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สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561  
(มิ.ย. 60 – พ.ค. 61 ตามรอบปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย) 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
สนองพระราชด าริโดย  มหาวิทยาลัยรังสิต 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย

รังสิต 
โครงการ ฐาน
เรียนรู้“Tree for 
life” 
ระยะที่ 1 จัดท า
ฐานข้อมูล 
 
(ส่วนระยะที่ 2 
รณรงค ์
ปลูกต้นไม้ลดมลพิษ
ในอาคาร 
ส านักงานต่าง ๆ 
และถ่ายทอด
ความรู้ใน. ชุมชน 
คาดว่าจะ
ด าเนินงานในปี 
2562) 

  38,000 38,000 
 

โครงการ
มหาวิทยาลัย
ส่งเสริมสุขภาพ 

1)ส ารวจพรรณไม้ใน
มหาวิทยาลัย 
2)จัดท าฐานข้อมูล Tree 
for life ในรูปของข้อมูล  
electronic แผนที่ และ
ติดแผ่นป้ายความรู้
คุณสมบัติต้นไม้ลด
มลพิษสิงแวดล้อม 
 

ส ารวจพรรณไม้และจัดท า
ฐานข้อมูลพรรณไม้เรียบร้อย
แล้ว 
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า
แผนที่ 
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 
2561 
 

ดร.ลาวัณย์ 
วิจารณ์  
และนางสาวแอน
จิรา  เจริญวงศ ์
ภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
วิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร ์
 
ภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
วิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร ์

F1A2 
F2A5 

  รวม....1..โครงการ   38,000 38,000      
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย

รังสิต 
โครงการอนุรักษ์พืช
สมุนไพรในต ารา
แพทย์ศาสตร์
สงเคราะห์ด้วย
เกษตรอินทรีย์ 

   26,500 26,500 มหาวิทยาลัย
รังสิต 

1. มีการจัดหาพืช
สมุนไพรในต าราแพทย์
ศาสตร์สงเคราะห์ ตาม 
- คัมภีร์ธาตุวิวรณ์ 
- คัมภีร์ธาตุบรรจบ 
- คัมภีร์ธาตุไกษย์ 
- คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา 
อย่างน้อย 100 ชนิด 
 
2. มีการท าฐานข้อมูล
พืชสมุนไพร/QR Code 
ตามโตรงการฯ 
 

เชิงปริมาณ 
1. มีการปลูกพืชสมุนไพรใน
โครงการฯตามคัมภีร์ฯ รวม 
จ านวน 453 ต้น  
2. มีนักศึกษาบุคลากร และ
ผู้สนใจประเมินผลความพึง
พอใจ การใช้ประโยชน์ จาก
โครงการ จ านวน 150คน 
3. มีการดูแลพืชสมุนไพรใน
โครงการฯให้เจริญเติบโต 
และจัดหาพืชสมุนไพรเพ่ิมข้ึน 
และติด QR Code 
เชิงคุณภาพ 
1. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร
ในโครงการฯมีคะแนนใน
ระดับ 4.27 จากระดับ 5 ซึ่ง
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่
ดี 

ศ.ดร.กฤษณา  ภู
ตะคาม  
หัวหน้าโครงการ 
อ.ภาวิณี เส็งสันต์  
อ.นภา บุญมา 
(ผู้ประสาน งาน) 
 
วิทยาลัยการแพทย์
แผนตะวันออก 

 

2 มหาวิทยาลัย
รังสิต 

การขยายพันธ์ุ
กล้วยไม้ป่าและพืช
พรรณที่หายากและ
ใกล้สูญพันธ์ุ โดยวิธี
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ
เพ่ือการอนุรักษ์
และน าคืนสู่

   50,000 20,000 
 

ภาควิชา
ชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มรส.  

1.เพ่ือร่วมสนอง
พระราชด าริในโครงการ 
อพ.สธ. 
2. เพ่ือศึกษาสูตรอาหาร
ที่เหมาะสม 
3. เพ่ือการขยายพันธ์ุ
กล้วยไม้ป่าและพืช

อยู่ในระหว่าง วิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ ของกล้วยไม้ป่า 1 
ชนิด และการทดลองเลี้ยงใน
สภาพธรรมชาติ ว่าสามารถ
เจริญเติบโตและอยู่รอดได้
หรือไม่ ส่วนชนิดอื่นๆ อยู่ใน

ผศ.ณิชกานต์ กลิ่น
กุสุม ภาควิชา
ชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มรส. 
 
ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ 

โครงการ
ยังไม่เสร็จ
สมบูรณ ์
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* เป้าหมายตามแผน

แม่บท/วัตถุประสงค์ 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ธรรมชาติ เขต
รักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภู
หลวง จ.เลย 
 

พรรณที่หายากและใกล้
สูญพันธ์ุ 
4. เพ่ือการอนุรักษ์
กล้วยไม้ป่า 
5. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ชนิดของกล้วยไม้ป่าและ
พืชพรรณในสภาพ
ธรรมชาติ  
6. เพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือให้แก่ผู้สนใจ
ทั่วไป 

ระหว่าง การรอตัวอย่างพืช
จากธรรมชาติ 

  รวม..2....โครงการ   76,500 46,500      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย

รังสิต 
โครงการ “การ
เฝ้าระวังแหล่งน้ า
และสายคลอง...
เพ่ือการปกปัก
รักษาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนต าบล
หลักหก ” 
 
 

  50,000  โครงการ
มหาวิทยาลัย
ส่งเสริมสุขภาพ 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือตรวจวัดคุณภาพน้ า
ใน 8 สายคลองหลักที่
เชื่อมโยงกับคลองเปรม
ประชากรฯและคลอง
ประปากับแม่น้ า
เจ้าพระยา โดยภาควิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
2.เพ่ือร่วมกับชุมชนจัดท า
แผนที่มลพิษทางน้ าคลอง
เปรมประชากรช่วงไหล
ผ่านต าบลหลักหก 
3..เพ่ือสนับสนุนให้
เยาวชนในชุมชน ท าการ
ตรวจคุณภาพน้ าในแหล่ง
น้ าและจัดท าฐานข้อมูล
คุณภาพน้ าของชุมชน ได้
ด้วยตนเอง 

จะด าเนินการใน ปี 2562 ดร.ลาวัณย์ 
วิจารณ์  
และนางสาวแอน
จิรา  เจริญวงศ ์
 
ภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
 
วิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร ์
 
 

 

2 มหาวิทยาลัย
รังสิต 

พ่ีเลี้ยงงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

  - ข้ึนกับ
ระยะทาง 

ภาควิชา
ชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และ
สถาบันวิจัย 
เป็นค่า
ยานพาหนะ 

1.เพ่ือแนะน าความรู้
ทางด้านพฤกษศาสตร์ 
2.เพ่ือการจัดต้ังสวน
พฤกษศ์าสตร์โรงเรียน 
เป้าหมาย 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดต้ัง 

การร่วมเป็นวิทยากร ใน
การประชุมเชงิปฏิบัติการ 
และการศึกษาดูงาน จัด
โดยจังหวัดปทุมธานี เปน็
เจ้าภาพ 

ผศ.ณิชกานต์ 
กลิ่นกุสุม และ

ทีมงาน ภาควิชา
ชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ 

มรส. 

โครงการ
ยังไม่เสร็จ
สมบูรณ ์
เป็นงานที่
ด าเนินการ
ระยะ
เวลานาน 
ข้ึนกับ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
สวนพฤกศาสตร์โรงเรียน 
ให้มีจ านวนมากข้ึน 
 
การติดตามประเมินผล 
ติดต่อประสานงานกับ 
โรงเรียนที่มีความ
ประสงค์จะจัดต้ัง
สวนพฤกศาสตร์โรงเรียน 
 
พื้นที่เป้าหมาย 
รร. ใน จว.ปทุมธานี 

หน่วยงาน
ที่มาขอ
ความ
อนุเคราะ
ห์ 

  รวม..2..โครงการ   50,000       

 
 
 
 
 
  
 




