
 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี        งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  งานการให้บริการวิชาการ 

ช่ืองาน/โครงการ รหสัโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตาม
พระราชด าริ    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

6116000057 70,000 0 0 0 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี : 01, การพัฒนาท้องถ่ินด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกบัสังคมทอ้งถ่ิน  
กลยุทธ์ท่ี : 01, 1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการเพือ่การพฒันาท้องถ่ิน โดยการบรูณาการพันธกิจและสร้างเครอืข่าย  
ตัวชี้วัดมหาวิทยาลยัท่ี : ตัวช้ีวัดที่ 1) จ านวนชุมชน/ประเดน็ที่ได้รับการช้ีน า แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมทีส่ร้างสรรค์ข้ึน 
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :  
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :  
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สงัคมและมีผลิตภาพที่ด ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปญัญา พัฒนาท้องถ่ิน 
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพฒันาครู เรียนรู้พฒันาทอ้งถ่ิน 
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ี : 1.2) เพิ่มขีดความสามารถให้กบับุคลากรในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน ทั้ง
ทางด้าน 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [   ]  งานใหม่ [ X ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ป ี
ประเภทของงาน/โครงการ [   ]  งานตามพันธกิจ  [ X ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอื่นๆ สถานท่ีด าเนินการ : ชุมชนท่าขุนราม หรือชุมชนที่สนใจในจังหวัด
ก าแพงเพชร 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร - 
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศกึษา   
 
 
 
 
 

P2 



1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
      โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
เกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชให
เกิดประโยชนถึงมหาชนชาวไทย  ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ให้ความส าคัญถึงการพัฒนา
ดังกล่าวและสนองพระราชด าริต่อพระองค์ท่านโดยด าเนินการเพื่อเป็นแหล่งส าหรับการศึกษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ในท้องถิ่น           พืชสมุนไพร พืชหายาก
ในพื้นทีจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง  ให้ความรู้ คุณค่าคุณประโยชน์ในการอนุรักษ์
พฤกษศาสตร์แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นการพัฒนาคนในรูปแบบการศึกษา
แบบองค์รวม 

   1. เพื่อศึกษาวิจัยส ารวจ รวบรวม และการขยายพรรณไม้ในท้องถิ่น  
   2. เพื่อบริการวิชาการความรู้ด้านพรรณไม้ พืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   3. เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา 
     และคนในชุมชน 

 

 
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ เป้าหมาย 
งานวิจัยพรรณไม้ในท้องถิ่นและงานบริการวิชาการความรู้
และการน าไปใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรจากพืชสมุนไพร และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม และเผยแพร่แก่
ประชาชนที่สนใจ 

1. งานวิจัยด้านพรรณไม้/สมุนไพร 
   ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และ  
   การใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ใน 
   ท้องถิ่น 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้พฤกษศาสตร์
ของนักศึกษาและชุมชน 
 

เชิงปริมาณ  
   1. องค์ความรู้จากงานวิจัยด้านพรรณไม้/สมุนไพรทอ้งถ่ินและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1 (เรื่อง) 

   2. จ านวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู ้ 1 (ชุมชน) 
   3. ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมบรกิารวิชาการ
ไม่ต่ ากว่า 

80 (ร้อยละ) 

   4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่ต่ ากว่า 80 (ร้อยละ) 
เชิงคุณภาพ   
   1. ระดับความรู้และความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกจิกรรมบรกิาร
วิชาการ 

4 (ระดับ) 

เชิงเวลา  
   1. งานบริการวิชาการเสรจ็ตามก าหนด 1 (ปี) 

 
 
 
 



4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ย ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561 
กิจกรรม ผลผลิต 

กิจกรรม 
(หน่วยนับ) 

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

รายจ่าย
อื่น 

- - - รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 

1. การส ารวจศึกษา
พรรณไม้ในท้องถ่ิน 

1 พ้ืนที่ศึกษา 15,000    15,000 1 พ้ืนที่ศึกษา 15,000       

2. การอบรมให้ความรู้
และการใช้ประโยชน์จาก
พรรณไม้ในท้องถ่ิน 

1 ครั้ง 20,000    20,000   1 ครั้ง 20,000     

3. งานวิจัยด้านพรรณ
ไม้/สมุนไพรท้องถ่ินและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1 เร่ือง 15,000    15,000     1 เร่ือง 15,000   

4. บริหารจัดการ
โครงการ 

1 โครงการ 20,000    20,000   1 โครงการ 20,000     

รวม  70,000    70,000 1 15,000 2 40,000 1 15,000 0 0 

 
5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   1. การศึกษาวิจัยส ารวจและรวบรวมพรรณไม้ในทอ้งถ่ิน  
   2. การบริการวิชาการความรู้ด้านพรรณไม้ พืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถ่ิน แก่คนในชุมชน 
   3. สวนพฤกษศาสตรท์ี่เป็นแหล่งเรียนรู้ตอ่การเรียนการสอนของนักศึกษาและคนในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมลู , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมลูและเกณฑ์การประเมิน) 
วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 

เพื่อให้ได้งานวิจัยพรรณไม้ใน
ท้องถ่ินและงานบริการวิชาการ
ความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์
พืชสมุนไพรจากพืชสมุนไพร และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อการอนุรกัษ์
พันธุกรรม และเผยแพร่แก่
ประชาชนที่สนใจ 

1. รายงานผลโครงการ 
2. รายงานผลการวิจัย 
3. ผลการประเมินจากกิจกรรม 
4. ภาพถ่ายกิจกรรมและการฝึก
ปฏิบัติการ 

1. แบบทดสอบวัดความรู้ความ
เข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน 
แบบประเมินความพึงพอใจและ
การน าไปใช้ประโยชน ์
2. แบบประเมินวิทยากรผู้ช่วย 
(นักศึกษา) 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 

1.  วิเคราะห์ค่าความถ่ีและร้อยละ
ของแบบทดสอบความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย  ความถ่ี  
ร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของแบบประเมินความพงึพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยก าหนด
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 

1.  ร้อยละความพึงพอใจ  
2. งานวิจัย 
3. ด าเนินการได้ตามก าหนดเวลา
ที่ก าหนดไว้ 

 
7. รายละเอียดของงบประมาณ 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกจิกรรมให้ชัดเจน) 
9, งบรายจ่ายอื่น 70,000 คา่ตอบแทน 23,000 

การอบรมให้ความรู้และการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ใน
ท้องถิ่น 
ค่าตอบแทน  8,000 บาท 
        -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน × 2 วัน × 2,000 บาท  
        เป็นเงิน  8,000 บาท   
งานวิจัยด้านพรรณไม้/สมุนไพรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ค่าตอบแทน   15,000 บาท 
        - ค่าตอบแทนนักวิจัยในการด าเนินการวิจัย จ านวน 1 เรือ่ง   
        เป็นเงิน 15,000  บาท 
คา่ใช้สอย 34,600 
การส ารวจศึกษาพรรณไม้ในท้องถิ่น 
ค่าใช้สอย  10,000 บาท 
         - ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ัก ยานพาหนะส าหรับเดินทาง 2 ครั้ง × 



2 วัน ×    3 คน  เป็นเงิน 10,000 บาท    
การอบรมให้ความรู้และการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ใน
ท้องถิ่น 
ค่าใช้สอย 9,600 บาท 
        - ค่าอาหารกลางวันส าหรบัผูร้่วมอบรม จ านวน 40  คน x 2 
มื้อ x 70  บาท เป็นเงิน 5,600 บาท 
        - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ส าหรบัผูร้่วมอบรม จ านวน 
40  คน x 4 มื้อ x 25  บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
          รวมเป็นเงิน  9,600 บาท 
บริหารจัดการโครงการ 
ค่าใช้สอย 15,000 บาท 
         - ค่าใช้สอยส าหรับการบรหิารจัดการ เป็นค่าเดินทาง เบี้ย
เลี้ยง  
         ค่าจ้าง จ านวน 15,000 บาท 
คา่วดัส ุ12,400 
การส ารวจศึกษาพรรณไม้ในท้องถิ่น 
วัสดุ  5,000 บาท 
         - ค่าวัสดุ อปุกรณ์ เอกสารส าหรับการส ารวจ เป็นเงิน 
5,000 บาท   
     เป็นเงินท้ังสิ้น  5,000  บาท 
การอบรมให้ความรู้และการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ใน
ท้องถิ่น 
ค่าวัสดุ  2,400  บาท 
         - ค่าวัสดุ อปุกรณ์ เอกสารส าหรับการอบรม เป็นเงิน 2,400 
บาท   
บริหารจัดการโครงการ 
ค่าวัสดุ  5,000 บาท 



 
 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน ) 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( ผศ.ปรัชญา  ชะอุ่มผล ) 

 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสีย่ง การควบคุม 
1. 1. จ านวนผู้เขา้รับการอบรมไม่ครบตามจ านวน 1. ประสานงานผู้เขา้รับการอบรมไว้ล่วงหน้า 

2. การตดิต่อประสานงานอยา่งเป็นทางการ  โดยเอกสารจาก
หน่วยงานต้นสังกัดไปยังสถานที่ศึกษาดูงาน/อบรม 

   

   

 
9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
1. 1. ความพร้อมในการจัดกิจกรรม   * 

     

     

 
 
 

         - ส าหรบัค่าวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ ส าหรบัการบรหิารงาน
สวน 
         พฤกษศาสตร์  จ านวน 5,000 บาท  
ถัว๋เฉล่ียทกุรายการ| 

   
   
   
   



10. ผลการด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีท่ีผ่านมา  (โครงการต่อเน่ือง) 
ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การด าเนินงานปรับปรุงในปีน้ี 

  

  

  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุม่เป้าหมาย/การขยายหรือจัดท าโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

 

 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

การพัฒนานกัศึกษา  นักศึกษา  1.นักศึกษามีความรู้เพิม่
มากขึ้นจากการร่วมเป็น
วิทยากรผู้ช่วย  
2. นักศึกษาได้เรียนรูจ้าก
การฝกึปฏิบัตจิรงิ  

ร้อยละ 80   
 
 
1 ช้ินงาน  

12 เดือน โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

ชุมชน / สังคม. บุคลากรภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 

จัดอบรม สมัมนา เผยแพร่ 
ความรู้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และบุคคลที่
สนใจ ด้านแพทย์แผนไทย
โดยนักวิชาการ 

ร้อยละ 80 12 เดือน โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

 


