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สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจ เก็บรวบรวมทรัพยากร 

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 มหาวิทยาลัย 
เนช่ัน 

โครงการส ารวจพันธ์ุไม้
ยืนต้นและท าป้ายช่ือ
พรรณไม้ใน
มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

   3,987 งบของหน่วยงาน 1.เพ่ือสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. 
2.เพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และท าป้ายช่ือ
พรรณไม้ในพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัย 
3.เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
พันธ์ุไม้และคนสวนได้
ดูแลต้นไม้อย่างเป็น
ระบบ 

 คณะท างาน 
อพ.สธ. และ
ส านักพัฒนา
นักศึกษา 
และ
หน่วยงานภูมิ
ทัศน์ 
มหาวิทยาลัยเ
นช่ัน 
อ.ดิลกา ไตร
ไพบูลย์ 
อ.ธวัชชัย 
แสนชมภู 
นายสง่า ค า
เดชศักด์ิ 

 

  รวม...1...โครงการ    3,987      
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

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 มหาวิทยาลัย 
เนช่ัน 

โครงการปลูกรักษาต้น
ฝ้ายเพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ของฝ้ายพันธ์ุ
พ้ืนถ่ินในภาคเหนือ 

   3,500 งบบริจาค 1.เพ่ือสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. 
2.เพ่ือให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ฝ้ายของจังหวัดล าปาง 
3.เพ่ือสร้างคุณค่าและ
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้
การใช้ประโยชน์จาก
ฝ้ายที่สอดคล้องกับ
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- จัดกิจกรรมนักศึกษา ช้ันปีที่ 1 
เดินข้ึนดอยพระบาท เพ่ือ “ปลูก
ฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน” โดยรุ่นพ่ี ปี 
2, 3 และ 4 มอบเมล็ดฝ้ายพันธ์ุ
พ้ืนเมืองล าปางให้รุ่นน้องนักศึกษา
ปี 1 น าไปปลูกในวัดสามัคคีบุญญา
ราม ซึ่งอยู่บนดอยพระบาทจังหวัด
ล าปาง ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่า ด้วย
การปลูกรักษาพันธ์ุฝ้าย ให้เกิด
ความย่ังยืนจากการสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรของ
ท้องถ่ินของรุ่นใหม่ต่อไป 
- นักศึกษาได้เรียนรู้การอนุรักษ์ฝ้าย 
และการใช้ประโยชน์จากฝ้ายในการ
จัดกิจกรรม การเก็บฝ้าย และปั่น
ฝ้าย ทอผ้าในงานบุญจุลกฐิน ของ
วัดสามัคคีบุญญาราม โดย
มหาวิทยาลัยเนช่ัน มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม
กับทางวัดอย่างต่อเน่ือง 

คณะท างาน 
อพ.สธ. และ
กรรมการฝ่าย
พัฒนา
นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเ
นช่ัน 

 

  รวม...1...โครงการ    3,500      
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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 

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 มหาวิทยาลัย 
เนช่ัน 

โครงการจัดท าศูนย์
ข้อมูลพันธุกรรมพืชใน
มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

   2,300 งบบริจาค 1.เพ่ือจัดต้ังส านักงาน 
โครงการ อพ.สธ.-
มนช. ใช้เป็นแหล่ง
ประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานต่าง ๆ และ
นักศึกษา 
2.เพ่ือมีสถานที่จัดท า
ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรม
พืชในมหาวิทยาลัยเน
ช่ัน 

1. มีส านักงานโครงการ อพ.สธ.-
มนช. จ านวน 1 แห่ง ใน
มหาวิทยาลัยเนช่ัน (ล าปาง) เพ่ือใช้
เป็นแหล่งประโยชน์ในการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
และเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชของนักศึกษา รวมทั้ง
การฝึกทักษะจิตอาสาท่ีเป็น
รูปธรรม 
2. มีสถานที่ส าหรับใช้ในการเก็บ
ข้อมูลและเป็นฐานการเรียนรู้เร่ือง
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ส าหรับ
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

คณะท างาน 
อพ.สธ. 

 

  รวม...1...โครงการ    2,300      
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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 มหาวิทยาลัย 
เนช่ัน 

โครงการจัดประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงาน อพ.สธ.-
มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

   3,949 งบของหน่วยงาน 1.เพ่ือสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. 
2.เพ่ือวางแผนในการ
ด าเนินงาน อพ.สธ. ใน
หน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

- จัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน อพ.สธ.-มนช. โดยเชิญ 
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญ
ทรัพย์ (เลขานุการคณะกรรมการ 
อพ.สธ. และรองหัวหน้าส านักงาน 
อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ) เข้าร่วม
ประชุมและมาให้ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับโครงการ อพ.สธ. ตลอดจน
ช่วยดูแผนการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
- คณะอนุกรรมการฯ ใน
คณะท างาน อพ.สธ. ของ
มหาวิทยาลัยเนช่ัน เข้าร่วมประชุม
เพ่ือรับทราบนโยบายและท าความ
เข้าใจแผนแม่บทในการท างานของ
โครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยเน
ช่ัน 

คณะกรรมกา
รด าเนินงาน 
อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัย 
เนช่ัน 

 

2 มหาวิทยาลัย 
เนช่ัน 

โครงการบูรณาการ
ค ว า ม รู้ เ ร่ื อ ง ก า ร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
แ ล ะ ส มุ น ไ พ ร ที่

   2,000 
 

3,000 

งบของหน่วยงาน 
และ 

งบบริจาค 

1.เพ่ือสร้างจิตส านึก
และเห็นคุณค่าของ
การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและสมุนไพรที่

- จัดกิจกรรมการสัมมนาเร่ือง “การ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสมุนไพร
ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข” 
โดยเชิญ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ 

คณะ
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
มหาวิทยาลัย 
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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 

เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
สาธารณสุข ในการ
จัดการเรียนการสอน
วิ ช า สั ม ม น า ด้ า น
ส า ธ า ร ณ สุ ข 
(PUBH343) 

เก่ียวข้องกับการ
สาธารณสุข 
2.เพ่ือให้นักศึกษา 
สามารถน าความรู้เร่ือง
การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและสมุนไพรไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ท างานด้านสุขภาพได้ 

เจริญทรัพย์ มาให้ความรู้แก่
นักศึกษาช้ันปีที่ 3 คณะ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน เร่ืองการ
อนุรักษ์ฯ สมุนไพร 
- ผลการด าเนินกิจกรรม นักศึกษา
ได้เรียนรู้และเข้าใจการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์ของสมุนไพร 
- รวมทั้งระบุว่าสามารถน าความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ 
- ตลอดจนจะน าไปถ่ายทอดให้กับ
นักศึกษารุ่นน้องในการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อไป 

เนช่ัน / อ.ดิล
กา ไตร
ไพบูลย์ 

3 มหาวิทยาลัย 
เนช่ัน 

โครงการจัดประชุม
คณะท างาน อพ.สธ.-
มนช.  

     1.เพ่ือสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. 
2.เพ่ือวางแผน
ปฏิบัติงานและ
ด าเนินงานให้
สอดคล้องกับแผน
แม่บท อพ.สธ. 

- จัดประชุมคณะท างานทุก 2 
เดือน ซึ่งจัดประชุมในเดือนมีนาคม 
สิงหาคม กันยายน และพฤศจิกายน 
2559 เพ่ือด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่ห้า และ
ด าเนินการวางแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทระยะ 5 ปี
ที่หกที่วางไว้ในการด าเนินงานของ

คณะท างาน 
อพ.สธ.-มนช. 
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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 

คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-
มนช. 

4 มหาวิทยาลัย 
เนช่ัน 

โครงการประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
“ทรัพยากรไทย : หวน
ดูทรัพย์สิ่งสินตน” 

   1,200 งบของหน่วยงาน เพ่ือสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. 

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนช่ัน เข้า
ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสเสด็จพระราชด าเนิน ทรง
เปิดงานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการฯ ในวันที่ 23 มีนาคม 
2559 ณ หอประชุม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะกรรมกา
รด าเนินงาน 
อพ.สธ.-มนช. 

 

5 มหาวิทยาลัย 
เนช่ัน 

โครงการส่ง
คณะท างานฯ ไปอบรม
การใช้โปรแกรม
ฐานข้อมูลพันธ์ุพืช 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

   8,278 งบของหน่วยงาน 1.เพ่ือจัดท าศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืชใน
มหาวิทยาลัยเนช่ัน
และสามารถใช้
โปรแกรมฐานข้อมูลที่
สอดคล้องกับ อพ.สธ. 
ส่วนกลางได้ 

- ส่งคณะท างานจ านวน 3 คน ไป
อบรมการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
พันธ์ุพืช วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ที่ส านักงาน อพ.สธ. สวน
จิตรลดา เพ่ือน ามาใช้ในศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืชในมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

คณะท างาน 
อ.วิเชพ ใจ
บุญ 
อ.เกศริน อิน
เพลา 
คุณเปรม
ภัสสรณ์ 
อินทรวิจิตร 

 

  รวม...5...โครงการ    18,427      

 


