
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

จันทรเกษม 

กิจกรรม :  

การสำรวจพันธุไก

พ้ืนเมือง สัตวเลี้ยง

และปญหามลพิษ

จากการเลี้ยงสัตวใน 

ตำบลหวยกรด 

อำเภอสรรคบุรี  

จังหวัดชัยนาท 

(ภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรม

ขาว สัตวและพืช

สมุนไพรทองถิ่น

ชัยนาท) 

  28,500 28,000 งบประมาณ

แผนดิน 

(งบยุทธศาสตร

เพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น  

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ) 

๑. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.) ในการ

อนุรักษพันธุพืชและสัตว

ในจังหวัดชัยนาทไว 

เปาหมาย  

1. สำรวจขอมูลพ้ืนฐาน

ของไกพ้ืนเมืองและการ

เลี้ยงสัตวในชุมชนตำบล

หวยกรด อำเภอสรรคบุรี  

จังหวัดชัยนาท 

2. เพ่ือรวมดำเนินงาน

สนองพระราชดำริใน

โครงการ อพ.สธ. 

วัตถุประสงค 

คณะเกษตรและชีวภาพได

ดำเนินงานการสำรวจพันธุ

ไกพ้ืนเมือง สัตวเลี้ยงและ

ปญหามลพิษจากการเลี้ยง

สัตวในตำบลหวยกรด 

อำเภอสรรคบุรี พบวา  ได

ขอมูลของการเลี้ยงไก

พ้ืนเมือง พันธุไกพ้ืนเมือง  

จำนวน 1  สายพันธุ  และ 

จากการศึกษาการเลี้ยงดู 

และการปองกันรักษาโรคใน

ไกพ้ืนเมือง สามารถเปน

ฐานขอมูลสูการบริการ

วิชาการและงานวิจัยแก

ชุมชนได 

ดร.กัลยากร   

วงศรักษ 

คณะเกษตรและ

ชีวภาพ  

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ 

จันทรเกษม 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หนา 2 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

๑. มีขอมูลพ้ืนฐานของไก

พ้ืนเมืองและการเลี้ยง

สัตวในชุมชนตำบลหวย

กรด 

 ๒. มีการบูรณาการการ

จัดการเรียนการ และการ

วิจัยของนักศึกษา 

อาจารย  ชาวบานกับการ

พัฒนาทองถิ่น 

  รวม 1 โครงการ 

(1 กิจกรรม) 

  28,500 28,000      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หนา 3 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

จันทรเกษม 

กิจกรรม :  

การปลูกขาว

รักษาพันธุขาวใน

เขตพ้ืนท่ีปลูก

รักษาโครงการ 

อพ.สธ.-มจษ. ใน

ศูนยการศึกษา 

มจษ.-ชัยนาท 

อำเภอสรรคบุรี  

จังหวัดชัยนาท 

(ภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรม

ขาว สัตวและพืช

สมุนไพรทองถิ่น

ชัยนาท) 

   146,500 146,400 งบประมาณ

แผนดิน 

(งบยุทธศาสตร

เพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น  

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ) 

๑. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) ในการอนุรักษ

พันธุพืชและสัตวในจังหวัด

ชัยนาทไว  

เปาหมาย  

1. สามารถรักษาพันธุขาว 

พันธุ  ขาวเจก  หอม

ใบเตย  ขาวเหนียวดำ  

ขาวหอมมะลิแดงและขาว 

กข ๔๓ ไวได 

2. สามารถขยายพันธุขาว

พันธุขาวเจก  หอมใบเตย  

ขาวเหนียวดำ  ขาวหอม

มะลิแดงและขาว กข ๔๓ 

ซ่ึงบางพันธุเปนพันธุขาว

ทองถิ่นของจังหวัดชัยนาท 

3.  เพ่ือรวมดำเนินงาน

สนองพระราชดำริใน

โครงการ อพ.สธ. 

คณะเกษตรและชีวภาพได

ดำเนินงานกิจกรรมปลูกขาว

รักษาพันธุขาวในเขตพ้ืนท่ี

ปลูกรักษาโครงการ อพ.สธ.-

มจษ. ในศูนยการศึกษา 

มจษ.-ชัยนาท ดังนี้   

1. ปลูกรัรักษาพันธุขาว

ทองถ่ิน  จำนวน  40  ไร 5 

พันธุ  คือ  ขาวเจก  หอม

ใบเตย  ขาวเหนียวดำ ขาว

หอมมะลิแดงและขาว กข 

๔๓ ไดผลผลิตเฉลี่ย  350  

กิโลกรัมตอไร  

2. ไดดำเนินการมอบพันธุขาว

ใหกับศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง ตำบลหวยกรด เพ่ือ

รวมปลูกรักษาขยายพันธขาว

ขาวเจกในทองถิ่นชัยนาท  

จำนวน  500  กิโลกรัม 

ดร.สันติธรรม   

โชติประทุม 

คณะเกษตรและ

ชีวภาพ  

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏจันทรเกษม 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หนา 4 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือปลูก รักษาและ

ขยายพันธุขาว ขาวเจกข

หอมใบเตย  ขาวเหนียวดำ  

ขาวหอมมะลิแดงและขาว 

กข ๔๓ ไว 

 2. เพ่ือชวยพัฒนาขาว

ทองถิ่นชัยนาทเชิง

เศรษฐกิจ 

 3. เพ่ือการดำเนินการ

ธนาคารพืชพรรณใน

อนาคต 

2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

จันทรเกษม 

กิจกรรม :  

การดูแลรักษา

พันธุพืชและ

สมุนไพรในเขต

พ้ืนท่ีปลูกรักษา 

โครงการ อพ.สธ. 

- มจษ. ในศูนย

การศึกษา มจษ.-

ชัยนาท อำเภอ

สรรคบุรี  จังหวัด

ชัยนาท อำเภอ

  134,650 126,180 งบประมาณ

แผนดิน(งบ

ยุทธศาสตรเพ่ือ

การพัฒนา

ทองถิ่น  

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ) 

๑. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) ในการอนุรักษ

พันธุพืชและสัตวในจังหวัด

ชัยนาทไว 

เปาหมาย  

1. สามารถรักษาพันธุ

สมุนไพรตามตำรับยา

คณะเกษตรและชีวภาพได

ดำเนินงาน 

ดูแล  บำรุงรักษา สวน

สมุนไพรสาธิตตามตำรายา

สมุนไพรของหลวงปูศุข  วัด

ปากคลองมะขามเฒา  

อำเภอวัดสิงห  จังหวัด

ชัยนาท  ในศูนยการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษมจำนวน  2  ไร 2 งาน  

เพ่ือเปนสวนการเรียนรูภูมิ

ดร.สันติธรรม   

โชติประทุม 

คณะเกษตรและ

ชีวภาพ  

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏจันทรเกษม 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หนา 5 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สรรคบุรี  จังหวัด

ชัยนาท 

(ภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรม

ขาว สัตวและพืช

สมุนไพรทองถิ่น

ชัยนาท)  

ทองถิ่นของจังหวัดชัยนาท

ไวได 

2. สามารถขยายพันธุพืช

สุมนไพรทองถิ่นของ

จังหวัดชัยนาท 

3.  เพ่ือรวมดำเนินงาน

สนองพระราชดำริใน

โครงการ อพ.สธ. 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือปลูก รักษาและ

ขยายพันธุสมุนไพรตาม

ตำรับยาอัมพฤตอัมพาต

ของหลวงปูศูขหรือตำรับ

ยาอ่ืนของจังหวัดชัยนาท 

 2. เพ่ือชวยพัฒนา

การศึกษาและการปลูกพืช

สมุนไพรของจังหวัด

ชัยนาท 

 3. เพ่ือการดำเนินการ

ธนาคารพืชพรรณใน

อนาคต 

ปญญาสมุนไพรไทยไวใหชาว

จังหวัดชัยนาทในเขตพ้ืนท่ี

แปลงเกษตรสาธิตตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ของศูนยการศึกษาหมา

วิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

เพ่ือการอนุรักษสายพันธและ

เปนแหลงเรียนรูสมุนไพรและ

เปนธนาคารพันธุพืชใน

อนาคตท่ีศูนยการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม-ชัยนาท  ท้ังนี้คณะ

เกษตรและชีวภาพไดปลูก

รวบรวมพืชสมุนไพรไว

จำนวนประมาณ  200  ชนิด  

 

  รวม 1 โครงการ 

(2 กิจกรรม) 

  281,150 272,580      



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หนา 6 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรพัยากร   

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

จันทรเกษม 

กิจกรรมการเรียน

การสอน 

1. กิจกรรมการ

เรียนการสอน

รายวิชา 

BIOL3102  

สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 3(2-3-4) 

 

  - - มรภ.จันทรเกษม  

(งบรายได) 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจใน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

2. เพ่ือใหมี ความรูความเขาใจใน

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

3. เพ่ือใหเขาใจความสัมพันธของ

การอนุรักษทรัพยากร กับงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 

4. เพ่ือใหดำเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนใน

สถานศึกษาใหธรรมชาติรอบกาย

เปนปจจัยแหงการเรียนรูและ

เผยแพรสูภายนอกได 

5. เพ่ือใหนำความรูงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนไปบูรณาการ

สูการเรียนการสอนได  

6. เพ่ือใหมีคุณธรรม จริยธรรม

ใการใชทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ไมมีนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาสวน

พฤกษศาสตรใน

โรงเรียน  

ดร. อนงค   

หัมพานนท และ

อาจารยรัฐพล   

ศรประเสริฐ 

คณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏจันทรเกษม 

 

  2. กิจกรรมการ

เรียนการสอน

รายวิชา GESC 

    มรภ.จันทรเกษม  

(งบรายได) 

1. เพ่ือใหเกิดความรูจริงเกี่ยวกับ

สภาพทรัพยากรท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีนั้นๆ 

จนเห็นคุณ รูคาตระหนัก สำนึกได

ไมมีนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาสวน

ดร.อนงค  

หัมพานนท และ

อาจารยรัฐพล   
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1103 พืชพรรณ

เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

ดวยตนเองท่ีจะอนุรักษและเกิดมี

ทักษะในการเดินทางเพ่ือการเรียนรู 

2. เพ่ือฝกการเรียนรู  สังเกตดวย

ประสาทสัมผัสท้ังหก (ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย จิต) 

3. เพ่ือฝกการวางแผน การคิดท่ี

เปนระบบ การทำงานท่ีเปน

ระเบียบ 

4. เพ่ือนำแนวคิดออกมาเปนการ

กระทำเปนการสรางประสบการณ

ตรง 

5. เพ่ือฝกวิเคราะห  สังเคราะห 

ไตรตรองเนื้อหา/สาระ และ

สามารถสรุปเปนองคความรูแหง

ตนได และใหเกิดมีขึ้นในผูอ่ืนท่ีตน

ปรารถนาจะใหโอกาส 

พฤกษศาสตรใน

โรงเรียน 

ศรประเสริฐ 

คณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏจันทรเกษม 

  รวม 1 โครงการ 

(2 กิจกรรม) 

  - -      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

จันทรเกษม 

โครงการประชุม

คณะกรรมการ

ดำเนินงาน

โครงการ  

อพ.สธ.-มจษ. 

และเครือขาย 

  43,710   28,370 มรภ. จันทร

เกษม (งบ

รายได) 

เปาหมาย   

1. เพ่ือประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินงานโครงการ  อพ. 

สธ.-มจษ. 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือรวมสนองพระราชดำริ

ในโครงการ  อพ.สธ. 

2. เพ่ือประชุมหารือ

แลกเปลี่ยน  ติดตามการ

ดำเนินงานโครงการตามแผน

แมบท 

3. เพ่ือใหเกิดความตอเนื่อง

ในการใหบริการแกสังคมท่ีมี

ลักษณะสอดคลองกับ

แนวทางพระราชดำริ 

ฝายเลขานุการไดดำเนินงาน

ดังนี้ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการ

ดำเนนิงานจำนวน  2  ครั้ง 

2. เขารวมประชุมกับ

เครือขายโครงการ อพ. สธ. 

กับมหาวิทยาลัยและ

หนวยงานตางๆ  จำนวน  3  

ครั้ง  

ดร.สันติธรรม   

โชติประทุมและ

คณะ 

ฝายเลขานุการ

โครงการ  

อพ.สธ.-มจษ.   

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏจันทรเกษม   

 

 

  รวม 1 โครงการ   43,710   28,370      
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