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สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2564 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชด าริโดย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี
ค่ายอนุรักษ์
กล้วยไม้พื้นเมือง 
(แดงอุบลและว่าน
เพชรหึง) 

√  83,000 83,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

2. เพื่ออนุรักษ์และเพิ่ม
ปริมาณว่านเพชรหึง และ
กล้วยไม้แดงอุบลในพื้นที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

กิจกรรมโครงการค่ายอนุรักษ์อนุรักษ์
กล้วยไม้พื้นเมือง ณ ส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวันที ่25 
มิถุนายน 2564 โดยมีนักศึกษาวิชา
วิทยาการกลว้ยไม้เบื้องต้น วิชาการ
ตกแต่งสถานที่และการจัดสวน อาจารย์
และบุคลากรส านกัวิทยบริการ จ านวน 
75 คน เข้าร่วมโครงการ โดยผู้เข้าร่วม 
โครงการได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง
กล้วยไม้แดงอุบลและปลูกจิตส านึกรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ร่วมกันปลูกอนุรกัษ์กลว้ยไม้แดงอุบล
จ านวน 1,140 ต้น ว่านเพชรหึง จ านวน 
250 ต้น 

รศ.ดร.กาญจนา 
รุ่งรัชกานนท์ 

 

2 มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

การศึกษาอิทธิพล
ของปัจจัยต่างๆ 
ต่อการเจริญของ
ไรโซมจุหลัน 
(Cymbidium 

√  120,000 120,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1.เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 

ผลการศึกษาการรอดชีวิตของกล้วยไม้
ชนิดต่างๆ ที่ติดทีไ่ม้ต้น ในฤดูแล้งที่มี
การรดน้ า กลว้ยไม้สามารถมีชีวิตรอด
ได้มากประมาณ 83 เปอร์เซ็นต์และมี
การน าเสนอผลงานวิชาการภาค 

ผศ.ดร.อรัญญา 
พิมพ์มงคล 

 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2564  สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี หน้า 2 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ensifolium (L.) 
Sw.) ในสภาพ
ปลอดเช้ือ และ
การปลูกรักษา
พันธุ์กล้วยไม้ป่า 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
สารควบคุมการเจริย
เติบโต NAA และ BA 
ความเข้มข้นต่างๆ ความ
เข้มข้นของน้ าตาลซูโครส 
และความเข้มแสง ต่อการ
เจริญเติบโตของไรโซมจุห
ลันในสภาพปลอดเชื้อ 
3. เพื่อการขยายพันธุ ์
อนุบาลและน าลูกกลว้ยไม้
ป่าและกลว้ยไม้พื้นเมืองที่
เพาะได้จาก
ห้องปฏิบัติการออกปลูก
ในป่าร่องก่อ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และป่าธรรมชาติที่เป็นป่า
ชุมชนหรือวัดป่าในจังหวัด
อุบลราชธาน ี

โปสเตอร์ และ proceedings ในการ
ประชุมวิชาการ โดยการใช้ตัวอยา่ง
ศึกษาเป็นกล้วยไม้ที่เพาะเลี้ยง 

ภายใต้โครงการน ี้ 

  รวม...2...โครงการ          
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี
ศูนย์การเรียนรู้ 
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
ทรัพยากรอีสานและ
ลุ่มน้ าโขง เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 √ 500,000 478,331 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯ 
2.เพื่อสร้างจิตส านึกใน
การรู้จักรักษ์ทรพัยากร
วัฒนธรรมและภูมปิัญญา
ในท้องถิ่นของตนเอง 
3. เพื่อปรับปรุงอุทยาน
ศิลปวัฒนธรรมอีสานและ
ลุ่มน้ าโขง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีให้เป็น
แหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ด าเนินกิจกรรมการพัฒนา 
บ ารุงรักษาอุทยาน
ศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่ม
น้ าโขง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ แหล่งการด าเนิน
กิจกรรมของนักศึกษา 
บุคลากร และประชาชนท่ัวไป 
เข้ามาใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่
อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสาน
และลุม่น้ าโขง 

รศ.ดร.ชวลิต ถ่ิน
วงศ์พิทักษ์ 

 

2 มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

การศึกษาปัจจัย
กายภาพและเคมีทีม่ี
ผลต่อการเพาะเลีย้ง
แพลงตอนสัตว์เพื่อ
การประมง 

√  90,000 90,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อพัฒนาวธิีการ
เพาะเลี้ยง และเพิ่ม
ปริมาณแพลงก์ตอนก์ตอน
ให้เพียงพอต่อการ

จากผลการศึกษาท าให้ทราบว่า
สาหร่ายมีคณุค่าทางโภชนาการ
สูง สาหร่ายต่างชนิดกันให้
ปริมาณคุณค่าทางอาหาร
ต่างกนั รวมทั้งท าให้ปริมาณ
คุณค่าทางอาหารของแพลงก์
ตอนสัตว์แตกต่างกันด้วย 

นางสาวสุทธนา 
ปลอดภัย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
เพาะเลี้ยงในระดับ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
3. ศึกษาแนวทางในการใช้
แพลงก์ตอนทั้งในการเป็น
อาหารทดแทนและการ
น าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ 

ทั้งนี้ วิธีการเก็บอาหารต่างกัน
ย่อมส่งผลถึงปริมารคณุค่าทาง
อาหารด้วย ซึ่งในอนาคตหาก
สามารถเก็บ 
สาหร่ายอยู่ในรูปผงส าเร็จรูปจะ
ช่วยสร้างได้ไดจ้ากอาชีพเลี้ยง
และเก็บสาหร่ายได ้

3 มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

การขยายพันธ์ุปลา
พื้นเมืองลุ่มน้ ามลู
เพื่อการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน ์

√  120,000 120,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1.เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯ 
2.เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การขยายพันธุ์ปลา
พื้นเมืองลุ่มน้ ามูลและการ
ใช้ประโยชน์ใน
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีรวมทั้ง 
วัฒนธรรมการกิน/ความ
ปลอดภัยในมิติทาง
วัฒนธรรม เพื่อให้
ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง 
ประชาชนทั่วไปนักเรียน 
ครู โรงเรียน สามารถ
เรียนรู้วิธีการเพาะและ

ด าเนินการจัดระบบการเพาะพันธุ ์
อนุบาล และเลี้ยงปลาในระบบ
โรงเรือน  การจัดเตรียมอาหาร
ธรรมชาติมีชีวิตที่เหมาะสมตอ่การ
อนุบาลลูกปลาวยัอ่อน การจัดระบบ
น้ าและลมให้เหมาะสมตลอด
ระยะเวลาการเลี้ยง  
1.การจัดระบบโรงเรือนส าหรับการ
เล้ียงพ่อแม่พันธุป์ลา 
2.การจัดเตรียมระบบน้ าและระบบ
ลมส าหรับการเพาะและอนุบาลลูก
ปลา 
3.การจัดเตรียมพ่อแม่พันธุ์ส าหรับ
การเพาะพันธุ์ปลา 
4.การฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์และสาร
เสริมฤทธิ์ให้กับพ่อแม่พันธุป์ลา 
5.การจัดเตรียมพ่อแม่พันธุ์ปลาให้มี

ความพร้อมในการวางไข่ 

รศ.ดร.ธนาทิพย์ 
แหลมคม 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ขยายพันธุป์ลา รวมทั้งใช้
ประกอบในการเรียนการ
สอนได้ 
3.เพื่อเพิ่มรายได้และ
สร้างอาชีพให้กับ
เกษตรกรหรือผู้สนใจใน
การเพาะและเล้ียงปลา
พื้นเมืองลุ่มน้ ามูล 
4.เพื่อจัดท าคู่มือ
ประกอบการศึกษาดูงาน
และเว็บไซท์เผยแพร่ให้
ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้
เพื่อเป็นแนวทางในการ
เพาะขยายพันธุ์ปลา
พื้นเมืองและการอนุรักษ ์

6.การจัดเตรียมระบบส าหรับการ
เพาะพันธุป์ลา 
7.การตรวจสอบไข่ปลาและพ่อแม่
พันธุ์ปลา 
8.การอนุบาลลูกปลาในช่วง
ระยะแรก 
9.ลูกปลาในช่วงวันที่ 3 หลังจากการ
ฟักออกจากไข่ปลา 
10.การจัดเตรียมอาหารธรรมชาติ
ให้กับลูกปลา 
11.การเรียนรู้ของเกษตรกรและ
ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง 

  รวม..3..โครงการ          
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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี
การพัฒนา
ฐานข้อมูล การ
จัดเก็บตัวอย่าง
ของสัตว์น้ า และ
เครื่องมือประมง 
ในพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา
ประมง 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

√  150,000 150,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) โดยการจัดการ
เก็บรักษาตัวอยา่งใน
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้อยู่ใน
สภาพที่เหมาะสมและมี
มาตรฐาน พร้อมทั้งพัฒนา
ระบบสืบค้นและจัดเก็บ
ข้อมูลที่มีประสิทธภิาพ 
2. ส ารวจเก็บขอ้มูลภูมิ
ปัญญาเครื่องมือประมง
พื้นบ้านและการใช้
ประโยชน์ในแหล่งน้ าตา่งๆ
ของจังหวัดอุบลราชธาน ี
3. สร้างความตระหนักใน
ความส าคัญของการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน ผ่านการร่วม
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
เครื่องมือประมงพื้นบ้าน
ในพื้นที่สาธารณะ 

1. จัดนิทรรศการในงานเทศกาล
ข้าวใหม่ปลามัน ณ โรงแรมสุนยี์
ทาวเวอร์ 
2. จัดเก็บตัวอย่างและข้อมูลใหไ้ด้
มาตรฐาน 
3. จัดการพื้นท่ีจัดแสดงตัวอย่าง 
4. สื่อวีดีทัศน์ 
5. สิ่งพิมพ์เผยแพร่แผ่นภาพ
โปสเตอร์เครื่องมือประมงพ้ืนบ้าน
ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธาน ี

ดร.ชัยวุฒิ กรุด
พันธ์  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
2 มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี
การอนุรักษ์ปลา
เสือตอลายเล็กใน
แม่น้ ามูล 

√  100,000 100,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2. เพื่อจัดท าเขตอนุรักษ์
พันธุ์ปลาเสือตอลายเล็ก 
โดยให้ชาวประมง ชุมชน
และโรงเรียนมีส่วนร่วม 
3. เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
การอนุรักษ์ปลาเสือตอ
ลายเล็กในโรงเรียน ที่อยู่
ใกล้แหล่งวางไข่และ
อนุบาลลูกปลาวยัอ่อน
และจัดกิจกกรมสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ปลาเสือตอลายเล็กใน
แม่น้ ามูลและเพื่อจัดท า
เว็บไซต์เผยแพร่ให้คน
ทั่วไปได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของงาน
อนุรักษ์ปลาพื้นเมือง 

การด าเนินงานในปีงบประมาณ 
2564 ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้าน
โพธิ์ศรี ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอ 
พิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธาน ีเป็นที่จัดตั้งศูนย์
เรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอ
ลายเล็กในแม่น้ ามลู  
จัดตั้งเขตอนรุักษป์ลาเสือตอลาย
เล็กในแม่น้ ามลู ท่ีท่าน้ าโรงเรียน
บ้านโพธ์ิศร ีต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธาน ี
จัดการฝึกอบรมโครงการอนรุักษ์
ปลาเสือตอลายเล็ก มีผู้เข้าร่วม
จ านวนทั้งสิ้น 79 คน 

ผศ.ดร.กาญจนา 
พยุหะ 

 

  รวม..2...โครงการ          
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กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร   

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี
โครงการ
เศรษฐกิจ
สร้างสรรคจ์าก
หมากจอง ระยะที่ 
1 

 √ 230,000 216,500 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

2. เพื่อสร้างฐานเรียนรู้
จากต้นหมากจองเรื่อง
สรรพคุณต่างๆและการ
น าไปใช้ประโยชน์
ตลอดจนการสร้าง
จิตส านึกของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้คง
อยู่อย่างยั่งยืน 

3.เพื่อสร้างรายได้ทาง
เศรษฐกิจฐานรากจากการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
หมากจองให้กับชุมชน 
และจัดกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดให้กับ
นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ
เข้ามาเยี่ยมชมอุทยาน
แห่งชาติภูจองนายอย 
และชุมชนท่องเท่ียวโอทอ
ปนวัตวิถีบา้นแก้งเรือง 
 

จัดกิจกรรมการอบรมในชุมชม 
จ านวน 7 ครั้ง ในพื้นที่อ าเภอนา
จะหลวย จังหวดัอุบลราชธานี 

ดร.ปริวรรต สมนึก  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
2 มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการงาน
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

√  500,000 467,204 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
2. เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในงานของโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
3. เพื่อให้โรงเรียนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน และองค์การ
บริหารส่วนต าบล มี
ความรู้ ความเขา้ใจใน
แนวทาง วิธกีาร
ด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
และงานส ารวจและจัดท า
ฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น ได้
อย่างถูกตอ้ง ตาม
แนวทางการด าเนินงาน
ของโครงการอนุรักษ์

ด าเนินการจัดการอบรมแก่สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น จ านวน 8 คร้ัง มี
ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 344 คน จาก 103 
หน่วยงาน โดยแบ่งเป็นการอบรมเชิง
ปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 1 คร้ัง ประชุมกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 4 คร้ัง และ
ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 3 คร้ัง  

รศ.ดร.ชวลิต ถ่ิน
วงศ์พิทักษ์ 

 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2564  สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี หน้า 10 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

3 มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

อบรมเชิง
ปฏิบัติการสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  

√  678,500 600,021 งบประมาณ
แผ่นดิน 
แผนงานบริการ
วิชาการ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
2. เพื่อให้โรงเรียนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน และองค์การ
บริหารส่วนต าบล มี
ความรู้ ความเขา้ใจใน
แนวทาง วิธกีาร
ด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
และงานส ารวจและจัดท า
ฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น ได้
อย่างถูกตอ้ง ตาม
แนวทางการด าเนินงาน
ของ อพ.สธ. 

1. ด าเนินการจดัการอบรม 
หลักสตูร การจัดท าตัวอย่าง
พรรณไม้และอินโฟกราฟิก 
จ านวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม
ทั้งสิ้น 47 คน จาก 15 หน่วยงาน 
2. ด าเนินการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรูด้้านทรัพยากร ศูนย์
ประสานงานโครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
4 มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี
โครงการศูนย์
ประสานงาน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี

√  885,800 353,860 จังหวัด
อุบลราชธาน ี

5.1 เพื่อสนอง
พระราชด าริฯ โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
5.2 เพื่อเป็นการเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านทรัพยากร
ไทยสู่ประชาชน เยาวชน 
นักวิชาการและ
ภาคเอกชน ให้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้
5.3 เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในงานของโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
5.4 เพื่อเผยแพร่ผลงาน
การด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
5..5 เพื่อให้โรงเรียนสมาชิ
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน และองค์การ
บริหารส่วนต าบล มี
ความรู้ ความเขา้ใจใน
แนวทาง วิธกีาร

1.จัดการอบรมการศึกษาพรรณ
ไม้และภมูิทัศน์ในโรงเรยีนและ
การอบรมการน าพืชศึกษาไปใช้
ในห้องเรียน จ านวน 2 ครั้ง 
2.จัดการอบรมการน าพืชศึกษา
ไปใช้ในห้องเรียน จ านวน 1 ครั้ง 
3. จัดท านิทรรศการกล้วยไม้ ณ 
ศูนย์ประสานงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

รองศาสตราจารย์
ชวลิต ถ่ินวงศ์
พิทักษ์ 

 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2564  สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี หน้า 12 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
และงานส ารวจและจัดท า
ฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น ได้
อย่างถูกตอ้งตามแนว
ทางการด าเนินงานของ 
อพ.สธ. 
5.6 เพื่อช่วยให้นกัเรียน
หรือผู้ที่สนใจสามารถ
เรียนรู้ เข้าถึงและสืบค้น
ข้อมูลต่างๆ ได้สะดวก 
5.7 เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ ให้
เป็นไปตามนโยบายของ 
อพ.สธ. 
5.8 เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าว และกจิกรรมของ 
อพ.สธ. 
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี
โครงการส่งเสริม
การเผยแพร่และ
แสดงผลงาน 
อพ.สธ. 

√  507,000 504,486 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1.เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
2.เพื่อเป็นการเผยแพร่
ความรู้ และ สร้าง
จิตส านึกให้แก่ เยาวชน 
ชุมชน ให้รู้จักการใช้
ประโยชน์ การรู้จกัหวง
แหน อนุรักษ์ทรัพยากรใน
ชาติให้คงอยู่ 
 
 

1. ด าเนินการจัดนิทรรศการ ในหวัข้อ 
“ปลาในลุ่มน้ าโขง” ณ ศูนยป์ระสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ บริเวณชั้น 2 
อาคารศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีโดยแสดงพันธุ์ปลาหายาก 
ปลาเฉพาะถิ่น เช่น ปลาบึก ปลายี่สก 
เป็นต้น 
2. จัดพิธีเปิดนิทรรศการอนุรักษ์
ทรัพยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 30 
กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธกิารบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน
พิธ ี
3. จัดท าหนังสือ เพื่อทูลเกลา้ฯถวาย
หนังสือในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด าเนินมาทรงพระราชทาน
ปริญญาบัตรและเปิดอาคารนวัตกรรม 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 
 

รศ.ดร.ชวลิต ถ่ิน
วงศ์พิทักษ์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
2 มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี
โครงการการ
บริหารโครงการ
และสนบัสนุนการ
ด าเนินงาน 
อพ.สธ. 

√  600,000 598,573 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
ฯ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2. เพื่อบริหารงานและ
สนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของ อพ.สธ. และ
มหาวิทยาลัย 

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 1 ครั้ง 
2. จัดการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1 
ครั้ง 
3. จัดการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชื
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 1 คร้ัง 
4. ด าเนินการจัดท าแท่นประดิษฐานพระ
บรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนษิฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันนื่องมา
จากพระราชด าริฯ บริเวณชั้น 2 อาคาร
ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี
5. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงานฐานทรัพยากร 
ท้องถิ่น ทั้งหมด 13 ครั้ง  
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