
สรุปผลการด าเนนิงานโครงการ 
ผลผลิตโครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับชาติ (O-Net) 

 ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที ่
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให้กับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครนิทร์ 

รายละเอียดเอกสารสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต/แผนงาน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับชาติ (O-Net) 

 ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 



1.รหัสโครงการ 001.02-/1.9/2562 
 
2. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) ที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     
 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.ราฮีมา วาแมดีซา 
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ พัฒนาห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 

5.1 การเรียนการสอน : รายวิชา การขยายพันธุ์พืช การเพาะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และวิทยาการ
กล้วยไม้ 
 นักศึกษาได้ฝึกใช้ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและได้ขยายพันธุ์พืชแล้วดังต่อไปนี้ 
   - บอนสี 
 - มะละกอเรดเลดี้ 
 - มะระข้ีนก 

5.2 ด้านการบริการวิชาการ : อบรมเกษตรกร และบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่
สนใจด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 งานที่ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องคือ 
 - เกษตรกรจากหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของคณะ
เกษตรศาสตร์จ านวน 1 รายคือนายอัหมัด ลีซียง ได้มาขอใช้บริการทดลองเพาะสละอินโดพันธุ์ดี ตั้งแต่วันที่ 
5-6 พฤศจิกายน 2561  

- เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ประกอบการแปรรูปกล้วยหินจากกลุ่มคลัสเตอร์จังหวัดยะลา ที่ผ่านการอบรม 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของคณะเกษตรศาสตร์ คือนางกมลลักษณ์ สายเมือง  ติดต่อให้ทางห้องเพาะเลี้ยง
ขยายพันธุ์ต้นกล้ากล้วยหินเมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2562 ปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ขยายพันธุ์กล้วยหิน มีกล้วยหินที่เพ่ิมจ านวนในขวดได้แล้ว 70 ต้น ซึ่งมีแผนจะน าต้นพันธุ์ออกขวด
เพ่ือจ าหน่ายในวันสถาปนา และเก็บต้นพันธุ์ในขวดเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์ 
- การอบรมปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแก่นักเรียนระดับมัธยมปลาย จากสามจังหวัด
ชายแดนใต้ 
5.3 ด้านงานวิจัย : ก าลังด าเนินโครงการ ดังนี้  
- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยพ้ืนถิ่นจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลาไหลเผือก จาก สวก.  

            5.4 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : การอนุรักษ์พันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
- คัดเลือกไม้เฉพาะท้องถิ่น มาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์ 

6. เป้าหมายของโครงการ 
6.1 เชิงปริมาณ ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1 หลัง 
6.2 เชิงคุณภาพ มีห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่สามารถรองรับการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



7. สถานที่ด าเนินโครงการ ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ 
 
8. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ (โปรดระบุวันที่จัดกิจกรรมจริง)  มกราคม-สิงหาคม 2562 

 
9. งบประมาณ 

        9.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 100,000 บาท  
       9.2 งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง    
                 ○ เบิกจ่ายเกินกว่างบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน........บาท คิดเป็นร้อยละ........             
                  ○ เบิกจ่ายไม่ครบเต็มจ านวนที่ได้รับอนุมัติ        เป็นเงิน.......บาท  คิดเป็นร้อยละ........ 
        9.3 แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน 

งบรายจ่าย/หมวด/รายการ จ านวนหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
วัสดุสารเคมี วัสดุโรงเรือน 

วัสดุไฟฟ้า 
 100,000  

รวม  100,000  
 

10. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 10.1 ซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร และโรงเรือน 
 10.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในห้องเพาะเลียงเนื้อเยื่อ และจัดท าระบบน้ า ระบบไฟ 
 10.3 จัดอบรมปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแก่นักเรียนที่เข้าร่วมในค่ายยุวเกษตร 
 
11.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/เป้าหมาย 
 นักเรียนระดับมัธยมปลาย 500 คน 
 

   12.ผลการด าเนินโครงการ (โปรดบรรยายโดยละเอียด) 
  12.1 กิจกรรมการพัฒนาห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและโรงเรือนอนุบาล ประกอบด้วย 
   12.1.1 ติดตั้งชั้นวางขวด ติดตั้งระบบไฟบนชั้นวางและในอาคาร และติดตั้งระบบน้ า 
   12.1.2 ปรับพ้ืนที่บริเวณห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
                    12.1.3 สร้างโรงเรือนอนุบาลต้นกล้า 

                      12.1.4 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาและฝึก
ปฏิบัติการ ซึ่งมีพืชดังต่อไปนี้  
                       กล้วย : กล้วยหิน กล้วยนางพญา กล้วยหอมแคระ กล้วยน้ าว้าปากช่อง 50  
                       ไม้ใบ : :ซานาดู แก้วสารพัดนึกใบเล็ก/ใบใหญ่ เชอรี่เรด แบล็คคาดินาน รวยทรัพย์ มี
ทรัพย์ และอะตอมแคระ  
                       ไม้ดอก: กุหลาบแคระ เยอบีร่า กล้วยไม้ฟาแลนอบซิสจุฬาภรณ์ กล้วยไม้กะเรกะร่อน
เผือก กล้วยไม้เขาแกะ  
                       ไม้อ่ืนๆ : ปลาไหลเผือก  มะกอกอิสราเอล กาบหอบแครง  
 
 
 



  12.2 กิจกรรมการอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแก่นกัเรียน 
12.2.1 จัดอบรมแก่นักเรียนระดับมัธยมปลาย ที่มาเข้าค่ายยุวเกษตร ในการอบรมมีการฝึก

แบ่งกลุ่มนักศึกษาฝึกปฏิบัติการเตรียมอาหารสูตร MS การย้ายเลี้ยงเนื้อเยื่อในตู้ปลอดเชื้อ และการน าต้นกล้า
ออกจากขวด   ซึ่งมีผู้เข้าร่วมดังนี้ 

ชื่อโรงเรียน จ านวนที่เข้าร่วม 
โรงเรียนสุวรรณไพรบูลย์ 15 
โรงเรียนนราธิวาส 15 
โรงเรียนรัศมีสถาปนา 1 
โรงเรียนดีนียะห์ อิสลามมียะห์ 24 
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา 14 
โรงเรียนพัฒนาอิสลาม 48 
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 13 
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 5 
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 4 
โรงเรียนด ารงวิทยา 7 
โรงเรียนสุไหงโก-ลก 20 
โรงเรียนกาบังพิทยาคม 5 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา ศึกษาพิเศษ 24 
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 13 
โรงเรียนเจริญศาสตร์ 10 
โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา 18 
โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ 6 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ นราธิวาส 27 
โรงเรียนสะนอพิทยาคม 13 
โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา 26 
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 7 
โรงเรียนดารุสสาลาม 15 
โรงเรียนดารุลมูอาเรฟ  1 
โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ 8 
โรงเรียนธรรมวิทยา มูลนิธิ 11 
โรงเรียนศรีวารินทร์ 16 
โรงเรียนสมบรูรณ์ศาสนาอิสลาม 5 
โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามมียะห์ 1 
โรงเรียนนราธิวาส 12 
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 90 



โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา 9 
โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา 15 
โรงเรียนฮาซานียะห์ 10 
โรงเรียนตันหยงมัส 22 
โรงเรียนร่มเกล้า 20 
โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ 62 

รวม 612 
  
12.3 ได้ตน้กล้าหลังการย้ายออกจากขวดเพ่ือรอจ าหน่ายหรือน าไปปลูกในฟาร์มคณะเกษตร  

 
14. ภาพกิจกรรม 



14.1 กิจกรรมพัฒนาห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและโรงเรือนอนุบาล 
 

  
 

ทาสีและติดตั้งระบบไฟในอาคาร 
 

ชั้นวางขวดหลังจากประกอบและติดตั้งระบบไฟ 
 

  
 

ซ่อมแซมและติดตั้งระบบน้ าเพ่ิมเติมในอาคาร 
 

การติดตั้งระบบน้ านอกอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
การปรับพื้นที่บริเวณภายนอกอาคาร 

  
การปรับพื้นที่บริเวณภายนอกอาคาร 

  
วัสดุโรงเรือน และการลงเสาเพ่ือเตรียมท าโรงเรือน 

 
โรงเรือนส าหรับอนุบาลต้นกล้า 

 



14.2 กิจกรรมอบรมปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 

  
วันที่ 1 นักเรียนเข้าห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือเรียนทฤษฎีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและชมห้องเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ  

 
 

 

วันที่ 2 การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วันที่ 2 การเพาะหน่อกล้วย 

  
วันที่ 2 ผลงานนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

  
วันที่ 2 การย้ายต้นกล้าออกจากต้น วันที่ 2 การเตรียมวัสดุเพาะ เพ่ืออนุบาลต้นกล้า 

 
 



14.3 ต้นกล้าที่ได้หลังจากการย้ายออกจากขวด 
 

  
 

ต้นกล้าในโรงเรือนอนุบาลหลังการย้ายออกจากขวด 
 

  
 

ต้นกล้วยที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลูกในฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์  รอเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 

 
15.ภาคผนวก (โครงการ ค าสั่งมอบหมาย หนังสือขออนุญาตจัดโครงการ เอกสารประกอบการด าเนิน

โครงการ) 
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมปฏิบัติการห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ภาคผนวก 1) 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  












