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สรุปผลการด าเนนิงานโครงการ 
ผลผลิตผลงานการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 
 

โครงการอนุรักษพ์ันธุ์ไม้ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครนิทร์ 
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รายละเอียดเอกสารสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 
1. รหัสโครงการ 0 0 4 . 0 2 . - / 4 . 0 3 / 2 5 6 2 
 
2. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น 
 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร. ราฮีมา วาแมดีซา  
 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ท้องถิ่น 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดโครงการ มีการรวบรวมสะสม พันธุ์กล้วยไม้ป่าและลูกผสม  
 
6. เป้าหมายของโครงการ 
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ส่งเสริม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้พหุวัฒนธรรม  

เป้าประสงค์ที่ 4.1 กิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม ตัวชี้วัด 4.1.1 
จ านวนกิจกรรม การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างน้อย 200 กิจกรรม กล
ยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม เป้าประสงค์ท่ี 4.2 บัณฑิตวาม
สามารถด ารงชีวิต ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข ตัวชี้วัด 4.2.1 ร้อยละของบัณฑิตที่สามารถ
ด ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข อย่างน้อยร้อยละ 90 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุน
การเยนการสอน กิจกรรมนักศึกษาให้สามารถด ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
7. สถานที่ด าเนินโครงการ โรงเรือนฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ 
8. ระยะเวลาการด าเนินการ ตั้งแต่วันที่ สิงหาคม พ.ศ.2562 
งบประมาณท่ีได้รับอยู่ในผลผลิตด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 9. ลักษณะ/ประเภทของกิจกรรมที่ด าเนินการ 
      แหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

9. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 
     9.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   5,000 บาท 
       9.2 งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง   5,000 บาท 
                 ○ เบิกจ่ายเกินกว่างบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน........บาท คิดเป็นร้อยละ........ของ
งบประมาณท้ังหมด  
              เพราะ.............................................................................................................................. ............. 
                  ○ เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน.......บาท คิดเป็นร้อยละ........ของงบประมาณท้ังหมด  
                        เพราะ......................................................................................................................................... .. 
        9.3 แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน 

ค่าพันธุ์กล้วยไม้ 5 ชนิด (เอ้ืองนมหนู เขาแกะ ว่านเพชรหึงเผือก กล้วยไม้ดินใบหมาก กะเรกะร่อน)                         
5,000 บาท 

10. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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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 มูลนิธ ิ 11 
โรงเรียนศรีวารินทร์ 16 
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสนาอิสลาม 5 
โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามมียะห์ 1 
โรงเรียนนราธิวาส 12 
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 90 
โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา 9 
โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา 15 
โรงเรียนฮาซานียะห์ 10 
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โรงเรียนตันหยงมัส 22 
โรงเรียนร่มเกล้า 20 
โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ 62 

รวม 612 
  

11. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
   11.1 วัตถุประสงค์ 
                     บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ (อย่างไร อธิบาย) 
                     สามารถรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
                     ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ   
 11.2 เป้าหมาย 
                     บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ (อย่างไร อธิบาย) 
  เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้ท้องถิ่น และมีนักเรียนเข้ามาเรียนรู้ได้ทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณนี้ มีนักเรียน
จากโรงเรียนต่างๆ เข้าเรียนรู้ทั้งสิ้น 612 คน  
                     ไม่บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ เพราะ............................................................................................... 
          12. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ  ไม่มี 

13. แนวทางแก้ไข  ไม่มี 
14. รูปภาพการด าเนินโครงการ 
 

  
การเข้ามาเยี่ยมชม และเรียนรู้พันธุ์ไม้ในโรงเรือนรวบรวมพันธุ์ 

  
เขาแกะ กล้วยไม้ดินใบหมาก 

 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwisq5jP0NTkAhXItY8KHbMXC6YQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.kaidee.com%2Fproduct-348783011&psig=AOvVaw29gDz_kPr0G7nTIUr8kY-A&ust=1568698789943786
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjelJya0dTkAhWLYo8KHZJCAtsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nanagarden.com%2Ftag%2F%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599&psig=AOvVaw399afjHY-aB3Lq-45cVuqn&ust=1568698940267104
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ว่านเพชรหึงเผือก กะเรกะร่อน 

 

เอ้ืองนมหนู 
 
15. ข้อเสนอแนะต่าง ๆ    

ควรมีการรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกปี เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของพันธุ์ไม้ 
 
16. เอกสารต่างๆ เช่น  โครงการ ค าสั่งผู้รับผิดชอบโครงการ  หนังสืออนุญาตจัดโครงการหรือหนังสือ

ราชการที่เก่ียวข้อง 
 
17. การประเมินโครงการ 

            17.1 แบบฟอร์มการประเมินโครงการ - 
            17.2 ผลการประเมินโครงการ - 
  

18. รูปถ่ายการด าเนินโครงการใส่แผ่น CD จ านวน 1 แผ่น  
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ภาคผนวก 










