
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช 
 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 

โครงการปกปก

พันธุไมพ้ืนเมือง

และพันธุไมหายาก 

  45,000 45,000 งบประมาณ

เงินแผนดิน 

1.เพ่ือศึกษาพันธุไม

พ้ืนเมืองและพันธุไม

หายากท่ีควรจะอนุ

รักษณในพ้ืนท่ีปาสน

สรอย 

2.เพ่ือรวบรวมและ

เผยแพรพันธุไม

พ้ืนเมืองและพันธุไม

หายากท่ีควรจะอนุ

รักษณในพ้ืนท่ีปาสน

สรอย 

3.เพ่ือใหความรูและ

ปลูกฝงจิตสำนึกใหกับ

นักศึกษาและ

ประชาชน  

ผลการดำเนินงาน แบงเปน 2 

สวน ดังนี้ 

1.ผูรับผิดชอบโครงการได

ดำเนินการศึกษาพันธุไม

พ้ืนเมืองและพันธุไมหายากท่ี

ควรจะอนุรักษในพ้ืนท่ีปาสน

สรอย  ตำบลทุงปรัง   

2.ผูรับผิดชอบโครงการไดมีการ

เผยแพรความรูและปลูกฝง

จิตสำนึกใหกับนักศึกษาและ

ประชาชน เกิดความตระหนัก 

หวงแหน สำนึกท่ีดีในการ

อนุรักษปาไมทองถิ่นในพ้ืนท่ีปา

สนสรอย จนเกิดเครือขายจิต

อาสาอนุรักษตนสนสรอย  ซ่ึง

เปน อสม.ท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี

อ.สุภากาญจน 

ชัยฤกษ 

 

F1A1 

F3A8 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หนา 2 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เกิดความตระหนัก 

หวงแหน สำนึกท่ีดีใน

การอนุรักษปาไม

ทองถิ่นในพ้ืนท่ีปาสน

สรอย 

ตำบลทุงปรังและตัวแทน

หนวยงานท่ีอยูในอำเภอสิชล  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จำนวน 60 คน  นอกจากนี้

ผูรับผิดชอบโครงการยังไดมี

การสงมอบตนสนสรอยใหกับ

หนวยงานนำไปใชในการปลูก

ในพ้ืนท่ีของหนวยงานดวย  

จำนวน 100 ตน 

  รวม 1 โครงการ   45,000 45,000      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หนา 3 

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

นครศรีธรรมราช 

โครงการการพัฒนา

ชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตร

ทองถิ่น เรื่องการ

จัดการความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพและการ

อนุรักษพันธุกรรม

พืช โรงเรียน

เครือขาย

อุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง 

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

  65,000 65,000 งบประมาณ

เงินแผนดิน 

1. เพ่ือศึกษาและรวบรวม

องคความรูท่ีเกี่ยวกับ

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการใช

ประโยชนของพรรณไมใน

โรงเรียนเครือขาย

อุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

2. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการอนุรักษ

ทรัพยากรชีวภาพตาม

บริบทของทองถ่ินใน

โรงเรียนเครือขาย

อุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

3.  เพ่ือพัฒนา

กระบวนการเรียนรูและ

ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร รวมกัน

1.สามารถพัฒนาชุด

กิจกรรมวิทยาศาสตร

ทองถิ่นจากฐานความรูทาง

ทรัพยากรชีวภาพโดย

โรงเรียนในเครือขาย

อุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง จังหวัด

นครศรีธรรมราช เพ่ือใชใน

การจัดการเรียนการสอนใน

โรงเรียน 

2.สามารถนำมาบูรณาการ

โครงการวิจัย  

 การบริการทางวิชาการ

รวมกับการฝกประสบการณ

วิชาชีพครู และการเรียน

การสอนในรายวิชาสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน วิชา

วิทยาศาสตรทองถิ่น และ

การบริการวิชาการแก

โรงเรียนเครือขายและชุมชน 

ผศ.ดร.จุติพร  

อัศวโสวรรณ 

F1A2 

F3A8 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หนา 4 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ระหวาง ครู อาจารย 

นักเรียน นักศึกษาและ

ชุมชน 

4.  เพ่ือใหครู อาจารย 

นักเรียน นักศึกษา และ

ชุมชนเกิดความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษ

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและ 

การอนุรักษพันธุกรรมพืช 

5.  เพ่ือสรางจิตสำนึกใน

การอนุรักษพันธุกรรมพืช

ของนักเรียนนักศึกษา 

 

2 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 

โครงการความ

หลากหลายของ

พรรณพืชและภูมิ

ปญญาการใช

ประโยชนบานเกาะ

นางโดย ตำบล

คลองนอย อำเภอ

  65,000 65,000 งบประมาณ

เงินแผนดิน 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือศึกษาความ

หลากหลายของพรรณพืช

และภูมิปญญาการใช

ขอมูลความหลากหลายของ

พรรณพืชและภูมิปญญาการ

ใชประโยชนบานเกาะนาง

โดย ตำบลคลองนอย 

อำเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ขอมูลเลม

รายงานฉบับสมบูรณ จะทำ

ใหพ้ืนท่ีมีขอมูลท่ีจะเปน

ผศ.ดร.จุติพร 

อัศวโสวรรณ 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หนา 5 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ปากพนัง จังหวัด

นครศรีฯ 

ประโยชนบานเกาะนาง

โดย ตำบลคลองนอย 

อำเภอปากพนัง จังหวัด 

นครศรีฯ 

แนวทางในการจัดการ

ความรูในการใชประโยชน 

  รวม 2 โครงการ   130,000 130,000      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หนา 6 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

ผลการดำเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 

โครงการอนุรักษ 

และการ

ขยายพันธุพืช

สมุนไพรวงศขิงท่ี

หายากโดยเทคนิค

การเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือ 

  61,500 61,500 งบประมาณเงิน

แผนดิน 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือผลิตพืชสมุนไพร

วงศขิงท่ีปลอดโรค 

จำนวนมากในระยะเวลา

อันสั้น เพียงพอตอความ

ตองการของทองตลาดใน

ปจจุบันโดยการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 

3. เพ่ือเก็บรักษา

พันธุกรรมพืชสมุนไพร

วงศขิงในสภาพปลอดเชื้อ 

4. เพ่ือศึกษาความ

เขมขนของฮอรโมนไซโท

ไคนิน (BA) ตอการเกิด

ยอดและรากของพืช

สมุนไพรวงศขิง 

1.สามารถขยายพันธุพืช

สมุนไพรวงศขิงไดจำนวนมาก

ในระยะเวลาสั้น โดยการใช

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ

พืช 

 2.สามารถอนุรักษพันธุกรรม

พืชสมุนไพรวงศขิงในสภาพ

ปลอดเชื้อ 

3.เปนศูนยการเรียนรูการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชสมุนไพร

วงศขิง ถายทอดเทคโนโลยีสู

ชุมชนเกษตรกรในชุมชนได

เรียนรูเทคนิคการเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือพืชสมุนไพร 

ผศ.ดร.สุพัตร  

ฤทธิรัตน 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หนา 7 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

ผลการดำเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

5. เพ่ือศึกษาความ

เขมขนของฮอรโมนออก

ซิน (IBA) ตอการเกิดยอด

และรากของพืชสมุนไพร

วงศขิง 

6. เพ่ือบูรณาการ

โครงการวิจัย การบริการ

ทางวิชาการรวมกับการ

เรียนการสอนในรายวิชา 

สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน การเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือพืช พืชพรรณ

เพ่ือชีวิต และรายวิชา

ทางชีววิทยา   

  รวม 1 โครงการ   61,500 61,500      

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หนา 8 

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

นครศรีธรรมราช 

โครงการการศึกษา

สภาวะการเก็บ

รักษาเมล็ดประดิบ

เพ่ือการใช

ประโยชนจากเมล็ด

ประ พืชจากปา

ธรรมชาติ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

  42,250 42,250 งบประมาณ

เงินแผนดิน 

1. เพ่ือการอนุรักษ

การประกอบอาหาร

จากประ และการใช

ประโยชนอยางย่ังยืน  

2. เพ่ือศึกษาสภาวะ

การเก็บรักษาเมล็ด

ประดิบ 

1.เชิงปริมาณคนหาองคความรู 

งานวิจัย นวัตกรรมของ

อาจารยหรือนักศึกษาท่ีดำเนิน

รวมกับชุมชน  โดยการเก็บใน

รูปแบบท้ังเมล็ด  กะเทาะเมล็ด 

และลวก เก็บในถุงซิป   

ถุงสุญญากาศ ท่ีสภาวะ

อุณหภูมิตูเย็น และตูแชแข็ง 

2.เชิงคุณภาพมีองคความรูการ

เก็บรักษาเมล็ดประดิบให

สามารถยืดอายุและสามารถ

นำมาใชประโยชนในไดใน

ชุมชนตอไปตลอดท้ังใน

อุตสาหกรรมแปรรูปประ 

ผศ.วันดี   

แกวสุวรรณ 

 

F1A3 

F2A4 

2 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 

โครงการอนุรักษ 

และการใชประโยชน

จากปาสาคูอยาง

คุมคา 

  42,250 42,250 งบประมาณ

เงินแผนดิน 

1.เพ่ือสำรวจพ้ืนท่ี

และการใชประโยชน

ปาสาคู ตำบลกำแพง

เซา อำเภอเมือง 

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

เชิงปริมาณ    

1) มีฐานขอมูลการใชประโยชน

ปาสาคู ในพ้ืนท่ีตำบลกำแพง

เซา อำเภอเมือง จังหวัด                      

นครศรีธรรมราช จำนวน 1 

ฐานขอมูล 

นางจีราภรณ สังข

ผุด 

F1A2 

F2A4 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2.เพ่ือสงเสริมการใช

ประโยชนจากปาสาคู 

จังหวัด

นครศรีธรรมราช  

3.เพ่ือเปนศูนยการ

เรียนรู การอนุรักษปา

สาคู และการใช

ประโยชนอยางย่ังยืน 

 2) จำนวนผลิตภัณฑแปงสาคู

ท่ีไดรับการพัฒนาคุณภาพ 1 

ผลิตภัณฑ 

เชิงคุณภาพ   

1) สามารถทราบขอมูลการ

กระจายตัวของพ้ืนท่ีปาสาค ู

2) ผลิตภัณฑแปงสาคูไดรับการ

พัฒนากระบวนการผลิต  

การสรางสรรคบรรจุ                        

ภัณฑใหม ใหมีมาตรฐานเปน

สินคาเอกลักษณของผูผลิตแปง

สาคู ซ่ึงเปนท่ีจดจำ  และการ

กลาวขวัญ (Gimmick) ประจำ

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 

โครงการ 

การออกแบบและ

สรางแบบจำลอง

สวนพฤกษศาสตร

พันธุพืชสมุนไพร

ทองถิ่นระบบปด

เพ่ือเสริมสรางการ

อนุรักษ 

  60,077 55,000 งบประมาณ

เงินแผนดิน 

1. เพ่ืออกแบบและ

สรางแบบจำลองสวน

พฤกษศาสตรพันธุพืช

สมุนไพรทองถิ่นระบบ

ปดเพ่ือเสริมสรางการ

อนุรักษ 

1.ชุมชนไดรับความรูจาก

แบบจำลองสวนพฤกษศาสตร

พันธุพืชสมุนไพรทองถิ่นระบบ

ปด 

2.นวัตกรรมการปลูกพืชใน

ระบบปดท่ีเพ่ิมการเจริญเติบโต

มากกวาปลูกปกติ 3 เทา 

อ.พงศพัชร 

บัวเพ็ชร 

F2A4 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3.สรางความตระหนักตอการ

เสริมสรางและอนุรักษสมุนไพร

ทองถิ่น 

  รวม 3 โครงการ   144,577 139,500      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หนา 11 

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

นครศรีธรรมรา

ช 

โครงการสำรวจ

และจัดทำ

ฐานขอมูลความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพและวิถี

ชีวิตภูมิปญญา

ทองถิ่น ในพ้ืนท่ี

อาวนครตอนใน 

“บานเกาะนาง

โดย” 

  65,000 65,000 งบประมาณเงิน

แผนดิน 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

 2.เพ่ือจัดทำ

ฐานขอมูลและภูมิ

ปญญาความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพระดับทองถิ่น 

“บานเกาะนางโดย” 

มีการบูรณาการการเรียนการสอน 

การวิจัย และการบริการวิชาการ 

อ.ประกิต  

ไชยธาดา 

 

F1A2 

F2A5 

  รวม 1 โครงการ   65,000 65,000      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 

โครงการ

กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ 

  51,173 51,173 งบประมาณเงิน

แผนดิน 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ  

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล

การดำเนินงานโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก 

พระราชดำริฯ                      

เพ่ือดำเนินการสนับสนุน

กิจกรรมตางๆ 

ในโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ แลกเปลี่ยนขอมูลการ

ดำเนินงานและสนบัสนุน

กิจกรรมในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช 

ศูนยสืบสานงาน

พระราชดำริและ

การพัฒนาทองถิ่น 

 

2 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ

นครศรีธรรมราช  

โครงการการ 

บูรณาการงาน

สวน

พฤกษศาสตร

โรงเรียนดวย 

ชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตร

ทองถิ่นใน

โรงเรียน 

  65,000 65,000 งบประมาณเงิน

แผนดิน 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือบูรณาการงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนใน

การสรางจิตสำนกึโดยใช

ชุดกิจกรรม 

3. เพ่ือเผยแพรงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 

1. ไดเขารวมสนองงาน

พระราชดำริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

2. มีการจัดทำโครงการบูรณา

การงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนในการสรางจิตสำนึก

โดยใชชุดกิจกรรม 

3. ไดเผยแพรงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนสูโรงเรียน

เครือขาย 

ผศ.ดร.จุฑามาศ   

ศุภพันธุ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

 

 

 

3 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ

นครศรีธรรมราช  

โครงการการ

ประชุมวิชาการ

และจัด

นิทรรศการ

ทรัพยากรไทย 

  206,000 205,635.75 งบประมาณเงิน

แผนดิน 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือสรางความ

สัมพันธภาพท่ีดีระหวาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ี

รวมสนองงาน

พระราชดำริฯ 

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของอาจารยและนักศึกษา

ในการรวมแสดงผลงาน 

1. มีการสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. มีการสรางความสัมพันธภาพ

ท่ีดีระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ท่ีรวมสนองงานพระราชดำริฯ 

3. มีการพัฒนาศักยภาพของ

อาจารยและนักศึกษา 

ศูนยสืบสานงาน

พระราชดำริและ

การพัฒนาทองถิ่น 

 

4 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ

นครศรีธรรมราช  

โครงการ

ศิลปกรรมรวม

สมัย ปาทองถิ่น 

นครศรีธรรมรา

ช 

  65,000 65,000 งบประมาณเงิน

แผนดิน 

1.เพ่ือปฏิบัติการ

สรางสรรคผลงาน

ศิลปกรรมรวมสมัย โดย

ความบันดาลใจจาก ปา

ไมทองถิ่น ของจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 1.) ไดผลงานศิลปกรรม แบบ

กึ่งนามธรรม จำนวน 7 ชิ้น 

ขนาดไมต่ำกวา 1.00 x 1.00 

ซม.โดยเฉลี่ย ใชเทคนิค สีน้ำ สี

น้ำมัน สีอะคริลิก สื่อประส 

อ.สมชาย  

สหวิศิษฏ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2.เพ่ือศึกษาปาไมทองถิ่น 

ของจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

3.เพ่ือรวบรวมถายทอด

เรื่องราวเกี่ยวกับปาไม

ทองถิ่น ของจังหวัด

นครศรีธรรมราช ผาน

ผลงานศิลปกรรมรวมสมัย 

4.เพ่ือนำผลงาน

สรางสรรคเผยแพรสู

สาธารณชน ในรูปแบบ

สื่อโซเชียล 

5. เพ่ือใหนักศึกษาเกิด

ความตระหนัก หวงแหน 

สำนึกท่ีดีในการอนุรักษ

ปาไมทองถิ่น ของจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

2.) ไดรูปเลมสิ่งพิมพ ขนาด A4 

ผลงานศิลปกรรม ปาไมทองถิ่น 

ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิมพ 4 สี พรอมคำอธิบาย

เนื้อหา จำนวน 100 เลม 

3.) นักศึกษา ประชาชนใน จ.น

ศ.เกิดความตระหนักถึง

ความสำคัญของคุณคา

สุนทรียภาพในงานศิลปะและ

จิตสำนึกท่ีดีในการอนุรักษ

ทรัพยากร 

 4.)ไดเผยแพรผลงานสรางสรรค

ศิลปกรรมรวมสมัย ปาไม

ทองถิ่น ของจังหวัด

นครศรีธรรมราช ออกสูสังคมใน

รูปแบบสิ่งพิมพ และสื่อโซเชี่ยน 

อันจะกอใหเกิดประโยชนตอ

การศึกษาคนควาดานวิชาการ 

ศิลปกรรม ปาไมทองถิ่นตาง ๆ 

ตอชุมชนและสังคมตอไป 

 5.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หนา 15 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ไดดำเนินบทบาทภารกิจหลัก

ดานการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

ในชุมชนทองถิ่น

นครศรีธรรมราชอยางเปน

รูปธรรมชัดเจน 

5 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ

นครศรีธรรมราช  

โครงการสงเสริม

การเรียนรูตาม

แนวพระราชดำริ 

(ผักพ้ืนบาน) 

อำเภอพิปูน 

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

  65,000 - งบประมาณเงิน

แผนดิน 

1.เพ่ือศึกษาพืชผัก

พ้ืนบานท่ีควรจะอนุรักษ

ในพ้ืนท่ีพิปูน 

2.เพ่ือรวบรวมและ

เผยแพรพืชผักพ้ืนบานท่ี

ควรจะอนุรักษณใน

พ้ืนท่ีพิปูน 

3.เพ่ือใหความรูและ

ปลูกฝงจิตสำนึกใหกับ

นักศึกษาและประชาชน 

เกิดความตระหนัก หวง

แหน สำนักท่ีดีในการ

อนุรักษพืชผักพ้ืนบานใน

พ้ืนท่ี 

พิปูน 

ไมมีการดำเนินงาน อ.สุภากาญจน  

ชัยฤกษ 

 

  รวม 5 โครงการ   452,173 386,808.75      

 


