
 

 

 

ข้อเสนอโครงการ 

โครงการพฒันาบุคลากรด้านการจดัท าขอ้มูลฐานทรพัยากรท้องถ่ิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เครือข่ายเชิงประเดน็โครงการอนุรกัษ์พนัธกุรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ (เครือข่าย C – อพ.สธ.) 

สถาบนัอดุมศึกษาแม่ข่าย : มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ภาค : ภาคกลางตอนล่าง 

 



 

ข้อเสนอโครงการ 
โครงการพฒันาบุคลากรด้านการจดัท าข้อมูลฐานทรพัยากรท้องถ่ิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง 
 

รายละเอียดของผู้เสนอโครงการ 

 ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา :  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ช่ือผู้รบัผิดชอบโครงการ : คณะสตัวศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร  

ท่ีตัง้โครงการ  :  เลขท่ี 1 หมู่ 3 ต. สามพระยา อ. ชะอ า จ. เพชรบุรี 

โทรศพัท์  : 032-594037 

โทรสาร  : 032-594038 

ผู้ประสานงาน  : อาจารย ์ดร.รชัษาวรรณ์  มงคล 

โทรศพัท์  : 095-9470679 

E-mail   : mongkol_r@silpakorn.edu 

 

 

 

 

 

  



ช่ือโครงการ 
โครงการพฒันาบุคลากรดา้นการจดัท าขอ้มลูฐานทรพัยากรทอ้งถิน่ เครอืข่าย C-อพ.สธ. ภาค

กลางตอนล่าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1. หลกัการและเหตุผล/ความส าคญัของการด าเนินงาน 

เครอืข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิเครอืข่าย C-
อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ไดน้้อมน าแนวพระราชด ารขิองสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในการขบัเคลื่อนการด าเนินงานของ เครอืข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลาง
ตอนล่าง ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งในการถ่ายทอดองคค์วามรู ้สรา้งความเขา้ใจและความตระหนกัใหก้บัคนใน
ชุมชนใหรู้จ้กัอนุรกัษ์ หวงแหน รกัษาทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม และวฒันธรรมในทอ้งถิน่ นอกจากนี้
แลว้ยงัใหข้อ้เสนอแนะกบัหน่วยงานในพืน้ทีใ่นการเตรยีมความพรอ้มเพื่อสรา้งและพฒันาบุคลากรดา้นการ
จดัท าฐานข้อมูลทรพัยากรท้องถิ่นที่น าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมูลทรพัยากรที่สอดคล้องกนัทัว่ประเทศตามแผนแม่บทโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารริะยะที ่5 ปีทีห่ก  

ดงันัน้ เพื่อให้การด าเนินงานของเครอืข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลาตอนล่าง เกิดประสทิธิภาพ 
พร้อมกับพฒันาบุคลากรให้มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดั เก็บท า
ฐานข้อมูลทรพัยากรท้องถิ่น ทัง้กายภาพ ชีวภาพในส่วนของพชื และสตัว์ อีกทัง้วฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาในชุมชนทอ้งถิน่ รวมถงึการสรา้งบุคลากรทีม่ศีกัยภาพพรอ้มทีจ่ะพฒันาเป็นผูส้อนงาน โดยเน้น
การใหค้วามรูแ้ละทกัษะในการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ท างานไปสู่ผูป้ฏบิตังิานต่อไป จงึมี
ความประสงค์ที่จะด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นของ
สถาบนัอุดมศกึษาเครอืขา่ย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 

2. วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อต้องการให้บุคลากรของสถาบนัอุดมศกึษาในเครอืข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง  
มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจดัท าขอ้มลูฐานทรพัยากรทอ้งถิน่ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

2. เพื่อสนับสนุนใหบุ้คลากรของสถาบนัอุดมศกึษาในเครอืข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง 
สามารถท าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งดา้นการจดัท าฐานขอ้มลูทรพัยากรทอ้งถิน่ร่วมกบัหน่วยงานในพืน้ที ่  

3. เพื่อสนับสนุนใหส้ถาบนัอุดมศกึษาในเครอืข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง มฐีานขอ้มูล
ทรพัยากรทอ้งถิน่และน าไปสูก่ารเชื่อมโยงขอ้มลูระบบฐานขอ้มลูทรพัยากรทีส่อดคลอ้งกนัทัว่ประเทศ 

3. รปูแบบกิจกรรม 

1. สถาบนัอุดมศกึษาเครอืข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ร่วมมอืกบัศูนย์ประสานงานฯ 
จดัท าขอ้เสนอโครงการ 

2. สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง จัดประชุมเพื่อท าแผน 
การด าเนินงาน พรอ้มแต่งตัง้คณะท างานและผูร้บัผดิชอบโครงการ 



3. จดัท าหลกัสูตรและจดักจิกรรมฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิเพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้ 
ดา้นการจดัท าฐานขอ้มลู ทรพัยากรทอ้งถิน่ใหก้บับุคลากรผูป้ฏบิตังิานในสถาบนัอุดมศกึษา 

4. ติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานของกิจกรรม เพื่อให้ทราบและได้มาซึ่งข้อมูล คอื  
1). ผลการด าเนินโครงการสอดรบักบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ 2). ปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินโครงการ พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรบัปรุงการด าเนินงานให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนด 

4. ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
1. จดัท าขอ้เสนอโครงการ       
2. จดัประชุมเพือ่ท า
แผนการด าเนินงาน 

      

3. จดักจิกรรมฝึกอบรม       
4. ตดิตามและประเมนิผล
การด าเนินงาน 

      

5. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ และรายงานฉบบั
สมบูรณ์ 

      

 

5.กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง จ านวน 130 คน  
และ วทิยากร ทมีวทิยากร เจา้หน้าทีข่องเครอืข่าย เครอืขา่ย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง จ านวน 10 คน 

6. สถานท่ีด าเนินโครงการ 

Online  

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ระหว่าง วนัที ่ 1  สงิหาคม  2564  ถงึ  31 มกราคม  2565 

8. ตวัช้ีวดั/เป้าหมายโครงการ 

1. จ านวนสถาบนัอุดมศกึษาในเครอืข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ส่งบุคลากรเข้าร่วม
อบรม มากกว่า 60 เปอรเ์ซน็ตข์องจ านวนสถาบนัศกึษาทัง้หมดในเครอืขา่ย 



2. จ านวนบุคลากรจากสถาบนัอุดมศกึษาในเครอืข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ทีเ่ขา้ร่วม
ฝึกอบรม 50 คนขึน้ไป 

3. มกีารส ารวจและน าเขา้ชุดฐานขอ้มลูทรพัยากรทอ้งถิน่ 50 ชุดขอ้มลูต่อคน  

9. ผลผลิต : Output ตามตวัช้ีวดั 

1. สถาบนัอุดมศกึษาในเครอืข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง มบีุคลากรที่มคีวามรู้ความ
เขา้ใจในการจดัท าขอ้มลูฐานทรพัยากรทอ้งถิน่ 

2. จ านวนบุคลากรทีเ่ขา้ฝึกอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจดัท าฐานขอ้มลูทรพัยากรทอ้งถิน่ 
50 คนขึน้ไป 

3. เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง มีชุดข้อมูลฐานทรพัยากรท้องถิ่นที่ได้จากการ
ด าเนินงาน 2,500 ชุดขึน้ไป เพื่อจดัส่งให้ส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรม (สป.อว.) 

10. ผลลพัธ ์: Outcome ท่ีได้จากผลผลิต 

1. เกดิการเชื่อมโยงระบบฐานขอ้มลู ทรพัยากรทอ้งถิน่ของเครอืขา่ย 
2. เกดิการตระหนกัถงึความส าคญัของการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรทอ้งถิน่ 
3. เกดิความร่วมมอืของเครอืขา่ยเพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 

11. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

คณะสตัวศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุร ี

  



12. ก าหนดการจดักิจกรรม  

การอบรมการใชง้านระบบงานฐานขอ้มลู อพ.สธ. 
ในรปูแบบการอบรมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 

วนัองัคาร ที ่8 ตุลาคม  2564 
เวลา หัวข้อ บทบาท ผู้บรรยาย หมายเหตุ 

8:30-8:45 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 

ผู้สำรวจ
ข้อมูล 

 Google form 

8:45-9:00 พิธีเปิดการอบรม ประธานเครือข่ายฯ  

9:00-9:30 แอฟพลิเคชั่นมือถือ 
* ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเค
ชัน (Android / IOS) 

คุณสุรเชษฐ์ บุญธรรม 
และ คุณกฤษฏิ์ภาไช 

วันจงคำ 

มีคู่มือการดาวน์
โหลด 

9.30–10:20 แอปพลิเคชั่นมือถือ / เว็บไซต์ • 
สมัครสมาชิก  
• เขา้สู่ระบบ 
• แดชบอร์ด  
• ที่ตั้งการสำรวจ 

- กรุณาเตรียม 
สมาร์ทโฟน  
ระบบ Android 
หรือ IOS  
- กรุณาเตรียม 
คอมพิวเตอร์ หรือ 
คอมพิวเตอร์
พกพา (โน้ตบุค) 

10:20-10:30 พักรับประทานอาหารว่าง 
10:30-12:00 แอปพลิเคชั่นมือถือ / เว็บไซต์  

• สมัครสมาชิก  
• เขา้สู่ระบบ 
• แดชบอร์ด  
• ที่ตั้งการสำรวจ (ต่อ) 

ผู้สำรวจ
ข้อมูล 

คุณสุรเชษฐ์ บุญธรรม 
และ คุณกฤษฏิ์ภาไช 

วันจงคำ 

12.00–13.00 พักเท่ียง 
13.00–14.20 แอปพลิเคชั่นมือถือ / เว็บไซต์ 

• สำรวจข้อมูลฟอร์ม  
• สรุปขอ้มูลการสำรวจ  
• เอกสาร (หน้าเขา้สู่ระบบ / เมนู
เอกสาร) 

ผู้สำรวจ
ข้อมูล 

คุณสุรเชษฐ์ บุญธรรม 
และ คุณกฤษฏิ์ภาไช 

วันจงคำ 

14:20-14:30 พักรับประทานอาหารว่าง 
14:30-16:00 แอปพลิเคชั่นมือถือ / เว็บไซต์ 

• สำรวจข้อมูลฟอร์ม  
• สรุปขอ้มูลการสำรวจ  
• เอกสาร (หน้าเขา้สู่ระบบ / เมนู
เอกสาร) (ต่อ) 

 
คุณสุรเชษฐ์ บุญธรรม 
และ คุณกฤษฏิ์ภาไช 

วันจงคำ 

*  ก าหนดการ และกจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
❖❖❖❖❖❖❖❖ 

  



 

หมายเหตุ  
– ให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน เข้าไลน์กลุ่มตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง เพื่อรับข้อมูลการใช้งานหรือแจ้ง ปัญหา

การใช้งาน  
  

- ลิงคค์ูม่ือการใช้งาน URL : shorturl.at/ixLP7 
 

 


