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สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาปลูกรักษาทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 วิทยาลัย
การแพทย์
แผน
ตะวันออก 

โครงการอนุรักษ์พืช
สมุนไพรในต าราแพทย์
ศาสตร์สงเคราะห์ด้วย
เกษตรอินทรีย์ 

  20,900 อยู่ระหว่าง
การ

ด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัย
รังสิต 

1. มีการจัดหาพืช
สมุนไพรในต ารา
แพทย์ศาสตร์
สงเคราะห์ ตามคัมภีร์
ต่าง ๆ ท่ีก าหนดอย่าง
น้อย 100 ชนิด 
2. มีการจัดท า
ฐานข้อมูลพืชสมุนไพร
และ QR-Code ตาม
โครงการฯ 
3. ปรับปรุงทางเดิน
เข้าสวนสมุนไพร
เพ่ิมข้ึน 

เชิงปริมาณ 
อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
 
เชิงคุณภาพ 
อยู่ในระหว่าการด าเนินการ 

ศ.ดร.กฤษณา 
ไกรสินธ์ุ 
(หัวหน้า
โครงการ) 
- อ.มานพ 
แก้วกล้า  
- อ.ภาวิณี 
เส็งสันต์ 
- อ.นภา บุญ
มา 
(ผู้ประสาน 
งาน) 

 

2 ภาควิชา
ชีววิทยา 
คณะ
วิทยาศาสตร์ 

การขยายพันธ์ุกล้วยไม้
ป่าและพืชพรรณที่หา
ยากและใกล้สูญพันธ์ุ 
โดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ีอ
เย่ือเพ่ือการอนุรักษ์
และน าคืนสู่ธรรมชาติ 

  50,000 20,000 ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มรส. 

1. เพ่ือร่วมสนอง
พระราชด าริใน
โครงการ อพ.สธ. 
2. เพ่ือศึกษาสูตร
อาหารที่เหมาะสม 
3. เพ่ือการขยายพันธ์ุ

อยู่ในระหว่าง วิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติของกล้วยไม้ป่า 1 ชนิด และ
การทดลองเลี้ยงในสภาพธรรมชาติ 
ว่าสามารถเจริญเติบโตและอยู่รอด
ได้หรือไม่ ส่วนชนิดอื่นๆ อยู่ใน
ระหว่างการรอตัวอย่างพืชจาก

ผศ.ณิชกานต์ 
กลิ่นกุสุม  
ภาควิชา
ชีววิทยา 
คณะ
วิทยาศาสตร์ 

โครงการยัง
ไม่เสร็จ
สมบูรณ์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
ภูหลวง จ.เลย 

กล้วยไม้ป่าและพืช
พรรณที่หายากและ
ใกล้สูญพันธ์ุ 
4. เพ่ือการอนุรักษ์
กล้วยไม้ป่า 
5. เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ชนิดของ
กล้วยไม้ป่าและพืช
พรรณในสภาพ
ธรรมชาติ 
6. เพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ
ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป 

ธรรมชาติ มรส. 

  รวม...2...โครงการ   70,900 20,000      

 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 ภาควิชา
วิศวกรรม

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ า

    อยู่ระหว่างการ
ของประมาณ 

1. เพ่ือปกปักรักษา
ทรัพยากรแหล่งน้ า

- เฝ้าระวังคุณภาพน้ าโดยเร่ิมจาก
คลองรังสิต คลองเปรมประชากร 

ดร.ลาวัณย์ 
วิจารณ์ และ 

- การ
ตรวจวัด
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สิ่งแวดล้อม 
วิทยาลัย
วิศวกรรมศาส
ตร์ 

ของจังหวัดปทุมธานี สสส. ของจังหวัดปทุมธานี
และสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์แหล่งน้ า 
2. เป็นแหล่งองค์
ความรู้และฐานข้อมูล
คุณภาพน้ าของคลอง
รังสิตฯ และคลอง
เปรมประชากรในพ้ืนที่
ต าบลหลักหก และ
สายคลองที่เช่ือมโยง
เพ่ือเป็นแนวการ
ป้องกันปัญหาน้ าเสีย
ของชุมชน 
3. เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้การเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ า 

ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ถึง
ปัจจุบัน 
- ฐานข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ า
ในสายคลองรังสิตประยูรศักด์ิ 
คลองเปรมประชากร คลองน้ าอ้อม 
คลองคู คลองโคกตาเขียว คลอง
เชียงรากน้อย คลองบ้านพร้าว 
แม่น้ าเจ้าพระยาช่วงไหลผ่านอ าเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมฐานี 
 
******************************** 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
******************************** 
 

นางสาวแอนจิ
รา เจริญวงศ์ 
 
ภาควิชา
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
วิทยาลัย
วิศวกรรมศาส
ตร์ 

คุณภาพน้ า
ไม่สามารถ
ด าเนินได้
ครบ 27 จุด 
- การ
ตรวจวัด
คุณภาพน้ า
จะแล้วเสร็จ
ในเดือน 
พค 59 
ส่วนผลการ
ตรวจวัด
คุณภาพน้ า 
มีการ
จัดเก็บไว้
บน
ฐานข้อมูล 
online 
www.mol
pid.com 

  รวม...1...โครงการ          

 

http://www.molpid.com/
http://www.molpid.com/
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 ส านักงาน
มาตรฐาน
วิชาการ 

โ ค ร ง ก า รอ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรท้องถ่ิน 

  78,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

1. เพ่ือสร้างจิตส านึก
ให้นักศึกษามีความรัก 
เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของ
ทรัพยากรท้องถ่ิน 
2. เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถ่ินใน
กรณีที่เป็นพืชจะมีการ
ขยายพันธ์ุรวมทั้งการ
สร้างเครือข่ายในการ
อนุรักษ์พืชพรรณ
ดังกล่าวไปยังชุมชน
ต่าง ๆ 
3. เพ่ือเป็น
แหล่งข้อมูลทรัพยากร
ท้องถ่ิน และการ
เผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับทรัพยากร
ท้องถ่ินและเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ 
4. เพ่ือให้นักเรียน 

1. ด าเนินการอนุรักษ์พันธ์ุพืช
ท้องถ่ินของจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ 
มะตาด โดยได้ด าเนินการปลูก
จ านวน 10 ต้นในมหาวิทยาลัย
รังสิต 
2. ด าเนินการอนุรักษ์พันธ์ุพืช
ท้องถ่ินของจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ 
มะตาด โดยน าไปปลูกที่โรงเรียนวัด
ถ่ัวทอง จ านวน 30 ต้น เมื่อวันที่ 3 
ตุลาคม 2559 
3. ด าเนินการเพ่ือให้เกิดชมรม 
เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนในการ
ด าเนินงาน แต่เน่ืองจากมีปัญหาใน
การต้ังชมรมใหม่จึงได้ด าเนินการ
โดยเพ่ิมวัตถุประสงค์ของชมรมราช
ประชานุเคราะห์ มหาวิทยาลัย
รังสิต เพ่ือให้มีการด าเนินการ
อนุรักษ์พันธ์ุพืชด้วย ซึ่งจะมี
กิจกรรมอย่างต่อเน่ืองในทุกปี 

อ.กิตติศักด์ิ 
ไตรพิพัฒพร
ชัย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เยาวชน มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ท้องถ่ินมีการศึกษา
ค้นคว้าอันก่อให้เกิด
ผู้เช่ียวชาญระดับ
ท้องถ่ิน เกิดองค์
ความรู้ 
5. ต้ังชมรม “อนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถ่ิน” 

2 มหาวิทยาลัย
รังสิต 

รณรงค์ปลูกป่า   293,500 233,996 มหาวิทยาลัย
รังสิต 

1. เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ใน
วโรกาสที่ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 84 
พรรษา 
2. เพ่ือส่งเสริมการ
ปลูกต้นไม้และการ
พัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ตาม
แนวพระราชด าริปลูก
ป่า 3 อย่างได้
ประโยชน์ 4 อย่าง 

เป็นโครงการต่อเน่ือง 5 ปี ได้
ด าเนินการ 
1. ปลูกป่าต้นน้ าบริเวณป่าชุมชน
ต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัด
น่าน อาทิ ไม้สัก ไม้ประดู่ สะเดา 
เป็นต้น  
2. ปลูกไม้เศรษฐกิจ ให้กับชาวบ้าน
ในชุมชนต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติ
สุข จังหวัดน่าน อาทิ มะม่วง 
มะนาว ละมุด เกาลัด มะขาม 
ทุเรียน เป็นต้น 
 
ซึ่งทางวัดโป่งค าโดยพระครูสมคิด

1.วิทยาลัย 
นวัตกรรม
เกษตร 
เทคโนโลยีชีว
ภาพและ
อาหาร 
2. ส านักงาน
กิจการ
นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
รังสิต 
3.
มหาวิทยาลัย

 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2559  สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยรังสิต หน้า 6 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

3. เพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
เป็นส่วนหน่ึงของการ
พัฒนาสังคม
สิ่งแวดล้อมให้เห็นผล
ต่อสภาวะของ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป
ให้ดีข้ึน 

ได้ท าหน้าท่ีประสานและช่วย
รับผิดชอบดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูก
ต่อไป จากผลประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
80 คน ด้วยคะแนน 4.98 (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

ราชมงล้านนา 
วิทยาเขตน่าน 

3 ภาควิชา
ชีววิทยา 
คณะ
วิทยาศาสตร์ 

พ่ีเลี้ยงสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

   ข้ึนกับ
ระยะทาง 
20,000 

ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และสถาบันวิจัย 
เป็นค่าพาหนะ 

1. เพ่ือแนะน าความรู้
ทางด้านพฤกษศาสตร์ 
2. เพ่ือการจัดต้ังสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
เป้าหมาย 
เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดต้ัง
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนให้มีจ านวน
มากข้ึน 
การติดตาม
ประเมินผล 
ติดต่อประสานงานกับ
โรงเรียนที่มีความ

การร่วมเป็นวิทยากร ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน 
จัดโดยจังหวัดปทุมธานี เป็น
เจ้าภาพ ดังน้ี 
1. วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ 
2. รุ่นที่ 1 : วันที่ 24-25 
พฤษภาคม 2559 จ.นครราชสีมา 
3. รุ่นที่ 2 : วันที่ 14-15 มิถุนายน 
2559  จ.นครราชสีมา 
4. รุ่นที่ 3 : วันที่ 13-14 กันยายน 
2559  จ.นครราชสีมา 

ผศ.ณิชกานต์ 
กลิ่นกุสุม 
และทมีงาน 
ภาควิชา
ชีววิทยา 
คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มรส. 

โครงการยัง
ไม่เสร็จ
สมบูรณ์ 
เป็นงานที่
ด าเนินการ
ระยะ
เวลานาน
ข้ึนกับ
หน่วยงาน
ที่มาขอ
ความ
อนุเคราะห์ 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2559  สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยรังสิต หน้า 7 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ประสงค์จะจัดต้ังสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
พื้นที่เป้าหมาย 
รร. ใน จว.ปทุมธานี 

  รวม...3...โครงการ          

 


