
ผลการดําเนินงานโครงการสนองพระราชดําริ อพ .สธ. ของหนวยงาน งบประมาณประจําป 2564 - G6 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (LRU)

กิจกรรม

ที่
ชื่อหนวยงาน ชื่อโครงการ/งาน

การ

ดําเนินงาน

ตามแผน

แมบท

งบประมาณ

 [เสนอขอ]

 (บาท)

งบประมา

ณ [ใช

จริง] 

(บาท)

แหลงที่มาของ

งบประมาณ
เปาหมายตามแผนแมบท/วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน บุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ

F3A8 G6 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(LRU)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสราง

จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร งาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

(องคประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม

เขาปลูกในโรงเรียน)

Yes 58,150 55,000 งบประมาณปกติ

ประจําปของ

หนวยงาน 

(งบประมาณ

แผนดิน)

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 

2. เพื่อจัดกระบวนการเรียนรูงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

(องคประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน) ใหกับ

นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย บุคลากรในชุมชนและทองถิ่น 

3. เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร ใหกับนักเรียน นักศึกษา ครู

 อาจารย บุคลากรในชุมชนและทองถิ่น 

เปาหมายโครงการ 

1. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย บุคลากรในชุมชนและทองถิ่น จํานวน 

150 คน เกิดกระบวนการเรียนรูงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

(องคประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน) และสราง

สํานึกในการอนุรักษทรัพยากร 

2. โรงเรียนชุมชนบานทาสะอาด อําเภอนาดวง จังหวัดเลย เขารวม

โครงการ

ไดดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร งานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน (องคประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน)” ในวันที่ 

10 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนชุมชนบานทาสะอาด ตําบลทาสะอาด อําเภอนาดวง จังหวัดเลย

 ใหแก นักศึกษา นักเรียน และครู จํานวน 157 คน การวัดความสําเร็จของการดําเนินโครงการ

ในครั้งนี้ ไดแก 1) ดานความรูความเขาใจ ใชแบบทดสอบ เพื่อวัดความรูกอนเรียนและหลัง

เรียนของผูเขารวมอบรม พบวา สวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน กอนการอบรมอยูในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 62.33 ภายหลังการเขารับการ

อบรมผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจอยูระดับมาก คิดเปนรอยละ 89.66 2) ดานความพึง

พอใจ พบวา ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 รอยละ 

82.78 และ 3) ดานการนําไปใช พบวา ผูเขารวมอบรมมีการนําความรูไปใชอยูในระดับมาก

ที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 รอยละ 86.13 และมีขอเสนอแนะอื่นๆ ในการดําเนินโครงการคือ 

(1) ควรเพิ่มเวลาในการดําเนินกิจกรรมแตละกิจกรรม (2) ควรดําเนินกิจกรรมในองคประกอบ

อื่นเพิ่มเติม เพราะการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมี 5 องคประกอบในการ

ดําเนินงาน (3) ในการดําเนินโครงการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนควรมีการบูรณาการรวมกับชุมชน

ผศ.อิศรารัตน มาขันพันธ และ

คณะ/คณะครุศาสตร

ปญหาอุปสรรค จากการดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ : สรางจิตสํานึก

ในการอนุรักษทรัพยากรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน องคประกอบที่ 

2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน) ปญหาในการจัดกิจกรรมคือ

 ชวงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม อยูในสถานการณแพรระบาดของโรค

โควิด 19 จึงตองปรับกิจกรรม ใหอยูในมาตรการการปองกันโรคโควิด 19

 โดยการใหผูเขารวมโครงการปฏิบัติตามขอหามอยางเครงครัด และ

แบงกลุมผูเขารวมโครงการเปนหองเรียนเพื่อลดการแออัด

F3A8 G6 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(LRU)

โครงการบริหารจัดการงานโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

Yes 125,000 125,000 งบประมาณปกติ

ประจําปของ

หนวยงาน 

(งบประมาณ

แผนดิน)

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 

2. เพื่อสํารวจทรัพยากรทองถิ่นเพื่อจัดทําฐานทรัพยากรในงานดานการ

สนับสนุนกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 

3. เพื่อสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

เปาหมายโครงการ 

1. กลุมเปาหมาย ประกอบดวย ผูบริหาร บุคลากรในมหาวิทยาลัย ครู

และนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น อยาง

นอย 30 คน 

2. สํารวจทรัพยากรทองถิ่นเพื่อจัดทําฐานทรัพยากรในงานดานการ

สนับสนุนกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 

อยางนอย 1 แหง 

3. สนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา งานฝายโครงการพระราชดําริ ไดดําเนินงานโครงการบริหารจัดการงาน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ภายใตโครงการ “การ

พัฒนาฐานทรัพยากรตามแผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” ประจําปงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

สํารวจทรัพยากรทองถิ่นเพื่อจัดทําฐานทรัพยากรในงานดานการสนับสนุนกิจกรรมที่ 8 

กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร และจัดอบรมออนไลน “ฐานทรัพยากรทองถิ่น”

 (ใบงานที่ 1-9) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินกิจกรรมคือ (1) ประสานงานเครือขาย C

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน - ศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยเขารวมประชุมและอบรมออนไลนรวมทั้งการประชาสัมพันธ

กิจกรรมของเครือขาย C ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (2) งานสวนพฤกษศาสตรใน

โรงเรียน ไดจัดทําปายชื่อสมุนไพรสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ใหแก โรงเรียน ตชด .บานวังชมภู

 อ.เอราวัณ และโรงเรียน ตชด.เฉลิมราษฏรบํารุง อ.ดานซาย จ.เลย และ (3) การอบรมและ

สํารวจฐานทรัพยากรทองถิ่นในพื้นที่ตําบลนาโปง อําเภอเมือง จังหวัดเลย สถาบันวิจัยและ

พัฒนา ไดจัดอบรมอบรมออนไลน “ฐานทรัพยากรทองถิ่น” (ใบงานที่ 1-9) ใหแก นักศึกษา 

ในวันที่ 3 และ 10 กันยายน 2564 และลงพื้นที่สํารวจฐานทรัพยากรทองถิ่น ในเดือนกันยายน

 2564 กับผูนําชุมชน 16 หมูบาน และเทศบาลตําบลนาโปง อ.เมือง จ.เลย เพื่อเก็บขอมูลใบ

งานที่ 5 การเก็บขอมูลการใชประโยชนของพืชในทองถิ่น และใบงานที่ 6 การเก็บขอมูลการ

ใชประโยชนของสัตวในทองถิ่น จากการสัมภาษณผนําชมชนในพื้นที่เทศบาลตําบลนาโปง 16 

ผศ.ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร / 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ สถานการณการแพรระบาด

ของ COVID-19 ทําใหการวางแผนการทํางานเดิมมีการเปลี่ยนแปลง 

กลาวคือ ไมสามารถลงพื้นที่ทํางานตามแผนที่วางไวได แนวทางแกไข

ปญหาคือ โดยใชรูปแบบการอบรมออนไลนเขามาแทนที่และลงพื้นที่ใน

ลักษณะกลุมยอยแทนกลุมใหญ

ผลการดําเนนิงาน อพ.สธ.-มรภ.เลย ปี2564 หนา้ที� 1



ผลการดําเนินงานโครงการสนองพระราชดําริ อพ .สธ. ของหนวยงาน งบประมาณประจําป 2564 - G6 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (LRU)

กิจกรรม

ที่
ชื่อหนวยงาน ชื่อโครงการ/งาน

การ

ดําเนินงาน

ตามแผน

แมบท

งบประมาณ

 [เสนอขอ]

 (บาท)

งบประมา

ณ [ใช

จริง] 

(บาท)

แหลงที่มาของ

งบประมาณ
เปาหมายตามแผนแมบท/วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน บุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ

F3A8 G6 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(LRU)

โครงการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากร

ทองถิ่นบานทาดีหมี ตําบลปากตม อําเภอ

เชียงคาน จังหวัดเลย

Yes 158,421 40,000 งบประมาณปกติ

ประจําปของ

หนวยงาน 

(งบประมาณ

แผนดิน)

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 

2. เพื่อใหประชาชนบานทาดีหมีเขารวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ในการ

สํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่นบานทาดีหมี ตําบลปากตม อําเภอ

เชียงคาน จังหวัดเลย 

3. เพื่อสรางความตระหนักใหประชาชนบานทาดีหมีใหเห็นความสําคัญตอ

การอนุรักษและปกปกษทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อใชประโยชนตอวิถีการ

ดํารงชีวิตอยางยั่งยืน 

4. เพื่อสรางความตระหนักใหนักศึกษาและนักเรียนเห็นความสําคัญตอ

การอนุรักษและปกปกษทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อใชประโยชนตอวิถีการ

ดํารงชีวิตอยางยั่งยืน

ไดดําเนินการจัดกิจกรรม “การสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่นบานทาดีหมี ตําบลปาก

ตม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย” วันที่ 26-27 ธันวาคม 2563 ณ บานทาดีหมี ตําบลปากตม 

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีนักศึกษา อาจารยเยาวชน และประชาชน รวม 35 คน เขารวม

กิจกรรม จากการประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมพบวา มีความพึงพอใจ โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.59 คิดเปนรอยละ 91.80 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากสูงไปต่ําคือ ฐานขอมูลสรรพคุณ การปลูก ขยายพันธ (สวนสมุนไพร) 

คาเฉลี่ย 4.63 รองลงมาคือ การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรทองถิ่น คาเฉลี่ย 4.61 

ฐานขอมูลสรรพคุณ การปลูก ขยายพันธ (สวนพุทรา/องุน) คาเฉลี่ย 4.60 การจัดทํา

ฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น คาเฉลี่ย 4.58 และฐานขอมูลสรรพคุณ การปลูก ขยายพันธ (ชา

ดีหมี/หญาหวาน/กระเจี๊ยบ/ดาวเรือง/อัญชัน) คาเฉลี่ย 4.52

ผศ.ดร.กัลยา ยศคําลือ/ คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

F3A8 G6 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(LRU)

โครงการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมปกปก

พืชสมุนไพรทองถิ่นจังหวัดเลย ของ

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม

ราชกุมารี

Yes 202,154 70,000 งบประมาณปกติ

ประจําปของ

หนวยงาน 

(งบประมาณ

แผนดิน)

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 

2. เพื่อสํารวจความหลากหลายและสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร

ทองถิ่นของสวนสมุนไพรโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหวยเปา 

อําเภอปากชม จังหวัดเลย 

3. เพื่อสํารวจฐานทรัพยากรทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รวม

สนองพระราชดําริ รัศมี 50 กิโลเมตร : กรณีศึกษาองคการบริหารสวน

ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

4. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมปกปกพืชสมุนไพรทองถิ่นจังหวัดเลยของ

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

5. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมปกปกพืชสมุนไพรทองถิ่นจังหวัดเลย

ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดา สยามบรมราชกมารี

กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร ปการศึกษา 2563 จานวน 238 คน 

กําหนดขนาดโดยใชสูตรยามาเน เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การสังเกตและสัมภาษณ 

เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

เทากับ .952 สถิติที่ใชไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการ

ทดสอบทีและการพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา (1) การสนองพระราชดําริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่จังหวัดเลยตั้งแต ป พ.ศ. 2557 ถึง

ปจจุบัน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรไดดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ โดยนํานักศึกษาเรียนรูพันธุพืชในพื้นที่จังหวัดเลยแบบบูรณาการ เกี่ยวกับวิธีการ

ปลูกและการเก็บรักษาพันธุพืชของภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางความตระหนักเรื่องการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช นักศึกษาตองการใหมีฐานทรัพยากรในทองถิ่นของตนเองและสืบทอดภูมิปญญา

ในการเก็บรักษาพันธุพืชตอไป (2) พืชสมุนไพรทองถิ่นในสวนสมุนไพรโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนบานหวยเปา การสํารวจวันที่ 28–29 มกราคม 2564 พบวามี 39 ชนิด มีสรรพคุณ

รักษาโรคได 19 โรค (3) ฐานทรัพยากรทองถิ่นในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลปากตม มีพื้น

ที่ดินสาธารณะ 71 ไร พื้นที่อยูอาศัย 925 ไร พื้นที่ทําการเกษตร 25,424 ไร และพื้นที่กรมปา

ไม 33,112 ไร พื้นที่สวนใหญเปนภูเขา มีแมน้ําไหลผานคือ แมน้ําโขง แมน้ําเหือง และแมน้ํา

เลย มีบอทราย 10 แหง มีลาหวย 8 แหง มีบอน้ําตื้น 244 แหงและน้ําบาดาล 37 แหง มีพันธุ

พืช 54 ชนิด ปลูกพืชในพื้นที่ราบ พื้นที่ริมแมน้ํา และเนินเขา ชุมชนนําพืชมาใชประโยชนใน

ดานอาหาร ยารักษาโรคและพิธีกรรม ชมชนปลกพืชไดตลอดทั้งป จึงมีความมั่นคงทางอาหาร

ผศ.ดร.กัลยา ยศคําลือ/ คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผลการดําเนนิงาน อพ.สธ.-มรภ.เลย ปี2564 หนา้ที� 2



ผลการดําเนินงานโครงการสนองพระราชดําริ อพ .สธ. ของหนวยงาน งบประมาณประจําป 2564 - G6 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (LRU)

กิจกรรม

ที่
ชื่อหนวยงาน ชื่อโครงการ/งาน

การ

ดําเนินงาน

ตามแผน

แมบท

งบประมาณ

 [เสนอขอ]

 (บาท)

งบประมา

ณ [ใช

จริง] 

(บาท)

แหลงที่มาของ

งบประมาณ
เปาหมายตามแผนแมบท/วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน บุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ

F3A8 G6 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(LRU)

โครงการบวชปาเพาะตนกลายุวชนพืช

สมุนไพรในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนบานนานกปด อําเภอปากชม 

จังหวัดเลย

Yes 155,400 40,000 งบประมาณปกติ

ประจําปของ

หนวยงาน 

(งบประมาณ

แผนดิน)

วัตถุประสงคขอโครงการ 

1. เพื่อสนองพระราชดําริในการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

โดยบริการวิชาการโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย 

2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเลย และนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนานกปด 

อําเภอปากชม จังหวัดเลย มีสวนรวมในการอนุรักษปาไมและพืชสมุนไพร

ซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3. เพื่อสงเสริมการอนุรักษและรักษาวัฒนธรรมภูมิปญญาไทยและภูมิ

ปญญาทองถิ่นใหกับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย และนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนานกปด 

อําเภอปากชม จังหวัดเลย 

4. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการอนุรักษปาไมและพืชสมุนไพร

ระหวางสถานศึกษา ชุมชน และหนายงานภาครัฐ ในอําเภอปากชม จังหวัด

เลย 

เปาหมายโครงการ 

1  อาจารยและนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน 70 คน 

มีผูเขารวมโครงการประกอบดวย คณาจารย นักศึกษา ครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนบานนานกปด อําเภอปากชม จังหวัดเลย เขารวมโครงการรวมทั้งสิ้น 100 คน จาก

ดําเนินโครงการทําใหมีผลการดําเนินโครงการประกอบดวย มีฐานขอมูลพืชสมุนไพรโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนบานนานกปด อําเภอปากชม จังหวัดเลย ประกอบดวย รูปเลม

รายงานขอมูลสมุนไพร และฐานขอมูลสมุนไพรออนไลน มีฐานขอมูลตนไมที่ไดรับการบวชปา

ในหมูบานนานกปด อําเภอปากชม จังหวัดเลย ผูเขารวมโครงการไดรวมกันอนุรักษและรักษา

วัฒนธรรมภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิ่นผานกิจกรรมการบวชปาและผาปาพืชสมุนไพร

 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและนักเรียนนักเรียนโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนบานนานกปด อําเภอปากชม จังหวัดเลย รวมกันอนุรักษปาไมและพืช

สมุนไพรอันเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญตอระบบนิเวศ ทั้งนี้ ผูเขารวมโครงการ “บวชปา

เพาะตนกลายุวชนพืชสมุนไพรในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานนานกปด อําเภอปากชม

 จังหวัดเลย” โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.68 คิดเปนรอยละ

 98.86 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการจัดกิจกรรม/โครงการมีประโยชนและตรงตอ

ความตองการสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและการพัฒนาองคกร

ไดมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการประชาสัมพันธ/การติดตอประสานงาน ดาน

ผูเขารวมโครงการไดเปดกวางองคความรู และดานผูเขารวมโครงการรับรูและเขาใจ 

นายมนตรี คําวัน / คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

F3A8 G6 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(LRU)

โครงการสรางจิตสํานึกและอนุรักษ

พันธุกรรมไผเพื่อสงเสริมกิจกรรม

โครงการตามแนวพระราชดําริ

Yes 101,650 40,000 งบประมาณปกติ

ประจําปของ

หนวยงาน 

(งบประมาณ

แผนดิน)

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพื่อสํารวจและรวบรวมพื้นที่ปลูกไผและการใชประโยชนจากไผ รวมทั้ง

นําพันธุไผมาปลูกอนุรักษไว 

3. เพื่อจัดอบรมและจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกและอนุรักษพันธุกรรมไผ

เพื่อสงเสริมกิจกรรมโครงการตามแนวพระราชดําริ 

4. เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณสํานักงาน วัสดุการเกษตร วัสดุงานบานงานครัว

 และวัสดุอื่นๆ ในจัดกิจกรรมและในการบริหารจัดการการปฏิบัติงาน 

เปาหมายโครงการ 

1. สํารวจและรวบรวมพื้นที่ปลูกไผและการใชประโยชนในพื้นที่จังหวัดเลย 

2. กลุมเปาหมาย ประกอบดวย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 

ตลอดจนหนวยงานภาครัฐและเอกชน เขารวมโครงการ อยางนอย 30 คน 

3. ไดพันธุไผสําหรับปลูกในศูนยฝกเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ซําไก

เขี่ย) อยางนอย 10 ชนิด 

4. ไดขอมูลพื้นที่การปลูกไผและการใชประโยชนในจังหวัดเลย สําหรับ

เผยแพรขอมูลในเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนาใหแกผูสนใจทั่วไป

อยูระหวางสรุปผลการดําเนินงาน นางสาวนฤมล โสตะ และ ผศ.

ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร/ คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

F1A2 G6 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

(LRU)

โครงการวิจัยเรื่องความหลากหลายและ

การใชประโยชนจากพืชวงศขิงในเขต

อําเภอเมือง อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย

Yes 223,100 130,000 งบประมาณปกติ

ประจําปของ

หนวยงาน 

(งบประมาณ

แผนดิน)

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 

2. เพื่อสํารวจความหลากหลายของสมุนไพรวงศขิง (Zingiberaceae) ใน

เขตอําเภอเมืองและภูเรือ จังหวัดเลย 

3. เพื่อศึกษาสรรพคุณ ภูมิปญญา และพัฒนานวัตกรรมการใชประโยชน

จากพืชวงศขิงในเขตอําเภอเมืองและภูเรือ จังหวัดเลย

อยูระหวางสรุปผลการดําเนินงาน ดร.กิตติ ตันเมืองปก และคณะ /

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1,023,875 500,000รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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