
1. ช่ือโครงการ: สวนพฤกษศาสตรวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ตามแนวพระราชดําริฯ 
ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล :  นางสาววิชชายานี  วิชาชัย 
ตําแหนง : หมวดวิชาวิทยาศาสตร  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 
โทรศัพทมือถือ : 084-9102552 
 

2. ความสัมพันธสอดคลองของโครงการ 
1) ดานความพอประมาณ 

มีการใชงบประมาณในการดําเนินงานอยางเหมาะสมและคุมคา 
 

2) ดานการมีเหตุผล 
ชวยใหนักเรียน นักศึกษามีความรูความสามารถดานสวนพฤกษศาสตร 

    

3) ดานการมีภูมิคุนกันท่ีดี 
ใหนักเรียน นักศึกษาไดศึกษาพันธุกรรมพืชและประโยชนของตนไมแตละชนิด 
 

4) เง่ือนไขความรู 
นักเรียน นักศึกษา สามารถวิเคราะหและรูจักชื่อของตนไมท่ีถูกตอง 
 

5) เง่ือนไขคุณธรรม 
ปลูกฝงใหนักเรียน นักศึกษา รูจักการอนุรักษพันธุกรรมพืชตอตนเองและชุมชนอยางยั่งยืน 
 

6) สังคม 
สรางบรรยากาศในการทํางานรวมกัน 
 

7) เศรษฐกิจ 
มีการใชงบประมาณในการดําเนินงานอยางเหมาะสมและคุมคา 
 

8) ส่ิงแวดลอม 
มีตนไมท่ีรมรื่น และประโยชนของการอนุรักษทรัพยากรท่ีกอใหเกิดประโยชนตอชุมชน 
 

9) วัฒนธรรม 
นักเรียน นักศึกษา ไดเรียนรูการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

3. หลักการและเหตุผล: 
ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริบางประการเก่ียวกับ 

การอนุรักษพันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการ
ปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจ และเกิดความปติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณ
ตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิด
อันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียด ซ่ึงจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว” โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดดําเนินงานสนองพระราชดําริจัดตั้งงาน “สวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน” เพ่ือเปนสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยใหเยาวชนใกลชิดกับพืช
พรรณ เห็นคุณคา ประโยชน ความสวยงาม อันจะกอใหเกิดความคิดท่ีจะอนุรักษพืชพรรณตอไป เกิด
ความรัก หวงแหน และรูจักการนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริและแนวปฏิบัติใหเปนงานหนึ่งในกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการ



อนุรักษพันธุกรรมพืชและชัดเจนในคําจํากัดความของ “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” ซ่ึงจะดําเนินการใน
พ้ืนท่ีโรงเรียนมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา โดยใชแนวทางการดําเนินงานตามแบบอยางสวน
พฤกษศาสตรแตยอขนาดมาดําเนินการในพ้ืนท่ีเล็ก ๆ 

จังหวัดอุทัยธานี เปนจังหวัดท่ีมีความสมบูรณท้ังทางดานแหลงน้ํา ปาไม สัตวปา การประกอบ
อาชีพท่ีสอดคลองกับภูมิประเทศ เชน การทํานาขาว การปลูกพืชไรเศรษฐกิจ ท้ังออย ขาวโพด มัน
สําปะหลัง สัปปะรด ซ่ึงสามารถสรางอาชีพ สรางรายได และสรางชื่อเสียงใหแกจังหวัดอุทัยธานีไดเปน
อยางดี หากกลาวถึงแมน้ําสะแกกรัง อุทยานแหงชาติหวยขาแขง หรือสัปปะรดบานไร 

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ไดตระหนักถึงความสําคัญ และคุณคาของการอนุรักษพันธุกรรมพืช จึง
ไดเสนอโครงการสวนพฤกษศาสตรภายในวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เพ่ือดําเนินงานตามข้ันตอนใหครบ 5 
องคประกอบ อันไดแก 1. การจัดทําปายชื่อพรรณไม 2. รวบรวมพรรณไมเขาปลูกในวิทยาลัยฯ 3. 
การศึกษาขอมูลดานตาง ๆ 4. การรายงานผลการเรียนรู และ 5. การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา 

 

4. วัตถุประสงค: 
1. เพ่ือดําเนินงานตามองคประกอบใหครบท้ัง 5 องคประกอบ 
2. เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันทรงคุณคา ใหกับบุคลากร นักเรียน 

นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
3. เพ่ือสืบทอดกิจกรรมดานการอนุรักษพันธุพืช ตามแนวพระราชดําริฯสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
 

5. ผลผลิตของโครงการ (Output): 
คณะผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จํานวน 38 คน ไดเขา

รวมโครงการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

6. ผลลัพธของโครงการ (Outcome): 
คณะผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี มีจิตสํานึกในการอนุรักษ 

ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน เกิดความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญ
และประโยชนของพันธุกรรมพืช 

 

7. กลุมเปาหมาย: 
เชิงปริมาณ  : บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รอยละ 80 รูจักชื่อตนไมในวิทยาลัยฯ มากข้ึน 

ตลอดจนมีแนวทางการอนุรักษและการขยายพันธุตนไมภายในวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีตามหลัก
พฤกษศาสตร 

เชิงคุณภาพ : มีปายบอกชื่อพรรณไมแตละชนิดโดยมี QR-Code 
 

8. พ้ืนท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: 
1. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี มีศูนยพันธุกรรมพืชอยางเปนระบบตามหลักพฤกษศาสตร 
2. นักเรียน นักศึกษามีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
 
 

 



10. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รอยละ 80 รูจักชื่อตนไมใน
วิทยาลัยฯ มากข้ึน ตลอดจนมีแนวทางการอนุรักษและการ
ขยายพันธุตนไมภายในวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีตามหลัก
พฤกษศาสตร 

 

เชิงคุณภาพ ปายบอกชื่อพรรณไมแตละชนิดโดยมี QR-Code  
เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
เชิงคาใชจาย คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  120,000 บาท 

 
11. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช: 

ขั้นตอน/วิธีดาํเนินการ 

ดําเนินการใน 
ไตรมาส () 

เปาหมาย (เชน 
ใคร จํานวนครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่
ดําเนินการ 
ระบุ ตาํบล/

อําเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน 

งบรายจาย
อ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน     คณะผูบริหาร ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี จาํนวน 
38 คน ไดเขารวม

โครงการสราง
จิตสํานึกในการ

อนุรักษพันธกุรรม
พืช 

วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธาน ี

- - - 120,000.00 

2. ประชุมคณะกรรมการแตละฝาย 
กําหนดกิจกรรม 

    

3. ประขาสัมพันธกิจกรรมโครงการ     
4. รับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่สนใจ 
และนักเรียน นักศึกษาที่มีตารางเรียน
วิชาวิทยาศาสตร 

    

5. ดําเนินงานตามขั้นตอนใหครบ 5 
องคประกอบ 

    

6. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน     
รวมเงิน    120,000.00 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 120,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


