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ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2561 (อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยเนชัน่ ) 
 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร   
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน บุคคล /   
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย 

เนช่ัน 
 
 

1.โครงการส ารวจพันธุ์ไม้ 

ในมหาวิทยาลัยเนช่ัน และ

ท าป้ายชือ่พรรณไม้  

  - 10,980 
 

งบบริจาค 
 

1. เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อให้นักศึกษา 
ได้เรียนรู้พันธุ์ไม้และ
ท าป้ายชือ่พรรณไม้
ในพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย 
3. เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้เรื่องพันธุ์ไม้
และคนสวนได้ดูแล
ต้นไม้อย่างเป็นระบบ 

ผลการด าเนินงาน: ท าการส ารวจต้นไม้ใน
มหาวิทยาลัยเนช่ัน โดย นักศึกษาชั้นปีที ่3 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในรายวิชาการ
อนุรักษ์และสร้างคุณค่าทรัพยากรทางการ
สาธารณสุขในชุมชน (PUBH 373) ผลการ
ส ารวจ ต้นไม้ยืนต้น ในบริเวณพื้นที่ ถนน
สายหลักรอบมหาวิทยาลัย ได้จ านวน 68 
ชนิดพันธุ์ และจ านวน 514 ต้น และได้ท า
ป้ายชื่อพรรณไม้แบบถาวร โดยท าการปกั
ป้ายชื่อพรรณไม้ ตามต้นไม้ต่างๆ ที่ส ารวจได้ 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้และคนสวนได้ดูแลต้นไม้
อย่างเป็นระบบในพื้นที่ของมหาวิทยาลยั  

คณะท างาน อพ.สธ. 
– ม. แนชั่น และ 
ส านักพัฒนานกัศึกษา 
และหน่วยงานภูมิ
ทัศน์ มหาวิทยาลยัเน
ชั่น   
- อ. ดิลกา                  
     ไตรไพบูลย์ 
-อ. ธวัชชัย 
    แสนชมภ ู            
- นายสง่า                
  ค าเดชศักดิ์  

 

  2.โครงการ ส ารวจ 

รวบรวม วัฒนธรรม    ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัด

ล าปาง  

  - - - 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

ผลการด าเนินงาน: นักศึกษาจังหวัดล าปางที่
ไดร้ับทุนใน “โครงการทุนสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีโดยการ
สนับสนุนจากธนาคารกสกิรไทย” ลงส ารวจ
บ้านเกิดของนักศึกษาโดยใช้ใบงาน 9 ใบ ใน
การส ารวจทรพัยากรท้องถิ่นเพื่อให้ได้เรียนรู้ 

คณะท างาน อพ.สธ. 
-ม. เนชั่น และ 
 ส านักพัฒนา 
 นักศึกษา/ 
อ. ธวัชชยั แสนชมภ ู
อ. ดิลกา  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน บุคคล /   
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อให้นักศึกษา 
ได้เรียนรู้ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ใน
จังหวัดล าปาง 

ของดีที่บ้านเกิดและ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของจังหวัดล าปาง ก าลังอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการส ารวจของนักศึกษา
ในแต่ละชั้นปี  
 

   ไตรไพบูลย ์
 

  รวม  2 โครงการ    10,980      

 

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน บุคคล /   
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย 

เนช่ัน 
1.โครงการปลูกรักษาพันธุ์

ไม้พื้นถิ่นและฝ้ายเพือ่

น ามาใช้ประโยชน์ของพันธุ์

ฝ้ายพื้นถิ่น ในจังหวัด

ล าปางและภาคเหนือ 

 

   1,820 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบบริจาค 
และ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อให้นักศึกษา มี

ส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ฝ้ายของ

ผลการด าเนินงาน: จัดกิจกรรมนักศึกษา ชั้น
ปีที่1 เดินขึ้นดอยพระบาท เพื่อ “ปลูกฝา้ย 
สายบุญ จุลกฐิน”  
- โดยรุ่นพี่ ป ี2, 3, และปี 4 มอบต้นกลา้
ฝ้ายพันธุ์พื้นเมืองล าปาง ที่เพาะไว้ในถุงด า 
ให้รุ่นน้อง นักศึกษาป ี1 น าไปปลูกในแปลงที่ 
3 (แปลงฝ้ายป ี2561) จ านวน 406 ต้น ณ. 
วัดสามัคคีบุญญาราม ซ่ึงอยูบ่นดอยพระบาท 
จังหวัดล าปาง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 
ซ่ึงนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ การสร้าง
คุณค่าทรัพยากร ด้วยการปลูกรักษาพันธุ์

คณะท างาน อพ.สธ.  
และ ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน/ - 
อ. ดิลกา  
     ไตรไพบูลย ์
-อ. ธวัชชัย  
     แสนชมภ ู
-อ. เถลิงศักด์  
     สุทธเขต 
-นายสง่า                
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน บุคคล /   
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 
 
 

3,500 

 
 
 

งบบริจาค 

จังหวัดล าปาง 

3. เพื่อสร้างคุณค่า

และให้นักศึกษา ได้

เรียนรู้การใช้

ประโยชน์จากฝ้ายที่

สอดคล้องกับศาสนา

และวัฒนธรรม 

ฝ้ายพื้นถิ่น ให้เกิดความยั่งยืน จากสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่น
ของคนรุ่นใหม่ต่อไป  
- นักศึกษาได้เรียนรู้การอนุรักษ์ฝา้ย และการ
ใช้ประโยชน์จากฝ้าย ในการจัดกิจกรรม 
“การเก็บฝ้าย และปั่นฝ้าย ทอผา้ในงาน
ท าบุญ  จุลกฐิน”  ของ วัดสามัคคีบุญญา
ราม ซ่ึงจะจัดขึ้น ในวันที ่3-4 พฤศจิกายน 
2561 โดยมหาวิทยาลยัเนช่ัน มีส่วนรว่มใน
การกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมกับ
ทางวัดอยา่งต่อเนื่อง 

     ค าเดชศักดิ ์
-นายอาคม  
      มโนพันธ ์ 

  รวม  1 โครงการ    5,320      
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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ การด าเนินงาน 

ตามแผนแม่บท 
งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน บุคคล /   
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย 

เนช่ัน 
1.โครงการจัดท าฐานข้อมูล 

อพ. สธ. – ม. เนชั่น  

   -  1. เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
 2. เพื่อจัดตั้ง
ส านักงาน โครงการ 
อพ. สธ. – 
มหาวิทยาลัย 
เนช่ัน 
ใชเ้ป็นแหล่ง
ประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานตา่งๆและ
นักศึกษา  
3. เพื่อมีสถานที่
จัดท าศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืชใน 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน 
 

ผลการด าเนินงาน: 1. มีส านักงานโครงการ 
อพ. สธ. –มหาวิทยาลยั เนช่ัน จ านวน 1 
แห่ง ในมหาวิทยาลยัเนช่ัน (ล าปาง)  เพือ่ใช้
เป็นแหล่งประโยชน์ในการประสานงานกับ
หน่วยงานตา่งๆและเป็นแหล่งเรียนรู้การ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชของนักศึกษา รวมทั้ง
การฝึกทักษะจิดอาสาที่เป็นรูปธรรม  
2. มีสถานที่ส าหรับใช้ในการก็บข้อมูลและ
เป็นฐานการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ส าหรับนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป 
3. การด าเนินการบันทกึข้อพรรณไม้ใน
มหาวิทยาลัยเนช่ัน ก าลังอยู่ในระหวา่งการ
วางแผนด าเนินงานและเร่ิมต้นพัฒนา
เครือข่ายระบบขอ้มูลสารสนเทศ โดย 
คณะท างานที่เคย ได้รับการอบรม จ านวน 3 
คน ไปอบรมการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลพันธุ์
พืช วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ส านักงาน อพ. สธ. – จิตรลดา เพือ่น ามาใช้
ใน ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชใน
มหาวิทยาลัยเนช่ัน 
4. คณะท างานฯ อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้  

คณะท างาน อพ.สธ. 
-ม. เนชั่น และผู้ที่ได้
เข้ารับการอบรมฯ 
-อ.วิเชพ ใจบุญ 
-อ. เกศริน อินเพลา 
-นส. เปรมภัสสรณ์     
 อินทรวิจิตร 
 

 

  รวม  1 โครงการ    0      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน บุคคล /   
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย 

เนช่ัน 
1.โครงการ จัดท าเว๊ปไซ  

อพ. สธ. – ม. เนชั่น  

   - - 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2.เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
และข่าวสารที่
เกี่ยวขอ้งกับงาน 1.
อพ. สธ. – ม. เนชั่น  

ผลการด าเนินงาน: การด าเนินการ อยู่ใน
ระหว่างหรือระยะเวลา การวางแผนและ
ประสานงานในการจัดท าข้อมูลกจิกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน อพ. สธ. – ม. 
เนช่ัน และออกแบบในการเผยแพร่ขอ้มลูให้
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อนกัศึกษาและ
ประชาชนที่สนใจในงานอนุรักษ์ทรัพยากร
ของชาติ  

คณะท างาน อพ.สธ. 
-ม. เนชั่น  
- นายเปรม อุ่นเรือน 
- นส. เปรมภัสสรณ์     
 อินทรวิจิตร 
 

 

  2.โครงการจัดประชุม
ประจ าปีของคณะกรรมการ
ด าเนินงาน อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัย 
เนช่ัน  
 
 
 
 
 
 
 

   5,300 
 
 
 

งบของ
หน่วยงาน 

 
 
 

1. เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อวางแผนใน
การด าเนินงาน 
อพ.สธ. ในหนว่ยงาน
ของ มหาวิทยาลัยเน
ชั่น  

ผลการด าเนินงาน: จัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลยัเนช่ัน  
โดยเชิญ  ดร. ปยิรัษฎ ์ปริญญาพงษ์ เจรญิ
ทรัพย์  (เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. 
และ หวัหน้าส านักงาน อพ. สธ. ฝ่าย
วิชาการ)  เขา้ร่วมประชุม เพื่อรับทราบและ
ติดตามความก้าวหนา้ของการด าเนินงาน 
รวมทั้งสร้างความเข้าใจและให้ค าแนะน า
เกี่ยวกบัโครงการ อพ.สธ. ตลอดจนชว่ยดู
แผนการด าเนินงานของหนว่ยงาน 
 - คณะอนุกรรมการฯในคณะท างาน อพ.สธ. 
ของ มหาวิทยาลัยเนช่ัน เข้ารว่มประชุมเพื่อ

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน บุคคล /   
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 
 
 

รับทราบนโยบายและท าความเข้าใจแผน
แม่บทในการท างานของโครงการ อพ.สธ. – 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

  3.การสนับสนุนงานบูรณา

การเรียนการสอนและ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน 

อพ.สธ. – ม. เนชั่น และ

สนับสนุนงาน เครือข่าย 

อพ. สธ.  

 
 
 

   3,000 
 
 
 
4,180 

งบของ
หน่วยงาน 

 
และ 

งบบริจาค 

1. เพื่อสร้างจิตส านึก

และเห็นคุณค่าของ

การอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชและ

สมุนไพรที่เกี่ยวข้อง

กับการสาธารณสุข 

2. เพื่อให้นักศึกษา 

สามารถน าความรู้

เร่ืองการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชและ

สมุนไพรไป

ประยุกต์ใช้ในการ

ท างานด้านสุขภาพ

ได้ 

ผลการด าเนินงาน: จัดกิจกรรมการสัมมนา
เร่ือง “การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
สมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข” โดย
เรียนเชิญ ดร. ปิยรัษฎ ์ปริญญาพงษ์ เจริญ
ทรัพย์     มาให้ความรู้แก่นนกัศึกษา ชัน้ปีที่ 
4 คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยเน
ชั่น เร่ือง การอนุรักษ์ฯและสร้างคุณค่า
สมุนไพรในงานสาธารณสุข ในวิชา PUBH 
481 และ  
นักศึกษาชั้นปีที ่3 วิชา PUBH 373 
- ผลการด าเนินกิจกรรม นกัศึกษาได้เรียนรู้
และเข้าใจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ของสมุนไพร  
- รวมทั้งระบุวา่สามารถน าความรู้ที่ได้ไป 
ประยุกค์ใช้ในอนาคตได้  
- ตลอดจนจะน าไปถ่ายทอดใหก้ับนักศึกษา
รุ่นน้องในการด าเนินกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาต่อไป  

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน/ 
- อ.ดิลกา 
  ไตรไพบูลย์ 

F3A8 

  รวม  3 โครงการ    12,480      

 

 


