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สารจากอธิการบดี 

 

 พ.ศ. 2514 นายจ ารูญ  ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับพ่อค้า

ประชาชน และสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ท าหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการขอจัดตัง้วิทยาลัยครูขึ้น กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วอนุมัติให้สร้าง

วิทยาลัยครูขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 และได้แต่งตั้งให ้

นายน้อย  สีป้อ อาจารย์เอก วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก มารักษาราชการในต าแหน่ง

อาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2516 และได้รับนักศึกษารุ่นแรกใน

ปีการศึกษา 2519 โดยรับผดิชอบการศกึษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจติร 

 วันที่ 19 สิงหาคม 2518 มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 

2518” วิทยาลัยครูจงึได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 

2527 มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527” มีผลให้วิทยาลัย

ครูสามารถผลิตบัณฑติสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่วชิาชีพครูได้ 

 พ.ศ. 2528 สภาการฝึกหัดครู ได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วย กลุ่มวิทยาลัยครูให้เรียกกลุ่ม

วิทยาลัยครูว่า สหวิทยาลัยพุทธชินราช ส านักสหวิทยาลัยครูตั้งอยู่ที่วทิยาลัยครูพิบูลสงคราม 

 พ.ศ. 2535 กรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการได้น าความกราบบังคมทูล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

กระหม่อม พระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์” ซึ่งแนวโน้มจะต้องปรับเปลี่ยน

สภาพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มาตรา 7 คือ ให้สถาบันราชภัฏเป็นนิติ

บุคคลมีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการและเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการวิจัยให้การบริการ

วิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู ส่งเสริมวิทยฐานะครู และบุคลากร

ประจ าการ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาศลิปศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์ ส าหรับการศึกษาภาคปกติ 

การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการและการศึกษาส าหรับปวงชน (กศ.ปช. , กศ.ปช. ระดับ

อนุปริญญา ปริญญาตรี 2 ปี และปริญญาตรี 4 ปี) 

 พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ลงพระปรมาภิไธย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เริ่มใชพ้ระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 

2538 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สนองโครงการพระราชด าริฯ ในโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวนทั้งสิ้น 13 โครงการ 

ได้แก่ 1) โครงการที่เสนอไว้ในแผนแม่บท จ านวน 7 โครงการ และ 2) โครงการที่ไม่เสนอไว้ใน

แผนแมบ่ท จ านวน 5 โครงการ 

 และในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมสนองโครงการ

พระราชด าริฯ ในกรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2565) กลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G6 และเสนอแผนปฏิบัติงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) จ านวน 21 

โครงการ  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีเป้าหมายในการสร้างฐานความรู้เพื่อน าไปสู่

ศูนย์กลางการเรียนรู้ เส้นทางการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชร่วมกับชุมชนและเป็นแบบอย่างแก่

ชุมชนอื่นๆ ต่อไป 

 นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ยังได้ด าเนินการตามภารกิจในการเรียนการ

สอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้อง

กับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การอนุรักความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

วัฒนธรรม ซึ่งใช้งบประมาณตามปกติของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รู้สึกปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มีโอกาสร่วมสนองโครงการ

พระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีเป้าหมายว่าจะสามารถศึกษาและพัฒนาให้เป็น

แบบอย่างในการอนุรักษ์พันธุกรรมพชืให้กับชุมชนและท้องถิ่นต่อไป 

 

 

 

           ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร  ลิ้มสุข 

                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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สรุปผลการด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

สนองพระราชด ารโิดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 จังหวัดเพชรบูรณ์มีต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย  

ลักษณะทางกายภาพนั้นเป็นพื้นที่ราบลุ่มแบบท้องกระทะ ประกอบด้วยเนินเขา ป่า และที่ราบ

เป็นตอนๆ สลับกันไป พืน้ที่มีลักษณะลาดชันจากเหนอืลงไปใต้ ตอนเหนือมีทิวเขาสูง ตอนกลาง

เป็นพืน้ที่ราบและมีเทือกเขาขนาบกันไปทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นรูปเกือกม้า มีแม่น้ าป่าสักเป็น

แม่น้ าสายส าคัญโดยไหลจากจังหวัดเลย เพชรบูรณ์ ผ่านไปสู่จังหวัดลพบุรี สระบุรี และ

พระนครศรีอยุธยา ลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา ตามล าดับ จึงส่งผลให้พื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติ

มากมาย ดินมสีภาพอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชท าการเกษตร 

 ภูมปิระเทศ 

จังหวัดเพชรบูรณ์มลีักษณะภูมปิระเทศเป็นเทือกเขารูปเกือกม้ารอบพื้นที่ด้านเหนือของ

จังหวัด และมีแนวขนานกันไปทั้งสองข้างทั้งทิศตะวันออกและทิศตะวันตก พื้นที่ราบส่วนใหญ่

เป็นพืน้ที่ที่อยู่ตอนกลางและอ าเภอด้านใต้ของจังหวัดเป็นพืน้ที่ลาดชันโดยจากเหนือถึงใต้มีพื้นที่

ป่าไม้รวม 3,953,455 ไร่หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 45.78 มีแม่น้ าป่าสักเป็นแม่น้ าสายส าคัญที่สุดของ

จังหวัด ที่ไหลผา่นตลอดกลางของจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ยาวประมาณ 350กิโลเมตร ซึ่ง

ต้นน้ าเกิดจากภูเขาผาลาในจังหวัดเลย มีห้วยล าธารหลายสายเกิดจากภูเขาเพชรบูรณ์แม่น้ าป่า

สักไหนผา่นอ าเภอหลม่เก่า  หล่มสัก  เมืองเพชรบูรณ์  หนองไผ ่ บึงสามพัน  วิเชียรบุรี  และศรี

เทพ 

อาณาเขต 

จังหวัดเป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือกับเส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออกมีพื้นที่ประมาณ 

12,668.416 ตารางกิโลเมตรหรอืประมาณ 7,917,760 ไร่ ส่วนที่กว้างที่สุดของจังหวัดจากด้าน

ตะวันออกถึงตะวันตกกว้าง 55 กิโลเมตร ส่วนที่ยาวที่สุดวัดจากเหนือสุดถึงใต้สุดยาว 296 

กิโลเมตรและสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 114 เมตร โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 349 

กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 21 

จังหวัดเพชรบูรณ์มอีาณาเขตติดตอ่กับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนอื ติดตอ่กับจังหวัดเลย 



~ 4 ~ 

 

ทิศใต้  ติดตอ่กับจังหวัดลพบุรี 

ทิศตะวันออก  ติดตอ่กับจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ 

ทิศตะวันตก  ติดตอ่กับจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ และพิจติร 

ภูมอิากาศ 

เนื่องจากพื้นที่ของจังหวัดมีภูเขาล้อมรอบจึงท าให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อนหนาวจัดใน

ฤดูหนาวโดยเฉพาะพื้นที่อ าเภอน้ าหนาว อ าเภอเขาค้อและอ าเภอหล่มเก่า จะมีอากาศหนาว

ที่สุด พื้นที่ภูเขาจะมีอากาศเย็นตลอดปี ในฤดูร้อนและฤดูฝนอุณหภูมิสูงสุด 36.8 องศา

เซลเซียส และต่ าสุด 18.1 องศาเซลเซียส 

- ฤดูร้อนเริ่มตัง้แต่เดอืนมนีาคมถึงเดือนเมษายน 

- ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดอืนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 

- ฤดูหนาวเริ่มตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์มีปริมาณน้ าฝนลดลง จาก 1,139.1 มิลลิเมตร ในปี พ.ศ. 2557เป็น 

827.7 มิลลเิมตร ในปี พ.ศ. 2558 โดยเมื่อพิจารณาจ านวนวันที่ฝนตก พบว่า มีจ านวนวันที่ฝน

ตกลดลง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศ และภาคเหนือ 

 

การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ณ พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ์ มีการประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา

วางแผนด าเนินงาน ในการอนุรักษ์พรรณพืช และศึกษาชีวภาพต่างๆ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรม

พืช เพื่อสร้างฐานองค์ความรูท้างวิทยาการที่จะน าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนา 

ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จึงได้ขอ

พระราชทานพระราชานุญาตสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับ

พระราชทานพระราชานุญาต ตามหนังสือพระราชทานพระราชานุญาตในการเข้าร่วมสนอง

พระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ อพ.สธ. 53/2560 ลง

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 

1528/2560 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 และค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 1529/2560 ลง
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วันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย ราชภัฏ

เพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และสร้างเครือข่ายนักวิจัย

ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพชืกับสถาบันการศึกษาและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และผลงานวิจัยด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และพืน้ที่ชุมชนใกล้เคียง  

3. เพื่ออนุรักษ์พชืพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และด าเนินการ

เป็นธนาคารพืชพรรณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

4. เพื่อส ารวจขึ้นทะเบียนรหัสต้นของพืชที่มอียู่เดิมและหายากใกล้สูญพันธุ์ เพื่อไปปลูก

รักษาพันธุกรรมไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัย 

5. เพื่อศึกษาพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างฐานองค์ความรู้ทาง

วิทยาการ ที่จะน าไปสู่การอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

6. จัดท าศูนย์ขอ้มูลพันธุกรรมพืช โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมสนอง

พระราชด าร ิ

7. ปลูกฝังสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

วิสัยทัศนโ์ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบูรณ์ 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามเป็นเลิศทางวิชาการด้านการ

อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์

แก่มหาชนชาวไทยและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช

รวมถึงดา้นความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนล่าง” 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ด าเนินงานสนอง

พระราชด าริ ดังนี้ 

1. การด าเนินโครงการวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้จัดท างานวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 โครงการ ซึ่งอยู่ภายใต้แผนแม่บท 

เรื่อง เรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตตน้พันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์กล้วยหินในสภาพปลอด

เชื้อ 
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งานวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการผลิตต้นพันธุ์กล้วย

หินในสภาพปลอดเชื้อ และศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาต้นพันธุ์กล้วยหินในสภาพ

ปลอดเชื้อเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม   ผลการทดลองสรุป ดังนี้ 

1. การศึกษาผลของ 6-Benzyladenine (BA) และ 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) ต่อ

การเจริญเติบโตและการพัฒนาของกล้วยหินในสภาพปลอดเชื้อและผลของวัสดุปลูกต่อการ

เจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อ สูตรอาหารที่ใช้ในการ

ชักน าการเกิดยอด ชักน าการเกิดราก และวัสดุปลูกที่เหมาะสมในการย้ายปลูกในสภาพ

ธรรมชาติ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) จาก

ผลการศึกษา พบว่า วิธีการฟอกฆ่าเชื้อบริเวณปลายยอดของกล้วยหินด้วยสารละลาย

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ จ านวน 3 วิธี เพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า การฟอกฆ่าเชื้อ

ด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ (v/v) เป็นเวลา 10 นาที มี

อัตราการรอดชีวิตสูงสุดเท่ากับ 100.00±0.00 เปอร์เซ็นต์ เมื่อน าต้นกล้วยหินในสภาพปลอด

เชื้อที่มีอายุ 1 เดือน มาชักน าให้เกิดยอด เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA ที่ความ

เข้มข้นแตกต่างกัน 6 ระดับ ได้แก่ 0  1  2  3  4 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เพาะเลี้ยงเป็น

ระยะเวลา 20 สัปดาห์ พบว่า อาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

สามารถชักน าให้เกิดยอดเท่ากับ 41.67±4.17 เปอร์เซ็นต์ เกิดรากเท่ากับ 16.67±4.17 

เปอร์เซ็นต์  และจ านวนใบได้สูงสุดเท่ากับ 1.33±0.17 ใบ ส าหรับการชักน าการเกิดรากของ

กล้วยหินที่มีอายุ 6 เดือน เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร Murashige and Skoog (MS) ที่เติม 

NAA ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน 4 ระดับ ได้แก่ 0  0.5  1  และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร เพาะเลี้ยง

เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า อาหารแข็งสูตร MS ที่เติม NAA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

สามารถชักน าให้เกิดรากสูงสุดเท่ากับ 71.43±18.44 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับการย้ายออกปลูกใน

สภาพธรรมชาติ ท าการทดสอบในวัสดุปลูกแตกต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่ พีทมอส ทราย และ

ทรายผสมขุยมะพร้าว อัตรา 1:1 เพาะปลูกเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า วัสดุปลูกพีทมอสมี

เปอร์เซ็นต์การรอดชีวติสูงสุดเท่ากับ 83.33±16.67 เปอร์เซ็นต์  

2. สภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาต้นพันธุ์กล้วยหินในสภาพปลอดเชื้อ คือ การ

เพาะเลี้ยงต้นพันธุ์กล้วยหินบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบชะลอการเจริญเติบโตสูตรอาหาร 

MS ที่เติมแมนนิทอลความเข้มข้น 30 กรัมต่อลิตร มีจ านวนยอดและเปอร์เซ็นต์การเกิดยอด

น้อยที่สุดเท่ากับ 0.00±0.00 ยอด และ 0.00±0.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
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                           A              B               C                D                 E                F             

 

 

 
 

 

ภาพ 1  แสดงลักษณะการเจรญิเติบโตของกล้วยหินภายหลังจากการเพาะลีย้งเนือ้เยื่ออาหาร 

แข็งสูตร MS ที่เติมสารควบคุมการเจรญิเติบโต BA ความเข้มข้นแตกต่างกัน เป็นเวลา 

20 สัปดาห์ 

 

 

 

 

  

 

ภาพ 2  แสดงลักษณะการเกิดรากของกล้วยหินภายหลังจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนอาหาร 

 แข็งสูตร MS ที่เติมสารควบคุมการเจรญิเติบโต NAA ความเข้มข้นแตกต่างกัน เป็น 

 เวลา 28 วัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3  แสดงลักษณะการเจรญิเติบโตของกล้วยหินในสภาพธรรมชาติ เมื่อเพาะเลีย้งลงวัสดุ 

           ปลูก พีทมอ 

 

 

C 

A           B            C           D 
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2. การด าเนินโครงการบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้จัดท าแผนงานบริการวิชาการโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน

พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

และการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ในลักษณะต่างๆ ให้กับนักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยมี

การด าเนินงานเชื่อมโยงกับหนว่ยงานภายนอกได้แก่ โรงเรียน และอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว  ซึ่ง

นอกจากผู้ เ ข้ า ร่ วม โครงการจะ ได้ รั บความรู้ ด้ านการอนุ รั กษ์พั นธุ ก รรมพื ชและ

ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังสามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองญาติพี่น้องและ

เพื่อนๆ ซึ่งท าให้เกิดการขยายองค์ความรู้ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตติ่อไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 5 โครงการ โดยความร่วมมือจากคณะทั้ง 5 คณะภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

1. โครงการผลิตและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ป่าเขตอุทยานแห่งชาติน้ า

หนาวในสภาพปลอดเชื้อตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมาร ีโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. โครงการสวนสมุนไพร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

โดยคณะครุศาสตร์ 

3. โครงการสร้างจิตส านึกด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชเพื่อ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมาร ีโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) ของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะวิทยาการ

จัดการ 

 

 

 

 



~ 9 ~ 

 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

----------------------------------------------------- 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลติและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ป่าเขตอุทยานแห่งชาติน้ า

หนาวในสภาพปลอดเชื้อตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมาร”ี 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ดร. นุชจร ี ทัดเศษ 

 

หลักการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีสายพระเนตรกว้างและยาวไกล ทรง

เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยทรงเริ่มด าเนินงานพัฒนาและอนุรักษ์

ธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา โดยมีพระราชด าริ

ให้ด าเนินการส ารวจ รวบรวม ปลูกดูแลรักษาพันธุกรรมพืช (Germplasm) ต่างๆ ที่หายากและ

ก าลังจะหมดไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้

ทรงสานพระราชปณิธานตอ่โดยมีพระราชด าริให้ด าเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (Germplasm) 

ของประเทศโดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรดา เป็นผู้ด าเนินการสร้าง

ธนาคารพืชพรรณ ตั้งแต ่พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา  

 เนื่ อ งจากจั งหวัด เพชรบู รณ์ เป็นจั งหวัดที่ มี ความอุดมสมบู รณ์ด้ าน

ทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมากทั้งที่มีอยู่เดิมและใกล้สูญพันธุ์ กิจกรรมอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช (Germplasm) นั้นเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการศึกษาประเมิน

พันธุกรรมพืชที่ส ารวจ  รวบรวมมาปลูกรักษาไว้ โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ 

แปลงทดลอง และห้องปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่ท างานเกี่ยวกับเรื่องของพืช 

ดังนัน้เพื่อเป็นการสนองพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ

ชุมชนมีส่วนร่วมในงานวิจัย จึงได้มีแนวคิดในการจัดท าโครงการผลิต และอนุรักษ์พันธุกรรม

กล้วยไม้ป่าที่พบในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวในสภาพปลอดเชื้ออันเนื่องมาจากโครงการ

พระราชด าริ เพื่อสร้างฐานองค์ความรูท้างวิชาการที่จะน าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (Germplasm) อัน

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 2.2  เพื่อจัดการด าเนินงานด้านการเรียนรู้ทรัพยากรและสรา้งจิตส านึกในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช (Germplasm) ให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด 

2.3  เพื่อเป็นแหล่งปลูกฝังโน้มน้าว กล่อมเกลาจิตใจให้เยาวชนเกิดความเข้าใจ หวง

แหน และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อน าไปสู่การอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและยั่งยนื 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 14.1 สนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 14.2 พัฒนาข้อมูลในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต้นไม้ทรงปลูกเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง

เครือขา่ยและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 14.3 จัดการด าเนินงานด้านการเรียนรู้ทรัพยากรและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

พันธุกรรมกล้วยไม้ป่าให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด  

 14.4 เป็นแหล่งปลูกฝังโน้มน้าว กล่อมเกลาจิตใจให้เยาวชนเกิดความเข้าใจ หวงแหน 

และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรกล้วยไม้ป่า เพื่อน าไปสู่การอนุรักษ์ยั่งยืน 

14.5 สนับสนุนและขยายเครอืข่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื 

 

เป้าหมายการด าเนินโครงการ  

1. เชงิปริมาณ  

จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

2. เชงิคุณภาพ  

   2.1 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 

   2.2 ผูเ้ข้าร่วมอบรมในโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินโครงการ 

วันที่  10 มกราคม 2561  ณ ณ อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว จังหวัด

เพชรบูรณ์ 
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งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น   

      งบประมาณทั้งสิน้ 20,000 บาท (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

 นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผูส้นใจทั่วไป จ านวน 14 คน 

 

จากการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ป่า

เขตอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวในสภาพปลอดเ ชื้อตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งนี้พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (4.19±0.62) โดยประเด็นความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้และล าดับความคิดในการถ่ายทอดดีเพียงใดมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

(4.57±0.65) รองลงมาคือ กิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนา

ความสามารถของท่านในระดับใดมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.50±0.52)  ในขณะที่

ประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

(4.43±0.51)  เรื่องที่เข้าร่วมอบรมมคีวามน่าสนใจเพียงใดและความต้องการในการจัดกิจกรรม

ครั้งต่อไป (4.36±0.63)  ความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (4.29±0.61) ส าหรับประเด็นที่

มีระดับความพึงพอใจมาก ได้แก่ ท่านคิดว่าเนื้อหาสาระในการอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์และ

สามารถน าไปปฏิบัติ ได้ เพียงใด (4.21±0.70)   ท่านได้รับความรู้  แนวคิด ทักษะ และ

ประสบการณ์ใหม่จากการเข้าอบรมเพียงใด และความเหมาะสมของการจัดรูปแบบกิจกรรม 

(4.14±0.53)  โดยโสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสมเพียงใดและสื่อประกอบการฝึกอบรมมี

คุณภาพเพียงใด มีระดับความพึงพอใจปานกลาง (3.93±0.62)  และระยะเวลาในการจัด

ฝกึอบรมเหมาะสมเพียงใด (3.43±0.85) ตามล าดับ 

ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะอื่นๆ 

1. ขอบคุณโครงการดีๆ  แบบนี ้อยากใหม้ีการจัดโครงการแบบนีอ้ีก 

2. อยากใหม้ีการจัดโครงการแบบนีอ้ีก 

3. อยากใหม้ีกิจกรรมเดินป่า ส ารวจสภาพแวดล้อมในป่า ส ารวจความสมบูรณ์ของ

ป่า เช่นความหลากหลายของสัตว์และพืช 

4. อยากใหม้ีการส ารวจป่าระยะทาง 3 กิโลเมตรขึน้ไป 

5. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการน้อยเกินไป ควรเพิ่มระยะเวลา เช่น การนอนค้าง

คืน จะได้ศกึษาได้มากกว่านี้  
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6. อยากใหม้ีการพักในป่าและการเดินป่ามากกว่านี้ 

7. อยากใหม้ีการจัดกิจกรรมแบบ 2 คืน 3 วัน เพื่อจะได้ศึกษาและท ากิจกรรมต่างๆ 

ได้อย่างรอบด้าน การจัดโครงการแบบไป- ยังได้รับความรูย้ังไม่เพียงพอ  

8. ควรเพิ่มระยะในการด าเนินกิจกรรม 
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ภาพประกอบการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

โครงการผลิตและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ป่าเขตอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวในสภาพ

ปลอดเชื้อตามแนวพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วันท่ี  10  มกราคม  2561 

ณ อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

  

  

 
 

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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การบรรยายและปฏิบัติการโครงการผลิตและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ป่า 

ในสภาพปลอดเชื้อและการน ากล้วยไม้คืนสู่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 

อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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การส ารวจความหลากชนิดของกล้วยไม้ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 

อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ความหลากชนิดของกล้วยไม้ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 

อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ความหลากชนิดของกล้วยไม้ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 

อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ความหลากชนิดของกล้วยไม้ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว 

อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 



~ 19 ~ 

 

 
 

 

 
 



~ 20 ~ 

 

 
 

 

 

 

 

 



~ 21 ~ 

 

 
 



~ 22 ~ 

 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

----------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสวนสมุนไพรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ์ 

2. หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม อาจารย์สุปราณี พิศมัย 

4. ลักษณะโครงการ/กิจกรรม โครงการใหม่ 

5. ระยะเวลาการด าเนินงาน วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2561 

6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ ในคณะครุศาสตร์ รวมถึงนักเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม มรดกทางภูมิปัญญาด้านสมุนไพรของไทย และมีสว่น

ร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณคณะครุศาสตร์ 

6.2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านพืชสมุนไพรแก่นักศึกษา อาจารย์ ในคณะครุศาสตร์ 

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศกึษา 

6.3 บูรณาการระหว่างการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 

7. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

  อาจารย์  5 คน 

นักศึกษา  20 คน 

ศษิย์เก่า  0 คน 

นักเรียน  0 คน 

ครู  25 คน 

  รวม  50 คน 

8. สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

9. การบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  

  มี     ไม่มี 

ถ้า ม ีโปรดระบุวิธีการ 

      ให้นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ด าเนนิการโดยให้

นักศึกษาออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยเชื่อมโยงความรูเ้นือ้หาเกี่ยวกับสวน
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สมุนไพร ฝึกใหน้ักศกึษาได้ใช้แหล่งเรียนรูท้ี่มอียู่ในโรงเรียนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ส าหรับนักเรียน 

  ให้นักศึกษาน าความรูจ้ากรายวิชาทักษะส าหรับครูวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ การออกแบบ

การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้แหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรในโรงเรยีน มาใช้ในโครงการหรือกิจกรรม

บริการทางวิชาการแก่สังคม 

  น าความรูแ้ละปัญหา จากงานบริการวิชาการแก่สังคมมาใช้ในกระบวนการการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชา 

10. การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวจิัย  

  มี     ไม่มี 

ถ้า ม ีโปรดระบุวิธีการ 

11. ผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สังคมกับการเรยีนการ

สอนและการวจิัย  

หลังจากเสร็จสิน้โครงการ/กิจกรรม/บริการทางวิชาการ แล้วมีผู้ที่น าความรูไ้ปใช้

ประโยชน์ ดังนี้ 

 ใช้ประโยชน์ได้จริง จ านวน 25 คน / ราย  โดยสรุป ดังนี้ 

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในเนือ้หาวิชาที่เรยีนมากขึน้ ได้รับ

ประสบการณต์รงหรอืได้เรียนรู้วิถีชีวติของผูค้น จากกรณีตัวอย่าง/การลงพื้นที่ด าเนินการ

ร่วมกับอาจารย ์นักศึกษาออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยเชื่อมโยงความรู้

เนือ้หาเกี่ยวกับสวนสมุนไพร ฝึกใหน้ักศึกษาได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มอียู่ในโรงเรยีนมาใช้ในการ

จัดการเรยีนการสอนส าหรับนักเรียน 

12. ข้อเสนอแนะ อื่นๆ 

ควรใช้ระยะเวลาจัดท ากิจกรรมคา่ยตั้งแต่ 3 วัน ขึน้ไป 
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ภาพกิจกรรม 

โครงการสวนสมุนไพรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ 

คณะมนุษยศาสตร๋และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

----------------------------------------------------- 

ชื่อโครงการ โครงการสร้างจิตส านึกด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชเพื่อการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

อาจารย์ธิดารักษ์ ลือชา  และนางสาวจุฑามาศ  แก้วโยน  และฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของ

ประเทศอุตสาหกรรมที่มีความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์พืช บริษัทเมล็ดพันธุ์และนัก

ปรับปรุงพันธุ์พืชบางกลุ่มในประเทศไทย ที่ต้องการให้มีกฎหมายที่คุ้มครอง “สิทธินักปรับปรุง

พันธุ์” ซึ่งเป็นสิทธิผูกขาดในการผลิต และจ าหน่าย “ส่วนขยายพันธุ์” พันธุ์พืชใหม่ เป็น

ระยะเวลาตั้งแต่ 10-25 แล้วแต่ชนิดของพืช โดยที่ความตกลงทรัพย์สินทางปัญญาหรือที่เรียก

สั้นๆว่า “ความตกลงทริปส์” (Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights : 

TRIPS) ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อตกลงส าคัญภายใต้องค์การค้าโลกที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกด้วยระบุ

ว่า ประเทศก าลังพัฒนาต้องออกกฎหมายดังกล่าวภายในวันที่ 1 มกราคม 2543 (ค.ศ. 2000)

ประเทศไทยจึงได้ตราพระราชบัญญัติคุม้ครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ใช้บังคับโดยมีเหตุผลในการ

ประกาศใช้คือ โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุพืช เพื่อให้มี

พันธุพืชใหม่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรกรรม โดยการ

ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจด้วยการให้สิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมาย ตลอดจนเป็นการ

อนุรักษ์และพัฒนาการใชป้ระโยชน์พชืพืน้เมืองเฉพาะถิ่น พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุพืชป่า 

เพื่อให้ชุมชนมสี่วนรว่มในการดูแล บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน 

จังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งสิ้น  3,291,426  ไร่  ซึ่งคิดเป็นเป็น

ร้อยละ  42  ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีพื้นที่พืชไร่มากที่สุดถึง  1,646,714 

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ50 ของพื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมดของจังหวัดเพชรบูรณ์  และมีพื้นที่นาข้าว

ถึง 1,262,694 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39 ในส่วนของปริมาณผลผลิตทางการเกษตร มีอัตราการ
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เติบโตที่ค่อนข้างคงที่ มีอัตราเติบโตเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ.2554-2558  อยู่ที่ประมาณร้อยละ  

0.2 โดยในปี พ.ศ.2557  มีปริมาณผลผลิตทางการเกษตรส าคัญทั้งสิน้ประมาณ 4,342 ล้านตัน  

โดยในปี พ.ศ.2557-2558 มีผลผลิตอ้อยสูงสุดอยู่ที่ 2,784 ล้านตัน หรือคิดเป็นประมาณร้อย

ละ 63  ของผลิตผลทั้งหมด ตามมาด้วยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่  662 ตัน หรือร้อยละ 15 

ตามล าดับ การที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมนี้เองท าให้จังหวัดเพชรบูรณ์มีการ

ปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พืชจ านวนมาก แต่เกษตรกรยังคงขาดความรู้ความเข้าใจด้าน

กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชส่งผลให้มีความตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชน้อยตามไปด้วย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้

ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  จงึได้จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการ

คุ้มครองพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชอันจะเป็น

การสรา้งจิตส านึกให้แก่เกษตรกรในการอนุรักษ์พันธุกรรมพชืต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้มคีวามรูด้้านกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืช 

 2. เพื่อสร้างจติส านึกให้แก่เกษตรกรในการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื 

 

ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย 

การด าเนินการ เป้าหมาย ด าเนินการจริง 

-  เป้าหมายการด าเนินการ 

1.จ านวนเกษตรกรในพืน้ที่ต าบลป่า

เลา อ าเภอเมอืง จังหวัดเพชรบูรณ์ที่

เข้าร่วม 

- จ านวน 60 คน - จ านวนผูเ้ข้าร่วม 60 คน 

(> 90 %) 

2.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 29มิถุนายน 2561 29มิถุนายน 2561 

-  เป้าหมายด้านกิจกรรม / เน้ือหา 

 1.  ประชาชนมีความรู้

ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ

การคุ้มครองพันธุ์พชื  

- ได้ผลประเมินความรู้

เฉลี่ยด้านกฎหมายเกี่ยวกับ

การคุ้มครองพันธุ์พชืใน

ระดับดี (80 %) 
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 2.  ประชาชนมีจิตส านึก

ให้แก่ เกษตรกรในการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพชื 

- ได้ผลประเมินจิตส านึก

ให้แก่เกษตรกรในการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพชืใน

ระดับดี(80 %) 

 

การบรรลุความส าเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จ วิธีการประเมิน 

บรรลุ ไม่

บรรลุ 

1.  ประชาชนมีความรู้ด้าน

กฎหมาย เกี่ ย วกั บการ

คุ้มครองพันธุ์พชื  

- ได้ผลประเมินความรู้

เฉลี่ยด้านกฎหมาย

เกี่ยวกับการคุ้มครอง

พันธุ์พชืในระดับดี (80 

%) 

  - แบบสอบถาม 

-  ภาพถ่าย 

-  การรายงานผล 

2.  ประชาชนมีจิตส านึก

ให้ แก่ เกษตรกรในการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพชื 

- ได้ผลประเมิน

จติส านึกให้แก่

เกษตรกรในการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพชื

ในระดับดี(80 %) 

  - แบบสอบถาม 

-  ภาพถ่าย 

-  การรายงานผล 

 

การบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) 

ตัวชี้วัดท่ีก าหนด ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จ วิธีการประเมิน 

บรรลุ ไม่

บรรลุ 

ด้านปริมาณ 

-  จ านวนผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรม  

(ไม่ต่ ากว่า 90 %) 

 

-  ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมี

จ านวนไม่ต่ ากว่า 90 % 

  -  รายชื่อผูเ้ข้าร่วม

ลงทะเบียน

โครงการ 

ด้านคุณภาพ    -  แบบประเมิน
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-  ความพึงพอใจในการ

เข้าร่วมกิจกรรม 

-  มีระดับคะแนน

ความพึงพอใจโดยรวม  

4.29(มีความพึงพอใจ

ระดับมาก) 

โครงการ 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

-  ระยะเวลาสั้นไป 

-  ภาษาที่ใชเ้ป็นภาษาวิชาการเข้าใจยาก 

 

แนวทางการปรับปรุง 

-  ควรใหม้ีการจัดอบรมอย่างตอ่เนื่อง 

 -  ควรเชิญวิทยากรที่ท างานโดยตรงมาแลกเปลี่ยนมุมมองกับเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 30 ~ 

 

โครงการสร้างจติส านึกด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช 

อันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

วันที่  29  มิถุนายน  2561  เวลา  12.00 – 20.00 น. 

ณ  วัดโพธิ์กลาง  (บ้านป่าแดง)  ต าบลป่าเลา อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

----------------------------------------------------- 

ชือ่โครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์เสาวภา  ชูมณี 

จากผลการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริมี

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจจ านวน 50 คน ผลการ

ประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ในด้านต่างๆ ได้แก่ หัวข้อการบรรยาย  ด้านสถานที่/ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่  

ด้านกระบวนการ  ขั้นตอนการให้บริการ  ด้านความรู้ความเข้าใจ/คุณภาพในการบริการ  และ

ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

โดยเฉพาะหัวข้อการบรรยาย และด้านสถานที่/ด้านการบริการละให้บริการของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง

ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจทั้งหมดอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ซึ่งบรรลุ

ตามตัวชีว้ัดของโครงการเชงิคุณภาพ ทั้งนี้การจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ เป็นการน าความรู้จากการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การบูรณาการ

ความรูแ้ละภูมปิัญญาท้องถิ่นของพชืสมุนไพรประจ าถิ่น มาบริการวิชาการแก่สังคมในโครงการ

นี้ด้วย รวมถึงสามารถน าไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนายวิชา BIOL107 วิชา

อนุกรมวิธาน  และ วิชา BIOL201 วิชาพฤกษศาสตร์ 

   นอกจากนี้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์พันธุกรรมพชื และ

การส่งเสริมและสร้างจติส านึกให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่

อยู่โดยรอบพืน้ที่อนุรักษ์ให้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และการน า

พันธุกรรมพืชไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

จากการด าเนินโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริพบ

ปัญหาเล็กน้อยในด้านควรมีการเพิ่มกิจกรรมให้เด็กได้ท ารว่มกันให้มากกว่านี้ และระยะเวลาใน

การท ากิจกรรมมจี านวนจ ากัด 
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ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการส ารวจความตอ้งการที่จะรับปริการกับหนว่ยงานต่างๆ ให้มากกว่านีแ้ละท า

การประชาสัมพันธ์เชิญชวนในแต่ละโรงเรียน 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

----------------------------------------------------- 

ชือ่โครงการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์เอ็ม  สายค าหน่อ 

หลักการและเหตุผล 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมากจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงสืบทอดงาน

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชด าริให้ด าเนิ นการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพรรณของประเทศ โดยได้ด าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมากจากพระราชด าริฯ และจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึน้ในโครงการส่วนพระองค์  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อ

สนองแนวพระราชด าริและสบืสานพระราชปณิธานแหง่พระองค์ โดยปรากฎในรูปแบบกิจกรรม

ต่างๆ อาทิ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพชืในพืน้ที่ป่าธรรมชาติ การส ารวจรวบรวมพันธุกรรมพืช

ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์  กิจกรรมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่

กลุ่มเป้าหมาย ให้มีความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญ และส านึกที่จะร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์ 

รวมถึงการจัดท าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง

ข้อมูลและสามารถใช้ขอ้มูลร่วมกันได้  

ในปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีแผนการ

ด าเนินงานในรูปแบบของ โครงการ “1 คณะ 1 ชุมชน” โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาชุมชน

เป้าหมายในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มกีารเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ และ

ในปีงบประมาณ 2561 ชุมชนที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในการประสานความร่วมมือและพัฒนาของ

คณะวิทยาการจัดการ คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแมคคาเดเมีย หมู่บ้านกองเนียม หมู่ 4 ต าบล

เขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เพื่อสนองแนวพระราชด าริ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) ในเขต

พื้นที่หมู่บ้านกองเนียม อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งยังขาดระบบในการจัดเก็บข้อมูล

พันธุกรรมพืช อีกทั้งจากการศึกษาพืชที่ปลูกในหมู่บ้านกองเนียมเป็นพืชเชิงธุรกิจ สามารถ
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จ าหน่ายได้ ดังนั้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพืช จะสามารถใช้เป็นช่องทางในการจัด

จ าหนา่ยและสรา้งรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อตอบสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

2. ให้มรีะบบฐานข้อมูล เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงแหล่งที่มา ความส าคัญของพืชใน

พืน้ที่ของตน และสร้างความภาคภูมใิจในการร่วมกันรักษาพันธุกรรมพืชที่ทรงคุณค่าต่อไป 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ/เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เชงิปริมาณ : มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ระบบ 

เชงิคุณภาพ : ผูใ้ช้ระบบมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

เป้าหมาย 

หมูบ่้านกองเนียม อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน 20 คน 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

หมูบ่้านกองเนียม อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน 20 คน 

 

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

วันเริ่มตน้โครงการ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 วันสิ้นสุดโครงการ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.

2561 

 

สถานที่การจัดโครงการ 

อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บข้อมูลส าหรับการประเมินครั้งนี ้ได้แก่ 

1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการต่อโครงการ “การพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(อพ.สธ.) ของจังหวัดเพชรบูรณ์” 
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2. แบบประเมินผลประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการแก่สังคมต่อโครงการ 

“การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) ของจังหวัดเพชรบูรณ์” 

 

วิธีการเก็บด าเนินงาน 

1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการต่อโครงการ “การพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ (อพ.สธ.) ของจังหวัดเพชรบูรณ์” 

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการฯ ซึ่งมีลักษณะของแบบประเมิน เป็น

แบบข้อมูล ระดับเรียงข้อมูล (Ordinal scale) จ านวน 19 ข้อ มีตัวเลือก 5 ตัวเลือก คือ พึงพอใจ

มากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด 

พึงพอใจมากที่สุด ให้ 4.50 – 5.00 คะแนน 

พึงพอใจมาก ให้ 3.50 – 4.49 คะแนน 

พึงพอใจปานกลาง ให้ 2.50 – 3.49 คะแนน 

พึงพอใจน้อย ให้ 1.50 – 2.49 คะแนน 

พึงพอใจน้อยที่สุด ให้ 0 – 1.49 คะแนน 

2. แบบประเมินผลประโยชน์หรอืผลกระทบการให้บริการวิชาการแก่สังคมต่อโครงการ 

“การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนือ่งมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) ของจังหวัดเพชรบูรณ์”  

สร้างแบบประเมินผลประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการแก่สังคมต่อ

โครงการฯ ซึ่งมีลักษณะของแบบประเมิน เป็นแบบค าถามปลายเปิด จ านวน 5 ข้อ โดยวัดการ

น าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การประเมินโครงการ “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) ของจังหวัดเพชรบูรณ์” ได้ใช้การ

ประเมินแบบเคิร์กแพททริก (Kirkpatrick) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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วิธีการประเมินโครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล 
วิธีรวบรวม 

ข้อมูล 

การ

วิเคราะห์ 

ข้อมูล 

เกณฑ์ท่ีใช้ใน

การ วิเคราะห์

ข้อมูล 

1.  เพือ่ประเมิน

ความพึงพอใจ 

ของผู้เข้ารับ 

การอบรม 

ความพึง

พอใจ ของ

ผูเ้ข้ารับ

การ อบรม 

ผูเ้ข้าอบรม แบบสอบถาม ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย 

และ สว่น

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

เกณฑพ์ิจารณา 

90 – 100 ดีมาก 

70 – 89 ด ี

50 – 69 ปาน

กลาง 

30 – 49 พอใช้ 

0 – 29 

ปรับปรุง 

2. เพื่อ

ประเมินผล

ประโยชน์ หรอื

ผลกระทบ 

การให้บริการ 

วิชาการแก่ 

สังคมของผูเ้ข้า 

รับการอบรม 

เพื่อติดตาม

ผล การน า

ความรู ้

จากการ

บริการ 

วิชาการแก่ 

สังคมไปใช้ 

ประโยชน์ 

ผูเ้ข้าอบรม แบบสอบถาม ผลสรุปจาก

การแสดง

ความ

คิดเห็นและ

การให้

ข้อเสนอแนะ 

- 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากข้อมูล แสดงถึงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับ 

บริการวิชาการจากการประเมินในแบบสอบถาม ในภาพรวมทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.33 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเป็น 0.686 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มากที่สุด คือ ด้าน

สถานที่/ด้านการบริการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย คิดเป็น 4.27 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คิดเป็น 0.059 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านหัวข้อการบรรยาย มีค่าเฉลี่ย คิด

เป็น 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเป็น 0.063 อยู่ในระดับมาก และ ด้านกระบวนการ 

ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย คิดเป็น 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเป็น 0.050 อยู่ใน

ระดับมาก ตามล าดับ และเมื่อน าผลค่าเฉลี่ยที่ได้จากการประมวลผลรายด้านทุกด้าน จึง
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สามารถสรุปผลการประเมินโครงการได้ผลคือ มีความพึงพอใจของผู้รับบริการในโครงการ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเป็น 0.264 อยู่ในระดับมาก 

 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

1. ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าอบรม มีค่าเฉลี่ย 3.56 คิดเป็นร้อยละ 

71.20 

2. ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลังเข้าอบรม มีค่าเฉลี่ย 4.56 คิดเป็นร้อยละ 

91.20 

3. ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรูค้วามเข้าใจหลังอบรม สูงขึ้นคดิเป็นรอ้ยละ 20 

4. ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการ อยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ย คิดเป็น 

4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเป็น 0.264  

 

ความส าเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) หลังจากการอบรม และจากการตอบแบบสอบถามผู้เข้า

อบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานได้จริง และพบว่า ด้านการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ มีความพึงพอใจในระดับมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. อยากใหม้ีขอ้มูลพันธ์พชืมากกว่านี้ 

2. อยากทราบพันธุ์พืชชนิดอื่น ๆ อีก 

3. ควรต่อยอดโครงการในหมูบ่้านอื่น ๆ เพื่อให้มคีรบถ้วนสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งจังหวัด

เพชรบูรณ์ 
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เอกสารเผยแพร่ 

การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ 

 

 
 

ภาพท่ี 1 การเผยแพรข่้อมูลบนเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ภาพการเก็บข้อมูลกับเจ้าหนา้ที่เกษตรอ าเภอเพื่อน ามาจัดท าเว็บไซต์ 
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ภาพท่ี 3 ภาพเตรียมความพร้อมเรื่องห้องประชุมส าหรับการอบรมในส่วนผูเ้ข้ารับการอบรม 

 

 
 

ภาพท่ี 4 ภาพเตรียมความพร้อมเรื่องห้องประชุมส าหรับการอบรมในส่วนของวิทยากรบรรยาย 
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ภาพท่ี 5 ภาพเตรียมสถานที่เพื่อรับลงทะเบียนเข้าอบรม 

ภาพระหว่างด าเนินงาน 

 

 
 

ภาพท่ี 6 ภาพผูเ้ข้าอบรมเข้าร่วมโครงการ 
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ภาพท่ี 7 ภาพวิทยากรบรรยายวิธีการใชง้านเว็บไซต์ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 8 ภาพการไปเก็บข้อมูลผลจากการน าไปใช้ประโยชน์จากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
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การจัดท าเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชด ารฯิ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (อพ.สธ.- มรภ. เพชรบูรณ์) 

 

http://research.pcru.ac.th/rspg/ 
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