
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

 

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

ราชภัฏสงขลา 

โครงการการ

รวบรวม ขยายพันธุ 

และจัดทำบัญชี ชนิด

พันธุพืชหายากใกลสูญ

พันธุ พืชคุกคาม พืช

เฉพาะถ่ิน พืช

สมุนไพร และพันธุ

ขาวพ้ืนเมืองใน

ภาคใตตอนลาง 

(ระยะเริ่มตน) 

  150,000 - มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ  

2. การรวบรวม ปลูก

และขยายพันธุ รวมถึง

จัดทำบัญชี พืชหายาก

ใกลสูญพันธุ พืช

คุกคาม พืชเฉพาะถ่ิน 

พืชสมุนไพร และขาว

พ้ืนเมืองในพ้ืนท่ี

ภาคใตตอนลาง 

งานศูนยเครื่องมือกลางไดมีการ

สำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ

ขาวพ้ืนเมืองไดจำนวน 12 สาย

พันธุ และไดนำเมล็ดพันธุมา

เพาะตนกลาเพ่ือนำไป

ขยายพันธุและศึกษา รวมถึง

คัดเลือกพันธุขาวท่ีนาสนใจไป

รวมจัดแสดงในนิทรรศการงาน

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต

ขาว ภายใตโครงการตำบลม่ัง

คง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ในจังหวัด

ชายแดนภาคใต ประจำป 

2563 ณ ศูนยวิจัยขาวปตตานี 

จังหวัดปตตานี 

ศูนยเครื่องมือ

กลาง มรภ.สข. 

ไมไดรับ

จัดสรร

งบประมาณ 

 

F1A2 

F1A3 

2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา 

จัดทำปายแสดง

ขอมูลพรรณไมท่ี

สำคัญใน

  - - - 

 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

1 .  ได จ ัดทำแผนป ายแสดง

ขอมูลพันธุ ไมในมหาวิทยาลัย 

ศูนยเครื่องมือ

กลาง มรภ.สข. 

และ 

ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 2 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สงขลา 

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

2. เพ่ือเทิดพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ท่ีทรง

สืบสารพระราช

ปณิธานในงานอนุรักษ

ทรัพยากรของประเทศ

จากพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว 

3. เพ่ือใหเยาวชน 

นักเรียน นักศึกษาและ

ผูสนใจไดรับความรู

เกี่ยวกับพรรณไมท่ี

สำคัญในมหาวิทยาลัย 

เพื ่อใหนักศึกษาและผูที ่สนใจ 

รูจักตนไมมากย่ิงขึ้น  

2. ทำใหนักศึกษาและผูท่ีสนใจ

รูจักพันธุไมในมหาวิทยาลัยมาก

ย่ิงขึ้น เขาถึงขอมูลพันธุไมได

งายขึ้น แคแสกนคิวอารโคท ก็

ไดขอมูลออกมาทันที 

นักศึกษา

หลักสูตร

วิทยาศาสตร

บัณฑิต

สาขาวิชา

ชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

F1A2 

F3A8 

  รวม 2 โครงการ   150,000 -      

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 3 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา 

โครงการจัดต้ัง

เสนทางศึกษา

ธรรมชาติและ

โรงเรือนเก็บรักษา

พรรณไมในพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา (ระยะ

เริ่มตน) 

  150,000 - มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

2.เพ่ือรวบรวมพรรณไมหา

ยาก ใกลสูญพันธุ พืช

คุกคาม และพืชเฉพาะถ่ิน

ภาคใตตอนลางมาเก็บ

รักษาและเพาะขยายพันธุ 

3.เปนสถานศึกษาพรรณไม

ในสภาพธรรมชาติ ตลอดจน

เปนสถานท่ีสำหรับการ

สันทนาการ พักผอน

หยอนใจ และใหความรู

ทางดานพฤกษศาสตร 

4. ปลกูฝงและกลอมเกลา

จิตใจรวมท้ังใหความรูแก

เยาวชน ใหตระหนักถึง

คุณคาของ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

1. ไดมีการวางแผนศึกษา

เสนทางธรรมชาติในพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัยในเบื้องตน 

2. ไดดำเนินการพัฒนาสวนปา

อนุรักษพันธุกรรมพืชหายาก

และใกลสูญพันธุในเบื้องตน 

ศูนยเครื่องมือ

กลาง มรภ.สข. 

ไมไดรับ

จัดสรร

งบประมาณ 

  รวม 1 โครงการ   150,000 -      



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 4 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา 

โครงการวิจัยการใช

ประโยชนจากความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพของพืชพ้ืนถิ่น

ท่ีมีศักยภาพเพ่ือ

พัฒนาเปนผลิตภัณฑ

และสงเสริมการ

ประกอบอาชีพของ

เกษตรกรบนพ้ืน

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ในพ้ืนท่ีภาคใตอยาง

ย่ังยืน 

  1,091,800 - ไดรับสนับสนุน

งบประมาณ

จาก ววน. 

ปงบประมาณ 

2563 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

2. เพ่ือศึกษาการมี

สวนรวมอนุรักษพืช

ทองถิ่นภาคใตท่ีมีอัต

ลักษณของทองถิ่น

ตาง ๆ 

3.เพ่ือศึกษาความ

เปนไปไดในการ

พัฒนาผลิตภัณฑจาก

พืชทองถิ่นภาคใตและ

สงเสริมใหเกิดการ

ประกอบอาชีพของ

เกษตรกร 

- อ.วาสนา มูสา 

(ผูอำนวยการ

แผนงาน) 

 

รอ

งบประมาณ

จาก ววน. 

ปงบประมา

ณ 2563 

  รวม 1 โครงการ   1,091,800 -      

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 5 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรพัยากร   

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา 

โครงการปรับปรงุ

อาคารจัดแสดง

นิทรรศการการใช

ประโยชนพืชและ

สวนสมุนไพร

ทองถิ่น

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา 

  150,000 - ขอสนับสนุน

งบประมาณจาก

มรภ.สข. 

 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ  

2. รวบรวมพรรณไม

สมุนไพรทองถิ่นเพ่ือจัด

ปลูกใหเปนหมวดหมู 

3. ทำหนาท่ีเปนศูนยรวม

ตัวอยางพรรณไมแหง 

ขอมูล เอกสาร สิ่งพิมพ

เผยแพร และแลกเปลี่ยน

ความรูทางวิชาการ

พฤกษศาสตรกับองคการ

อ่ืนท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. ขยายพันธุและอนุรักษ

พรรณไมทองถิ่นภาคใต 

5. ศึกษา คนควา 

ฝกอบรม และวิจัย

ทางดานพฤกษศาสตร

และผลิตภัณฑท่ีผลิตขึ้น

ไดดำเนินการกิจกรรมปรับปรุง

อาคารในสวนท่ีไมใช

งบประมาณ ดวยการผนวก

กิจกรรมทางพฤกษศาสตรเขา

กับการเรียนการสอน การทำ

กิจกรรมอาสา การทำวิจัย 

และโครงการท่ีเกี่ยวของ 

ดำเนินการจัดกลุมและ

รวบรวมผลิตภัณฑ ตัวอยาง

พรรณไมแหง พรรณไมดองให

เปนสัดสวนเพ่ือจัดแสดง

ภายในอาคารนิทรรศการ 

รวมถึงเปดใหใชเปนแหลง

ศึกษาคนควาแกนักศึกษา 

นอกจากนี้ยังมีการปลูกเลี้ยง

กลวยไมภายในอาคารโรงเรือน

สำหรับใหผูท่ีสนใจสามารถเขา

เย่ียมชมได 

 

ศูนยเครื่องมือ

กลาง มรภ.สข. 

ไมไดรับ

จัดสรร

งบประมาณ 

 

F1A3 

F3A7 

F3A8 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 6 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

จากพืช รวมท้ังสงเสริม

และใหความรวมมือใน

กิจการดังกลาวของสวน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และ

เอกชน 

6. ประกอบกิจการ

พฤกษศาสตร รวมท้ัง

กิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวกับหรือ

ตอเนื่องหรือใกลเคียงกับ

กิจการพฤกษศาสตร 

  รวม 1 โครงการ   150,000 -      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 7 

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

ราชภัฏสงขลา 

โครงการศึกษา

ธรรมชาติเพ่ือการ

เรียนรูและความ

เขาใจในการ

อนุรักษตาม

รายวิชาท่ี

เกี่ยวของกับ

โครงการ อพ.สธ. 

  - - ใชงบประมาณ

จากรายวิชา 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

2. เพ่ือใหความรูแก

นักศึกษาและผูท่ีสนใจ 

3. ปลกูฝงและกลอมเกลา

จิตใจใหตระหนักถึงคุณคา

ของทรัพยากรธรรมชาติ 

ไดจัดกิจกรรมการเรียนรู

ประโยชนเพ่ือการอนุรักษพืช

ทองถิ่นและพืชในบริเวณ

มหาวิทยาลัย ในรายวิชาท่ี

เกี่ยวของ ไดแก วิชา

พฤกษศาสตร วิชากายวิภาค

และสรีรวิทยาของพืช วิชาการ

จัดระบบและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

อ.ดร.เบญจวรรณ 

ยันตวิเศษภักดี/

หลักสูตรชีววิทยา 

ดำเนินการ

แลวเสร็จ 

2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา 

โครงการสงเสริม

การเพาะปลูก

กลวยไมกุหลาบ

กระบี่ (Aerides 

krabiensis 

Seidenf.) ของ

เกษตรกรเพ่ือ

ประกอบอาชีพ

และพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวเชิง

อนุรักษของ

วิสาหกิจชุมชน

อนุรักษกลวยไม

  124,800 124,800 ขอสนับสนุน

งบประมาณ

จาก วช.62 

(ตอเนื่อง) 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

2.เพ่ืออนุรักษพันธุกลวยไม

ทองถ่ินของประเทศไทย 

3.เพ่ือหาแนวทางในการ

สงเสริอาชีพใหแก

เกษตรกร 

- ไดขอมูลเชิงวิชาการท่ีจะ

นำไปสูรูปแบบการวิจยัและ

การอนุรักษพืชทองถิ่นภาคใต

ตามกรอบแนวคิดการวิจัย

ภายใตกิจกรรม อพ.สธ.ท่ี

สนองพระราชดำริฯ  

- ไดพัฒนาบุคลากรและ

ศักยภาพของนักวิจัย ชุมชน 

และองคกรท่ีเกี่ยวของ ภายใต

กระบวนการถายทอด

เทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการ

ประกอบอาชีพของเกษตรกร

อยางย่ังยืน   

ดร.เบญจวรรณ 

ยันตวิเศษภักดี 

ดำเนินการ

แลวเสร็จ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พ้ืนถ่ิน อำเภออาว

ลึก จังหวัดกระบี่ 

3 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา 

การประชุมและ

นิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย : 

ชาวบานไทยได

ประโยชน 

  260,000 260,000 ขอสนับสนุน

งบประมาณ

จาก มรภ.สข. 

 

1.เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

2. เพ่ือเทิดพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ท่ีทรงสืบสาร

พระราชปณิธานในงาน

อนุรักษทรัพยากรของ

ประเทศจาก

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว 

3. เพ่ือนำเสนอผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคดาน

การอนุรักษตาม อพ.สธ. 

ของหนวยงานท่ีรวมสนอง

พระราชดำริ 

4. เพ่ือประชาชน 

นักวิชาการ ภาคเอกชน 

และผูกำหนดนโยบายได

1. ไดนำเสนอผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคดานการอนุรักษ

เขารวมจัดนิทรรศการ เพ่ือ

เทิดพระเกียรติ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ท่ีทรงสืบสาร

พระราชปณิธานในงานอนุรักษ

ทรัพยากรของประเทศจาก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

2. เพ่ือให เยาวชน นักเรียน 

นักศึกษา และประชาชน ท่ี

สนใจไดเห็นถึงความ

หลากหลายแหงศักยภาพของ

ทรัพยากรไทย การอนุรักษ 

พัฒนา และใชประโยชน

ทรัพยากรอยางย่ังยืน 

 

ศูนยเครื่องมือ

กลาง มรภ.สข. 

ดำเนินการ

แลวเสร็จ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เห็นความหลากหลายแหง

ศักยภาพของทรัพยากร

ไทย ศักยภาพมากลนมีให

เห็น 

5. เพ่ือใหเยาวชน นักเรียน 

นักศึกษาและผูสนใจไดเขา

มาเรียนรูธรรมชาติแหง

ชีวิต สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว 

การอนุรักษ พัฒนา และ

ใชประโยชนทรัพยากร

อยางย่ังยืน 

  รวม 3 โครงการ   384,800 384,800      

 


