
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 

 

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

นครราชสีมา 

งานปลูกรักษา

พันธุกรรมพืชและ

ศึกษาการ

ขยายพันธุพืช 

  20,000 20,000 งบ บ.กศ. 

- มร.นม. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือเปนการปลูก

รักษาและขยายพันธุ

พืชทองถิ่นท่ีไดจาก

การสำรวจในการ

อนุรักษ และตอยอด 

อยางนอย 10 ชนิด 

- การสำรวจพรรณพืชในพ้ืนท่ีปา

ชุมชน พรอมท้ังเก็บรวบรวม

ตัวอยางพรรณไม ผลหรือเมล็ด เพ่ือ

ใชในปลูกรักษาและขยายพันธุ 

- ศึกษาวิธีการเพาะขยายพันธุและ

ปลูกรักษาพรรณไมทองถิ่น จำนวน 

27 ชนิด โดยนักศึกษาสาขาวิชา

ชีววิทยา ในรายวิชาพืชและสัตว

ทองถิ่น รายวิชาสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน และรายวิชาโครงการวิจยั

ทางชีววิทยา เพ่ือนำสูการปลูกปา

ทดแทนในพ้ืนท่ีปาชุมชนและการ

แจกจายเพ่ือเปนการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชทองถิ่นใหคงอยู 

ผศ.ดร.เทียมหทัย 

ชูพันธ 

 

  รวม 1 โครงการ   20,000 20,000      

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หนา 2 

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

นครราชสีมา 

งานอนุรักษและใช

ประโยชนทรัพยากร 

ท้ัง 3 ฐาน 

  20,000 20,000 งบ บ.กศ. 

- มร.นม. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือเปนการ

อนุรักษและใช

ประโยชนจาก

ทรัพยากรพืชทองถิ่น 

3. เพ่ือนำขอมูลจาก

การศึกษาพืชทองถิ่น

ท่ีมีประโยชนมา

พัฒนาเปนผลิตภัณฑ

ในชีวิตประจำวัน 

4. เพ่ือจัดทำ

ผลิตภัณฑตนแบบ

จากการแปรรูปพืช

ทองถิ่น 

การทำสารสกัดจากวานหาง

จระเข 

ผลิตภัณฑท่ีเลือกพัฒนาขึ้นเปน

ผลิตภัณฑทำความสะอาด

ประเภทแอลกอฮอลเจล เม่ือ

นำมาทำความสะอาดผิวอาจ

ทำใหผิวแหงตึง วานหางจระเข

เปนพืชท่ีใหความชุมชื้น บำรุง

ผิว จึงนำวานหางจระเขมาใช

เปนสวนประกอบใสใน

ผลิตภัณฑ 

การทำเจลแอลกอฮอลผสม

วานหางจระเข 

ทดลองทำเจลแอลกอฮอลผสม

วานหางจระเข โดยทดลอง

เปรียบเทียบ 3 สูตรสูตร 1 มี

สวนผสมของสารสกัดวานหาง

จระเขในอัตราสวนรวม 3% 

สูตร 2 มีสวนผสมของสารสกัด

วานหางจระเขในอัตรา

สวนรวม 5% และ สูตร 3 มี

ศูนยวิทยาศาสตร  



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หนา 3 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สวนผสมของสารสกัดวานหาง

จระเขในอัตราสวนรวม 10% 

จากการเปรียบเทียบเจล

แอลกอฮอลผสมวานหางจระเข

ท้ัง 3 สูตร พบวา สูตร 2 มีเนื้อ

สัมผัสท่ีดีท่ีสุด เม่ือใช

แอลกอฮอลเจลทำความ

สะอาดมือจะแหงไวและไดรับ

ความชุมชื้นจาก สารสกัดวาน

หางจระเขทำใหมือนุมขึ้น 

  รวม 1 โครงการ   20,000 20,000      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หนา 4 

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

นครราชสีมา 

งานรวบรวมและ

จัดทำขอมูล

ทรัพยากร 

  - - - 1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือจัดทำขอมูล

ทรัพยากรใน

พิพิธภัณฑพืช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 

ดำเนินการรวมกับกิจกรรมท่ี 2 

และ 7 

ผศ.ดร.เทียมหทัย 

ชูพันธ 

 

  รวม 1 โครงการ   - -      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หนา 5 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรพัยากร   

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครราชสีมา 

เก็บรวบรวม

ตัวอยางพรรณไม

ทองถิ่นเพ่ือการ

อางอิงและการ

ประยุกตใช 

(พิพิธภัณฑพืช) 

  20,000 20,000 งบ บ.กศ. 

- มร.นม. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือจัดการและดูแล

รักษาตัวอยางพรรณไม

ในพิพิธภัณฑพืช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 

1. มีการเก็บรวบรวมและรักษา

สภาพตัวอยางพรรณไมใน

พิพิธภัณฑพืช มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา 100 ชนิด เพ่ือ

ใชในการอางอิง การบริการ

วิชาการ และการเรียนการสอน 

2. มีขอมูลตัวอยางพรรณไมใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เพ่ือใชในการสืบคนการเผยแพร

ผลงาน การเรียนการสอน และ

การบริการวิชาการ และอางอิงสู

การรวมรักษาวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาพ้ืนบานในการศึกษาตอ

ยอดการใชประโยชนจากพืช

สมุนไพรในทองถิ่นในรายวิชา

โครงการวิจัยทางชีววิทยา พรอม

กันนี้ไดเพ่ิมเติมขอมูลใน มคอ.3 

และ มคอ.5 เพ่ือเปนกรณีศึกษา

การบูรณาการสูการเรียนการ

สอนในรายวิชาพฤกษศาสตร 

อนุกรมวิธาน พืชทองถิ่น และ

ผศ.ดร.เทียมหทัย 

ชูพันธ 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หนา 6 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

3. มีขอมูลพรรณไมในพิพิธภัณฑ

พืชของหนวยงานเพ่ือใชในการ

สืบคน 

  รวม 1 โครงการ   20,000 20,000      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หนา 7 

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

นครราชสีมา 

คายเยาวชน

อนุรักษพันธุกรรม

พืช มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ

นครราชสีมา 

  20,000 20,000 งบ บ.กศ. 

- มร.นม. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึก

ใหนักศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา ทราบถึง

ความสำคัญและ

ประโยชนของ

ทรัพยากรในทองถิ่น 

3. เพ่ือสนับสนุนให

หนวยงานอ่ืนสมัครเขา

รวมสนองพระราชดำริ 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 

1. ระยะเวลาดำเนินการ 

วันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 

2. สถานท่ีจัดกิจกรรม 

โรงเรียนบานหนองเสาเดียว ตำบล

ทาอาง อำเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา 

3. ผูเขารวมโครงการ 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา นักเรียน และครู 

โรงเรียนบานหนองเสาเดียว ตำบล

ทาอาง อำเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมาจำนวน 132 คน 

4. กิจกรรมคาย 

ฐานท่ี 1 เกมมหาสนุก The 4 

senses (สัมผัส) 

ฐานท่ี 2 ฐานรับรส 

ฐานท่ี 3 ประสาทสัมผัสการฟง

เสียง 

ฐานท่ี 4 ฐานกลิ่น 

ผศ.ดร.ขวัญ

ประเสริฐ 

พันธุชัย 

 

2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

งานสวน

พฤกษศาสตร

  20,000 20,000 งบ บ.กศ. 

- มร.นม. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

1. ผูเขารวมกิจกรรม 

นักศึกษาสาขาชวีวิทยา 

ผศ.ดร.ณัฐกานต 

ศาสตรสูงเนิน 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หนา 8 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

นครราชสีมา โรงเรียนและการ

สนับสนุน

หนวยงาน

ภายนอก

มหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือฝกอบรม

สงเสริมความรูดาน

การดำเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน

ใหกับนักเรียนโรงเรียน

บานหนองเสาเดียว 

ตำบลทาอาง อำเภอ

โชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา 

3. เพ่ือใหนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมาไดฝก

ปฏิบัติงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน

เบื้องตน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

และนกัเรียนโรงเรียนบานหนองเสา

เดียว อำเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมาจำนวน 132 คน 

2. ระยะเวลาดำเนินการ 

วันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 

3. สถานท่ีจัดกิจกรรม 

โรงเรียนบานหนองเสาเดียว ตำบล

ทาอาง อำเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา 

4. กิจกรรมชวงเชา 

ฐานท่ี 1 ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร (ผล) 

ฐานท่ี 2 ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร 

ฐานท่ี 3 ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร (ใบ) 

ฐานท่ี 4 ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร (ลำตน) 

5. กิจกรรมชวงบาย 

การสำรวจพรรณไมภายใน

โรงเรียน 
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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 

การเก็บตัวอยางเพ่ือทำการรักษา

พรรณไมโดยวิธีการอัดพรรณไม

แหง 

3 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครราชสีมา 

บริหารจัดการ 

และการ

ประชาสัมพันธ

โครงการฯ การ

เผยแพรและ

ประชาสัมพันธ

หนวยงาน 

  50,000 50,000 งบ บ.กศ. 

- มร.นม. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือบริหารจัดการ

และประสานงาน

โครงการ อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 

 

1. การบริหารจัดการและการ

ประสานงานโครงการ 

1.1 รวมการประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 

ชาวบานไทยไดประโยชน ครั้งท่ี 10 

วันท่ี 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 

2562 ณ ศูนยหนองระเวียง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน จังหวัดนครราชสีมา 

1.2 บริการวิชาการและ

ประสานงานเพ่ือสนับสนุนดานการ

สำรวจฐานทรัพยากรพืชแก

หนวยงานภายนอกในพ้ืนท่ีจังหวัด

นครราชสีมา ไดแก องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล

ตำบล และ องคการบริหารสวน

ตำบล) จำนวน 3 แหง คือ องคการ

บริหารสวนตำบลงิ้ว องคการ

บริหารสวนตำบลจระเขหิน 

ผศ.ดร. เทียมหทัย 

ชูพันธ 
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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 

องคการบริหารสวนตำบลหินดาด 

1.3 รายงานการดำเนินงานตอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รวมท้ังการเสนอ (ราง) โครงสราง

ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 

1.4 ประสานงานกับ อพ.สธ. / 

เครือขาย อพ.สธ. ในการ

ดำเนินการตามกรอบแผนแมบท

ระยะ 5 ปท่ีหก และแผนปฏิบัติ

การประจำปงบประมาณ 2563  

2564  2565 

1.5 จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน

และรายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปงบประมาณ 2563 

1.6 จัดทำแผนปฏิบัติงานและ

รายละเอียดโครงการประจำป

งบประมาณ 2565 

1.7 ประชาสัมพันธโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
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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 

เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

2. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

  รวม 3 โครงการ   90,000 90,000      

 


