
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2563 (อพ.สธ.-ม.วงษ์ชวลิตกุล) 

กิจกรรมที ่2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย 
วงษ์ชวลิตกุล 

1.โครงการส ารวจวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  40,220 8,220 ม.วงษ์ชวลิตกุล 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
2.เพื่อรวบรวม
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชนต าบล
หมื่นไวยที่สนอง
พระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรม 
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

มีการด าเนินงาน 
หมู่บ้านชุมชนหมื่นไวย
หมู่ 4 บ้านโพนสูง 
โดยการด าเนินงานตาม
ใบงาน 9 ใบงาน ฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น  
 
 

คณะท างานอพ.สธ.-มว - ได้ข้อมูลชุมชนบ้าน
โพนสูง และชุมชนใน 
หมื่นไวย 4 หมู่ บา้น 
- อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการจัดท า
โปสเตอร์ฐานข้อมูล
ชมชน 

  
รวม   1  โครงการ   40,220 8,220  

  
  

 

 

 

 

 



กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย 

วงษ์ชวลิตกุล 
1.โครงการจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-
มหาวิทยาลัย 
วงษ์ชวลิตกุล 

  11,200 - ม.วงษ์ชวลิตกุล  1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)   
2. เพื่อเป็นการ
รวมรวมข้อมูล
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในเขต
อ าเภอเมือง 
จังหวัด
นครราชสีมา 
3. เพื่อการ
เผยแพร่ข้อมูล
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล 

จัดท าระบบจัดเกบ็ข้อมูล 
โดยการรวบรวมขอ้มูลใน
รูปของไฟล์ Word, PDF, 
รูปภาพ, ใบงาน และ
ส ารวจอาชีพชุมชนต าบล
หมื่นไวย  
บ้านโพนสูง หมู ่4 

คณะท างาน อพ.สธ-มว. - การรวมรวมข้อมูลเอกสาร
อาจไม่ครบตามที่ต้องการ 
- การจัดท าระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่นตาม
แบบฟอร์มของอพ.สธ 
 

  
รวม   1  โครงการ   11,200 -  

  
  



 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย  
วงษ์ชวลิตกุล 

1.โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  
มหาวิทยาลัย 
วงษ์ชวลิตกุล 

  43,000 - ม.วงษ์ชวลิตกุล 1. เพื่อสนองพระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)   
2. เพื่อให้คณาจารย ์
บุคลากร และนกัศึกษา
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการอนุรักษพ์ันธกุรรม
พืชในมหาวิทยาลยั  
3.เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในมหาวิทยาลัย เป็น
แหล่งศึกษาค้นคว้า
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชและ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
การเรียนการสอนวิชา
ต่างๆ 

องค์ประกอบ ที ่1 การ
จัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ 
แบ่งพื้นที่ส ารวจพรรณไม้
ในมหาวิทยาลัย โดยการใช้
แผนที่ ที่ได้จากการส ารวจ
รังวัด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงแบ่ง
พื้นที่เป็น 11 ส่วน รวม
พื้นที่ทั้งหมด 125 ไร่ 1 
งาน 44 ตารางวา โดยแบ่ง
ออกเป็นพื้นที่ทั้งหมด 11 
โซน ได้ด าเนินการให้
นักศึกษาและคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยส ารวจพรรณ
ในมหาวิทยาลัย จ านวน 
739 ต้น ผ่าน 
Application 4Rester  
โดย อ.ดร.ศิริวัฒน์ สาระ
เขตต์  คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  

คณะท างาน อพ.สธ-
มว. 

-  การออกแบบแก้ไข
จัดท าระบบขอ้มูล พรรณ
ไม้ในมหาวิทยาลยั 
- จัดท า E-Book หนังสื่อ
พรรณไม้ ม.วงษ์ อยู่
ระหว่างการด าเนินการ 

  
รวม   1  โครงการ   41,500 -  

  
  



กิจกรรมที ่8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์ทรพัยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 ม.วงษ์ชวลิตกุล 1.โครงการเข้าร่วมน าเสนอ

ผลงานวิชาการและ
นิทรรศการฯ 

  60,360 31,435 ม.วงษ์ชวลิตกุล 1 เพื่อสนอง
พระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)   
2 เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี ที่ทรงสืบ
สานพระราช
ปณิธานในงาน
อนุรักษ์ทรัพยากร
ของประเทศจาก
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
3 เพื่อการเผยแพร่
ผลงานในกิจกรรม
ต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล ในการ

การประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ทรัพยากร
ไทย : ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์ ครั้งที่ 10 ณ 
ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง มทร.อีสาน 
นครราชสีมา น าเสนอ
อาหารพื้นบ้านชาว
ต าบลหมืนไวย “แกง
บวน” 
 

คณะท างาน 
อพ.สธ-มว. 

- การรวบรวมขอ้มูล 
เร่ืองราวของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ต.หมืนไวย หมู่ 
4บ้านโพนสูง อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 
 



สนองพระราชด าริ
ในโครงการอนุรักษ์ 

 

 2.โครงการจัดท าเว็บไซต์ 
อพ.สธ - มหาวิทยาลัย 
วงษ์ชวลิตกุล 

  8,200 - ม.วงษ์ชวลิตกุล 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อเผยแพร่
กิจกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ
(อพ.สธ.-
มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล) 

- ได้เว็บไซด์ อพ.สธ.-มว 
https://evi.vu.ac.th/
wpevi/ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลโครงการการ
ด าเนินงาน กิจกรรม
ต่างๆ ของคณะท างาน
โครงการ อพ.สธ.- มว 
ทั้งที่เป็นเอกสาร 
รูปภาพ วิดีโอ เอกสาร 
ซ่ึงด าเนินการไป
ปรับปรุงระบบแล้วใน
บางส่วน 
 

คณะท างาน 
อพ.สธ-มว. 

 

 

 3.โครงการศึกษาเรียนรู้ 
พื้นที่ร่วมสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ 

  44,728 2,000 ม.วงษ์ชวลิตกุล 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)   
2. เพื่อสร้าง
จิตส านึกในการ

- ศึกษาดูงานศูนย์
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯต.คลองไผ่ 
อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 

คณะท างาน 
อพ.สธ-มว. 

 

https://evi.vu.ac.th/wpevi/
https://evi.vu.ac.th/wpevi/


 

 

อนุรักษ์พรรณไม้
ของประเทศไทย
ให้แก่นักศึกษา 
อาจารย์และ
บุคลากร  
ของมหาวิทยาลยั 


