
 
 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยเนช่ัน หน้า 1 

ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยเนชั่น 
กิจกรรมที่  2  กิจกรรมส ารวจ เก็บรวบรวมทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย

เนช่ัน 
การส ารวจพันธุ์ไม้ใน
มหาวิทยาลัยเนช่ัน และ
ท าป้ายช่ือพรรณไม้ 

   3,987 งบของหน่วยงาน 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อให้นักศึกษา ได้
เรียนรู้พันธุ์ไม้และท า
ป้ายช่ือพรรณไม้ใน
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้เร่ืองพันธุ์ไม้และ
คนสวนได้ดูแลต้นไม้
อย่างเป็นระบบ 

ท าการส ารวจต้นไม้ โดย นักศึกษาและ
บุคลากร ในมหาวิทยาลัยเนช่ัน พบว่า
มีต้นไม้ยืนต้น จ านวน 1,535 ต้น และ
ได้ท าป้ายช่ือพรรณไม้ เพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้และคนสวนได้ดูแล
ต้นไม้อย่างเป็นระบบในพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย 

คณะท างาน 
อพ.สธ.–ม. 
เนช่ัน และ
ส านัก
พัฒนา
นักศึกษา 
และ
หน่วยงาน
ภูมิทัศน์ 
มหาวิทยา-
ลัยเนช่ัน 
- อ. ดิลกา 
ไตรไพบูลย์ 
-อ. ธวัชชัย 
แสนชมภู 
- นายสง่า 
ค าเดชศักด์ิ 

 

2 มหาวิทยาลัย
เนช่ัน 

การส ารวจ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน
จังหวัดล าปาง 

     1. เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก

นักศึกษาจังหวัดล าปางที่ได้รับทุนใน 
“โครงการทุนสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
โดยการสนับสนุนจากธนาคารกสิกร
ไทย” ลงส ารวจบ้านเกิดของนักศึกษา

คณะท างาน 
อพ.สธ.-ม. 
เนช่ัน และ
ส านัก
พัฒนา
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อให้นักศึกษา ได้
เรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ใน
จังหวัดล าปาง 

โดยใช้ใบงาน 9 ใบ ในการส ารวจ
ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อให้ได้เรียนรู้ ของ
ดีที่บ้านเกิดและ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของจังหวัดล าปาง ก าลังอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการส ารวจของ
นักศึกษาในแต่ละช้ันปี 

นักศึกษา/ 
อ. ธวัชชัย 
แสนชมภู 

  รวม..2..โครงการ    3,987      

 
กิจกรรมที่  5  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย

เนช่ัน 
การจัดท าฐานข้อมูลพันธุ์
ไม้ในมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

   900 งบบริจาค 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อจัดต้ังส านักงาน 
โครงการ อพ. สธ. – 
มนช. ใช้เป็นแหล่ง
ประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานต่าง ๆ และ
นักศึกษา  

1. จัดต้ังส านักงานโครงการ อพ. สธ. –
มหาวิทยาลัยเนช่ัน จ านวน 1 แห่ง ใน
มหาวิทยาลัยเนช่ัน (ล าปาง)  เพื่อใช้
เป็นแหล่งประโยชน์ในการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และ
เป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชของนักศึกษา รวมทั้งการฝึกทักษะ
จิดอาสาที่เป็นรูปธรรม  
2. มีสถานที่ส าหรับใช้ในการก็บข้อมูล
และเป็นฐานการเรียนรู้เร่ืองการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ส าหรับนักศึกษา
และประชาชนทั่วไป 
3. การด าเนินการบันทึกข้อพรรณไม้
ในมหาวิทยาลัยเนช่ัน ก าลังอยู่ใน

คณะท างาน 
อพ.สธ. -ม. 
เนช่ัน และผู้
ที่ได้เข้ารับ
การอบรมฯ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
3. เพื่อมีสถานที่จัดท า
ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรม
พืชใน มหาวิทยาลัยเน
ช่ัน 

ระหว่างการวางแผนด าเนินงานและ
เร่ิมต้นพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูล
สารสนเทศ โดย คณะท างานที่เคย 
ได้รับการอบรม จ านวน 3 คน (อ.
วิเชพ ใจบุญ, อ. เกศริน อินเพลา, คุณ
เปรมภัสสรณ์ อินทรวิจิตร) ไปอบรม
การใช้โปรแกรมฐานข้อมูลพันธุ์พืช 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ส านักงาน อพ. สธ. สวนจิตรลดา เพื่อ
น ามาใช้ใน ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชใน
มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

2 มหาวิทยาลัย
เนช่ัน 

การจัดท าฐานข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์จากฝ้ายพันธุ์
พื้นถิ่นของจังหวัดล าปาง 

     1. เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อจัดท าฐานข้อมูล 
และเป็นแหล่งข้อมูล
การใช้ประโยชน์จาก
ฝ้ายพันธุ์พื้นถิ่นของ
จังหวัดล าปาง 

อยู่ระหว่างด าเนินการ (อยู่ในช่วง
ระยะเวลาของการวางแผนในการ
จัดท าฐานข้อมูลและเก็บรวบรวม
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากฝ้ายพันธ์
พื้นถิ่นในชุมชนต่าง ๆ ของจังหวัด
ล าปาง) 

  

  รวม..2..โครงการ    900      
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กิจกรรมที่  8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย

เนช่ัน 
จัดท าเว็ปไซต์ อพ. สธ. – 
ม. เนช่ัน 

     1. เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2.เพื่อจัดท าเป็นศูนย์
ข้อมูลพันธุ์กรรมพืชใน 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

อยู่ในระหว่างหรือระยะเวลา การ
วางแผนในการจัดท าข้อมูลกิจกรรม
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน อพ. สธ. – 
ม. เนช่ัน และออกแบบในการเผยแพร่
ข้อมูลให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์
ต่อนักศึกษาและประชาชนที่สนใจใน
งานอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติ 

คณะท างาน 
อพ.สธ.-ม. 
เนช่ัน 

 

2 มหาวิทยาลัย
เนช่ัน 

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และน้ าด้วยการสร้างฝาย
ชลอน้ า เพื่อถวาย
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
และสมเด็จพระราชินี ใน
วันแม่แห่งชาติ ณ. ดอย
พระบาท จังหวัดล าปาง   

   8,280 งบบริจาค 1.เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2.เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และน้ า
ด้วยการสร้างฝายชลอ
น้ า ณ. ดอยพระบาท 
จังหวัดล าปาง   

นักศึกษา บุคลลากรของ ม. เนช่ัน 
และ แกนน าชุมชน รวมทั้งประชาชน
กลุ่มจิตอาสาฯ  ร่วมกัน สร้างฝายชลอ
น้ า จ านวน 9 ฝาย ไว้ ณ. บริเวณป่า 
ใกล้ ส านักสงฆ์/วัดดอยวังเฮือ ซึ่งอยู่ใน
พื้นที่ดอยพระบาท อ. เมือง จังหวัด
ล าปาง เป็นการสร้างฝายชลอน้ า ด้วย
ศาสตร์พระราชา เพื่อถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 9 และสมเด็จพระราชินี ในวันแม่
แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 และ เป็น
การปลูกจิตส านึกให้ นักศึกษา รักษ์
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตร์ และรักษ์
แผ่นดิน 
 
 

คณะท างาน  
อพ. สธ. – 
ม. เนช่ัน 
และส านัก
พัฒนา
นักศึกษา/  
- อ. ดิลกา 
ไตรไพบูลย์ 
-อ. ธวัชชัย 
แสนชมภู 
-นายสาธิ
จิตต์ นก
จันทร์   
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
3 มหาวิทยาลัย

เนช่ัน 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ฝ้าย
พันธุ์พื้นถิ่น) ร่วมกับ
นักศึกษา และชุมชน
โดยรอบ 

   1,100 งบบริจาค 1.เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อให้นักศึกษา มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ฝ้ายของจังหวัดล าปาง 
3. เพื่อสร้างคุณค่าและ
ให้นักศึกษา ได้เรียนรู้
การใช้ประโยชน์จาก
ฝ้ายที่สอดคล้องกับ
ศาสนาและวัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมนักศึกษา ช้ันปีที่1 เดินขึ้น
ดอยพระบาท เพื่อ “ปลูกฝ้าย สายบุญ 
จุลกฐิน”  
- โดยรุ่นพี่ ปี 2, 3, และปี 4 มอบ
เมล็ดฝ้ายพันธุ์พื้นเมืองล าปาง ให้รุ่น
น้อง นักศึกษา ปี1 น าไปปลูกในวัด
สามัคคีบุญญาราม ซึ่งอยู่บนดอยพระ
บาทจังหวัดล าปาง ซึ่งเป็นการสร้าง
คุณค่า ด้วย การปลูกรักษาพันธุ์ฝ้าย 
ให้เกิดความย่ังยืน จากสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่น
ของรุ่นใหม่ต่อไป  
- นักศึกษาได้เรียนรู้การอนุรักษ์ฝ้าย 
และการใช้ประโยชน์จากฝ้ายในการจัด
กิจกรรม การเก็บฝ้าย และปั่นฝ้าย ทอ
ผ้าในงานท าบุญ  จุลกฐิน ของ วัด
สามัคคีบุญญาราม โดยมหาวิทยาลัย 
เนช่ัน มีส่วนร่วมในการกิจกรรมทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมกับทางวัดอย่าง
ต่อเน่ือง 

คณะท างาน 
อพ.สธ.  
และ ฝ่าย
พัฒนา
นักศึกษา 
มหาวิทยาลั
ยเนช่ัน/ - 
อ. ดิลกา 
ไตรไพบูลย์ 
-อ. ธวัชชัย 
แสนชมภู 
-อ. เถลิง
ศักด์ สุทธ
เขต 
-นายสง่า  
ค าเดชศักด์ิ 

 

4 มหาวิทยาลัย
เนช่ัน 

โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน 
อพ.สธ. มหาวิทยาลัย 
เนช่ัน 

   3,949 งบของหน่วยงาน 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  

จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเนช่ัน โดยเชิญ 
ดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์  
(เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. 
และ รองหัวหน้าส านักงาน อพ. สธ. 
ฝ่ายวิชาการ)  เข้าร่วมประชุม เพื่อ
รับทราบและติดตามความก้าวหน้า

คณะกรรมก
าร
ด าเนินงาน 
มหาวิทยาลั
ยเนช่ัน 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
2. เพื่อวางแผนในการ
ด าเนินงาน อพ.สธ. ใน
หน่วยงานของ 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

ของการด าเนินงาน รวมทั้งสร้างความ
เข้าใจและให้ค าแนะน าเก่ียวกับ
โครงการ อพ.สธ. ตลอดจนช่วยดู
แผนการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 - คณะอนุกรรมการฯในคณะท างาน 
อพ.สธ. ของ มหาวิทยาลัยเนช่ัน เข้า
ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและ
ท าความเข้าใจแผนแม่บทในการ
ท างานของโครงการ อพ.สธ. – 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

5 มหาวิทยาลัย
เนช่ัน 

โครงการบูรณาการ
ความรู้เร่ืองการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและ
สมุนไพรที่เก่ียวข้องกับ
งานสาธารณสุข ในการ
จัดการเรียนการสอนวิชา
สัมมนาด้านสาธารณสุข 
(PUBH343) และ วิชา
อนุรักษ์และสร้างคุณค่า
ทรัพยากรทางการ
สาธารณสุข (PUBH 373) 

   3,000 
5,200 

งบของหน่วยงาน และ 
งบบริจาค 

1. เพื่อสร้างจิตส านึก
และเห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และสมุนไพรที่
เก่ียวข้องกับการ
สาธารณสุข 
2. เพื่อให้นักศึกษา 
สามารถน าความรู้เร่ือง
การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและสมุนไพรไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ท างานด้านสุขภาพได้ 

จัดกิจกรรมการสัมมนาเร่ือง “การ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสมุนไพรที่
เก่ียวข้องกับการสาธารณสุข” โดย
เรียนเชิญ ดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ 
เจริญทรัพย์     มาให้ความรู้แก่น
นักศึกษา ช้ันปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยเนช่ัน เร่ือง การ
อนุรักษ์ฯและสร้างคุณค่าสมุนไพรใน
งานสาธารณสุข ในวิชา PUBH 343 
และ PUBH 373 
- ผลการด าเนินกิจกรรม นักศึกษาได้
เรียนรู้และเข้าใจการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์ของสมุนไพร รวมทั้งระบุ
ว่าสามารถน าความรู้ที่ได้ไป ประยุกค์
ใช้ในอนาคตได้ ตลอดจนจะน าไป
ถ่ายทอดให้กับนักศึกษารุ่นน้องในการ
ด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อไป 

คณะวิทยา 
ศาสตร์
สุขภาพ 
มหาวิทย- 
ลัยเนช่ัน 
- อ.ดิลกา 
ไตรไพบูลย์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
6 มหาวิทยาลัย

เนช่ัน 
โครงการจัดประชุม
คณะท างาน อพ.สธ. – 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

     1. เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อวางแผน
ปฎิบัติงานและ
ด าเนินงานให้
สอดคล้องกับแผน
แม่บทของ อพ.สธ. 

จัดประชุมคณะท างานเพื่อด าเนินงาน 
ตามแผนปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บท ระยะ 5 ปี ที่หก และ
ด าเนินการวางแผนปฎิบัติการให้
สอดคล้องกับแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่
หก ที่วางไว้ในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการด าเนินงาน อพ. สธ. – 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

คณะท างาน 
อพ.สธ. – 
มนช. 

 

7 มหาวิทยาลัย
เนช่ัน 

โครงการ อนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น “การ
เก็บฝ้าย ปั่นฝ้าย ทอผ้า 
สายบุญ จุลกฐิน ถิ่น
ล้านนา” ของ 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

   3,500 งบบริจาค 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อให้นักศึกษา
เรียนรู้การอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เร่ืองการใช้ประโยชน์
จากฝ้ายในการจัด
กิจกรรม การเก็บฝ้าย 
และปั่นฝ้าย ทอผ้าใน

นักศึกษาได้เรียนรู้การอนุรักษ์ฝ้าย 
และการใช้ประโยชน์จากฝ้ายในการจัด
กิจกรรม การเก็บฝ้าย และปั่นฝ้าย ทอ
ผ้าในงานท าบุญ  จุลกฐิน ของ วัด
สามัคคีบุญญาราม โดยมหาวิทยาลัย 
เนช่ัน มีส่วนร่วมในการกิจกรรมทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมกับทางวัดอย่าง
ต่อเน่ือง 

คณะท างาน 
อพ.สธ. และ 
กรรมการ
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
มหาวิทยา-
ลัยเนช่ัน   
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
งานท าบุญจุลกฐิน 
3. เพื่อปลูกจิตส านึกให้
นักศึกษาเห็นคุณค่า
ของวฒันธรรม 

  รวม..7..โครงการ    25,029      
 
 


