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โครงการธนาคารกล้วยไม้  
โรงเรียนสามเงาวทิยาคม อ าเภอสามเงา  จังหวดัตาก 

ภายใต้  โครงการโรงเรียนต้นแบบ กฟผ. : แหล่งเรียนรู้เพือ่โลกยัง่ยนื 

…………………………………………………….. 
1. ช่ือโครงการ : ธนาคารกลว้ยไม ้ 
2.  หลกัการและเหตุผล 

      อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก เป็นอ าเภอเล็ก ๆ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาและพื้นน ้าบริเวณเข่ือนภูมิพล 
จากการส ารวจและการคน้พบกลว้ยไมป่้าพื้นเมืองของผูท่ี้นิยมพนัธ์ุกลว้ยไมพ้บวา่ บริเวณเหนือเข่ือนภูมิพลมี
กลว้ยไมช้า้งกระทอ้งถ่ินท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศไทยและพบกลว้ยไมส้ายพนัธ์ุอ่ืน ๆ อยู่
กระจายโดยทัว่ไป ซ่ึงนบัเป็นมรดกแห่งความงดงามตามธรรมชาติท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ ์และรักษาอยา่งยิง่ 
เพื่อส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   ทั้งน้ีเน่ืองจากอ าเภอสามเงามี
ความหลากหลายดา้นพืชพรรณและทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี วฒันธรรมท่ีหลากหลาย แต่ในปัจจุบนัพบวา่
ไดมี้ประชาชนบางกลุ่มไดน้ ากลว้ยไมอ้อกจากป่ามาวางจ าหน่ายอยา่งต่อเน่ืองเพื่อหารายไดจุ้นเจือครอบครัว 
โดยไม่ไดค้าดคิดวา่กลว้ยไมเ้หล่านนั้นจะลดจ านวนลงทุกวนัและในท่ีสุดอาจสูญพนัธ์ุได ้ ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มท่ีสวยงามทางธรรมชาติ ขาดความสมดุล ขาดความระมดัระวงั อาจจะสืบเน่ืองมาจากการขาด
ทกัษะ ความรู้ ประสบการณ์การใชท้รัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  ขาดคุณธรรม  การเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตวั โรงเรียนสามเงาวทิยาคม โรงเรียนต้นแบบโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน โดยการ
สนับสนุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย กฟผ. ประสานงานโดย เข่ือนภูมิพล อ าเภอสามเงา  จังหวดั
ตาก ไดต้ระหนกัและเห็นความส าคญัของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จึงตอ้งการเนน้ย  ้าใหแ้ก่นกัเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   ผูป้กครองและชุมชนใกลเ้คียงใหเ้ห็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และช่วยกนัในการอนุรักษพ์นัธ์ุ
กลว้ยไมพ้ื้นเมืองและพนัธ์อ่ืน ๆ 
 

3.  วตัถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมให ้นกัเรียน ครัวเรือน ชุมชนและสังคม รู้คุณค่าของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
 2. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียน ครู  ผูป้กครอง ชุมชนและสังคม ร่วมอนุรักษก์ลว้ยไมพ้นัธ์ุพื้นเมืองและพนัธ์
อ่ืน ๆ ในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
4.เป้าหมายของโครงการ 

1.  โรงเรียนจดัท าสวนพฤกษศาสตร์และกลว้ยไมเ้พื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาคน้ควา้ จ  านวน 1 แห่ง 
2.  นกัเรียนและครอบครัวร้อยละ 100 เขา้ร่วมโครงการธนาคารกลว้ยไม ้
3.  นกัเรียนและครอบครัวร้อยละ 90 มีความรู้ ความเขา้ใจ การอนุรักษแ์ละพฒันาสายพนัธ์ุกลว้ยไม ้
4.  นกัเรียน ครู ผูป้กครอง ชุมชนและสังคมร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรมปลูกกลว้ยไม ้1 คน 1ตน้ 
5.   ผูเ้ขา้ร่วมโครงการร้อยละ 90  มีความพึงพอใจการด าเนินงานโครงการโรงเรียน 
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5.วธีิการด าเนินโครงการ 
ปีพ.ศ. 2556  ระดับ 1  “เยาวชนเรียนรู้”(โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพเพือ่ธนาคารกล้วยไม้) 
กิจกรรม วธีิการพฒันา ตวัช้ีวดัความส าเร็จ เคร่ืองมือ งบประมาณ 

กิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่
นกัเรียนทุก
ระดบัชั้น 

1. ประชาสัมพนัธ์โครงการ 
2.ส ารวจขอ้มูลกลว้ยไม ้
3. เผยแพร่ความรู้เร่ืองกลว้ยไม ้
เสียงตามสาย 
4. จดัป้ายนิทรรศการเร่ือง
กลว้ยไม ้
5. อบรมใหค้วามรู้แก่นกัเรียน
ทุกระดบัชั้นในเร่ืองกลว้ยไม ้

-  

1.ร้อยละ 75 ของนกัเรียนทุก
ระดบัชั้นมีความรู้ในเร่ือง
กลว้ยไม ้
2.สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้
ดา้นกลว้ยไม ้

1.แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
2.เอกสารประกอบ
โครงการ 
 10,000  

รวมงบประมาณการด าเนินงานในระดบั “การเรียนรู้ของเยาวชน” 10,000  
 
ปีพ.ศ. 2557  ระดับ  2 “การปรับเปลีย่นพฤติกรรม”(โครงการธนาคารกล้วยไม้) 
กิจกรรม วธีิการพฒันา ตวัช้ีวดัความส าเร็จ เคร่ืองมือ งบประมาณ 

กิจกรรมธนาคาร
กลว้ยไม ้

1. ด้านนักเรียนแกนน า 
1.  นกัเรียนแกนน ารณรงคแ์ละและ
เพิ่มเติมความรู้ โดยการ 

-   - จดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ธนาคาร
กลว้ยไมทุ้กรูปแบบ 

-   - จดัท าแผน่พบักลว้ยไมเ้พื่อเผยแพร่
การเรียนรู้เพิ่มเติม 

-  - จดัท าป้ายนิทรรศการแสดงเร่ือง
กลว้ยไม ้

- -  จดัท าป้ายกลว้ยไมพ้ดูได ้ส าหรับ
การเรียนรู้อิสระของนกัเรียนและ
บุคคลทัว่ไป 

- 2. นกัเรียนแกนน าจดักิจกรรมเพื่อ
ปลูกฝังจิตส านึกรักษก์ลว้ยไม ้ไดแ้ก่ 

- - จดักิจกรรมทอดผา้ป่ากลว้ยไม ้ปี 2 
- - จดักิจกรรมปลูกกลว้ยไมใ้หน้กัเรียน

ทุกคนอยา่งนอ้ย 1 คน 1 ตน้ใน
โรงเรียน 

1.นกัเรียนร้อยละ 100 
มีส่วนร่วมใน
โครงการกิจกรรม 
2. นกัเรียนร้อยละ80 
มีความรู้ ความเขา้ใจ 
ในเน้ือหาเร่ือง
กลว้ยไม ้
3. นกัเรียนร้อยละ90 
มีจิตส านึกรักษ์
กลว้ยไม ้
4. ครูร้อยละ 100 เขา้
ร่วมโครงการ 
5. ครูร้อยละ 100 ได้
น าเน้ือหาเร่ือง
กลว้ยไมส้อดแทรก
ในบทเรียน 
6. โรงเรียนมีศูนย์
เพาะเล้ียงกลว้ยไมท่ี้

1.ใบสมคัรเขร่้วม
กิจกรรมของ
นกัเรียนและครู 

2. แบบทดสอบการ
เรียนรู้ 

3. แบบสังเกต
พฤติกรรม สายตรวจ
กลว้ยไม ้

4. บนัทึกการดูแล
รักษากลว้ยไม ้

5. บนัทึกน าฝาก
ความรู้ “ธนาคารคลงั
ปัญญา” 

6. สรุปผลการ
แข่งขนัและการ
ประกวดเร่ือง
กลว้ยไม ้

7. แผนการจดัการ

40,000  
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กิจกรรม วธีิการพฒันา ตวัช้ีวดัความส าเร็จ เคร่ืองมือ งบประมาณ 
-  - จดักิจกรรมการดูแลรักษากลว้ยไม ้

โดยแบ่งเป็นเขตรักษาพนัธ์ุกลว้ยไม่
ระดบัชั้น รดน ้า ใหปุ๋้ย บนัทึกการ
เจริญเติบโต ร่วมกบัสายตรวจกลว้ยไม ้
- จดักิจกรรมปุ๋ยหมกัใบไมเ้พื่อตน้ไม้
แม่ 
3. จดักิจกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
เรียนรู้และคน้ควา้เร่ืองกลว้ยไม ้
- จดักิจกรรมน าฝากความรู้ “ธนาคาร
คลงัปัญญา” ร่วมกบัหอ้งสมุด  
- จดักิจกรรมแข่งขนัการ 
ตอบปัญหา “ออคิด อวอร์ด” 
2. ด้านครูและผู้บริหาร 
1. จดัประชุมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและมอบหมายภาระหนา้ท่ี 
ไดแ้ก่ 
- กิจกรรมสายตรวจกลว้ยไมเ้พื่อการ
ติดตาม ก ากบั ดูแลกลว้ยไม ้
- กิจกรรมส่งเสริมใหค้รูไดน้ าเร่ือง
กลว้ยไมส้อดแทรกในบทเรียน 
2.จดัท าศูนย ์เพาะเล้ียง กลว้ยไมใ้หไ้ด้
มาตรฐาน 
3.จดัศูนยข์อ้มูลสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้และศึกษาคน้ควา้เร่ืองกลว้ยไม้
ในโรงเรียน 
4.จดัระบบดูแลรักษาเพื่อการประหยดั
น ้า พลงังานและเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 
5. ประเมินผลโครงการและความพึง
พอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

ไดม้าตรฐาน 
7. โรงเรียนมีศูนย์
ขอ้มูลสารสนเทศเร่ือง
กลว้ยไมแ้ละ
ใหบ้ริการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
8. โรงเรียนมีระบบ
การดูแลรักษา
กลว้ยไมท่ี้คุม้ค่า 
ประหยดัน ้า ประหยดั
พลงังานและเป็นมิตร 
กบัส่ิงแวดลอ้ม 

เรียนรู้ท่ีสอดแทรก
เน้ือหาเร่ืองกลว้ยไม ้

8. การตรวจสอบ
สถานท่ีจริง 

9. ทะเบียนครุภณัฑ์ 
10. รูปภาพแสดงการ
ด าเนินงาน 

11. แบบประเมิน
โครงการ 

12. สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

รวมงบประมาณการด าเนินงานในระดบั “การปรับเปล่ียนพฤติกรรม” 40,000  
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ปีพ.ศ.2557 ระดับ 3 “ขับเคลื่อนครัวเรือน” (โครงการธนาคารกล้วยไม้) 
กิจกรรม วธีิการพฒันา ตวัช้ีวดัความส าเร็จ เคร่ืองมือ งบประมาณ 

กิจกรรม 1 
ครอบครัว 1 ตน้ 

1.จดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์
แก่ครอบครัว 
2. รับสมคัรครอบครัวเขา้ร่วม
โครงการ 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้แก่
ครอบครัว ดา้นขอ้มูล 
สารสนเทศเร่ืองกลว้ยไม ้
4. ใหค้รอบครัวร่วมปลูก
กลว้ยไมแ้ละร่วมดูแล โดย
ประหยดัน ้า พลงังาน และมี
ความคุม้ค่าต่อการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ขยายความรู้สู่
ครอบครัวขา้งเคียง  
5. จดักิจกรรมประกวด
ครอบครัวรักษก์ลว้ยไม ้
และมอบรางวลั 
 
 

1.จ านวนครอบครัวท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

2. จ านวนการสืบคน้ขอ้มูล 
สารสนเทศเร่ืองกลว้ยไมข้องแต่
ละครอบครัว 

3. ร้อยละของครอบครัวท่ีมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
กลว้ยไม ้

4. การเจริญเติบโตและจ านวน
ของกลว้ยไมใ้นแต่ละครอบครัว 

5. ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

 

1 . ใบสมัคร เข้า ร่ วม
โครงการ 
2. สถิติการใช้แหล่ง
เ รี ย น รู้ เ พื่ อ สื บ ค้ น
กลว้ยไม ้
3 .  บัน ทึ ก ก า ร ดู แ ล
กลว้ยไม ้
4. ตรวจสอบสถานท่ี
ปลูกจริง 
5. แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

20,000  

รวมงบประมาณการด าเนินงานในระดบั “ขบัเคล่ือนครัวเรือน” 20,000  
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ปีพ.ศ. 2558  ระดบั 4 “ขบัเคล่ือนในชุมชน” 
กิจกรรม วธีิการพฒันา ตวัช้ีวดัความส าเร็จ เคร่ืองมือ งบประมาณ 

 กิจกรรม ผกูพนั
ชุมชนบนถนนสาย
กลว้ยไม ้
 

1.  นกัเรียนแกนน า  
จดักิจกรรมเสริมความรู้
เก่ียวกบักลว้ยไม ้เช่น เชิญ
วทิยากรใหค้วามรู้ จดัมุม
นิทรรศการหรือมุมความรู้
ประจ าชุมชน แผน่พบั เสียง
ตามสายหวัใจอนุรักษ์
พลงังานในชุมชน แหล่ง
เรียนรู้ และเวบ็ไซตก์ลว้ยไม ้
2.ส ารวจปริมาณกลว้ยไม ้
3. จดักิจกรรมใหชุ้มชนมี
ส่วนร่วมในการปลูกและ
อนุรักษก์ลว้ยไม ้1 คน 1 ตน้ 
ในชุมชนแนวตน้ไมริ้มถนน
สายเลียบแม่น ้าปิงบา้นท่าปุย
และบา้นจดัสรร 

1.ร้อยละของผูเ้ก่ียวขอ้งมี
ความพึงพอใจในการด าเนิน
โครงการ 
2.ร้อยละของคนในชุมชนมี
ความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ือง 
   - การอนุรักษส์ายพนัธ์ุ
กลว้ยไม ้
   
 

1.แบบสอบถามความ
พึงพอใจในการเขา้
ร่วมกิจกรรม 
 

60,000  

รวมงบประมาณการด าเนินงานในระดบั “ขบัเคล่ือนชุมชน” 60,000  
 
ปีพ.ศ.2558   ระดบั 5 “ขบัเคล่ือนสังคม” 
กิจกรรม วธีิการพฒันา ตวัช้ีวดัความส าเร็จ เคร่ืองมือ งบประมาณ 

 กิจกรรมรวมใจ
รักษก์ลว้ยไม ้
 

1. ประชาสัมพนัธ์และจดั
กิจกรรมดา้นการอนุรักษ์
กลว้ยไมแ้ละการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น แผน่พบั 
เสียงตามสายในชุมชน  
2. จดัท าเวบ็ไซตก์ลว้ยไม้
สามเงาเพื่อสังคม 
3. ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน
และสนบัสนุนการจดั
กิจกรรมเก่ียวกบักลว้ยไมท้ั้ง
ในและต่างจงัหวดั 

1. ร้อยละของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินกิจกรรม 
2. ร้อยละของประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้ ความเขา้ใจ 
ในดา้นการอนุรักษก์ลว้ยไม้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1.แบบสอบถามความ
พึงพอใจในการร่วม
กิจกรรม 

30,000  

รวมงบประมาณการด าเนินงานในระดบั “ขบัเคล่ือนสังคม” 30,000  
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6. งบประมาณ จ านวน  150,000  บาท  
7. หน่วยงานสนับสนุน  
 1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. 
 2. สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย 
 3. ชมรมกลว้ยไมต้ากสิน 
 4. ชมรมผูป้กครองและครูโรงเรียนสามเงาวทิยาคม 
8. ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ   ตุลาคม 2556- ธนัวาคม 2558 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.   นกัเรียนมีคุณลกัษณะและความเป็นผูน้ าในการอนุรักษแ์ละพฒันาสายพนัธ์ุกลว้ยไม ้
 2.   นกัเรียน ครู  ผูป้กครอง ชุมชนและสังคม ร่วมอนุรักษก์ลว้ยไมพ้นัธ์ุพื้นเมืองและสายพนัธ์ุอ่ืนใน
โรงเรียน ครอบครัว ชุมชนและสังคมและการน ากลว้ยไมอ้อกจากป่าลดนอ้ยลง 
  

 

 

 

ลงช่ือ         พิทยา  รอดสุนทรา 
   (นายพิทยา  รอดสุนทรา) 

ต าแหน่ง  ครู คศ.3  ประธานกรรมการด าเนินงานโครงการ 
ผู้เสนอโครงการ 

                                                   ลงช่ือ          วนิยั ค  าประดิษฐ์ 
                                                                       (นายวนิยั ค  าประดิษฐ)์ 

ต าแหน่ง  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนสามเงาวทิยาคม 
ผู้พจิารณาโครงการ 

 
 

                                                   ลงช่ือ          ……………. 

(นายจเร  ขติัวงษ)์ 
ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนสามเงาวทิยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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