
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ 

 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

อุตรดิตถ 

โครงการปกปก

พันธุกรรมพืชใน

พ้ืนท่ีวิทยาลัยนาน 

  0 0 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ โครงการ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ือทำขอบเขตพ้ืนท่ี

ปกปกพันธุกรรมพืชใน

พ้ืนท่ีวิทยาลัยนาน 

3. เพ่ือสำรวจพันธุกรรม

พืช รวมถึงทรัพยากร

อ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีปกปก 

4. เพ่ือรวบรวมขอมูล

ทรัพยากรตาง ๆ เปน

ฐานขอมูลทรัพยากร

ทองถิ่น 

       เนื่องดวยสถานการณโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) จึงทำใหการ

ดำเนินงานปกปกทรัพยากรใน

พ้ืนท่ีวิทยาลัยนาน ทำไดเพียง

การติดตามดูแลการ

เจริญเติบโตของตนมเหสักข

และสักสยาม   มินทรท่ีไดปลูก

ไวในปท่ีผานมา ตนสักท้ังหมด

มีการเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ

  

 

 

  

  รวม 1 โครงการ   0 0      

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ หนา 2 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

อุตรดิตถ 

โครงการสำรวจเก็บ

รวมรวมพันธุกรรม

พืช ทรัพยากร

ชีวภาพและ

ทรัพยากรกายภาพ 

  (โครงการจางงาน

ประชาชนท่ีไดรับ

ผลกระทบจาก

สถานการณการ

ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-

19)ระยะท่ี 2) 

  0 0 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ โครงการ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ือสำรวจเก็บ

รวบรวมพันธุกรรมพืช 

ทรัพยากรชีวภาพ และ

ทรัพยากรกายภาพ 

3. เพ่ือสรางจิตสำนึก

ใหแกนักศึกษา เยาวชน 

และบุคคลท่ีสนใจใหมี

ความรู ความเขาใจถึง

ความสำคัญ  

ประโยชนของการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

และการนำไปใช

ประโยชนอยางย่ังยืน 

4. เพ่ือสรางความ

รวมมือกับทองถิ่น 

ชุมชน หมูบาน 

      อพ.สธ.-มรอ. ไดรับการจัดสรร

การจางงานดังกลาว เพ่ือปฏิบัติงาน

ฐานขอมูลทองถิ่นฯ ตามแนวทางของ

งานฐานทรัพยากรทองถิ่นของ 

อพ.สธ. ระยะเวลาการจางงานตัง้แต

วันท่ี  1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 

2563  

     โครงการจางงานประชาชนท่ี

ไดรับผลกระทบจากสถานการณการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19) ระยะท่ี 2 งาน

ฐานทรัพยากรทองถิ่น อพ.สธ. 

มอบหมายใหผูรับจางงานดำเนินการ

สำรวจ ขอมูลฐานทรัพยากรทองถิ่น 

โดยใชใบงาน 9 ใบงานเปนเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

     อพ.สธ.-มรอ. รับผิดชอบในพ้ืนท่ี

จังหวัดอุตรดิตถ แพร นาน และ

กำแพงเพชร มีผูสมัครและไดรับจาง

งานจำนวน 54 คน ใน 24 

หนวยงาน 

อพ.สธ.-มรอ.  

  รวม 1 โครงการ   0 0      



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 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

อุตรดิตถ 

งานปลูกรักษา

พันธุกรรมพืชท่ีได

จากการสำรวจ

เก็บรวบรวม 

  1,000,000 980,230 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ โครงการ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ือปลูกรักษา

พันธุกรรมพืชท่ีไดจาก

การสำรวจเก็บรวบรวม

จากโครงการตาง ๆ  

3. เพ่ือขยายพันธุพืชท่ี

เสี่ยงตอการสูญพันธุ 

     ดำเนินงานปลูกรักษา

พันธุกรรมพืชและดูแลรักษาพืช 

ประกอบดวยพืชอนุรักษ คือ 

นอยหนาเครือและมะเกี๋ยง 

นอกจากนี้ยังดูแลแปลงไผท่ีปลูก

ไวเดิม และปลูกแปลงท่ีสองเพ่ิม

อีก 100 ตน 

 

อพ.สธ.-มรอ.  

  รวม 1 โครงการ   1,000,000 980,230      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ หนา 4 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

อุตรดิตถ 

   งานอนุรักษและ

ใชประโยชน

ทรัพยากรท้ัง 3 ฐาน 

ท่ีไดจากการสำรวจ

เก็บรวบรวม 

 

  10,000 6,376 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ โครงการ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะ

ทางสัณฐานวิทยา 

การเจริญเติบโต 

ความเหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนท่ีปลูกของ

พืชอนุรักษ 

3. เพ่ือศึกษาปจจัย

การสงเสริมการผลิต

พืชอนุรักษ 

 

     ดำเนินการศึกษาการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือไผซางหมน

และพืชสมุนไพร และใชในการ

เรียนการสอนวิชาเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือ จากการศึกษาการ

ขยายพันธุไผซางหมนดวย

วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช 

โดยนำชิ้นสวนบริเวณขอของไผ

จากสวนประดับพันธุไม 

อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

และคณะเกษตรศาสตร วิทยา

เขตหมอนไม มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุตรดิตถ พบวาบริเวณขอ

ของไผท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหาร

สังเคราะหสูตร MS มี

เปอรเซ็นตการออกรากและ

แตกยอดอยูในชวง 50-60 % 

และมีอัตราการปนเปอน

เชื้อจุลินทรียในอัตราท่ีสูง 

ดังนั้นจําเปนตองมีการศึกษา

เพ่ิมเติมในเรื่องการใชสาร

ควบคุมการเจริญโตและศึกษา

อพ.สธ.-มรอ. F1A3 

F2A4 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ หนา 5 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

การฟอกฆาเชื้อจุลินทรียท่ี

เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือไผซางหมนตอไป 

     สำหรับไผซางหมนแปลง

แรกท่ีนำมาปลูกมีขนาดโต

พอเหมาะสำหรับการ

ขยายพันธุได จึงไดทำการตอน

กิ่งไผประมาณ 200 กิ่ง และ

ดูแลกิ่งตอน เพ่ือนำไป

ขยายพันธุตอไปในอนาคต 

  รวม 1 โครงการ   10,000 6,376      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ หนา 6 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

อุตรดิตถ 

โครงการจัดทำ

ฐานขอมูล 

อพ.สธ.-มรอ. 

  0 0 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ โครงการ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ือจดบันทึกพรรณ

ไมลงในคอมพิวเตอร 

3.. เพ่ือจัดทำฐานขอ 

มูล พรรณไมท่ีรวบรวม

ได 

4. เพ่ือจัดทำฐานขอ มูล 

พรรณ ไมท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี

ภาคเหนือตอนลางให

ทันสมัย 

5. เพ่ือนำขอมูลบัญชี

รายชื่อพรรณไมมอบให 

อพ.สธ. เพ่ือใช

ประโยชนตอไป 

   ดำเนินการจัดทำ Fackbook 

ศูนยประสานงาน อพ.สธ-มรอ. 

เพ่ือเปนชองทางในการติดตอและ

แจงขาวสารการจัดประชุมกลุม

สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน การประชุมกลุมสมาชิก

งานฐานทรัพยากรทองถิ่น การจัด

อบรมงานสวนพฤกษศาสตร

หลักสูตรการบริหารและการ

จัดการ 5 องคประกอบ การอบรม

งานฐานทรัพยากรทองถิ่น

หลักสูตรการบริการและการ

จัดการ 6 งาน และกิจกรรมอ่ืน ๆ 

ท่ีเกี่ยวกับศูนยประสานงาน 

อพ.สธ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุร

ดิตถ และเปนฐานขอมูลใน

การศึกษาของนักศึกษาและ

ประชาชนผูสนใจ 

อพ.สธ.-มรอ.  

  รวม 1 โครงการ   0 0      

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ หนา 7 

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

อุตรดิตถ 

งานสวน

พฤกษศาสตร

โรงเรียน 

  420,000 470,400 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจใน

โครงการอพ.สธ. 

2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 

3. เพ่ือใหเขาใจความ สัมพันธ

ของการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวด ลอม กับ

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

4. เพ่ือดำเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนใน

สถานศึกษา ใหธรรมชาติรอบกาย

เปนปจจัยแหงการเรียนรูและ

เผยแพรสูภายนอก 

5. เพ่ือใหนำความรูงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนไปบูรณา

การสูการเรียนการสอน 

6. เพ่ือใหนักศึกษามีคุณธรรม 

จริยธรรมในการใชทรัพยากร 

ธรรม ชาติและสิ่งแวดลอม 

    ดำเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน

ตามองคประกอบ 5 

องคประกอบ ไดแก การ

จัดทำปายชื่อพรรณไม 

การรวบรวมพรรณไมเขา

ปลูกในโรงเรียน 

การศึกษาขอมูลดาน  

ตาง ๆ การรายงานผล

การเรียนรู และการ

นำไปใชประโยชนทาง

การศึกษา 

 

 

อพ.สธ.-มรอ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รวม 1 โครงการ   420,000 470,400      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

อุตรดิตถ 

โครงการอบรม

ตาง ๆ 

1. การประชุม

กลุมสมาชิกสวน

พฤกษศาสตร

โรงเรียน ครั้งท่ี 

1/2563 

2. การประชุม

กลุมสมาชิกฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น 

ครั้งท่ี 1/2563 

3. การประชุม

กลุมสมาชิกสวน

พฤกษศาสตร

โรงเรียน ครั้งท่ี 

2/2563 

  120,000 117,895 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ และใหมี

ความรู ความเขาใจใน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือใหมีความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับ

งานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 

3. เพ่ือใหเขาใจ

ความสัมพันธของการ

อนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม กับงาน

สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 

4. เพ่ือดำเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน

1. การประชุมกลุมสมาชิกสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน ครั้งท่ี 1/2563 

จัดขึ้นในวันท่ี 17-18 ธันวาคม พ.ศ. 

2562 ณ หองสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคาร

ภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ ผูเขารวมการฝกอบรม

ท้ังหมดจำนวน 93 คน ประกอบดวย 

ผูบริหาร ครู และเจาหนาท่ี

สถานศึกษาภาคเหนือตอนลางและ

จังหวัดอ่ืน ๆ  จำนวน 51 หนวยงาน 

2.  การประชุมกลุมสมาชิกฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น ครั้งท่ี 1/2563 จัด

ขึ้นในวันท่ี 19-20 ธันวาคม พ.ศ. 

2562 ณ หองสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคาร

ภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ มีผูเขารวมการฝกอบรม

ท้ังหมดจำนวน 81 คน ประกอบดวย 

ปลัด รองปลัด นายก รองนายก 

นักพัฒนาชุมชน และเจาหนาท่ี

องคการบริหารสวนตำบลภาคเหนือ

ตอนลางและจังหวัดอ่ืน ๆ  จำนวน 20 

หนวยงาน 

อพ.สธ.-มรอ.  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ในสถานศึกษา ให

ธรรมชาติรอบกาย

เปนปจจัยแหงการ

เรียนรูและเผยแพรสู

ภายนอก 

5. เพ่ือใหนำความรู

งานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนไปบูรณาการ

สูการเรียนการสอน 

6. เพ่ือใหสมาชิกงาน

ฐานทรัพยากรทองถิ่น

มีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น 

7. เพ่ือใหสมาชิกงาน

ฐานทรัพยากรทองถิ่น

เขาใจความสัมพันธ

ของการอนุรักษ

ทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม กับ

งานฐานทรัพยากร 

ทองถิ่น 

3. การประชุมกลุมสมาชิกสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน ครั้งท่ี 2/2563 

จัดขึ้นในวันท่ี 13-14 สิงหาคม พ.ศ. 

2563 ณ หองพิชัยวิทย ชั้น 1 อาคาร

ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

        ผูเขารวมการฝกอบรมท้ังหมด

จำนวน 34 คน ประกอบดวย 

ผูบริหาร ครู และเจาหนาท่ี

สถานศึกษา จำนวน 2 หนวยงาน คือ 

โรงเรียนศรีจัทรวิทยาคม รัชมังคลา

ภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ และโรงเรียน

ตากพิทยาคม จังหวัดตาก 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

8. เพ่ือดำเนินงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่นใน

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ใหธรรมชาติ

รอบกายเปนปจจัย

แหงการเรียนรูและ

เผยแพรสูภายนอก 

2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

อุตรดิตถ 

โครงการพฤกษานุ

รักษ มเหสักข นว

มินทรานุสร 

  48,500 40,230 งบประมาณ

แผนดิน 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริใน

โครงการ อพ.สธ.  

2. เพ่ือสนับสนนุ

โครงการ "พฤกษานุ

รักษ มเหสักข นวมินท

รานุสร” ถวายพระ

บรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถ

บพิตร 

3. เพ่ือสงเสริมการมี

สวนรวมทำกิจกรรม

เปนกลุมแกบุคลากร

และนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

     ดำเนินการดูแลรักษาตนมเหสักข

และสักสยามินทร บริเวณคณะ

เกษตรศาสตร วิทยาเขตหมอนไม  

เพ่ือสนับสนุนโครงการ "พฤกษานุ

รักษ มเหสักข นวมินทรานุสร” ถวาย

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 

 

 

 

อพ.สธ.-มรอ.  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

อุตรดิตถ 

ศูนยประสานงาน 

อพ.สธ. ภาค 

เหนือตอนลาง 

และการดำเนิน 

งานอื่น ๆ เพ่ือ

เปนการสนบัสนนุ

งานตามกรอบ

แผนแมบทของ 

อพ.สธ. 

1. โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการและ

ประกวดจัดสวน

ถาด 

 

  840,000 819,999 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

ในโครงการอพ.สธ. 

2. เพ่ือดำเนินงาน

สนับสนุนงานตาม

กรอบแผนแมบท 

อพ.สธ. 

3. เพ่ือประสานงาน

กับหนวยงานรวม

สนองพระราชดำริ 

เกิดเปนเครือขายการ

ประสานงานท่ีดีในการ

อนุรักษทรัพยากร 

 

1 . ศูนยประสานงาน อพ.สธ. 

ภาคเหนือตอนลาง สนองพระราชดำริ

โดย มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ 

ดำเนินงานสนบัสนุนงานดานตาง ๆ 

ตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. มี

รายละเอียดดังนี ้

โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการและ

ประกวดจัดสวนถาด จัดขึ้นในวัน

จันทรท่ี 17  สิงหาคม 2563 ชั้น 1 ณ 

อาคารคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ พ้ืนท่ีทุงกะโล มีผูเขารวม

อบรมท้ังหมดจำนวน 155 คน 

อพ.สธ.-มรอ.  

  2. การจัดทำ

หนังสือ “แลลาย

ผาทอ เมืองลบั

แล” 

 

 

     1.เพ่ือสนองพระราชดำริ

ในโครงการ อพ.สธ. 

2.เพ่ือใหเห็น

ความสำคัญของการ

อนุรักษทรัพยากร

ทองถิ่น วัฒนธรรมและ

ภูมิปญญา 

3. เพ่ือรวบรวมผล

การศึกษาทรัพยากร

2. อพ.สธ.-มรอ. ไดจัดทำหนังสือ 

“แลลายผา เมืองลับแล” จำนวน 

1,000 เลมหนังสือเลมนี้ไดรวบรวม

แบบลวดลายของผาทอลบัแล

โดยเฉพาะลายท่ีสำคัญ เชน ลายหงส

เครือใหญหรือลายน้ำอาง ลางหงสถะ

ลามหรือลายหงสเครือกลาง ลายโกม

ถมหรือโคมถม ซ่ึงเปนลายจกด้ังเดิม

ของกลุมไท-ยวน รวมถึงลายหลักและ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ทองถิ่น วัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาของจังหวัด

อุตรดิตถและใชเปน

เอกสารอางอิง 

4.เพ่ือเผยแพรองค

ความรูใหแกเยาวชน 

นักเรียน นักศึกษา และ

ผูสนใจไดศึกษาและใช

ประโยชน 

ลายประกอบอ่ืน ๆ อีกหลายลาย 

ตลอดจนตัวอยางสียอมธรรมชาติจาก

วัตถุดิบแตละชนิด 

  3.การจัดซุมเฉลิม

พระเกียรติในงาน 

มรอ. เกษตรแฟร 

2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. เพ่ือนอมสำนึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร และ

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระว

ชิรเกลาเจาอยูหัว ใน

การสืบสาน รักษา ตอ

ยอด ศาสตรพระราชา

2. เพ่ือพัฒนานักเรียน

และนักศึกษา สงเสริม

3. ศูนยประสาน อพ.สธ.-มรอ. ไดเขา

รวมจัดซุมเฉลิมพระเกียรติในงาน 

มรอ. เกษตรแฟร 2562 ในพ้ืนท่ีสวน

พรรณไมเฉลิมพระเกียรติ ในวันท่ี 4-8 

ธันวาคม 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยจัด

แสดงซุมเฉลิมพระเกียรติ และจัด

แสดงตนไม พรรณไมหลากหลายชนิด 

เพ่ือใหผูเขาชมงานไดศึกษาเรียนรู

ธรรมชาติของพรรณไม เชน ไม

ดอกไมประดับ ไมเลื้อย ไมยืนตน 

รวมถึงสวนสมุนไพร ท่ีใหความรู

เกี่ยวกับพืชสมุนไพรท่ีสามารถ

นำมาใชประโยชนในดานรักษาหรือ
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ความรักความสามัคคี

รวมกับภาคีเครือขาย 

3. เพ่ือเสริมสราง

ทักษะวิชาการและ

ทักษะวิชาชีพดาน

การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร 

 

ชวยบรรเทาอาการเจบ็ปวยได และ

สวนพรรณไมหายาก นอกจากนี้ ใน

บริเวณของสวนพรรณไมเฉลิมพระ

เกียรติยังไดจัดแสดงจำลองโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพ่ือใหผู

เขาชมไดเรียนรูโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริตาง ๆ เชน 

ฝนหลวง ฝายตนน้ำ กังหันน้ำชัย

พัฒนา แกมลิง หญาแฝก   

  4. การเขารวม

อบรมวิทยากร

ผูชวย 

   4.1 การ

ฝกอบรม

ปฏิบัติการงาน

ฐานทรัพยากร

ทองถิ่น หลักสูตร 

วิทยากรผูชวย           

รุนท่ี 1 ประจำป 

2563 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริในโครงการ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ือดำเนินงาน

ประสานและ

สนับสนุนงานตาม

กรอบแผนแมบทของ 

อพ.สธ. ใหเปนไปดวย

ความเรียบรอย 

 

 

 

 

 

4.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กชกร  

ลาภมาก อาจารยคชรัตน ภูฆัง และ

นางสาวสุภานัน พุทธา 

คณะกรรมการดำเนิน อพ.สธ.-มรอ. 

เขารวมฝกอบรมปฏิบัติการงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น หลักสูตร วิทยากร

ผูชวย ระหวางวันท่ี 8-11 กันยายน 

พ.ศ.2563 ณ ศูนยประสานงาน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอ

เมืองอุดรธานี            จังหวัด

อุดรธานี  

 

อพ.สธ.-มรอ.  
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4.2 การฝกอบรม

ปฏิบัติการงานสวน

พฤกษศาสตร

โรงเรียน หลักสูตร 

วิทยากรผูชวย           

รุนท่ี 3 ประจำป 

2563 

 1.เพ่ือสนองพระราชดำริ

ในโครงการ อพ.สธ. 

2. เพ่ือดำเนินงาน

ประสานและสนับสนุน

งานตามกรอบแผน

แมบทของ อพ.สธ. ให

เปนไปดวยความ

เรียบรอย 

4.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ 

นิคมทัศน อาจารยชวลิต รักษาริกรณ 

อาจารยธนทัต  สุนทรานนท และนาง

ธนิกานต  หลิมเจริญ คณะกรรมการ

ดำเนิน อพ.สธ.-มรอ. เขารวม

ฝกอบรมปฏิบัติการงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน หลักสูตร 

วิทยากรผูชวย รุนท่ี 3 ประจำป 

2563 ระหวางวันท่ี 15-18 กันยายน 

พ.ศ. 2563 ณ ศูนยฝกอบรมโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช-มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ ตำบลคลอง

หนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี 

  5. การตอนรับ

คณะดูงานจาก

หนวยงานตาง ๆ 

 

 

 

 

 

     1. เพื ่อสรางเครือขาย

ระหวางศูนยประสาน 

อพ.สธ. 

2. ใหคำปรึกษาแก

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและโรงเรียนใน

การสนองพระราชดำริ

โครงการ อพ.สธ. 

5. ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มรอ. 

ใหการตอนรับคณะดูงาน ใน

ปงบประมาณ 2563 จำนวน 3 

หนวยงาน ไดแก องคการบริหารสวน

ตำบลสูงเมน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

อพ.สธ.-มรอ.  
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  โครงการประชุม

วิชาการและ

นิทรรศการ 

“ทรัพยากรไทย: 

ชาวบานไทยได

ประโยชน” 

  249,148 253,555  1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริใน

โครงการ อพ.สธ. 

2. เพ่ือเผยแพรผลการ

ปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยใน

โครงการ อพ.สธ.-

มรอ. 

3. เพ่ือเสนอนำผลงาน

และการศกึษาวิจยัของ

โครงการฯ ใหเยาวชน

ประชาชน นักวิชาการ 

ไดแลกเปลี่ยนความรู

ซ่ึงกันและกนั 

4. เพ่ือประสานงาน

กับหนวยงานตาง ๆ 

ทำใหเกิดเครือขายการ

ประสานงานท่ีดี 

ในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

อันจะกอใหเกิด

ประโยชนแกโครงการ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดเขา

รวมการจัดนิทรรศการ ครั้งท่ี 10 

“ทรัพยากรไทย : ชาวบานไทยได

ประโยชน” ระหวางวันท่ี 29 

พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม พ.ศ. 

2562 ณ ศูนยอนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีผู

เขาเย่ียมชมบูธประมาณ 500 คน 

    บูธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถจัดแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

ผาทอพ้ืนเมืองของอำเภอลับแล 

จังหวัดอุตรดิตถ ผลิตภัณฑจาก

ลางสาด ผลไมขึ้นชื่อของจังหวัด

อุตรดิตถ 

กิจกรรมการปนแปงทำเปนแมเหล็ก

ติดตูเย็น การสาธิตปงขาวเกรียบวาว 

และการสาธิตการทำหม่ีพันลับแล 

   อพ.สธ.-มรอ. ไดจัดกระเชาและ

หนังสือ “แลลายผาทอ เมืองลับแล” 

จำนวน 2 กระเชา เพ่ือทูลเกลา ถวาย

อพ.สธ.-มรอ. 
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ประกอบดวย หนังสือ 

“แลลายผาทอ เมืองลับแล” และ

ผลงานการออกแบบจากผาพ้ืนเมือง

ของจังหวัดอุตรดิตถของนักศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบ

ผลิตภัณฑ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 

   นอกจากนี้อาจารยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จำนวน 

2 ทาน (ผศ.ดร.จิราภรณ นิคมทัศน 

และอ.ณัฏฐ  ผลพฤกษา) ไดเขารวม

เปนผูดำเนินรายการในการประชุม

วิชาการชมรมคณะปฏิบัติงาน

วิทยาการ อพ.สธ. ในครั้งนี้ดวย 

  โครงการพัฒนา

หลักสูตรและสื่อ

การสอนรายวิชา

พืชพรรณเพ่ือชีวิต 

และรายวิชาสวน

  10,000 8,963 งบประมาณ

แผนดิน 

1. เพ่ือสนองพระ ราช

ดำริในโครงการ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ือใหอาจารยและ

บุคลากรมีความรู 

ความเขาใจใน

 ในปการศึกษา 2562-2563 

นี้ มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา

พืชพรรณเพ่ือชีวิตจำนวน 329 คน 

และรายวิชาสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนจำนวน 378 คน จัดการ

เรียนการสอนมีเนื้อหาสอดคลองกับ

อพ.สธ.-มรอ.  
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พฤกษศาสตร

โรงเรียน 

โครงการ อพ.สธ. มาก

ย่ิงขึ้น 

3. เพ่ือใหอาจารยและ

บุคลากรไดรับประสบ 

การณและแนวคดิใน

การพัฒนาการเรียน

การสอน 

4. เพ่ือใหนำความรูท่ี

ไดรับไปบูรณาการสู

การเรียนการสอน 

5.เพ่ือเกิดการ

แลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณกับ

เครือขายตาง ๆ   

โครงการ อพ.สธ. โดยเฉพาะในงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เชน ให

นักศึกษาเลือกพืชท่ีสนใจและศึกษา

ตามแบบศึกษาพรรณไม ก.7-003 

และใหนักศึกษาทำตัวอยางพืชอัดแหง

ตามขั้นตอนของงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนเพ่ือใหนักศึกษา

ไดเรียนรูจากประสบการณตรง ได

ทดลองทำและฝกการเรียนรูและให

นักศึกษาไดเลือกศึกษาพืชท่ีสนใจเพ่ือ

นำมาทำเปนรายงานในหัวขอเรื่อง

การใชประโยชนจากพืชเศรษฐกิจของ

จังหวัดอุตรดิตถ โดยแบงเปนดาน

อาหารและเครื่องด่ืม ยาและสมุนไพร 

เครื่องนุงหม เครื่องใชสอย และอ่ืน ๆ 

เชน สิ่งประดิษฐ 

  รวม 3 โครงการ   1,267,648 1,240,642      

 


