
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
…………………………………………… 
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

 

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          
สยามบรมราชกุมารี  
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นางอ าพร  ฮอลแลนด์ 
ต าแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา            โทรศัพท์ :  086-8081053 
โทรสาร : 035-440479                                       โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-8081053 
E- mail :  AmphornHolland@gmail.com       

 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

การด าเนินกิจกรรมโครงการของสถานศึกษา โครงการอนุรักษ์พันธุก รรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานในกิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะสร้าง
จิตส านึก ให้เยาวชน บุคคลทั่วไปให้เข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหน รู้จัก
การน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความส าคัญต่อการจัดการ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศ ซึ่ง
พระราชทานพระราชด าริให้ด าเนินการกับเยาวชน โดยการฝึกอบรมให้เห็นประโยชน์ความงดงาม เกิดความปิติ
ที่จะท าการอนุรักษ์ แทนที่จะสอนให้อนุรักษ์แล้วเกิดความเครียด ในกิจกรรมนี้มี “งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน” เป็นสื่อการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ที่มีชีวิตมีที่เก็บมี
ห้องสมุดส าหรับค้นคว้า มีการศึกษาต่อเนื่องรวมทั้งให้โรงเรียนเป็นที่รวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่นที่หายาก ใกล้สูญ
พันธุ์ และเป็นที่รวมภูมิปัญญาท้องถิ่น  

วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับ            
การด าเนินงานในกิจกรรมที่  ๗  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา 
ตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยจากรุ่นสู่รุ่น การดูแลพืชพันธุ์ การรู้จัก
รักและหวงแหนในทรัพยากรของแผ่นดิน โดยมีกิจกรรมจัดท าป้ายบอกชนิดของพันธุ์พืชเพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษาได้รู้จักการช่วยกันบ ารุงรักษาพันธุ์พืช โดยวิธีการปลูกพืช บ ารุงดิน โดยใช้ปุ๋ยธรรมชาติในการดูและ
รักษาต้นไม้ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เป็นต้น จัดโซนการดูแล บอกชนิดของพืช และต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ โดย
พืชผลไม้ที่ปลูกในบริเวณวิทยาลัยฯ สามารถน ามารับประทานและน าไปจ าหน่ายได้เป็นการสร้างรายได้ให้กับ
นักเรียน และมีการอบรมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร และพืชผลทางเศรษฐกิจ 
เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา น าไปต่อยอด เมื่อส าเร็จการศึกษา และสามารถน าไปเพาะปลูกในพ้ืนที่ของตนเองได้ 
เป็นการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน เป็นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ
หลวงรัชกาลที่ ๙ 
 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1. เพ่ือสร้างจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรและนักเรียน 
นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
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4.2. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
4.3. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ        

สองพ่ีน้อง  เห็นความส าคัญของการดูและบ ารุงรักษาต้นไม ้ให้เจริญงอกงามอย่างต่อเนื่อง 
5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 

5.1.คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง เข้าร่วมโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที ่2 
6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 

6.1. คณะผู้บริหาร ครู- อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงตระหนักและรักที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และเห็นถึงความส าคัญในการสร้างความ
ตระหนักของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นบุคคลที่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. กลุ่มเป้าหมาย  

7.1เชิงปริมาณ 
7.1.1 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่     จ านวน     53  คน 
6.๑.๒ นักเรียนชั้น ปวช.1 – ปวช.3                          จ านวน   471  คน 
                 รวมทัง้สิ้น   524 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ 
คณะผู้บริหาร ครู- อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

ได้รับความรู้ความเข้าใจ รวมถึงตระหนักและรักท่ีจะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และเห็นถึงความส าคัญใน  การสร้าง
ความตระหนักของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นบุคคลที่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 

8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.1.1 นิยาม     ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันทีดี่ 
 8.1.2 เงือ่นไข        ความรู้               คุณธรรม 

          8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 นโยบายที่   1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด 

8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ

ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 
    กลยุทธ์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ

ตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
8.4 นโยบายสถานศึกษา 

 ข้อที่ 1 : มุ่งจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัด เป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกติ         
ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน ทุกฝ่าย/งาน/ สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจ ตระหนัก ปละความพยายามใน
การปฏิบัติให้สามารถร าพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่ คุณภาพการศึกษา และส่งผลให้นักศึกษามี
คุณภาพ ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในโดยต้นสังกัดและภายนอกโดย สมศ. 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนตรงมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามความต้องการของชุมชน

และสถานประกอบการ 
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กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
 

8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
         ข้อที่ 1.3 : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การ
ประกันคุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

       มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
         ข้อที่ 1.3 : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที่ 1     : คุณภาพนักศึกษา 
 ข้อที่ 1.1.1 : นักศึกษามีคุณภาพ จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
 

9. พื้นที่/สถานทีด่ าเนินการ : ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 โดยตรง : เพ่ือสร้างจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับ
บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

10.2 โดยอ้อม : เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้องเห็นความส าคัญของการดูและบ ารุงรักษาต้นไม้ ให้เจริญงอกงามอย่างต่อเนื่อง 
11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 

 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพ          
สองพ่ีน้อง เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2    

503 คน 

เชิงคุณภาพ 

คณะผู้บริหาร ครู- อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพสองพ่ีน้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจ รวมถึงตระหนักและรักที่จะ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ และเห็นถึงความส าคัญในการ สร้างความตระหนักของ
ผู้ เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นบุคคลที่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์                  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

503 คน 

เชิงเวลา 
เดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  -  กันยายน  ๒๕๖๒ 
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 3 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑     

100,000 
บาท 
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