่างน้อย 
50 กิโลเมตรของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
                        ๑) กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่โดยรอบ
ของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 
                         ๒) กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมกล้วยในพ้ืนที่โดยรอบบริเวณ
วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
            3) กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ในพ้ืนที่โดยรอบวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
                         4) กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรพืชสมุนไพรในพ้ืนที่
โดยรอบวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
        ๑.๓ กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร 
                 ๑.๓.๑  โครงการปลูกรักษาทรัพยากร    
                       ๑) กิจกรรมศึกษาพันธุกรรมทรัพยากรพืชประจําถิ่นหน่อ
กะลา ของตําบลเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี                          

 
 
 
 
 

500,000 บาท 
 

500,000 บาท 
 
 
 
 
 

4๗๒,000 บาท 
 

๖๐๕,000  บาท 
 
 
 
 

๗๒๐,000 บาท 
 

2๘0,000  บาท 
 

300,000 บาท 
 

๑๙๔,๔00 บาท 
 
 
 
 

2๕0,000 บาท 
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กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

                       2) เก็บรักษาพันธุกรรมทรัพยากรพืชประจําถิ่นหน่อกะลา 
ของตําบลเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี   
 

2๕0,000 บาท 

๒. กรอบการใช้ประโยชน ์(เริ่มในปีงบประมาณ ๒๕๖๓)
 

- 

๓. กรอบการสร้างจิตสาํนึก 
      ๓.๑  กิจกรรมพิเศษสนับสนนุการอนุรักษ์ทรพัยากรตามกรอบแผน
แม่บทของ อพ.สธ. 
          ๓.๑.๑ โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนอง
พระราชดําริ อพ.สธ. ในงานสํารวจและจัดทาํฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 3.1.2 โครงการจัดทําเว็บไซด์ ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเผยแพร่
ความรู้  (อพ.สธ.-มรภ.พระนคร)                 

 
 
 
 

๑๖๗,000  บาท 
 

50,000 บาท 

รวมงบประมาณ 4,288,400 
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รายละเอียดโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

สนองพระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร (อพ.สธ.-มรภ.พระนคร) 
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๑.  กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
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แบบเขียนโครงการ/กิจกรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
1. โครงการ   โครงการปกปักทรัพยากรในพ้ืนท่ีป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี 
    กิจกรรม   ปกปักทรัพยากรพืชในพ้ืนท่ีป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

โครงการ/กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ (ระบุหน่วยงาน)  ได้แก่  
1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และ  
2. องค์การบริหารส่วนตําบลชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
 

    ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม  1. ผศ.ดร.ธนภูมิ ศิริงาม  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   081-848-6527 
   2. ผศ.ดร.โองการ วณิชาชีวะ  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   086-368-1755 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 - 2574 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3. ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   
 1. การผลิตบัณฑิต 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 วิชาการก้าวไกล 
            เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีคุณภาพ    

 กลยุทธ์ 1 พัฒนา กํากับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร และคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ 2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
 กลยุทธ์ 3 สร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือตอบสนองชุมชนและสังคมในศตวรรษท่ี 21 
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 2. การวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 วิจัยดีเด่น 

           เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นท่ียอมรับ 
 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
 กลยุทธ์ 2 สร้างบุคลากรทางการวิจัย ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองชุมชนท้องถ่ินและ

สังคมอย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ 3 บูรณาการงานวจิัยกับการเรียนการสอน บริการวิชาการ ทํานุบํารุง สบืสานต่อยอดเพ่ิม

มูลค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
 3. การบริการวิชาการแก่สังคม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งเน้นบริการวิชาการ           
           เป้าประสงค์ :  บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือการบริการวิชาการใน
การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ชุมชนท้องถ่ินและสังคม 

  กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายและองค์ความรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
  กลยุทธ์ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพ้ืนท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ 

 4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

           เป้าประสงค์ : ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม บูรณการการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 

 กลยุทธ์ 1 ธํารงรักษา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 3 สร้างสรรค์ต่อยอด และเพ่ิมมูลค่าภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 5. การบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 คุณธรรมนําพระนคร 

            เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นองค์กรท่ีมี
คุณภาพ 

 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการเรยีนรู้ 
 กลยุทธ์ 3 พัฒนาศักยภาพ และยกระดับสวัสดิการของบุคลากร 
 กลยุทธ์ 4 บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 5 การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 

5. หลักการและเหตุผล   
 วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ เป็นพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีตําบลชัยบาดาล 
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีพ้ืนท่ีดินประมาณ 300 ไร่ ลักษณะพ้ืนท่ีเป็นรูปเกือกม้าล้อมรอบแนวเชิงเขาพลวง 
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ต้ังแต่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปจรดสิ้นสุดท่ีแนวตะวันตก ส่วนทางด้านทิศใต้เป็นภูเขาชื่อว่า “เขาพลวง” โดย
พ้ืนท่ีขอบด้านในเขาพลวงเป็นป่าอนุรักษ์ ในขณะท่ีส่วนขอบพื้นท่ีด้านนอกเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดยรอบ ผลิตผล
ทางการเกษตรท่ีสําคัญ ได้แก่ อ้อย ข้าวนาปี ข้าวโพด ส่วนการทํา ปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่ สุกร โคเนื้อ และโคนม  
 จากสภาพพื้นท่ีและการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีบริเวณวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ พบว่า พ้ืนท่ีมีศักยภาพและ
ความพร้อมในด้านทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตรกรรม และศูนย์ประสานงานของชุมชน อย่างไรก็ตามพื้นท่ี
วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีการรายงานเกี่ยวกับ
ข้อมูลความหลากหลายของพรรณไม้ท่ีอยู่บริเวณเขาพลวงยังมีไม่มากนัก ดังนั้นการสํารวจและรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับความหลากหลายของพรรณไม้ภายในพ้ืนท่ีจึงมีความสําคัญอย่างย่ิง ท้ังนี้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและย่ังยืน  
 การสํารวจ ทํารหัสประจําต้นไม้ ทํารหัสพิกัดพ้ืนท่ีป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงมีความจําเป็นต่อการทราบถึงชนิด จํานวน และพ้ืนท่ีการเจริญเติบโตของพรรณไม้ 
ซ่ึงมีความจําเป็นในการนําข้อมูลท่ีได้มาเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้จากการสํารวจให้แก่ประชาชนภายในชุมชน
ทราบ เพ่ือกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน เพ่ือจะได้ช่วยกันดูแลรักษาและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์พรรณไม้ท่ีมีให้คงอยู่แบบย่ังยืน และเพ่ือเป็นการร่วมสนองโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสืบสานจากพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ซ่ึงทรงเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในประเทศไทย และวัตถุประสงค์ของการก่อต้ัง
วิทยาลัยฯ คือ เพ่ือเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ เป็นศูนย์วิจัย และการบริการด้านวิชาการ 
 โครงการวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะดําเนินงานในการร่วมสํารวจพรรณไม้เพ่ือการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน โดยเร่ิมต้นในพ้ืนท่ีโดยรอบวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัดลพบุรี โดยเน้นการสํารวจ ทํา
รหัสประจําต้นไม้ ทํารหัสพิกัดพ้ืนท่ีป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
และจัดทําข้อมูลเพ่ือเผยแพร่แก่ชุมชนในรูปแบบการบริการวิชาการ ซ่ึงจะทําให้ผู้เข้ารับการบริการวิชาการ ได้แก่ 
ผู้วิจัย นักศึกษา และชุมชน ได้รับข้อมูลและสามารถนําข้อมูลไปพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์สูงสุดต่อไปได้    
 

6. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือร่วมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือสํารวจสํารวจ ทํารหัสประจําต้นไม้ และทํารหัสพิกัดพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีโดยรอบวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัด

ลพบุรี 
3. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนผ่านการบริการวิชาการ 

7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงชนิด จํานวน และพื้นท่ีเจริญเติบโตของพรรณไม้ ในพ้ืนท่ีโดยรอบวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัด

ลพบุรี 
2. ผู้วิจัย นักศึกษา และชุมชน สามารถบูรณาการองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านการบริการ

วิชาการ เพ่ือมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  
3. ได้เอกสารเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้ในพ้ืนท่ีโดยรอบวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ และการใช้ประโยชน์จาก

พรรณไม้อย่างย่ังยืน 
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8. วิธีการและตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
วิธีการวัด 
       แบบสอบถาม   แบบสังเกต      แบบสัมภาษณ์       อ่ืนๆ เอกสารเผยแพร่  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
  1. จํานวนตัวอย่างต้นไม้ท่ีสํารวจ รหัสต้นไม้ และรหัส

พิกัด อย่างน้อย 50 ตัวอย่าง 
  2. จํานวนเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ของพรรณไม้ 

อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  3. จํานวนชุมชนท่ีเข้ารับการบริการวิชาการ อย่างน้อย 

1 ชุมชน 

1. ผู้เข้ารับบริการวิชาการมีความรู้ความเข้าใจ อย่างน้อย
ร้อยละ 70 

2. ผู้เข้ารับบริการวิชาการสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้ อย่างน้อยร้อยละ 70 

 3. ผู้เข้ารับบริการวิชาการมีความพึงพอใจ ท่ีระดับ ≥ 3.51 

9. สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
  ภายในมหาวิทยาลัย       พ้ืนท่ีบริการโดยรอบมหาวิทยาลัย (ระบุ)................................. 

 วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์     อ่ืนๆ (ระบุ)......................................... 

10. แผนระยะเวลาการปฏิบัติงาน งบประมาณรวม  500,000 บาท  และวิธีขั้นตอนการดําเนินงาน                                                              

 ไตรมาส 1  ....200,000......  บาท   ไตรมาส 2 ……200,000…... บาท   
 ไตรมาส 3 ......100,000....... บาท   ไตรมาส 4 ……..................... บาท 

 

วิธีการ /  
ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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.  สํารวจพรรณไม้ และทํารหัส
ประจําต้นไม้ และรหัสพิกัด
พ้ืนท่ีป่าเขาพลวง วิทยาลัย
ชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี 

    

2.  จัดทําเอกสารเผยแพร่องค์
ความรู้ 

    

3. เผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน
ผ่านการบริการวิชาการ 

    

 

11. แหล่งงบประมาณ  
       เงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)        เงินโครงการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.)  
    เงินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.)       เงินกองทุนกีฬา/กิจกรรม    อ่ืนๆ (ระบุ)  
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12. รวมงบประมาณหมวดรายจ่าย  

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) อธิบายรายละเอียด* 

1. งบบุคลากร 180,000 
1. ค่าจา้งผู้ช่วยวิจัย วุฒิปริญญาตรี   
(รวมค่าประกันตนตามาตรา 40 จํานวน 432 บาท/เดือน) 
(จํานวน 2 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน) 

2. งบดําเนินงาน 320,000
   2.1 หมวดค่าตอบแทน* - - 
   2.2 หมวดค่าใช้สอย* 50,000 1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
 30,000 2. ค่าเช่าเหมารถและค่าเชื้อเพลิง  

 150,000 
3. ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่และเล่มรายงานวิจัย 
เล่มละ 150 จํานวน 100 เล่ม 

   2.3 ค่าวัสดุ* 40,000 1. ค่าสารเคมี
 20,000 2. ค่าอุปกรณ์สํานักงาน

 30,000 
3. ค่าอุปกรณ์ในการสํารวจพรรณไม้ และทํารหัสประจําต้นไม้ 
และรหัสพิกัดพ้ืนท่ี 

   2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค - - 
3. งบลงทุน - - 
   3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์* - - 
   3.2 หมวดค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง* - - 
4. งบเงินอุดหนุน - - 
5. งบรายจ่ายอื่น - - 

รวมทั้งสิ้น 500,000 - 

* ท้ังนี้ให้เป็นไปตาม 1. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
             2. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน   

                            ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   
                         3. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และแนบเอกสารแสดงรายการครุภัณฑ์  
(แบบฟอร์ม คร.1, คร.2  และคร.3) 
 

13. ส่งรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมมาพร้อมกับเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เม่ือปิดโครงการ/
กิจกรรม (ตามแบบฟอรม์ของกองนโยบายและแผน) 
       
     
                                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภูมิ ศิริงาม) 

                           ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก  
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แบบเขียนโครงการ/กิจกรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

1. โครงการ โครงการปกปักทรัพยากรในพ้ืนท่ีป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี 
   กิจกรรม  ปกปักทรัพยากรจุลินทรีย์ในพ้ืนที่ป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
   โครงการ/กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ (ระบุหน่วยงาน)  ได้แก่  

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
2. องค์การบริหารส่วนตําบลชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

    
ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม  1. นายจักรพงษ์  หร่ังเจริญ  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   090-924-5553 

    2. นางสาววชิราภรณ์ ฟูนัน   หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   083-008-9985 
      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี นิลสุวรรณ        หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   097-212-5618 
      4. นายนราศักด์ิ บุญมี   หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   080-113-4043 
      5. นายกิตติพงษ์ แก้วประเสริฐ              หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   086-996-7285 
      6. นางกังสดาล  สมวงษ์อินทร์               หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   089-173-3011 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 - 2574 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3. ความสอดคล้องกับพันธกิจและยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย   
 1. การผลิตบัณฑิต 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 วิชาการก้าวไกล 
            เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีคุณภาพ    

 กลยุทธ์ 1 พัฒนา กํากับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร และคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ 2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
 กลยุทธ์ 3 สร้างและพัฒนาคณุภาพบัณฑิตเพ่ือตอบสนองชุมชนและสังคมในศตวรรษท่ี 21 
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 2. การวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 วิจัยดีเด่น 

           เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นท่ียอมรับ 
 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
 กลยุทธ์ 2 สร้างบุคลากรทางการวิจัย ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองชุมชนท้องถ่ิน

และสังคม 
อย่างมีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ 3 บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน บริการวิชาการ ทํานุบํารุง สืบสานต่อยอด
เพ่ิมมูลค่า 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 3. การบริการวิชาการแก่สังคม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งเน้นบริการวิชาการ           
          เป้าประสงค์ : บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือการบริการวิชาการใน
การสร้าง 
             คุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ชุมชนท้องถ่ินและสังคม 

 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายและองค์ความรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
 กลยุทธ์ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพ้ืนท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ 

 4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

           เป้าประสงค์ : ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม บูรณการการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 

 กลยุทธ์ 1 ธํารงรักษา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 3 สร้างสรรค์ต่อยอด และเพ่ิมมูลค่าภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 5. การบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 คุณธรรมนําพระนคร 

            เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นองค์กรท่ีมี
คุณภาพ 

 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการเรยีนรู้ 
 กลยุทธ์ 3 พัฒนาศักยภาพ และยกระดับสวัสดิการของบุคลากร 
 กลยุทธ์ 4 บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 5 การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
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5. หลักการและเหตุผล   
 เขาพลวง ตําบลชัยบาดาล อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นพ้ืนท่ีป่าท่ีมีระบบนิเวศสมบูรณ์ท่ีสุดของชัยบาดาล 
ท่ีต้ังอยู่ติดทางทิศใต้กับวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซ่ึงพ้ืนท่ีเขาดังกล่าวมีความหลากหลายทาง
ธรรมชาติอยู่สูงท่ีจะเป็นพ้ืนท่ี นํามาศึกษา สํารวจ เก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย รวมไปถึงความหลากหลาย
ของจุลินทรีย์ เนื่องจาก จุลินทรีย์ เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีจํานวนชนิดมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน รวมไปถึงจุลินทรีย์มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ ในเชิงความหลากหลายของชนิดพันธ์ุ (Species diversity) ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic 
diversity) และความหลากหลายของแหล่งท่ีอยู่อาศัย (Ecological diversity) ซ่ึงปัจจุบันการศึกษาจุลิทรีย์น้อยมากเม่ือเทียบ
กับปริมาณที่คาดว่าจะมีท้ังหมดบนโลก อาจเนื่องจากจุลินทรีย์ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาประโยชน์
ของจุลินทรีย์ในหลากๆด้านเช่น ย่อยสลายหรือทําให้สารพิษเสื่อมสภาพ สร้างสารปฏิชีวนะยังย้ังการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
สาเหตุโรคในคน สัตว์ พืช การผลิตวัคซีน ทอกซอยด์และเซรุ่ม การผลิตสตีรอยด์เป็นสารเคมีท่ีมีความสําคัญต่อร่างกาย 
นําไปใช้เป็นยารักษาโรคต่างๆ การผลิตเคร่ืองด่ืม ประเภทแอลกอฮอล์ ผลิตอาหารและอาหารเสริม ลดปัญหาท่ีเกิดจากการทํา
การเกษตร ช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่างในสภาพแวดล้อม ซ่ึงจากบทบาทสําคัญของจุลิทรีย์ท่ีมีต่อชีวิตและความเป็นอยู่
ของมนุษย์ จึงมีความสําคัญอย่างย่ิงในการเก็บรวบรวมทรัพยากรจุลินทรีย์ของชาติไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการนํามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่มนุษยชาติต่อไป อีกท้ังยังเป็นการร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสืบสานจากพระราชปณิธานของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงทรงเห็นความสําคัญทรัพทยากรในประเทศไทย ในพ้ืนท่ีวิทยาลัยชัย
บาดาลพิพัฒน์ทางผู้วิจัยยังมองเห็นประโยชน์ของกิจกรรมสํารวจ ทํารหัสพิกัด และค่าพิกัดของจุลินทรีย์ในพ้ืนท่ีป่าเขาพลวง 
วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการพัฒนาพัฒนาศักยภาพอาจารย์ การสร้างและพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตเพ่ือตอบสนองชุมชนและสังคมในศตวรรษท่ี 21 โดยการนํานักศึกษาเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวในเชิง
วิชาการ และการใช้องค์ความรู้ในการศึกษาในครั้งนี้ท้ังย้ัง สร้างเครือข่ายและองค์ความรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม ต่อไป 
 
6. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือร่วมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือสํารวจทรัพยากรชีวภาพในกลุ่มจุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ในระบบนิเวศน์ในพ้ืนท่ีป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาล
พิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ.ลพบุรี 

3. เพ่ือทํารหัสพิกัด และค่าพิกัดของจุลินทรีย์ในพ้ืนท่ีป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี 
4. เพ่ือเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์ในพ้ืนท่ีป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี 
 

7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. สนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. ทราบความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพในกลุ่มจุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ในระบบนิเวศน์ในพ้ืนท่ีป่าเขา

พลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ.ลพบุรี 
3. ทราบถ่ินอาศัยของจุลินทรีย์ในพ้ืนท่ีป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี 
4. เป็นเก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์ของจุลินทรีย์ในพ้ืนท่ีป่าเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี  
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8. วิธีการและตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
วิธีการวัด 
      แบบสอบถาม   แบบสังเกต      แบบสัมภาษณ์         อ่ืนๆ รายงานการสํารวจ  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
  1. ทราบจํานวนชุมนุมชนของจุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ใน

ระบบนิเวศน์ท่ีรวบรวมได้ 
  2. ทราบชนิดของจุลิทรีย์ในพ้ืนท่ีป่าเขาพลวง วิทยาลัย

ชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี 
  3. จํานวนเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้แก่ชุมชน และ

ผู้สนใจ 1 ฉบับ 

1. ความหลากหลายของจุลิทรีย์ในพ้ืนท่ีป่าเขาพลวง 
วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี 

2. แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์ของชุมชนในพ้ืนท่ีป่าเขา
พลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จ.ลพบุรี 

  
 

 

9. สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
  ภายในมหาวิทยาลัย       พ้ืนท่ีบริการโดยรอบมหาวิทยาลัย (ระบุ)................................. 

 วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์     อ่ืนๆ (ระบุ)......................................... 

10. แผนระยะเวลาการปฏิบัติงานงบประมาณรวม  500,000 บาท  และวิธีขั้นตอนการดําเนินงาน                                                                
 ไตรมาส 1  ....200,000..............   บาท   ไตรมาส 2 ……200,000…...  บาท  
 ไตรมาส 3 .......50,000...............  บาท   ไตรมาส 4 ……50,000........  บาท 

 

11. แหล่งงบประมาณ  
       เงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)        เงินโครงการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.)  
    เงินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.)       เงินกองทุนกีฬา/กิจกรรม    อ่ืนๆ (ระบุ) 
.................. 

วิธีการ /  
ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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.  สํารวจความหลากหลายเบื้องต้นใน
บริเวณพ้ืนท่ีป่า 

    

2.  สํารวจจุลินทรีย์ และ ทํารหัสพิกัด 
และค่าพิกัดของจุลินทรีย์ในพ้ืนท่ีป่า
เขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ 
จ.ลพบุรี 

    

3.  ประเมินแนวทางการใช้ประโยชน์
จากจุลินทรีย์ 

    

4.  เก็บรักษาสายพันธ์ุจุลินทรีย์ของ
จุลินทรีย์ 

    

5.  จัดจําแนกสายพันธ์ุจุลินทรีย์     
6. จัดทําเอกสารเผยแพร่     
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12. รวมงบประมาณหมวดรายจ่าย  

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) อธิบายรายละเอียด* 

1. งบบุคลากร 180,000 ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย วุฒิปริญญาตรี  (รวมค่าประกันสุขภาพ) (จํานวน 
1 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน)  

2. งบดําเนินงาน 320,000 -
   2.1 หมวดค่าตอบแทน* - -
   2.2 หมวดค่าใช้สอย* 20,000 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
 50,000 ค่าเช่าเหมารถและค่าเชื้อเพลิง (ราคา 3,000 บาท X 18 วัน) 
 150,000 ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่ 150 จํานวน 100 เล่ม  
   2.3 ค่าวัสดุ* 50,000 ค่าอุปกรณ์เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิต เช่น ขวดเก็บตัวอย่าง ปากคีบ 

กระดาษเก็บตัวอย่าง กระดาษลายพิมพ์จุลินทรีย์ เคร่ืองมือขุด 
เจาะ ตัด เพ่ือเก็บตัวอย่าง อุปกรณ์เก็บรักษาตัวอย่าง เป็นต้น 

 50,000 ค่าอุปกรณ์และสารเคมี เช่น อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ จานอาหาร
เลี้ยงเชื้อ ชุดสกัดสารพันธุกรรม เป็นต้น 

   2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค - - 
3. งบลงทุน - - 
   3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์* - - 
   3.2 หมวดค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง* - - 
4. งบเงินอุดหนุน - - 
5. งบรายจ่ายอ่ืน - - 
รวมทั้งสิ้น 500,000 - 

* ท้ังนี้ให้เป็นไปตาม 1. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
             2. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   

                         3. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และแนบเอกสารแสดงรายการครุภัณฑ์ (แบบฟอร์ม คร.1, คร.2  
และคร.3) 
หมายเหตุ ขอถ่ัวเฉล่ียงบดําเนินงานในหมวดค่าใช้สอย กับค่าวัสดุได้ทุกรายการ 

13. ส่งรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมมาพร้อมกับเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เม่ือปิดโครงการ/
กิจกรรม (ตามแบบฟอร์มของกองนโยบายและแผน) 
 

            
  
                                                         (นายจักรพงษ์ หร่ังเจริญ) 

                                                                                                  ตําแหน่ง อาจารย์ 

                               (ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก )



18 
 

 
 
 
 

แบบเขียนโครงการ/กิจกรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
1. โครงการ   สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
   กิจกรรม    กิจกรรมสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรพืชท้องถ่ิน ตําบลเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี 
 โครงการ/กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ (ระบุหน่วยงาน) 
ได้แก่ 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
       2. องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม ผศ.ดร.โองการ วณิชาชีวะ  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ 0863681755                         

ผศ. พงศธร กล่อมสกุล 
             อาจารย์ จักรพงษ์  หร่ังเจริญ  

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 - 2574 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3. ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
1. การผลิตบัณฑิต 

 ยุทธศาสตร์ท่ี1วิชาการก้าวไกล 
  เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีคุณภาพ  

กลยุทธ์ 1 พัฒนา กํากับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร และคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
 กลยุทธ์ 3สร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือตอบสนองชุมชนและสังคมในศตวรรษท่ี 21 

2. การวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี2วิจัยดีเด่น 

  เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นท่ียอมรับ 
 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
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 กลยุทธ์ 2 สร้างบุคลากรทางการวิจัย ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองชุมชนท้องถ่ิน
และสังคมอย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ 3 บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน บริการวิชาการ ทํานุบํารุง สืบสานต่อยอด

เพ่ิมมูลค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3. การบริการวิชาการแก่สังคม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งเน้นบริการวิชาการ 
  เป้าประสงค์:บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม   
                             เพ่ือการบริการวิชาการในการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ชุมชนท้องถ่ินและสังคม 

 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายและองค์ความรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
 กลยุทธ์ 3พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพ้ืนท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ 

 4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

     เป้าประสงค์ : ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม บูรณการการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 

 กลยุทธ์ 1 ธํารงรักษา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 3 สร้างสรรค์ต่อยอด และเพ่ิมมูลค่าภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

5. การบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 คณุธรรมนําพระนคร 

   เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นองค์กรท่ีมี
คุณภาพ 

 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการเรยีนรู้ 
 กลยุทธ์ 3พัฒนาศักยภาพ และยกระดับสวัสดิการของบุคลากร 
 กลยุทธ์ 4บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 5การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 

5.หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยนับเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีสําคัญแห่งหนึ่งของโลก ประชาชนมากกว่าร้อยละ 50 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และกําลังพัฒนาไปสู่ลักษณะสังคมแบบเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมโอกาสแข่งขันกับตลาดต่างประเทศมากข้ึน 
จากเหตุนี้เกษตรกรจึงจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ และแนวความคิดใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาผลผลิตให้มีมาตรฐาน ดังนั้นการศึกษา
วิจัยเพ่ือยกระดับและพัฒนาพืชเกษตรโดยเฉพาะอย่างย่ิงพืชเกษตรท่ีสามารถส่งเสริมให้เป็นเศรษฐกิจจากท้องถ่ินต่าง ๆ ของ
ประเทศนับว่ามีความสําคัญอย่างย่ิง ประกอบกับปัจจุบันสภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ท้ัง
จากการทําลายแหล่งท่ีอยู่ตามธรรมชาติ รวมถึงสภาวะอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน (โองการ, 2556) 
ส่งผลให้พืชเกษตรท้องถ่ินหลายชนิดถูกทําลายและสูญหายในท่ีสุด ตัวอย่างเช่น ผักพ้ืนบ้าน และไม้ผลพ้ืนเมืองจากหลายพื้นท่ี
ของประเทศกําลังเผชิญกับภาวะดังกล่าว   พบว่าพืชเกษตรหลายชนิดลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วในระยะไม่กี่ปีท่ีผ่านมา 
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ตัวอย่างท่ีสําคัญเช่น ทุเรียนท้องถ่ินในจังหวัดนนทบุรี (โองการ, 2554) โดยเฉพาะทุเรียนสายพันธ์ุท้องถ่ินจากจังหวัดนนทบุรี 
ท่ีมีการสํารวจและบันทึกไว้กว่าร้อยสายพันธ์ุ แต่จากมหาอุทกภัยคร้ังใหญ่ในหลายครั้ง รวมท้ังการขยายของสังคมเมือง 
ปัจจุบันเหลือรอดไม่เกินร้อยละหนึ่งจากท่ีมีอยู่ท้ังหมด และสายพันธ์ุท่ีเหลือรอดส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธ์ุทุเรียนเชิงพาณิชย์ 
ได้แก่ หมอนทอง ก้านยาว ชะนี เป็นต้น จากบทเรียนดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่าทุกหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความ
สนใจ และทําการศึกษาวิจัยในทรัพยากรธรรมชาติท่ีคุณค่าเหล่านี้อย่างจริงจัง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ท่ีน่าเศร้าเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยเช่นนี้อีก (โองการ, 2554)  
 เกาะเกร็ด เป็นเกาะกลางนํ้าในแม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่าง และมีฐานะเป็นตําบลหน่ึงในท้องท่ีอําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี มีเนื้อท่ีประมาณ 4.2 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,625 ไร่ เกิดจากการขุดคลองลัดแม่น้ําเจ้าพระยาเม่ือปี พ.ศ. 2265 
ลักษณะภูมิประเทศของเกาะเกร็ด มีลักษณะเป็นพ้ืนท่ีราบตํ่าล้อมรอบด้วยแม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณพ้ืนท่ีริมน้ําเป็นท่ีลุ่ม
มากกว่าตอนกลาง พ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นท่ีราบน้ําท่วมถึง ทําให้พ้ืนท่ีท่ัวท้ังเกาะเป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการทํา
เกษตรกรรม ดังจะเห็นได้ว่ามีการทําสวนไม้ผลไม้ยืนต้นอยู่ท่ัวไป ผลไม้ท่ีนิยมปลูกได้แก่ กล้วย มะม่วง มะพร้าว ส้มโอ บริเวณ
ส่วนกลางของเกาะเกร็ดแต่เดิมเป็นพ้ืนท่ีปลูกข้าวเจ้า แต่ไม่มีการทํานามาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2525 เนื่องจากบริเวณกลางเกาะเป็นท่ี
ดอนสูงกว่าบริเวณริมเกาะ การดึงน้ําเข้าสู่พ้ืนท่ีนาต้องอาศัยเครื่องสูบน้ําอีกท้ังสภาพคูคลองภายในเกาะเกร็ดปัจจุบันต้ืนเขินไม่
มีการขุดลอกมาเป็นระยะเวลานาน การทํานาจึงไม่คุ้มกับการลงทุน ทําให้พ้ืนท่ีนาในอดีตกลายมาเป็นพ้ืนท่ีรกร้างเป็นผืนใหญ่
ติดต่อกัน ส่วนพ้ืนท่ีริมเกาะเป็นพ้ืนท่ีลุ่มจึงทําให้เกิดน้ําท่วมได้ง่าย เกาะเกร็ดจึงประสบปัญหาเร่ืองน้ําท่วมในช่วงฤดูน้ําหลาก
เป็นประจําทุกปี คือ ช่วงระหว่างเดือนกันยายน และเดือนพฤศจิกายน ประกอบกับพ้ืนท่ีมีลักษณะเป็นดินเหนียวอุ้มน้ําได้ดี ทํา
ให้การระบายน้ําค่อนข้างล่าช้าจึงเกิดน้ําท่วมขัง ดังนั้นการสํารวจ ทํารหัสประจําต้นไม้ ทํารหัสพิกัดพ้ืนท่ีเกาะเกร็ดครั้งนี้ จึงมี
ความจําเป็นต่อการทราบถึงชนิด จํานวน และพื้นท่ีการเจริญเติบโตของพรรณไม้ ซ่ึงมีความจําเป็นในการนําข้อมูลท่ีได้มา
เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้จากการสํารวจให้แก่ประชาชนภายในชุมชนทราบ เพ่ือกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักและเห็นคุณค่า
ของพรรณไม้ท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน เพ่ือจะได้ช่วยกันดูแลรักษาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์พรรณไม้ท่ีมีให้คงอยู่แบบ
ย่ังยืน และเพ่ือเป็นการร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสืบสานจากพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซ่ึงทรงเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในประเทศไทย  
 
6. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือร่วมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือสํารวจสํารวจ และทํารหัสพิกัดในพ้ืนท่ีตําบลเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี 
3. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนผ่านการบริการวิชาการ 

7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงชนิด จํานวน และพื้นท่ีเจริญเติบโตของพรรณไม้ ในพ้ืนท่ีโดยรอบตําบลเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี 
2. ผู้วิจัย นักศึกษา และชุมชน สามารถบูรณาการองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านการบริการ

วิชาการ เพ่ือมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  
3. ได้เอกสารเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้ในพ้ืนท่ีโดยรอบโดยรอบตําบลเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี  

          4.  เป็นการส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในด้านการวิจัยท้องถ่ิน 

8. วิธีการและตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
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วิธีการวัด 
 แบบสอบถาม   แบบสังเกต      แบบสัมภาษณ์   อ่ืนๆ (ระบุ) เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ 

 

9. สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

  1. จํานวนตัวอย่างต้นไม้ท่ีสํารวจ รหัสต้นไม้ และรหัส
พิกัด อย่างน้อย 50 ตัวอย่าง 

  2. จํานวนเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ของพรรณไม้ 
อย่างน้อย 1 ฉบับ 

  3. จํานวนชุมชนท่ีเข้ารับการบริการวิชาการ อย่างน้อย 
1 ชุมชน 

1. ผู้เข้ารับบริการวิชาการมีความรู้ความเข้าใจ อย่างน้อย
ร้อยละ 70 

2. ผู้เข้ารับบริการวิชาการสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้ อย่างน้อยร้อยละ 70 

 3. ผู้เข้ารับบริการวิชาการมีความพึงพอใจ ท่ีระดับ ≥ 3.51 

 
 ภายในมหาวิทยาลัย      พ้ืนท่ีบริการโดยรอบมหาวิทยาลัย (ระบุ)...ตําบลเกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี.......... 

วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์  อ่ืนๆ (ระบุ)......................................... 

10. แผนระยะเวลาการปฏิบัติงานงบประมาณรวม  472,000 บาท และวิธีขั้นตอนการดําเนินงาน 
 ไตรมาส 1  ....200,000......บาท   ไตรมาส 2 ……200,000…... บาท   
 ไตรมาส 3 ......80,000....... บาท   ไตรมาส 4 ........................... บาท 
 

วิธีการ /  
ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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. สํารวจพรรณไม้ และทํารหัส
ประจําต้นไม้และรหัสพิกัดใน
พ้ืนท่ีตําบลเกาะเกร็ดจ.นนทบุรี 

    

2. จัดทําเอกสารเผยแพร่องค์
ความรู้ 

    

3. เผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน
ผ่านการบริการวิชาการ 

    

 

11. แหล่งงบประมาณ  
  เงินงบประมาณแผ่นดิน(งปม.)   เงินโครงการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.)  
  เงินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.)  เงินกองทุนกีฬา/กิจกรรม  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................  
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12.รวมงบประมาณหมวดรายจ่าย 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) อธิบายรายละเอียด* 

1. งบบุคลากร 180,000 
1. ค่าจา้งผู้ช่วยวิจัย วุฒิปริญญาตรี   
(รวมค่าประกันตนตามาตรา 40 จํานวน 432 บาท/เดือน) 
(จํานวน 2 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน) 

2. งบดําเนินงาน 292,000
   2.1 หมวดค่าตอบแทน* - - 
   2.2 หมวดค่าใช้สอย* 20,000 1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
 12,000 2. ค่าเช่าเหมารถและค่าเชื้อเพลิง  

 150,000 
3. ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่และเล่มรายงานวิจัย 
เล่มละ 150 จํานวน 100 เล่ม 

   2.3 ค่าวัสดุ* 50,000 1. ค่าสารเคมี
 20,000 2. ค่าอุปกรณ์สํานักงาน

 40,000 
3. ค่าอุปกรณ์ในการสํารวจพรรณไม้ และทํารหัสประจําต้นไม้ 
และรหัสพิกัดพ้ืนท่ี 

   2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค - - 
3. งบลงทุน - - 
   3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์* - - 
   3.2 หมวดค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง* - - 
4. งบเงินอุดหนุน - - 
5. งบรายจ่ายอื่น - - 

รวมทั้งสิ้น 472,000 - 

 

* ท้ังนี้ให้เป็นไปตาม 1. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
             2. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน   

                            ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   
                         3. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และแนบเอกสารแสดงรายการครุภัณฑ์  
(แบบฟอร์ม คร.1, คร.2  และคร.3) 
13. ส่งรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมมาพร้อมกับเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เม่ือปิดโครงการ/
กิจกรรม(ตามแบบฟอร์มของกองนโยบายและแผน) 
  
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โองการ วณิชาชีวะ) 

       (ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก ) 
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แบบเขียนโครงการ/กิจกรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
1. โครงการ โครงการสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
   กิจกรรม     สํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมอาหาร ตําบลเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี 
โครงการ/กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ (ระบุหน่วยงาน) 
ได้แก่ 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
       2. องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม ผศ.ศรุดา  นิติวรการ  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้  089-4579696
                        นางสาว สุพัตรา เกียรติเจริญ ผู้ใหญ่หมู่ท่ี 7 ตําบลเกาะเกร็ด   

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 - 2574 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3. ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
1. การผลติบัณฑิต 

 ยุทธศาสตร์ท่ี1วิชาการก้าวไกล 
  เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีคุณภาพ  

กลยุทธ์ 1 พัฒนา กํากับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร และคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
 กลยุทธ์ 3สร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือตอบสนองชุมชนและสังคมในศตวรรษท่ี 21 

2. การวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี2วิจัยดีเด่น 

  เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นท่ียอมรับ 
 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
 กลยุทธ์ 2 สร้างบุคลากรทางการวิจัย ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองชุมชนท้องถ่ิน

และสังคมอย่างมีคุณภาพ 
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 กลยุทธ์ 3 บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน บริการวิชาการ ทํานุบํารุง สืบสานต่อยอด
เพ่ิมมูลค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

3. การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งเน้นบริการวิชาการ 

  เป้าประสงค์:บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม   
                             เพ่ือการบริการวิชาการในการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ชุมชนท้องถ่ินและสังคม 

 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายและองค์ความรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
 กลยุทธ์ 3พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพ้ืนท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ 

 4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

     เป้าประสงค์ : ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม บูรณการการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 

 กลยุทธ์ 1 ธํารงรักษา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 3 สร้างสรรค์ต่อยอด และเพ่ิมมูลค่าภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

5. การบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 คุณธรรมนําพระนคร 

   เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นองค์กรท่ีมี
คุณภาพ 

 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการเรยีนรู้ 
 กลยุทธ์ 3พัฒนาศักยภาพ และยกระดับสวัสดิการของบุคลากร 
 กลยุทธ์ 4บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 5การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 

5.หลักการและเหตุผล 
 เกาะเกร็ด เป็นเกาะขนาดใหญ่กลางแม่น้ําเจ้าพระยา เป็นหนึ่งในสิบสองตําบลของอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
เป็นชุมชนชาวมอญท่ีมีความเก่าแก่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความโดดเด่นทางด้านประเพณีวัฒนธรรมและมีชื่อเสียงในเรื่องของ
การท่องเท่ียว ซ่ึงมีเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นแหล่งท่ีมีชื่อเสี่ยงในเร่ืองเคร่ืองปั้นดินเผา อาหารพ้ืนบ้าน ซ่ึงอาหารหลายชนิดเป็น
อาหารท่ีหารับประทานยาก ไม่ค่อยปรากฏในท้องถ่ินอ่ืน ชุมชนยังคงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมแบบพ้ืนบ้านด้ังเดิมไว้ได้
อย่างเหนียวแน่น เป็นศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวมอญ ประเพณีสําคัญคือประเพณีสงกรานต์ จะมีพิธีทําบุญเฉลิมฉลอง
อย่างมโหฬาร ใช้เวลาหลายวัน อาหารท่ีใช้ในประเพณีสงกรานต์เป็นอาหารพ้ืนบ้าน เช่น แกงกล้วยดิบ แกงส้มกระเจี๊ยบ   แกง
ลูกโยน  แกงผักบุ้งใบมะขามอ่อน แกงมะตาด  แกงบอน แกงเลียงหน่อกะลา  ทอดมันหน่อกะลา เป็นต้น  อีกประเพณีหนึ่งคน
ไทยเชื้อสายมอญท่ีเกาะเกร็ด ได้ปฏิบัติเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย คือ ประเพณีแห่น้ําหวาน การแห่น้ําหวานเป็นประเพณีท่ี
ทําหลังจากวันสงกรานต์ประมาณหนึ่งสัปดาห์ โดยชาวบ้านจะมาร่วมทําบุญด้วยการจัดขบวนแห่น้ําหวานบรรจุขวด เพ่ือถวาย
พระภิกษุสงฆ์ไว้ฉันเวลากระหายน้ํา เม่ือขบวนแห่ถึงวัดใดก็นําน้ําหวานที่จัดไว้ถวายพระสงฆ์และสามเณรทุกรูปในวัด ขบวนแห่
น้ําหวานจะมีท้ังนกและปลาเพ่ือนําไปปล่อยตามวัดต่างๆด้วยตามเส้นทางท่ีขบวนผ่านจะมีโรงทานต้ังอยู่เป็นระยะๆมีน้ําด่ืม 
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ขนมและของว่าง บริการแก่ผู้ร่วมขบวนหรือผู้ร่วมงานด้วย ซ่ึงเป็นการให้บริการฟรี   นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรม ที่เป็น
ศิลปะไทยและรามัญ วัดสําคัญวัดหนึ่งของเกาะเกร็ด คือวัดปรมัยยิกาวาส ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ํา ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝา
ผนังที ่สวยงาม มีพ ิพ ิธภ ัณฑ์ของวัดเก ็บร ักษาสมบัต ิอ ันมีค ่าทางด้านพระศาสนาไว้ได ้อย ่างมาก มีเจด ีย ์ทรงมอญท่ี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2421 ตั้งอยู่หลังพระอุโบสถ ริมน้ํามีพระมุเตาเป็น
สัญลักษณ์ถึงเมืองหงสาวดีท่ีเป็นถ่ินด้ังเดิม   

ปัจจุบันอาหารพ้ืนบ้านได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทท่ีสําคัญเพ่ิมมากข้ึน เป็นรากฐานของการสร้างความม่ันคงให้แก่
สังคม และเศรษฐกิจชุมชน อาหารพื้นบ้านเป็นอาหารท่ีได้มาจากธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นคุณค่าทางสารอาหาร แร่ธาตุ วิตามิน 
คุณค่าทางโภชนาการ คุณค่าทางยาและสมุนไพร และคุณค่าทางภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม  การบริโภคอาหารพ้ืนบ้านเป็น
แหล่งอาหารท่ีให้วิตามินต่างๆ ได้ใยอาหารสามารถดูดซับเอาสิ่งเป็นพิษต่างๆ ของร่างกายทําให้ลดโอกาสที่สารพิษต่างๆ จะ
สัมผัสกับผนังลําไส้ ซ่ึงการกินอาหารท่ีมีเส้นใยน้อยจึงมีโอกาสเกิดภาวะต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับโภชนาการ เช่น โรคอ้วน ไขมันในเลือด
สูง หลอดเลือดแข็ง ความดันโลหิตสูง และท้องผูก อาหารพ้ืนบ้านมีเอกลักษณ์สําคัญ คือ อาหารจะถูกปรุงแต่งด้วยวัตถุดิบ
ท้องถ่ิน และวิธีการโดยเฉพาะตามแบบ วัฒนธรรมในแต่ละท้องถ่ิน เกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมท่ีสั่งสมมา เป็นภูมิปัญญา
ท่ีบรรพบุรุษถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลัง นอกจากนี้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านอาหารยังมีความสําคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่เน้น
ความสอดคล้องกับธรรมชาติ ในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน มีกระบวนการสะสมองค์ความรู้จากประสบการณ์ชีวิตและการปรับตัว
ทางสังคม  ภูมิปัญญาท้องถ่ินจึงเป็นท้ังแนวคิด การปฏิบัติ ความสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ กลายเป็นวิถีชีวิต 
วิถีปฏิบัติด้านอาหาร สมุนไพร พิธีกรรม ประเพณีท่ีมีท้ังความเชื่อ และองค์ความรู้แฝงฝังอยู่ท้ังในระดับครอบครัวและชุมชน 
ดังนั้นอาหารพ้ืนบ้านจึงเป็นอาหารเพื่อสุขภาพท่ีช่วยเสริมสร้างสุขภาวะของคนในท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี (ชลลดา ทวีคูณและ จิ
ราณีย์ พันมูล. 2558) 

การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินจึงนับเป็นการดํารงรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถ่ินและความเป็นพ้ืนบ้าน เพ่ือ
ถ่ายทอดเอกลักษณ์สู่บุคคลต่าง ๆ ช่วยให้เอกลักษณ์ดังกล่าวซ่ึงกําลังจะหมดไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และวัฒนธรรม
ตะวันตกท่ีเข้ามามีบทบาทในสังคมไทย ให้คงอยู่สืบไป  โดยการถ่ายทอดมีท้ังการถ่ายทอดแบบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการ
จัดทําเป็นหนังสือ   ตํารับอาหารพ้ืนบ้าน และการถ่ายทอดแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การบอกเล่า การทําให้ดู เป็นต้น    
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยของรัฐมีภาระหน้าท่ีสําคัญในการศึกษาวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาท้องถ่ินได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถ่ินและผลกระทบท่ีจะส่งผลทําให้ทรัพยากร
เหล่านี้สูญหายไปจึงเห็นว่าการวิจัยในคร้ังนี้จะเป็นเคร่ืองช่วยสะท้อนภาพของการฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน
อาหารให้อยู่คู่กับเกาะเกร็ด อย่างย่ังยืนตลอดไป 
 
6. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือร่วมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือสํารวจทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านอาหาร ตําบลเกาะเกร็ด จังหวัดนทนบุรี 
3. เพ่ือเก็บรวบรวมทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านอาหาร ตําบลเกาะเกร็ด จังหวัดนทนบุรี 
4. เพ่ือจัดทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนผา่นการบริการวิชาการ 

7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านอาหารตําบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
2. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมตําบลและ ภูมิปัญญาด้านอาหาร ตําบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
3. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารเกาะเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 
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4. เป็นการอนุรักษ์  ส่งเสริม เผยแพร่ ทรัพยากรวัฒนธรรมและอาหารพ้ืนบ้านเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
5. ทําให้เกิดกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาร่วมกับชุมชน 
6.   เป็นการส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในด้านการวิจัยท้องถ่ิน 

8. วิธีการและตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
วิธีการวัด 
 แบบสอบถาม   แบบสังเกต      แบบสัมภาษณ์   อ่ืนๆ (ระบุ) เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1. ประเภทและจํานวนของทรัพยากรวัฒนธรรม
2. จํานวนภูมิปัญญาอาหารพ้ืนบ้าน 
3. จํานวนเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ อย่างน้อย 1 ฉบับ 
4. จํานวนคนท่ีเข้ารับการบริการวิชาการ  

1. ผู้เข้ารับบริการวิชาการมีความรู้ความเข้าใจ อย่างน้อย
ร้อยละ 70 

2. ผู้เข้ารับบริการวิชาการสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้ อย่างน้อยร้อยละ 70 

3. ผู้เข้ารับบริการวิชาการมีความพึงพอใจ ท่ีระดับ≥3.51 
4. เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ 

9. สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ 
 ภายในมหาวิทยาลัย      พ้ืนท่ีบริการโดยรอบมหาวิทยาลัย (ระบุ)...ตําบลเกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี.......... 

วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์  อ่ืนๆ (ระบุ)......................................... 

10. แผนระยะเวลาการปฏิบัติงานงบประมาณรวม  605,000 บาท และวิธีขั้นตอนการดําเนินงาน 
 ไตรมาส 1  ....300,000......บาท   ไตรมาส 2 ……200,000…... บาท   
 ไตรมาส 3 ......105,000....... บาท   ไตรมาส 4 ........................... บาท 

 

วิธีการ /  
ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. สํารวจและเก็บรวบรวม
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาด้านอาหาร 

    

8.  แยกแยะประเภทของ
ทรัพยากรวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาด้านอาหาร 

    

9.  ปฏิบัติการอาหารเพื่อจัดทํา
ตํารับอาหาร 

    

10 จัดทําเอกสารเผยแพร่องค์
ความรู้ 

    

11 เผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน
ผ่านการบริการวิชาการ 
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11. แหล่งงบประมาณ  
  เงินงบประมาณแผ่นดิน(งปม.)   เงินโครงการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.)  
  เงินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.)  เงินกองทุนกีฬา/กิจกรรม  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................  

12.รวมงบประมาณหมวดรายจ่าย 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) อธิบายรายละเอียด* 

1. งบบุคลากร 180,000 
1. ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย วุฒิปริญญาตรี  (รวมค่าประกันตนตามาตรา 
40 จํานวน 432 บาท/เดือน) (จํานวน 1 คน x 15,000 บาท x 12 
เดือน) 

2. งบดําเนินงาน 425,000 -
   2.1 หมวดค่าตอบแทน* - -
   2.2 หมวดค่าใช้สอย* 10,000 1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
 15,000 2. ค่าเช่าเหมารถและค่าเชื้อเพลิง  

 250,000 
4. ค่าจ้างออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่  
เล่มละ 250 บาท จํานวน 100 เล่ม 

 45,000 5. ค่าตอบแทนและค่าอาหารผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม  
   2.3 ค่าวัสดุ* 60,000 1. ค่าวัตถุดิบในการปฏิบัติการอาหาร 

 45,000 
2. ค่าอุปกรณ์สํานักงาน เช่น กระดาษ ท่ีเย็บกระดาษ หมึกพิมพ์
ปากกาเคมี เป็นต้น 

   2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค - -
   3.2 หมวดค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง* - -
4. งบเงินอุดหนุน - -
5. งบรายจ่ายอื่น - -

รวมทั้งสิ้น 605,000 - 

* ท้ังนี้ให้เป็นไปตาม 1. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
             2. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน   

                            ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   
                         3. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และแนบเอกสารแสดงรายการครุภัณฑ์  
(แบบฟอร์ม คร.1, คร.2  และคร.3) 
13. ส่งรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมมาพร้อมกับเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เม่ือปิดโครงการ/
กิจกรรม(ตามแบบฟอร์มของกองนโยบายและแผน) 
        

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรุดา   นิติวรการ) 
       (ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก ) 
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แบบเขียนโครงการ/กิจกรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

1. โครงการ   สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตรของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร 

    กิจกรรม  สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนท่ีโดยรอบของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

โครงการ/กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ (ระบุหน่วยงาน)  ได้แก่ 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และ 2. องค์การบริหารส่วนตําบลชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

    ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม  1. อ.ดร.วชิราภรณ์ ฟูนัน   หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   083-008-9985 
   2. ผศ.ดร.อัญชล ีนิลสุวรรณ  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   097-212-5618 
   3. อ.ดร.จักรพงษ์ หร่ังเจริญ  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   090-924-5553 
   4. ผศ.ดร.ธนภูมิ ศิริงาม  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   081-848-6527 
   5. อ.ดร.วฤชา ประจงศักด์ิ  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   086-317-6908 
   6. อ. นราศักด์ิ บุญมี  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   080-113-4043 
   7. อ. กิตติพงษ์ แก้วประเสริฐ  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   086-996-7285 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 - 2574 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3. ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   
 1. การผลิตบัณฑิต 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 วิชาการก้าวไกล 
            เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีคุณภาพ    

 กลยุทธ์ 1 พัฒนา กํากับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร และคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ 2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
 กลยุทธ์ 3 สร้างและพัฒนาคณุภาพบัณฑิตเพ่ือตอบสนองชุมชนและสังคมในศตวรรษท่ี 21 
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 2. การวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 วิจัยดีเด่น 

           เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นท่ียอมรับ 
 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
 กลยุทธ์ 2 สร้างบุคลากรทางการวิจัย ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองชุมชนท้องถ่ิน

และสังคมอย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ 3 บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน บริการวิชาการ ทํานุบํารุง สืบสานต่อยอด

เพ่ิมมูลค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 3. การบริการวิชาการแก่สังคม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งเน้นบริการวิชาการ           
          เป้าประสงค์ : บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือการบริการวิชาการใน
การสร้าง 
             คุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ชุมชนท้องถ่ินและสังคม 

 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายและองค์ความรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
 กลยุทธ์ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพ้ืนท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ 

 4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

           เป้าประสงค์ : ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม บูรณการการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 

 กลยุทธ์ 1 ธํารงรักษา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 3 สร้างสรรค์ต่อยอด และเพ่ิมมูลค่าภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 5. การบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 คุณธรรมนําพระนคร 

            เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นองค์กรท่ีมี
คุณภาพ 

 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการเรยีนรู้ 
 กลยุทธ์ 3 พัฒนาศักยภาพ และยกระดับสวัสดิการของบุคลากร 
 กลยุทธ์ 4 บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 5 การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
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5. หลักการและเหตุผล   
 การศึกษาสิ่งมีชีวิตท่ีผ่านมา พบว่าได้มีกําเนิดข้ึนและสูญพันธ์ุไปมากมาย มีท้ังพวกท่ีสูญพันธ์ุไปจากโลกน้ี
แล้ว หรือพวกสิ่งมีชีวิตประจําถ่ิน (endemic species) ท่ีสูญพันธ์ุไปจากถิ่นท่ีนั้น ๆ  สิ่งมีชี วิตเหล่านี้ เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญไม่เพียงเฉพาะบริเวณหรือประเทศท่ีสิ่งมีชีวิตนั้นปรากฏอยู่ แต่เป็นทรัพยากรท่ีสําคัญ
ของโลกโดยส่วนรวม ประเทศท่ีพัฒนาแล้วตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรดังกล่าว  จึงมีการศึกษาและ
จัดระบบการเก็บรวบรวมสิ่งมีชีวิตต้ังแต่ขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็ก เช่น จุลินทรีย์ท้ังหลายอย่างต่อเนื่อง และให้
ความสําคัญต่อการศึกษาชนิดของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ตลอดมา สําหรับประเทศไทยได้ให้ความสําคัญต่อการศึกษาด้าน
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเม่ือไม่นานมานี้เอง และส่วนใหญ่มักจะเป็นการศึกษาความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต
ชั้นสูง และท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้น ส่วนสิ่งมีชีวิตบางชนิด เช่น ไซยาโนแบคทีเรีย เบนทิคแอลจี แพลงก์ตอน
สัตว์ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน และพรรณไม้ชายน้ํา มักถูกมองข้าม
และไม่ให้ความสนใจ ท้ังท่ีสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีคุณค่าต่อระบบนิเวศทางบกและน้ําอย่างมาก และมีความสําคัญต่อห่วง
โซ่อาหารในระบบนิเวศ     

วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ เป็นอีกพ้ืนท่ีหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีตําบลชัย
บาดาล อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีพ้ืนท่ีดินประมาณ 300 ไร่ ลักษณะพ้ืนท่ีเป็นรูปเกือกม้าล้อมรอบแนวเชิง
เขาพลวง ต้ังแต่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปจรดส้ินสุดท่ีแนวตะวันตก ทางด้านทิศใต้เป็นภูเขาชื่อเขาพลวง โดย
พ้ืนท่ีขอบด้านในเขาพลวงเป็นป่าอนุรักษ์ ส่วนขอบพ้ืนท่ีด้านนอกเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดยรอบ ผลผลิตในท้องถ่ิน
ท่ีปลูก ได้แก่ อ้อย ข้าวนาปี ข้าวโพด ส่วนการทําปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงไก่ สุกร โคเนื้อ และโคนม จะเห็นได้ว่า
วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์มีศักยภาพและความพร้อมท้ังด้านทรัพยากร การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และ
ศูนย์กลางชุมชน ดังนั้น การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดและย่ังยืน จึงมี
ความสําคัญ และนํามาสู่การสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ การสํารวจและเก็บ
รวบรวมตัวอย่างทรัพยากรชีวภาพท้ังพืช สัตว์ และเห็ดรา จะทําให้ทราบข้อมูลพืช สัตว์ และเห็ดราที่มีความสําคัญ 
มีลักษณะพิเศษ และมีศักยภาพและสามารถนํามาพัฒนาและใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านต่างๆ ได้ การ
สํารวจเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีให้แก่ชุมชนทราบ จะทําให้ชุมชนได้ตระหนัก 
และเห็นคุณค่าของทรัพยากรชีวภาพท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน เพ่ือจะได้ช่วยกันดูแลรักษา และส่งเสริมทรัพยากรชีวภาพท่ี
มีความสําคัญให้คงอยู่ และสามารถนํามาใช้ประโยชน์เพ่ือการอาชีพหรือเพ่ือการอนุรักษ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
ย่ังยืนต่อไป และเพ่ือเป็นการร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสืบสานจากพระราชปณิธานของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงทรงเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในประเทศ
ไทย กอปรกับจุดประสงค์ของการก่อต้ังวิทยาลัยฯ คือ เพ่ือเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ เป็นศูนย์วิจัย และการ
บริการด้านวิชาการ โครงการวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะดําเนินงานในการร่วมสํารวจฐานทรัพยากรท้องถ่ินเพ่ือการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน โดยเร่ิมต้นในพ้ืนท่ีโดยรอบวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัดลพบุรี โดยเน้น
การสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากรชีวภาพในกลุ่มพืช แมลง และเห็ด ท่ีมีความสําคัญและมีศักยภาพท่ี
จะนําไปใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชน รวมถึงการเก็บรักษาตัวอย่างพืชพันธ์ุและสิ่งมีชีวิตในรูปแบบ
ต่างๆ จัดทําเป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือเผยแพร่แก่ชุมชนในรูปแบบการบริการวิชาการ ซ่ึงจะทําให้ผู้เข้ารับการบริการ
วิชาการ ได้แก่ ผู้วิจัย นักศึกษา และชุมชน ได้รับข้อมูลและสามารถนําข้อมูลไปพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์สูงสุดต่อไป
ได้    
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6. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือร่วมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือสํารวจทรัพยากรชีวภาพในกลุ่มพืช แมลง และเห็ด ในพ้ืนท่ีโดยรอบวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัดลพบุรี 
3. เพ่ือเก็บรวบรวมตัวอย่างทรัพยากรชีวภาพในกลุ่มพืช แมลง และเห็ด ในพ้ืนท่ีโดยรอบวิทยาลัยชัยบาดาล

พิพัฒน์ ในรูปแบบตัวอย่างแห้งและตัวอย่างดอง 
4. เพ่ือเก็บรักษาพันธ์ุพืชในรูปแบบเมล็ดพันธ์ุและในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 
5. เพ่ือสํารวจการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในท้องถ่ินและจัดทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนผ่าน

การบริการวิชาการ 

7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ได้องค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในกลุ่มพืช แมลง และเห็ด จากพื้นท่ีโดยรอบ

วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัดลพบุรี 
2. ผู้วิจัย นักศึกษา และชุมชน สามารถบูรณาการองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านการบริการ

วิชาการ เพ่ือมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  
3. ได้เอกสารเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนท่ีโดยรอบวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ และข้อมูลการ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างย่ังยืน 

8. วิธีการและตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
วิธีการวัด 
      แบบสอบถาม    แบบสังเกต      

      แบบสัมภาษณ์        อ่ืนๆ (ระบุ)..เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
  1. จํานวนตัวอย่างสิ่งมีชีวิตท่ีเก็บรักษาในรูปแบบ

ตัวอย่างแห้งและตัวอย่างดอง อย่างน้อย 100 
ตัวอย่าง 

  2. จํานวนพันธ์ุพืชท่ีเก็บรักษาในรูปแบบเมล็ดพันธ์ุและ
สภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ อย่างน้อย 30 ตัวอย่าง 

  3. จํานวนเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ อย่างน้อย 1 
ฉบับ 

  4. จํานวนชุมชนท่ีเข้ารับการบริการวิชาการ อย่างน้อย 
2 ชุมชน 

1. ผู้เข้ารับบริการวิชาการมีความรู้ความเข้าใจ อย่างน้อย
ร้อยละ 70 

2. ผู้เข้ารับบริการวิชาการสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้ อย่างน้อยร้อยละ 70 

 3. ผู้เข้ารับบริการวิชาการมีความพึงพอใจ ท่ีระดับ ≥ 3.51 
 4. ทรัพยากรชีวภาพท่ีมีการนําไปใช้ประโยชน์ในท้องถ่ิน 
อย่างน้อยร้อยละ 50 

 

 

9. สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
  ภายในมหาวิทยาลัย       พ้ืนท่ีบริการโดยรอบมหาวิทยาลัย (ระบุ)................................. 

 วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์     อ่ืนๆ (ระบุ)......................................... 
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10. แผนระยะเวลาการปฏิบัติงาน งบประมาณรวม  1,000,000 บาท  และวิธีขั้นตอนการดําเนินงาน                                                            
 ไตรมาส 1  ....500,000......  บาท   ไตรมาส 2 ……200,000…... บาท   
 ไตรมาส 3 .......200,000....... บาท   ไตรมาส 4 …….................... บาท 

 

11. แหล่งงบประมาณ  
       เงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)        เงินโครงการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.)  
    เงินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.)       เงินกองทุนกีฬา/กิจกรรม    อ่ืนๆ (ระบุ)   

12. รวมงบประมาณหมวดรายจ่าย  

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) อธิบายรายละเอียด* 

1. งบบุคลากร 180,000 
1. ค่าจา้งผู้ช่วยวิจัย วุฒิปริญญาตรี  (รวมค่าประกันตนตามาตรา 
40 จํานวน 432 บาท/เดือน) (จํานวน 1 คน x 15,000 บาท x 12 
เดือน)  

2. งบดําเนินงาน 540,000 -
   2.1 หมวดค่าตอบแทน* - -
   2.2 หมวดค่าใช้สอย* 80,000 1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
 70,000 2. ค่าเช่าเหมารถและค่าเชื้อเพลิง  

 150,000 
ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่และเล่มรายงานวิจัย 
150 บาท จํานวน 100 เล่ม  

   2.3 ค่าวัสดุ* 50,000 
1. ค่าอุปกรณ์เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิต เช่น สวิง กับดักแสงไฟ ขวด
เก็บตัวอย่าง ปากคีบ สําลี กระดาษเก็บตัวอย่าง 

วิธีการ /  
ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10.  สํารวจและเก็บ
รวบรวมตัวอย่างทรัพยากร
ชีวภาพ 

    

11.  เก็บรักษาตัวอย่าง
ทรัพยากรชีวภาพและ
จําแนกประเภท 

    

12.  สํารวจภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้านการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพ 

    

13.  จัดทําเอกสาร
เผยแพร่องค์ความรู้ 

    

14.  เผยแพร่องค์ความรู้
สู่ชุมชนผ่านการบริการ
วิชาการ 
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หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) อธิบายรายละเอียด* 

 50,000 
2. ค่าอุปกรณ์เก็บรักษาตัวอย่าง เช่น ขวดดองตัวอย่าง กล่องเก็บ
ตัวอย่าง ลวดเย็บตัวอย่าง ขวดเก็บเมล็ดพันธ์ุ 

 50,000 
3. ค่าอุปกรณ์และสารเคมีสําหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ เช่น อาหาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ เป็นต้น 

 60,000 
3. ค่าสารเคมีเก็บรักษาตัวอย่างสิ่งมีชีวิต เช่น เอทิลแอลกอฮอล์ 
เอทิลอะซิเตท ฟอร์มาลิน ฟีนอล์ฟทาลีน (ลูกเหม็น) เป็นต้น 

 30,000 
4. ค่าอุปกรณ์สํานักงาน เช่น กระดาษ ท่ีเย็บกระดาษ หมึกพิมพ์
ปากกาเคมี เป็นต้น 

   2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค - -
3. งบลงทุน -
   3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์* 
   3.2 หมวดค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง* - -
4. งบเงินอุดหนุน - -
5. งบรายจ่ายอื่น - -

รวมทั้งสิ้น 7,200,000 - 

* ท้ังนี้ให้เป็นไปตาม 1. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
             2. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน   

                            ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   
                         3. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และแนบเอกสารแสดงรายการครุภัณฑ์ (แบบฟอร์ม คร.1, คร.2  
และคร.3) 

13. ส่งรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมมาพร้อมกับเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เม่ือปิดโครงการ/
กิจกรรม (ตาม 
แบบฟอร์มของกองนโยบายและแผน) 
  
                                                         ดร. วชิราภรณ์ ฟูนัน 

                              (ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก ) 
 

 
  



34 
 

                                
 
 
 
 

แบบเขียนโครงการ/กิจกรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

1. โครงการ   สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตรของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร 

    กิจกรรม   สํารวจเก็บรวบรวมกล้วยในพ้ืนท่ีโดยรอบบริเวณวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
โครงการ/กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ (ระบุหน่วยงาน)  ได้แก่  

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และ  
2. องค์การบริหารส่วนตําบลชัยบาดาล อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี 

    ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม  1. ผศ.ดร.ประกายดาว ย่ิงสง่า  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   081-513-3837 
   2. ดร.ลดา มัทธุรศ   หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   089-776-0904 
   3. ผศ.ดร.โองการ วณิชชาชีวะ หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   086-368-1755 
   4. ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   085-059-6669 
   5. อ. สุทธิเดือน ชุณหกานต์  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   081-907-9684 
   6. อ. พิชย์ชัย ทองนวรัตน์  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   086-089-7463  

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 - 2574 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3. ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   
 1. การผลิตบัณฑิต 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 วิชาการก้าวไกล 
            เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีคุณภาพ    

 กลยุทธ์ 1 พัฒนา กํากับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร และคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ 2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
 กลยุทธ์ 3 สร้างและพัฒนาคณุภาพบัณฑิตเพ่ือตอบสนองชุมชนและสังคมในศตวรรษท่ี 21 
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 2. การวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 วิจัยดีเด่น 

           เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นท่ียอมรับ 
 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
 กลยุทธ์ 2 สร้างบุคลากรทางการวิจัย ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองชุมชนท้องถ่ิน

และสังคม 
อย่างมีคุณภาพ 

 กลยุทธ์ 3 บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน บริการวิชาการ ทํานุบํารุง สืบสานต่อยอด
เพ่ิมมูลค่า 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 3. การบริการวิชาการแก่สังคม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งเน้นบริการวิชาการ           
          เป้าประสงค์ : บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือการบริการวิชาการใน
การสร้าง 
             คุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ชุมชนท้องถ่ินและสังคม 

 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายและองค์ความรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
 กลยุทธ์ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพ้ืนท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ 

 4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

           เป้าประสงค์ : ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม บูรณการการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 

 กลยุทธ์ 1 ธํารงรักษา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 3 สร้างสรรค์ต่อยอด และเพ่ิมมูลค่าภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 5. การบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 คุณธรรมนําพระนคร 

            เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นองค์กรท่ีมี
คุณภาพ 

 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการเรยีนรู้ 
 กลยุทธ์ 3 พัฒนาศักยภาพ และยกระดับสวัสดิการของบุคลากร 
 กลยุทธ์ 4 บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 5 การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
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5. หลักการและเหตุผล   
 วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ เป็นอีกพ้ืนท่ีหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีตําบลชัย
บาดาล อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีพ้ืนท่ีดินประมาณ 300 ไร่ ลักษณะพ้ืนท่ีเป็นรูปเกือกม้าล้อมรอบแนวเชิง
เขาพลวง ต้ังแต่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปจรดส้ินสุดท่ีแนวตะวันตก ทางด้านทิศใต้เป็นภูเขาชื่อเขาพลวง โดย
พ้ืนท่ีขอบด้านในเขาพลวงเป็นป่าอนุรักษ์ ส่วนขอบพ้ืนท่ีด้านนอกเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดยรอบ ผลผลิตในท้องถ่ิน
ท่ีปลูก ได้แก่ อ้อย ข้าวนาปี ข้าวโพด และกล้วย ส่วนการทําปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงไก่ สุกร โคเน้ือ และโคนม จะ
เห็นได้ว่าวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์มีศักยภาพและความพร้อมท้ังด้านทรัพยากร การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การเกษตร และศูนย์กลางชุมชน ดังนั้น การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด
และย่ังยืน จึงมีความสําคัญ และนํามาสู่การสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ  

กล้วย จัดเป็นพืชอาหารท่ีสําคัญ ซ่ึงชุมชนสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนประกอบ ได้แก่ รากและ
ลําต้นนํามาใช้จําหน่ายขยายพันธ์ุ ลําต้นเทียมหรือกาบลําต้น นํามาใช้ประกอบอาหาร แกะสลักในพิธีกรรมต่าง ๆ 
ใบใช้ห่ออาหารหรือใช้ประดิษฐ์ในงานพิธีกรรม ดอกหรือปลีใช้ประกอบอาหารหรือรับประทานสด ส่วนผลใช้
รับประทานและประกอบอาหารท้ังผลดิบและสุก ซ่ึงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการใช้ประโยชน์
และการอนุรักษ์อย่างย่ังยืน และมีศักยภาพและสามารถนํามาพัฒนาและใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน
ต่างๆ ได้ การสํารวจเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของกล้วยท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีให้แก่ชุมชนทราบ 
ตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรชีวภาพท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน เพ่ือจะได้ช่วยกันดูแลรักษา และส่งเสริมทรัพยากร
ชีวภาพท่ีมีความสําคัญให้คงอยู่ และสามารถนํามาใช้ประโยชน์เพ่ือการอาชีพหรือเพ่ือการอนุรักษ์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและย่ังยืนต่อไป และเพ่ือเป็นการร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสืบสานจากพระราชปณิธานของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงทรงเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในประเทศ
ไทย กอปรกับจุดประสงค์ของการก่อต้ังวิทยาลัยฯ คือ เพ่ือเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ เป็นศูนย์วิจัย และการ
บริการด้านวิชาการ โครงการวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะดําเนินงานในการร่วมสํารวจฐานทรัพยากรท้องถ่ินเพ่ือการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน โดยเร่ิมต้นในพ้ืนท่ีโดยรอบวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัดลพบุรี โดยเน้น
การสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากรชีวภาพของกล้วย ท่ีมีความสําคัญและมีศักยภาพท่ีจะนําไปใช้
ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชน เพ่ือจัดทําเป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือเผยแพร่แก่ชุมชนในรูปแบบการบริการ
วิชาการ ซ่ึงจะทําให้ผู้เข้ารับการบริการวิชาการ ได้แก่ ผู้วิจัย นักศึกษา และชุมชน ได้รับข้อมูลและสามารถนํา
ข้อมูลไปพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์สูงสุดต่อไปได้    
 

6. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือร่วมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือสํารวจกล้วยและรวบรวม ในพ้ืนท่ีโดยรอบวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จังหวัดลพบุรี 
3. เพ่ือสํารวจการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในท้องถ่ินและจัดทําเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนผ่าน

การบริการวิชาการ 
 

7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ได้องค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพกล้วย จากพ้ืนท่ีโดยรอบวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ 

จังหวัดลพบุรี 
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2. ผู้วิจัย นักศึกษา และชุมชน สามารถบูรณาการองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านการบริการ
วิชาการ เพ่ือมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  

3. ได้เอกสารเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนท่ีโดยรอบวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ และข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างย่ังยืน 

8. วิธีการและตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
วิธีการวัด 
      แบบสอบถาม    แบบสังเกต      

      แบบสัมภาษณ์        อ่ืนๆ (ระบุ)..เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
  1. จํานวนตัวอย่างกล้วยเก็บรักษาในรูปแบบตัวอย่าง

แห้งและตัวอย่างดอง อย่างน้อย 20 ตัวอย่าง 
  3. จํานวนเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ อย่างน้อย 1 

ฉบับ 
  4. จํานวนชุมชนท่ีเข้ารับการบริการวิชาการ อย่างน้อย 

2 ชุมชน 

1. ผู้เข้ารับบริการวิชาการมีความรู้ความเข้าใจ อย่างน้อย
ร้อยละ 70 

2. ผู้เข้ารับบริการวิชาการสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้ อย่างน้อยร้อยละ 70 

 3. ผู้เข้ารับบริการวิชาการมีความพึงพอใจ ท่ีระดับ ≥ 3.51 
 4. ทรัพยากรกล้วยท่ีมีการนําไปใช้ประโยชน์ในท้องถ่ิน อย่าง
น้อยร้อยละ 50 

 

 

9. สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
  ภายในมหาวิทยาลัย       พ้ืนท่ีบริการโดยรอบมหาวิทยาลัย (ระบุ)................................. 

 วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์     อ่ืนๆ (ระบุ)......................................... 

10. แผนระยะเวลาการปฏิบัติงาน งบประมาณรวม  280,000 บาท  และวิธีขั้นตอนการดําเนินงาน                                                               
 ไตรมาส 1  ....200,000......  บาท   ไตรมาส 2 ……80,000…... บาท   
 ไตรมาส 3 ............-............... บาท   ไตรมาส 4 ……....- ……..... บาท 

 

 

วิธีการ /  
ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 สํารวจและเก็บรวบรวม
ตัวอย่างกล้วย 

    

เก็บรักษาตัวอย่างกล้วย     
 จัดทําเอกสารเผยแพร่องค์
ความรู้ 

    

เผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนผ่าน
การบริการวิชาการ 
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11. แหล่งงบประมาณ  
       เงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)        เงินโครงการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.)  
    เงินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.)       เงินกองทุนกีฬา/กิจกรรม    อ่ืนๆ (ระบุ)   

12. รวมงบประมาณหมวดรายจ่าย  

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) อธิบายรายละเอียด* 

1. งบบุคลากร 
2. งบดําเนินงาน 280,000 -
   2.1 หมวดค่าตอบแทน* - -
   2.2 หมวดค่าใช้สอย* 30,000 1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
 25,000 2. ค่าเช่าเหมารถและค่าเชื้อเพลิง  
 150,000 ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่และเล่มรายงานวิจัย 
   2.3 ค่าวัสดุ* 25,000 1. ค่าอุปกรณ์เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิต  

 40,000 
2. สารเคมีสําหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ เช่น อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 
ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ เป็นต้น 

 10,000 
3. ค่าอุปกรณ์สํานักงาน เช่น กระดาษ ท่ีเย็บกระดาษ หมึกพิมพ์
ปากกาเคมี เป็นต้น 

   2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค - -
3. งบลงทุน -
   3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์* 
   3.2 หมวดค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง* - -
4. งบเงินอุดหนุน - -
5. งบรายจ่ายอื่น - -

รวมทั้งสิ้น 280,000 - 

* ท้ังนี้ให้เป็นไปตาม 1. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
             2. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน   

                            ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   
                         3. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และแนบเอกสารแสดงรายการครุภัณฑ์ (แบบฟอร์ม คร.1, คร.2  
และคร.3) 

13. ส่งรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมมาพร้อมกับเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เม่ือปิดโครงการ/
กิจกรรม (ตาม 
แบบฟอร์มของกองนโยบายและแผน) 
                                                  (ผศ.ดร.ประกายดาว ย่ิงสง่า) 

                                                                                                (ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก  
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แบบเขียนโครงการ/กิจกรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

โครงการ   สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตรของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
กิจกรรม สํารวจเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีโดยรอบวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร 
   โครงการ/กิจกรรมบูรณาการร่วมกับ (ระบุหน่วยงาน)  ได้แก่  

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และ  
2. องค์การบริหารส่วนตําบลชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

     
      ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม  รองศาสตราจารย์สุนี โชติดิลก หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   081- 4848857 

ดร. สมคิด สุทธิธารธวัช      
                                  ดร. นัฐพงษ์ ส่งเนียม นักวิจัย 

 
 2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 - 2574 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3. ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   
 1. การผลิตบัณฑิต 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 วิชาการก้าวไกล 
            เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีคุณภาพ    

 กลยุทธ์ 1 พัฒนา กํากับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร และคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ 2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
 กลยุทธ์ 3 สร้างและพัฒนาคณุภาพบัณฑิตเพ่ือตอบสนองชุมชนและสังคมในศตวรรษท่ี 21 
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 2. การวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 วิจัยดีเด่น 

           เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นท่ียอมรับ 
 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

  กลยุทธ์ 2 สร้างบุคลากรทางการวิจัย ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองชุมชนท้องถ่ิน
และสังคมอย่างมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ 3 บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน บริการวิชาการ ทํานุบํารุง สืบสานต่อยอด
เพ่ิม 

มูลค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

 3. การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งเน้นบริการวิชาการ           

          เป้าประสงค์ : บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือการบริการวิชาการใน
การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ชุมชนท้องถ่ินและสังคม 

 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายและองค์ความรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
 กลยุทธ์ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพ้ืนท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ 

 4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

           เป้าประสงค์ : ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม บูรณการการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 

 กลยุทธ์ 1 ธํารงรักษา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 3 สร้างสรรค์ต่อยอด และเพ่ิมมูลค่าภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 5. การบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 คุณธรรมนําพระนคร 

            เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นองค์กรท่ีมี
คุณภาพ 

 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการเรยีนรู้ 
 กลยุทธ์ 3 พัฒนาศักยภาพ และยกระดับสวัสดิการของบุคลากร 
 กลยุทธ์ 4 บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 5 การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
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5. หลักการและเหตุผล  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพ้ืนท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ ซ่ึงเป็นอีกพ้ืนท่ีหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีตําบลชัยบาดาล อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จุดประสงค์ของการก่อต้ัง
วิทยาลัยฯ คือ เพ่ือเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ เป็นศูนย์วิจัย และการบริการด้านวิชาการ  ประเด็นหนึ่งท่ีผู้บริหาร
วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์พบจากการลงพื้นท่ีในชุมชนต่างๆ พบว่ามีทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาหลาย
อย่างท่ีกําลังจะสูญหายจึงควรอนุรักษ์โดยเร่งด่วน และฟ้ืนฟูทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท่ีคิดว่าหายไปแล้ว
ให้กลับมายังพ้ืนท่ีอําเภอชัยบาดาลอีกคร้ังหนึ่ง ซ่ึงสอดคล้องกับข้อกังวลของผู้รู้ ท่ีเป็นห่วงว่าทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาด้ังเดิมจะสูญหายไปจากอําเภอชัยบาดาลพิพัฒน์เพราะเยาวชนรุ่นปัจจุบันไม่สนใจจะสืบทอด ดังนั้น
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนท่ีให้ย่ังยืนจึงมีความสําคัญ โครงการนี้จึงมี
จุดมุ่งหมายจะดําเนินการสํารวจทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีโดยรอบวิทยาลัยชัยบาดาล
พิพัฒน์รัศมี 50 กิโลเมตรให้แก่ชุมชน ซ่ึงจะทําให้ชุมชนได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน เพ่ือจะได้ช่วยกันดูแลรักษา และส่งเสริมทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้คงอยู่ 
และถนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือการดํารงชีวิต การอาชีพหรือเพ่ือการอนุรักษ์ให้ย่ังยืนต่อไป และเพ่ือเป็นการร่วมสนอง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสืบสานจากพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ซ่ึงทรงเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในประเทศไทย และจัดทําเป็น
แหล่งข้อมูลเพ่ือเผยแพร่แก่ชุมชนในรูปแบบการบริการวิชาการ ซ่ึงจะทําให้ผู้เข้ารับการบริการวิชาการ ได้แก่ ผู้วิจัย 
นักศึกษา และชุมชน ได้รับข้อมูลและสามารถนําไปพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไปได้  

 วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ เป็นพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีตําบลชัยบาดาล 
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีพ้ืนท่ีดินประมาณ 300 ไร่ ลักษณะพ้ืนท่ีเป็นรูปเกือกม้าล้อมรอบแนวเชิงเขาพลวง 
ต้ังแต่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปจรดสิ้นสุดท่ีแนวตะวันตก ส่วนทางด้านทิศใต้เป็นภูเขาชื่อว่า “เขาพลวง” โดย
พ้ืนท่ีขอบด้านในเขาพลวงเป็นป่าอนุรักษ์ ในขณะท่ีส่วนขอบพื้นท่ีด้านนอกเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดยรอบ ผลิตผล
ทางการเกษตรท่ีสําคัญ จากสภาพพื้นท่ีและการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีบริเวณวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ พบว่า พ้ืนท่ีมี
ศักยภาพและความพร้อมในด้านทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตรกรรม และศูนย์ประสานงานของชุมชน อย่างไรก็
ตามพ้ืนท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ยังม่มีสํารวจ
เก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีโดยรอบวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ ดังนั้นการสํารวจและ
รวบรวมสํารวจเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีโดยรอบวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ จึงมี
ความสําคัญอย่างย่ิง ท้ังนี้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิด
ความคุ้มค่าและย่ังยืน   

 

6. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือร่วมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
            2. เพ่ือสํารวจทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีชุมชนมีส่วนร่วม  
           3. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วมจากชุมชน  
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7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
                      1.  สื่อเอกสารได้แก่ แผ่นพับ และหนังสือท่ีบรรจุองค์ความรู้ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินแบบมีส่วน

ร่วมของชุมชน  
 2. ผู้วิจัย นักศึกษา และชุมชน สามารถอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และสามารถนํา

องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านการบริการวิชาการมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  
3. ได้เอกสารเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในพื้นท่ีโดยรอบวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ 

และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา อย่างย่ังยืน 
                         

8. วิธีการและตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
วิธีการวัด 
     แบบสอบถาม   แบบสังเกต     แบบสัมภาษณ์       เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถ่ินด้ังเดิมอย่างน้อย 2 รายการ           
2. จํานวนเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ อย่างน้อย 1 ฉบับ 

 3. จํานวนชุมชนท่ีเข้ารับการบริการวิชาการ อย่างน้อย 1 
ชุมชน 

1. ผู้เข้ารับบริการวิชาการมีความรู้ความเข้าใจ อย่างน้อย
ร้อยละ 70                                                            
2. ผู้เข้ารับบริการวิชาการสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้ อย่างน้อยร้อยละ 70                                  
3. ผู้เข้ารับบริการวิชาการมีความพึงพอใจ ท่ีระดับ ≥ 3.51    
4. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
อย่างน้อย 1 กลุ่ม 

 

9. สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
  ภายในมหาวิทยาลัย       พ้ืนท่ีบริการโดยรอบมหาวิทยาลัย (ระบุ)................................. 

 วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์     อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………….. 
 

10. แผนระยะเวลาการปฏิบัติงาน  งบประมาณรวม  ..................... บาท  และวิธีขั้นตอนการดําเนินงาน                                                       
  ไตรมาส 1  …200,000.…  บาท   ไตรมาส 2 ......50,000……บาท   
 ไตรมาส 3 ......50,000....... บาท   ไตรมาส 4 …...........…….. บาท 
 

 

11. แหล่งงบประมาณ  
       เงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)        เงินโครงการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.)  
    เงินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.)       เงินกองทุนกีฬา/กิจกรรม    อ่ืนๆ (ระบุ)  
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12. รวมงบประมาณหมวดรายจ่าย 

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) อธิบายรายละเอียด* 

1. งบบุคลากร -
2. งบดําเนินงาน 300,000
   2.1 หมวดค่าตอบแทน* - - 
   2.2 หมวดค่าใช้สอย* 50,000 1. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
 30,000 2. ค่าเช่าเหมารถและค่าเชื้อเพลิง  

 150,000 
3. ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่และเล่มรายงานวิจัย 
เล่มละ 150 จํานวน 100 เล่ม 

   2.3 ค่าวัสดุ* 40,000 1. ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 30,000 2. ค่าอุปกรณ์สํานักงาน
   2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค - - 
3. งบลงทุน - - 
   3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์* - - 
   3.2 หมวดค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง* - - 
4. งบเงินอุดหนุน - - 
5. งบรายจ่ายอื่น - - 

รวมทั้งสิ้น 300,000 - 

วิธีการ /  
ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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 .  ว า งแผนและขออนุ มั ติ
โครงการ 

    

2. วางแผนดําเนินโครงการ
    - ประสานงานและชี้แจ้ง
กิจกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย 
 

    

3 .  สํ า ร ว จ แ ล ะ เ ก็ บ ข้ อ มู ล
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา 

    

4. จัดทําเอกสารเผยแพร่องค์
ความรู้  

    

5. เผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน
ผ่านการบริการวิชาการ 
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หมายเหตุ ขอถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ 

* ท้ังนี้ให้เป็นไปตาม 1. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
             2. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   

                         3. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และแนบเอกสารแสดงรายการครุภัณฑ์ (แบบฟอร์ม คร.1, คร.2  
และคร.3) 
 

13. ส่งรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมมาพร้อมกับเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เม่ือปิดโครงการ/
กิจกรรม (ตามแบบฟอร์มของกองนโยบายและแผน) 
       
     
                                                   (รองศาสตราจารย์สุนี โชติดิลก) 

                           ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก  
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แบบเขียนโครงการ/กิจกรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
1. โครงการ   สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตรของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์  

      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
   กจิกรรม     สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีโดยรอบวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์  
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
    โครงการ/กิจกรรมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก  
    1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
     2. องค์การบริหารส่วนตําบลชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
    ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม   ผศ. ศิริวัฒน์ สุนทโรทก  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   081-649-4275 
   อ.ดร.รัศมี แสงศิริมงคลย่ิง  อ.พรชนก ชโลปกรณ์ 
   อ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช  ผศ.รณกร รัตนธรรมมา 
   ผศ.สุนันทา ศรีม่วง   อ.นวิน  ครุฑวีร์ 
   นายอเนชา ทวีสุข   นางสาวศุภวรรณ สินอํานวยผล 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 - 2574 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3. ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   
 1. การผลิตบัณฑิต 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 วิชาการก้าวไกล 
            เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีคุณภาพ    

 กลยุทธ์ 1 พัฒนา กํากับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร และคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ 2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
 กลยุทธ์ 3 สร้างและพัฒนาคณุภาพบัณฑิตเพ่ือตอบสนองชุมชนและสังคมในศตวรรษท่ี 21 
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 2. การวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 วิจัยดีเด่น 

           เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นท่ียอมรับ 
 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

  กลยุทธ์ 2 สร้างบุคลากรทางการวิจัย ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองชุมชนท้องถ่ิน
และสังคมอย่างมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ 3 บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน บริการวิชาการ ทํานุบํารุง สืบสานต่อยอด
เพ่ิมมูลค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

 
 3. การบริการวิชาการแก่สังคม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งเน้นบริการวิชาการ           
          เป้าประสงค์ : บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือการบริการวิชาการใน
การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ชุมชนท้องถ่ินและสังคม 

 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายและองค์ความรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
 กลยุทธ์ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพ้ืนท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ 

 4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

           เป้าประสงค์ : ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม บูรณการการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 

 กลยุทธ์ 1 ธํารงรักษา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 3 สร้างสรรค์ต่อยอด และเพ่ิมมูลค่าภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 5. การบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 คุณธรรมนําพระนคร 

            เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นองค์กรท่ีมี
คุณภาพ 

 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการเรยีนรู้ 
 กลยุทธ์ 3 พัฒนาศักยภาพ และยกระดับสวัสดิการของบุคลากร 
 กลยุทธ์ 4 บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 5 การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 

5. หลักการและเหตุผล   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการวิจัย 
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เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน อุตสาหกรรมขนาดย่อมและสังคม ให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพ้ืนท่ีวิทยาลัยชัยบาดาล
พิพัฒน์ โดยดําเนินงานตามแผนแม่บทของโครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2564) มีกรอบการ
ดําเนินงาน 3 กรอบ ได้แก่ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตสํานึก โดยเน้นในฐาน
ทรัพยากร 3 ฐาน คือ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยาการวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
 วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ ได้กําหนดพันธกิจของการเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของท้องถ่ินไว้ ได้แก่ 
ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
เป็นสถาบันการศึกษาท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีพ้ืนท่ีดินจํานวนประมาณ 300 ไร่ มีลักษณะเป็นรูปเกือก
ม้าล้อมรอบแนวเชิงเขาพลวง ต้ังแต่ทิศตะวันออก เหนือ ไปจรดสิ้นสุดท่ีแนวตะวันตก พ้ืนท่ีขอบด้านในเขาพลวงเป็นป่าอนุรักษ์      
ส่วนขอบพ้ืนท่ีด้านนอกเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดยรอบ พ้ืนท่ีโล่งว่างภายในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวซ่ึงมีมาก
ท่ีสุดและกระจายตัวรอบพ้ืนท่ีโดยเฉพาะขอบด้านทิศใต้ท่ีเป็นภูเขาชื่อเขาพลวง   ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์เดิมท่ีมีระบบนิเวศ
สมบูรณ์ท่ีสุดของชัยบาดาลท่ียังเหลืออยู่ ภายในขอบเขตพื้นท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มีลักษณะเป็นพ้ืนท่ีเนินสูงตํ่า มีความ
ลาดชันแตกต่างไปตามธรรมชาติ ทําให้เกิดเป็นร่องน้ําอันสมบูรณ์ แต่เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณแสงแดดมาก บางบริเวณจึง
ค่อนข้างแห้งแล้ง  
 จากทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวท่ีมีจํานวนมากและมีความหลากหลาย ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงได้เห็น
ถึงความสําคัญของทรัพยากรเหล่านั้น โดยเฉพาะทรัพยากรพืชสมุนไพรซ่ึงมีความจําเป็นและสมควรได้รับการอนุรักษ์ไว้ โดย
เร่ิมต้ังแต่การสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลพืชสมุนไพร ลักษณะทางพฤษศาสตร์ รวมถึง
ทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆ และทรัพยากรกายภาพท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
 

6. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือร่วมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรพืชสมุนไพร ในพ้ืนท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ 
3. เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่นักศกึษา เยาวชน และบุคคลท่ีสนใจให้มีความรู้ความเข้าใจถึงความสําคญัและประโยชน์

ของการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชสมุนไพร และการนําไปใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
4. เพ่ือสร้างความร่วมมือกับท้องถ่ิน ชุมชน หมู่บ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบข้อมูลทรัพยากรพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์  
2. ได้เครือข่ายท่ีดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดทําโครงการฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อันจะก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและโครงการ อพ.สธ. 
 

8. วิธีการและตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
วิธีการวัด 
     แบบสอบถาม   แบบสังเกต      แบบสัมภาษณ์       อ่ืนๆ (ระบุ)       
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เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ได้ข้อมูลทรัพยากรพืชสมุนไพร จํานวนอย่างน้อย  70 ชนิด 
ในพ้ืนท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลเพื่อใช้ในการจัดทําหนังสือและ
ฐานข้อมูลสําหรับการเผยแพร่ให้กับบุคคลท่ีสนใจ 

1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการสํารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากรพืชสมุนไพรเพ่ิมมากข้ึน 
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ ท่ีระดับ ≥ 3.51 

9. สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
  ภายในมหาวิทยาลัย       พ้ืนท่ีบริการโดยรอบมหาวิทยาลัย (ระบุ)................................ 

 วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์     อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………….. 

10. แผนระยะเวลาการปฏิบัติงาน  งบประมาณรวม  ...194,400..... บาท  และวิธีขั้นตอนการดําเนินงาน                                                      
 ไตรมาส 1  …40,000….…  บาท   ไตรมาส 2 …80,000……... บาท   
 ไตรมาส 3 .....74,400........ บาท   ไตรมาส 4 …..............…….  บาท 

 

11. แหล่งงบประมาณ  
       เงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)        เงินโครงการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.)  
    เงินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.)       เงินกองทุนกีฬา/กิจกรรม    อ่ืนๆ (ระบุ) ..   
 

12. รวมงบประมาณหมวดรายจ่าย  

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) อธิบายรายละเอียด* 

1. งบบุคลากร 
2. งบดําเนินงาน 
   2.1 หมวดค่าตอบแทน* 7,200 ค่าตอบแทนวิทยากร  1,200 บาท/ชม. X 6 ชม. X 1 วัน
   2.2 หมวดค่าใช้สอย* 88,200 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

วิธีการ /  
ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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. วางแผนและขออนุมัติโครงการ     
2. ประชุมวางแผนการกําหนดพืช
ท่ีสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูล 

    

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้
ความรู้ในเรื่องการสํารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากรพืชสมุนไพร  

    

4. สํารวจเก็บรวมรวมข้อมูล
ทรัพยากรพืชสมุนไพร 

    

5. จัดทําเล่มรายงานเพ่ือนําเสนอ
มหาวิทยาลัยและโครงการ 
อพ.สธ. 
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หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) อธิบายรายละเอียด* 

 
25,000 

 
60,000 
10,000 

 
1,000 
3,000 

(60 บาท x 7 ชม. X 30 วัน x 7 คน) 
ค่าท่ีพักระหว่างเก็บตัวอย่าง (ห้องพักคู่คืนละ 850 บาท X 10 คืน X 
3 ห้อง) 
ค่าเช่าเหมารถและค่าเชื้อเพลิง (ราคา 3,000 บาท X 20 วัน)  
ค่าจ้างออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ จํานวน 100 เล่มๆละ 
100 บาท 
ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 2 ม้ือ x 20 คน 
ค่าอาหารกลางวัน 150 x 20 คน 

   2.3 ค่าวัสดุ*  
   2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค 
3. งบลงทุน 
   3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์* 
   3.2 หมวดค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง* 
4. งบเงินอุดหนุน 
5. งบรายจ่ายอื่น 

รวมทั้งสิ้น 194,400  

* ท้ังนี้ให้เป็นไปตาม 1. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
             2. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   

                         3. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และแนบเอกสารแสดงรายการครุภัณฑ์ (แบบฟอร์ม คร.1, คร.2  และ 
คร.3) 
 

13. ส่งรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมมาพร้อมกับเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เม่ือปิดโครงการ/
กิจกรรม (ตามแบบฟอรม์ของกองนโยบายและแผน) 
            
  
                                                        ผศ. ศิริวัฒน์ สุนทโรทก 

                           (ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก ) 
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3. กรอบการสร้างจิตสํานึก 
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แบบเขียนโครงการ/กิจกรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
1. โครงการ   กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.  
    กิจกรรม    สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ.  
    โครงการ/กิจกรรมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และ 2. องค์การบริหารส่วนตําบลชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
    ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม   อ.ดร.รัศมี แสงศิริมงคลย่ิง หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   081-839-8415 
   ผศ. ศิริวัฒน์ สุนทโรทก หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   081-649-4275 
   อ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช   หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   085-059-6669 
   อ.ดร.ลดา มัทธุรศ  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้    
   นางศรีทวน คําวัตร  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้    

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 - 2574 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3. ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   
 1. การผลิตบัณฑิต 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 วิชาการก้าวไกล 
            เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีคุณภาพ    

 กลยุทธ์ 1 พัฒนา กํากับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร และคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ 

 กลยุทธ์ 2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
 กลยุทธ์ 3 สร้างและพัฒนาคณุภาพบัณฑิตเพ่ือตอบสนองชุมชนและสังคมในศตวรรษท่ี 21 
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 2. การวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 วิจัยดีเด่น 

           เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นท่ียอมรับ 
 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

  กลยุทธ์ 2 สร้างบุคลากรทางการวิจัย ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองชุมชนท้องถ่ิน
และสังคมอย่างมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ 3 บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน บริการวิชาการ ทํานุบํารุง สืบสานต่อยอด
เพ่ิมมูลค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 3. การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งเน้นบริการวิชาการ           

          เป้าประสงค์ : บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือการบริการวิชาการใน
การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ชุมชนท้องถ่ินและสังคม 

 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายและองค์ความรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
 กลยุทธ์ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพ้ืนท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ 

 4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

           เป้าประสงค์ : ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม บูรณการการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 

 กลยุทธ์ 1 ธํารงรักษา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 3 สร้างสรรค์ต่อยอด และเพ่ิมมูลค่าภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 5. การบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 คุณธรรมนําพระนคร 

            เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นองค์กรท่ีมี
คุณภาพ 

 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการเรยีนรู้ 
 กลยุทธ์ 3 พัฒนาศักยภาพ และยกระดับสวัสดิการของบุคลากร 
 กลยุทธ์ 4 บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 5 การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 

5. หลักการและเหตุผล   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ข้อท่ี 6 สร้างเครือข่าย
การเรียนการสอน การวิจัย กับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการท้ังในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
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ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม รวมทั้งการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพ้ืนท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ โดยดําเนินงานตามแผนแม่บทของโครงการ อพ.สธ. 
ระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2564) มีกรอบการดําเนินงาน 3 กรอบ ได้แก่ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบ
การใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตสํานึก โดยเน้นในฐานทรัพยากร 3 ฐาน คือ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และ
ทรัพยาการวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของกิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และ
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 แผนแม่บทของโครงการ อพ.สธ. มีวัตถุประสงค์สําคัญคือ เพ่ืออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศ นําพืชท่ีได้สํารวจข้ึนทะเบียนรหัสต้นของพืชท่ีมีอยู่เดิม และหายากใกล้สูญพันธ์ุ และจัดทําศูนย์ข้อมูลพันธุกรรม
พืช รวมทั้งทรัพยากรอ่ืน ๆ ท้ัง 3 ฐาน มีแนวทางการดําเนินงานในเร่ืองของฐานทรัพยากรท้องถ่ิน และดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน มุ่งเน้นสร้างจิตสํานึกให้แก่เยาวชนและนักเรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของประเทศไทย และร่วมบูรณาการกับชุมชนในการจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ทางโครงการ อพ.สธ. จึงเล็งเห็น
ความสําคัญของโรงเรียนและชุมชนท่ีมีศักยภาพในการร่วมสนองพระราชดําริด้านฐานทรัพยากรท้องถ่ิน รวมถึงเสริมสร้าง
สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระดับต่าง ๆ ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอําเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี มีท้ังหมด 17 แห่ง ซ่ึงส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้าร่วมสมัคร
เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ซ่ึงแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสภาพแวดล้อมและบริบทท่ีแตกต่างกันไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครซ่ึงเป็นสถาบันการศึกษาท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีและสนองพระราชดําริ 
อพ.สธ. จึงเห็นความสําคัญในการให้คําแนะนําเพ่ือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมสมัครเป็น
สมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน 
 

6. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือร่วมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเข้าร่วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ในการสมัครเป็นสมาชกิงานฐาน

ทรัพยากรท้องถ่ิน 
3. เพ่ือให้หน่วยงานที่จะร่วมสนองพระราชดําริ รับทราบแนวทางการดําเนินงานโครงการ อพ.สธ. และการสํารวจ

ลัจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
4. เพ่ือให้เกิดการประสานงานกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกิดเครือข่ายท่ีดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และการจัดทําโครงการฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่โครงการ อพ.สธ. 
 

7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ในการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากร

ท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับทราบแนวทางการดําเนินงานโครงการ อพ.สธ. และการสํารวจและจัดทําฐาน

ทรัพยากรท้องถ่ิน 
3. ได้เครือข่ายท่ีดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดทําโครงการฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อันจะก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและโครงการ อพ.สธ. 
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8. วิธีการและตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
วิธีการวัด 
     แบบสอบถาม   แบบสังเกต      แบบสัมภาษณ์       อ่ืนๆ (ระบุ)      

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมสนอง
พระราชดําริ อพ.สธ. ในการสมัครเป็นสมาชิกงานฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ินอย่างน้อย 1 องค์กร 

หน่วยงานท่ีจะร่วมสนองพระราชดําริรับทราบแนวทางการ
ดําเนินงานในโครงการ อพ.สธ. และเข้าใจการสํารวจฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ินในระดับดี 

9. สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
  ภายในมหาวิทยาลัย       พ้ืนท่ีบริการโดยรอบมหาวิทยาลัย (ระบุ)................................ 

 วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์     อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………….. 

10. แผนระยะเวลาการปฏิบัติงาน  งบประมาณรวม  ...167,400..... บาท  และวิธีขั้นตอนการดําเนินงาน                                                      
 ไตรมาส 1  …50,000….…  บาท   ไตรมาส 2 …70,000……... บาท   
 ไตรมาส 3 .....47,400........ บาท   ไตรมาส 4 ………-………….  บาท 

 

 

11. แหล่งงบประมาณ  
       เงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)        เงินโครงการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.)  
    เงินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.)       เงินกองทุนกีฬา/กิจกรรม    อ่ืนๆ (ระบุ)   

 

วิธีการ /  
ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. วางแผนและขออนุมัติโครงการ     
2. ติดต่อประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

    

3. ดําเนินงานการบรรยาย
แนวทางสนองพระราชดําริ 
อพ.สธ. โดยวิทยากร 

    

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการ
ให้คําแนะนําข้ันตอน การจัดทํา
เอกสารและแผนแม่บทในการ
สมัครเป็นสมาชิกงานฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน 

    

5. ส่งเอกสารเพ่ือสมัครเข้าร่วม
เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน 
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12. รวมงบประมาณหมวดรายจ่าย  

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) อธิบายรายละเอียด* 

1. งบบุคลากร 
2. งบดําเนินงาน 
   2.1 หมวดค่าตอบแทน* 14,400 ค่าตอบแทนวิทยากร  1,200 บาท/ชม. X 6 ชม. X 2 วัน
   2.2 หมวดค่าใช้สอย* 15,000

45,000 
20,000 
30,000 
20,000 
7,500 
5,000 
6,000 

ค่าอาหารว่าง 25 บาท/ม้ือ x 2 ม้ือ x 2 วัน x 30 คน x 5 คร้ัง
ค่าอาหารกลางวัน 150 บาท/ม้ือ x 2 วัน x 30 คน x 5 คร้ัง 
ค่าอาหารเย็น  200 บาท/ม้ือ x 2 วัน x 10 คน x 5 คร้ัง 
ค่าท่ีพัก 600 บาท/คน x 10 คน x 1คืนx 5 คร้ัง 
ค่าเช่าเหมารถตู้  2000 บาทต่อวันx5คร้ังxคร้ังละ 2 วัน 
ค่าน้ํามันรถตู้  1500 บาทต่อคร้ังx5คร้ัง 
ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าจัดทําเล่ม เล่มละ 300 บาท จํานวน 20 เล่ม 

   2.3 ค่าวัสดุ* 1,200
2,500 
300 
500 

กระดาษ A4 10 รีม
หมึกพิมพ์ 
ปากกาเขียนบอร์ด 
กระดาษสีน้ําตาล 

   2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค 
3. งบลงทุน 
   3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์* 
   3.2 หมวดค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง* 
4. งบเงินอุดหนุน 
5. งบรายจ่ายอื่น 

รวมทั้งสิ้น 167,400  

* ท้ังนี้ให้เป็นไปตาม 1. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
             2. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   

                         3. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และแนบเอกสารแสดงรายการครุภัณฑ์ (แบบฟอร์ม คร.1, คร.2  
และคร.3) 
13. ส่งรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมมาพร้อมกับเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เม่ือปิดโครงการ/
กิจกรรม (ตามแบบฟอร์มของกองนโยบายและแผน) 

                                   (อ.ดร.รัศมี แสงศิริมงคลย่ิง 
                           ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก 
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แบบเขียนโครงการ/กิจกรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
1. โครงการ จัดทําเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเผยแพร่ความรู้ (อพ.สธ.-มรภ.พระนคร)      
   โครงการ/กิจกรรมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
    ผู้รับผิดชอบหลัก/ร่วม   อาจารย์ ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   085-0596669 
   ผศ.รณกร รัตนธรรมมา 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 - 2574 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สง่เสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3. ความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   
 1. การผลิตบัณฑิต 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 วิชาการก้าวไกล 
            เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีคุณภาพ    

 กลยุทธ์ 1 พัฒนา กํากับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร และคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ 2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
 กลยุทธ์ 3 สร้างและพัฒนาคณุภาพบัณฑิตเพ่ือตอบสนองชุมชนและสังคมในศตวรรษท่ี 21 

 2. การวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 วิจัยดีเด่น 

           เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นท่ียอมรับ 
 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

  กลยุทธ์ 2 สร้างบุคลากรทางการวิจัย ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองชุมชนท้องถ่ิน
และสังคมอย่างมีคุณภาพ 
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  กลยุทธ์ 3 บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน บริการวิชาการ ทํานุบํารุง สืบสานต่อยอด
เพ่ิมมูลค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 3. การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งเน้นบริการวิชาการ           

          เป้าประสงค์ : บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือการบริการวิชาการใน
การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ชุมชนท้องถ่ินและสังคม 

 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายและองค์ความรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
 กลยุทธ์ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพ้ืนท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ 

 4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

           เป้าประสงค์ : ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม บูรณการการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 

 กลยุทธ์ 1 ธํารงรักษา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 2 สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 3 สร้างสรรค์ต่อยอด และเพ่ิมมูลค่าภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 5. การบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 คุณธรรมนําพระนคร 

            เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นองค์กรท่ีมี
คุณภาพ 

 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการเรยีนรู้ 
 กลยุทธ์ 3 พัฒนาศักยภาพ และยกระดับสวัสดิการของบุคลากร 
 กลยุทธ์ 4 บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 5 การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 

5. หลักการและเหตุผล   
อินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นระบบการสื่อสารท่ีได้รับความนิยมท่ัวโลก และเพ่ิมความนิยมข้ึนอย่างรวดเร็ว  ทําให้

บริษัท องค์กร และธุรกิจต่างๆ ท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ท้ังภาครัฐ และเอกชน ต่างมีความจําเป็นท่ีต้องมีเว็บไซต์ของตนเอง 
ให้โลดแล่นอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันหมายถึงความพร้อมในการเปิดรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ใน
การดําเนินธุรกิจ เพ่ือให้ก้าวสู่ความสําเร็จบนโลกของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและ
การสื่อสารข้อมูลได้เข้ามามีส่วนสําคัญเป็นอย่างมาก สําหรับองค์กร และสํานักงาน โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ของโรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์กร และสํานักงาน ให้กับบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลในรูปแบบของเว็บไซต์ และเนื่องจาก
เว็บไซต์เปรียบเสมือนประตูหรือช่องทางแรกท่ีบุคคลภายนอกจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์กร และ
สํานักงาน 
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเผยแพร่ความรู้ (อพ.สธ.-มรภ.พระนคร) ท่ีจะจัดทําข้ึนนี้จะประกอบด้วย 1) 
แผนแม่บท 2) คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.-มรภ.พระนคร  คณะทํางานท่ีประกอบด้วย 4 คณะทํางาน ได้แก่ คณะทํางาน
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กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร  คณะทํางานกรอบการใช้ประโยชน์ คณะทํางานกรอบการสร้างจิตสํานึก และคณะทํางานประสาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 3) ผลการดําเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 4) แผนปฏิบัติงานประจําปี 5) ผู้ประสานงาน 6) 
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีร่วมสนองพระราชดําริ 7) ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 8) ดาวน์โหลดเอกสาร 9) ภาพกิจกรรม 10) 
ติดต่อโครงการ  
 นอกจากนั้นเว็บไซต์นี้จะมีผู้ดูแลระบบทําหน้าท่ีในการเพ่ิม ลบ และปรับปรุงข้อมูลท้ัง 10 รายการท่ีกล่าวมาข้างต้น 
รวมท้ังมีการสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.-มรภ.พระนคร  เพ่ือเข้าถึงข้อมูลท่ีเก็บใน
ฐานข้อมูล 
 
      
6. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือร่วมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเผยแพร่ความรู้ (อพ.สธ.-มรภ.พระนคร) 
3. เพ่ือบริหารจัดการระบบงานต่างๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ให้มี

ประสิทธิภาพ 
 

7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเผยแพร่ความรู้ 
2. การบริหารจัดการระบบงานต่างๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มี

ประสิทธิภาพ 
 

8. วิธีการและตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
วิธีการวัด 
     แบบสอบถาม   แบบสังเกต      แบบสัมภาษณ์       อ่ืนๆ (ระบุ)       

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1. เว็บไซต์ อพ.สธ.-มรภ.พระนคร 1 เว็บไซต์ 1. ผู้เข้ารับการอบรมการใช้งานเว็บไซต์ มีความพึงพอใจ 

ท่ีระดับ ≥ 3.51 

9. สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
  ภายในมหาวิทยาลัย       พ้ืนท่ีบริการโดยรอบมหาวิทยาลัย (ระบุ)................................. 

 วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์     อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………….. 

10. แผนระยะเวลาการปฏิบัติงาน  งบประมาณรวม  ....45,700...... บาท  และวิธีขั้นตอนการดําเนินงาน                                                      
ไตรมาส 1  …20,000.…  บาท   ไตรมาส 2 ……10,000…... บาท   
ไตรมาส 3 ...... 10,000...... บาท   ไตรมาส 4 ……........…. บาท 
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11. แหล่งงบประมาณ  
       เงินงบประมาณแผ่นดิน (งปม.)        เงินโครงการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.)  
    เงินโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.)       เงินกองทุนกีฬา/กิจกรรม    อ่ืนๆ (ระบุ)   

12. รวมงบประมาณหมวดรายจ่าย  

หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) อธิบายรายละเอียด* 

1. งบบุคลากร 
2. งบดําเนินงาน 
   2.1 หมวดค่าตอบแทน* 
   2.2 หมวดค่าใช้สอย*         5,000

 
20,000 
10,000 
5,000 

- ค่าประชุมกําหนดความต้องการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
ดําเนินงานและคณะทํางาน  
- ค่าจ้างพัฒนาระบบ 
-ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
-ค่าเช่า host  

   2.3 ค่าวัสดุ* 10,000 - ค่าวัสดุสํานักงาน
   2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค 
3. งบลงทุน 
   3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์* 
   3.2 หมวดค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง* 
4. งบเงินอุดหนุน 
5. งบรายจ่ายอื่น 

รวมทั้งสิ้น 50,000  

วิธีการ /  
ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. วางแผนและขออนุมัติโครงการ     
2. ประชุมกําหนดความต้องการ
ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
ดําเนินงานและคณะทํางาน 

    

3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ     
4. สร้างฐานข้อมูล     
5. สร้างระบบงานต่างๆ ตามที่
ออกแบบไว้ 

    

6. ทดลองใช้งานระบบ     
7. ทดสอบระบบ     
8. ติดต้ังใช้งานพร้อมอบรมการใช้
งาน 

    

9. ประเมินผลระบบ     
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* ท้ังนี้ให้เป็นไปตาม 1. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
             2. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   

                         3. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และแนบเอกสารแสดงรายการครุภัณฑ์ (แบบฟอร์ม คร.1, คร.2  
และคร.3) 
 

13. ส่งรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมมาพร้อมกับเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เม่ือปิดโครงการ/
กิจกรรม (ตามแบบฟอร์มของกองนโยบายและแผน) 
 
                                                   (อาจารย์ ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช)                            

                           (ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก ) 
 
 

 


