
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 
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

นครสวรรค 

ปกปกพันธุกรรมพืช   15,000 15,000 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ

นครสวรรค 

(งบประมาณ

แผนดิน) 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. จัดทำทะเบียน

พรรณไม รอยละ 60 

ของจำนวนชนิด 

จัดทำทะเบียนทะเบียนพรรณ

ไม รอยละ 60 ของจำนวนชนิด 

โดยไดมีการบูรณาการกับการ

เรียนการสอนรายวิชา

พฤกษศาสตรของนักศึกษา

สาขาวิชาชีววิทยาและ

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

รศ.ดร.วราภรณ  

ฉุยฉาย ตำแหนง 

หัวหนาศูนยความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ วิถีชีวิต 

และภูมิปญญา

ทองถิ่น โทร. 

089-2184478 e-

mail 

waraporn.c@ns

ru.ac.th 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค 

F1A1 

F2A5 

  รวม 1 โครงการ   15,000 15,000      

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หนา 2 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค 

สำรวจความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

จังหวัดนครสวรรค 

เพ่ือการอนุรักษและ

พัฒนาตามแนว

พระราชดำริฯ 

(สำรวจความ

หลากหลายของสัตว

ขาปลอง) 

  535,000 535,000 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค(งบ

ประมาณ

แผนดิน) 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. จำนวนชนิดของ

สัตวขาปลอง จำนวน 

10 ชนิด 

สำรวจความหลากหลายทาง

ชีวภาพของสัตวขาปลองใน

จังหวัดนครสวรรค จำนวน 3 

อำเภอ ไดแก อำเภอหนองบัว 

อำเภอพยุหะคีรี และอำเภอ

ลาดยาวพรอมท้ังเก็บตัวอยาง

โดยวิธีสตัฟฟ ทราบชื่อ

วิทยาศาสตรแลวจำนวน 27

ชนิด ไดแก กระสุนพระอินทร 

(Zephronia sp.) กิ้งกือ

กระบอกเทาหลังแดง 

(Litostrophussegregatus) 

กิ้งกือกระบอกเหลืองท่ัวไป 

(Thyropygusallevatus) 

กิ้งกือตะเข็บบาน 

(Orthomorpha sp.) กิ้งกือ

ยักษ (Anurostreptus 

sculptus) กิ้งกือหางแหลมเทา

บานเย็น (Thyropygus 

globulus) ตั๊กแตนหนวดสั้น

แถบขาว (Stenocatantops 

รศ.ดร.วราภรณ  

ฉุยฉาย ตำแหนง 

หัวหนาศูนยความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ วิถีชีวิต 

และภูมิปญญา

ทองถิ่น โทร. 

089-2184478 e-

mail 

waraporn.c@ns

ru.ac.th 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หนา 3 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

splendens) ตั๊กแตนกิ่งไมเรียว

สยาม (Ramulussiamensis) 

ตั๊กแตนขาวเล็กสองสี (Oxya 

japonica) ตั๊กแตนตำขาว 

(Hierodula sp.) ตั๊กแตนหัว

ยาวโคนปกแดง 

(Atractomorphacrenulata) 

ตั๊กแตนอกสันสูงขี้นก 

(Trilopidiaannulata) ผีเสื้อ

จรกาหนอนย่ีโถ (Euploea 

core godartii) ผีเสื้อเณรยอด

ไม (Gandacagarina) ผีเสื้อ

เณรธรรมดา 

(Euremahecabe) ผีเสื้อ

หนอนคูนธรรมดา 

(Catopsiliapomona) ผีเสื้อ

หนอนคูนลายกระ 

(Catopsiliapyranthe) ผีเสื้อ

หนอนใบกุมเสนดำ 

(Appiasolferna) ผีเสื้อหนอน

ใบรักธรรมดา (Danaus 

chrysippus) ผีเสื้อหนอน



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หนา 4 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ปาลมอินเดีย 

(Suastusgremius) ผีเสื้อ

หนอนมะนาว 

(Papiliodemoleus) ผีเสื้อ

หางตุมจุดชมพู 

(Pachlioptaaristolochiae) 

ผีเสื้อเหลืองสยามลายขีด 

(Ceporanerissadepha 

Moore) เพลี้ยกระโดดดำ 

(Callitetrix versicolor) แมง

มุมใยทองลายขนาน (Nephila 

pilipes) แมลงคอมทอง 

(Hypomecessquamosus 

(Fabricius)) แมลงปอบาน 

(Pantala sp.)  

  รวม  1 โครงการ   535,000 535,000      

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หนา 5 

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

ราชภัฏ

นครสวรรค 

การผลิตและ

พัฒนาพืชพรรณ

และ 

สวนพฤกษศาสตร 

พ้ืนท่ีศึกษาปา

ธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค  

(ยานมัทรี) 13 ไร 

  80,000 80,000 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค(งบ

ประมาณ

แผนดิน) 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระ

ราช 

ดำริฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือขยายพันธุพืช

สวนพฤกษศาสตรฯ 

จำนวน 20 ชนิด 

ขยายพันธุพืชเฉพาะถิ่นในจังหวัด

นครสวรรค ในสวนพฤกษศาสตรฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

(ยานมัทรี) และในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค  

(อ.เมือง) จำนวน 8 ชนิด ไดแก 

เอ้ืองหมายนา เปราะปา 

กระเชาสีดา กระเทียมชาง สมซา 

วานนาคราชงูเขียวหรือวานหาง 

หนุมาน ผักเลือด หรือผักเลียบ 

เพชรสังฆาต ตะครอ เปนตน 

รศ.ดร.วราภรณ  

ฉุยฉาย ตำแหนง 

หัวหนาศูนย

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ วิถี

ชีวิต และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

โทร. 089-

2184478 e-

mail 

waraporn.c@ns

ru.ac.th 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค 

เนื่องจาก

สถานการ

ณ COVID-

19 ทำให

การ

ดำเนินการ

ลาชาและ

ไมเปนไป

ตาม

เปาหมาย 

2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค 

อนุรักษพันธุพืช

เฉพาะถ่ินหายาก

และสูญพันธุเพ่ือ

สนองพระราชดำริ

อนุรักษพันธุกรรม

  90,000 90,000 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค(งบ

ประมาณ

แผนดิน) 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชเฉพาะถ่ิน 

เชน กลวยจากอำเภอบรรพต

พิสัย พืชในสวนพฤกษศาสตรฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

(ยานมัทรี) และในมหาวิทยาลัย

 อยูใน

ขั้นตอน

การฟอกฆา

เชื้อ

ตัวอยาง 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หนา 6 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พืช สมเด็จ

พระเทพรัตราช

สุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารีฯ 

(อพ.สธ.) 

2. รวบรวมพันธุกรรม

พืชและขยายพันธุดวย

การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 

จำนวน 2 ชนิด 

ราชภัฏนครสวรรค (อ.เมือง) โดย

แบงเปน ใชเมล็ด ไดแก ปาลม 

หมาก จั๋ง จันผา มะมวงหาว

มะนาวโห และใชตาขาง ไดแก 

หมอน จำปา พิกุล บุนนาค เปน

ตน 

เฉพาะ

บุนนาคท่ี

อยูใน

ขั้นตอน

การชักนำ

ใหเกิดยอด

จำนวนมาก 

และ

เนื่องจาก

สถานการ

ณ COVID-

19 ทำให

การ

ดำเนินการ

ลาชา 

3 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค 

อนุบาลกลวยไม

ในเรือนเพาะชำ 

  20,000 19,998 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ

นครสวรรค

(งบประมาณ

แผนดิน) 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. กลวยไมทองถิ่นท่ี

กำลังดำเนินการเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือกลวยไมในหองปฏิบัติการ 

ยังไมเจริญเติบโตพอท่ีจะนำมา

ออกปลูกในเรือนเพาะชำได 

รศ.ดร.วราภรณ  

ฉุยฉาย ตำแหนง 

หัวหนาศูนย

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ วิถี

ชีวิต และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

เนื่องจาก

สถานการ

ณ COVID-

19  

ทำใหการ

ดำเนินการ

ลาชาc 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หนา 7 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เพาะขยายพันธุ 

จำนวน 2 ชนิด 

โทร. 089-

2184478 e-

mail 

waraporn.c@ns

ru.ac.th 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค 

  รวม  3 โครงการ   190,000 189,998      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หนา 8 

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

ราชภัฏ

นครสวรรค 

การศึกษาจุลินทรีย   80,000 80,000 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ

นครสวรรค

(งบประมาณ

แผนดิน) 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราช 

ดำริฯ (อพ.สธ.) 

2. ผลการวิเคราะห

และรวบรวมขอมูล

จุลินทรียท่ีใช

ประโยชนทาง

การเกษตร จำนวน 

10 ชนิด 

ศึกษาและวิเคราะหจุลินทรีย

ท่ีใชประโยชนทาง

การเกษตรโดยเก็บตัวอยาง

ดินในพ้ืนท่ีอำเภอหนองบัว 

จังหวัดนครสวรรค จำนวน 

3 จุด นำไปคัดแยก

เชื้อจุลินทรียไดท้ังหมด 44 

ไอโซเลต แบงเปนแบคทีเรีย 

จำนวน  

33 ไอโซเลต และเชื้อรา 

จำนวน 11  

ไอโซเลต ทดสอบคุณสมบัติ

ในการสรางฮอรโมนออกซิน 

(IAA) ของแบคทีเรีย ได

จำนวน 26 ไอโซเลต 

ทดสอบการละลายฟอสเฟต

บนอาหารแข็ง ของ

แบคทีเรีย ไดจำนวน 6 ไอโซ

เลต เชื้อรา จำนวน 10  

ไอโซเลต ทดสอบการละลาย

ฟอสเฟตบนอาหารเหลวใน

 F1A2 

F2A4 
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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 

แบคทีเรีย ไดจำนวน 6  

ไอโซเลต ทดสอบการสราง 

Exopolysaccharide (EPS) 

ในแบคทีเรียพบวา สามารถ

สราง EPS ไดดี จำนวน 5 

ไอโซเลต และทดสอบ

ความสามารถในการทนแลง

ของแบคทีเรีย พบวามี

จำนวน 6  

ไอโซเลตทนความแลงไดดีท่ี

ความเขมขนของ PEG ท่ี 20 

และ 25 จากนั้นจะลดลง 

และมีจำนวน 1 ไอโซเลต ท่ี

ทนไดทุกความเขมขนของ 

PEG 

2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค 

การพัฒนาผลิตภัณฑ

ชุมชนบนฐาน

ทรัพยากรชีวภาพใน

ทองถิ่นใหไดมาตรฐาน 

  460,000 280,000 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค 

(งบประมาณ

แผนดิน) 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ

ชุมชนบนฐานทรัพยากร

ชีวภาพในทองถิ่นพรอมท้ัง

ออกแบบบรรจุภัณฑจาก

อำเภอหนองบัว จำนวน 4 

ผลิตภัณฑ ไดแก  

1) สบูนิลเปง เปนสบูถานกัม

รศ.ดร.วราภรณ  

ฉุยฉาย ตำแหนง 

หัวหนาศูนยความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ วิถีชีวิต และ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

โทร.  

เนื่องจาก

สถานการณ 

COVID-19 

ทำใหการ

พัฒนา

ผลิตภัณฑ 

ไมบรรลุ
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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 

2. ออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ 

จำนวน 5 ผลิตภัณฑ 

มันตจากไผ (เปงเปนชื่อพ้ืน

ถิ่นของ ไผ ท่ีคนในชุมชน

อำเภอหนองบัวเรียก)  

2) สครับผสมสารสกัดจาก

เปราะปา   

3) เซรั่มบำรุงผิวผสมสาร

สกัดจากเอ้ืองหมายนา 

4) ผงสียอมจากใบมะมวงสี

ทอง หรือมะมวงหัวแมงวัน  

นอกจากนี้ยังถายทำวิดีทัศน

การพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือ

เตรียมไวจัดนิทรรศการ 

อพ.สธ.ทรัพยากรไทย :

ประโยชนแทแกมหาชนณ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2564 

089-2184478 e-

mail 

waraporn.c@nsru.a

c.th สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

ตาม

เปาหมาย 

  รวม 2 โครงการ   540,000 360,000      
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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

นครสวรรค 

การประชุม

รายงานผลการ

ดำเนินงาน

ประจำป 

  10,900 9,385 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค(งบประ

มาณแผนดิน) 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือจัดทำแผนแมบท 

จำนวน 1 แผน  

3.เพ่ือจัดทำแผนการ

ดำเนินงาน จำนวน 1 

แผน  

3. เพ่ือรายงาน

ความกาวหนา จำนวน 4 

ครั้ง 

4. เพ่ือสรุปผลประจำป 1 

ครั้ง 

- วันท่ี 16 ตุลาคม 2562 

ประชุมคณะทำงานเตรียม

ความพรอมในการจัด

นิทรรศการทรัพยากรไทย : 

ชาวบานไทยไดประโยชน 

ระหวางวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน 

– ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย

หนองระเวียง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

จังหวัดนครราชสมีา 

- วันท่ี 3 กรกฎาคม2563 

ประชุมกับ  

ผศ.ดร.ไชยรัตน  ปราณี 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค  

รองอธิการบดี และผูบริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือ

เตรียมทำแผนแมบท อพ.สธ.

ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด  

- วันท่ี 22 กรกฎาคม2563

ประชุมคณะทำงานโครงการ 

รศ.ดร.วราภรณ  

ฉุยฉาย ตำแหนง 

หัวหนาศูนย

ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ วิถีชีวิต 

และภูมิปญญา

ทองถิ่น โทร.  

089-2184478 

e-mail 

waraporn.c@n

sru.ac.th 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค 

เนื่องจาก

สถานการณ 

COVID-19 

ทำใหการ

ประชุมไม

เปนไปตาม

เปาหมาย 
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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 

อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครสวรรค  

เรื่องผลการดำเนินงานและ 

การจัดทำแผนแมบท อพ.สธ. 

ระยะ 5  

ปท่ีเจ็ด พรอมท้ังชี้แจง

แผนปฏิบัติงานฯ และ

งบประมาณ เพ่ือเตรียมสงให 

อพ.สธ.สวนกลางตรวจ  

2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค 

ขับเคลื่อน

เครือขายฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น

และเครือขายสวน

พฤกษศาสตร

โรงเรียน 

  67,500 0 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค(งบประ

มาณแผนดิน) 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือติดตามผลการ

ดำเนินงานของสมาชิก

เครือขายฐานทรัพยากร

ทองถิ่นและสมาชิก

เครือขายสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนใน

จังหวัดนครสวรรค และ

จังหวัดใกลเคียง 

ไมไดดำเนินการ รศ.ดร.วราภรณ  

ฉุยฉาย ตำแหนง 

หัวหนาศูนย

ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ วิถีชีวิต 

และภูมิปญญา

ทองถิ่น โทร.  

089-2184478 

e-mail 

waraporn.c@n

sru.ac.th 

สถาบันวิจัยและ

เนื่องจาก

สถานการณ 

COVID-19 

ทำใหไม

สามารถ

ดำเนินการ

ได 
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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 

พัฒนา 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค 

3 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค 

เตรียมความพรอม

นิทรรศการ 

อพ.สธ. 

  183,966 183,966 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค(งบประ

มาณแผนดิน) 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือจัดนิทรรศการ 

อพ.สธ. ตามพ้ืนท่ีตน

สังกัดกำหนด (จังหวัด

นครราชสีมา) 1 

นิทรรศการตอป 

เขารวมการประชุมวิชาการ

และนิทรรศการครั้งท่ี 10 

“ทรัพยากรไทย : ชาวบาน

ไทยไดประโยชน” 

จัดขึ้น ณ ศูนยหนองระเวียง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน จ.นครราชสีมา 

ระหวางวันท่ี30 พฤศจิกายน - 

2 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 

- การประชุมวิชาการไดเขา

รวมนำเสนอผลงานทาง

วิชาการแบบโปสเตอร เรื่อง

การคัดเลือกใบในสวน

พฤกษศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรคศูนยการศึกษา

ยานมัทรีท่ีเหมาะสมตอการ

ผลิตสบูใบบาง โดยอาจารยศิ

รศ.ดร.วราภรณ  

ฉุยฉาย ตำแหนง 

หัวหนาศูนย

ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ วิถีชีวิต 

และภูมิปญญา

ทองถิ่น โทร.  

089-2184478 

e-mail 

waraporn.c@n

sru.ac.th 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค 
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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 

ริวัฒณา ลาภหลาย  

น.ส.ปรียา รอดเหวา ผศ.วิไล

ลักษณ โคมพันธุ และ รศ.ดร.

วราภรณ ฉุยฉาย อาจารยและ

นักศึกษาสาขาชวีวิทยา คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ซ่ึงไดรับรางวัลชมเชย 

- นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย 

: ชาวบานไทยไดประโยชน” 

ไดนำผลผลิตจาก

ปงบประมาณ 2562  

ซ่ึงเปนการพัฒนาผลิตภัณฑ

จากกลวยมาจัดแสดง อาทิ

เชน การแปรรูปแปงกลวย 

ไดแก คุกกี้ ขาวเกรียบ 

ครองแครง และเสนขนมจนี

อบแหงจากแปงกลวย ครีมกัน

แดดจากกาบปลกีลวย และ

ผลิตภัณฑจากใบตองแหง เชน 

รองเทา กระเปา หมวก พวง

กุญแจ ปนปกผม ท่ีรองแกว 

เปนตนนอกจากนี้ยังมีเลม
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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 

หนังสือเรื่องสมุนไพรและหมอ

ยาพ้ืนบานในจังหวัด

นครสวรรค และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E-Book) เรื่อง

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ของเห็ดและไลเคนใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค และนวัตกรรม

กลวยๆของดีในพ้ืนถิ่นแจกผู

มาเย่ียมชมนิทรรศการ ซ่ึงการ

จัดนิทรรศการในครั้งนี้ไดรับ

ความสนใจจากผูรวมงานเปน

จำนวนมาก 

4 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค 

จัดทำหนังสือ

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

  750,000 740,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค(งบประ

มาณแผนดิน) 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือจัดทำหนังสือ

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพของพรรณไมน้ำ

ในพ้ืนท่ีชุมน้ำจังหวัด

จัดทำหนังสือ จำนวน 3 เลม 

ไดแก นวัตกรรมกลวยๆของดี 

ในพ้ืนถิ่น ความหลากหลาย

ทางชีวภาพของเห็ดและไลเคน

ในจังหวัดนครสวรรค และ

ความหลากหลายของพรรณไม

น้ำในจังหวัดนครสวรรค  

กำลังรวบรวมขอมูลเพ่ือสงเลม

ให อพ.สธ. สวนกลางตรวจ

รศ.ดร.วราภรณ  

ฉุยฉาย ตำแหนง 

หัวหนาศูนย

ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ วิถีชีวิต 

และภูมิปญญา

ทองถิ่น โทร.  

089-2184478 

เนื่องจาก

สถานการณ 

COVID-19 

ทำใหการ

ดำเนินการ

ลาชา 
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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 

นครสวรรค จำนวน 500 

เลม 

3. เพ่ือจัดทำหนังสือ

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพของเห็ดและไล

เคนในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค 

จำนวน 500 เลม 

4. เพ่ือจัดทำหนังสือ

นวัตกรรมกลวยๆของดี

ในพ้ืนถิ่น จำนวน 500 

เลม 

กอนจัดพิมพและขออนุญาตใช

ตราสัญลักษณ 

e-mail 

waraporn.c@n

sru.ac.th 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค 

5 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค 

จัดบริการวิชาการ

นอกสถานท่ี (นัก

อนุกรมวิธานนอย) 

ณ จังหวัด

อุทัยธานี 

  131,700 0 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค(งบประ

มาณแผนดิน) 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือจัดบริการวิชาการ

นอกสถานท่ี (นัก

อนุกรมวิธานนอย) ณ 

จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 

80 คน 

ไมไดดำเนินการ รศ.ดร.วราภรณ  

ฉุยฉาย ตำแหนง 

หัวหนาศูนย

ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ วิถีชีวิต 

และภูมิปญญา

ทองถิ่น โทร.  

089-2184478 

e-mail 

เนื่องจาก

สถานการณ 

COVID-19 

ทำใหไม

สามารถ

ดำเนินการ

ได 
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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. เพ่ือใหกลุมเปาหมาย

เขาใจแนวทางการ

ดำเนินงานสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

waraporn.c@n

sru.ac.th 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค 

6 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค 

อบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

"กฎหมาย พ.ร.บ.

คุมครองพันธุพืช" 

  28,300 0 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค(งบประ

มาณแผนดิน) 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ"กฎหมาย 

พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช" 

ไมไดดำเนินการ รศ.ดร.วราภรณ  

ฉุยฉาย ตำแหนง 

หัวหนาศูนย

ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ วิถีชีวิต 

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน โทร.  

089-2184478 

e-mail 

waraporn.c@n

sru.ac.th 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

มหาวิทยาลัย

เนื่องจาก

สถานการณ 

COVID-19 

ทำใหไม

สามารถ

ดำเนินการ

ได 
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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 

ราชภัฏ

นครสวรรค 

7 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค 

พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ

ประชาสัมพันธ

โครงการ 

  20,000 0 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค(งบประ

มาณแผนดิน) 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือจัดทำแผนพับ

ประชาสัมพันธโครงการ 

อพ.สธ. 

3. เพ่ือจัดทำแผนพับ

ปฏิทินการ 

ออกดอกพรรณไม 

4. เพ่ือจัดทำแผนพับ

สมุนไพร 

5. เพ่ือจัดทำแผนพับ

ความหลากหลายของ

สัตวขาปลอง 

ไมไดดำเนินการ รศ.ดร.วราภรณ  

ฉุยฉาย ตำแหนง 

หัวหนาศูนย

ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ วิถีชีวิต 

และภูมิปญญา

ทองถิ่น โทร.  

089-2184478 

e-mail 

waraporn.c@n

sru.ac.th 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค 

เนื่องจาก

สถานการณ 

COVID-19 

ทำใหไม

สามารถ

ดำเนินการ

ได 

8 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค 

พัฒนาเว็บไซต

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชฯ 

  15,000 15,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค(งบประ

มาณแผนดิน) 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช 

ไดมีการปรับปรุง และเพ่ิมเติม

ขอมูลโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.วราภรณ  

ฉุยฉาย ตำแหนง 

หัวหนาศูนย

เนือ่งจาก

สถานการณ 

COVID-19 
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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 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค 

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือพัฒนาระบบ

สารสนเทศโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

ราชภัฏนครสวรรค ใหเปน

ปจจุบัน 

ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ วิถีชีวิต 

และภูมิปญญา

ทองถิ่น โทร.  

089-2184478 

e-mail 

waraporn.c@n

sru.ac.th 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค 

ทำใหไม

สามารถ

ดำเนินการ

ได 

9 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค 

การตรวจติดตาม

และประเมิน

ทรัพยากรทองถิ่น

ท่ีมีศักยภาพใน

การพัฒนาตอยอด

ภายในพ้ืนท่ี

เครือขาย 

  89,934 31,825 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค(งบประ

มาณแผนดิน) 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือติดตามการ

ดำเนนิงานสมาชกิ

เครือขายโครงการ 

- วันท่ี 28 ก.พ. 63 ลงพ้ืนท่ี

ตรวจติดตามและประเมิน

ทรัพยากรทองถิ่น 

ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาตอ

ยอดภายในพ้ืนท่ีเครือขาย ณ 

องคการบริหารสวนตำบล

หนองบัว จังหวัดนครสวรรค 

โดยองคการบริหาร 

รศ.ดร.วราภรณ  

ฉุยฉาย ตำแหนง 

หัวหนาศูนย

ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพ วิถีชีวิต 

และภูมิปญญา

ทองถิ่น โทร.  

เนื่องจาก

สถานการณ 

COVID-19 

ทำใหการ

ดำเนินการ 

ไมเปนไป

ตาม

เปาหมาย 
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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 

อพ.สธ. – มรนว. 

เครือขายฐานทรัพยากร

ทองถิ่นและเครือขาย

สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนในจังหวัด

นครสวรรค 

สวนตำบลหนองบัวมีความ

ตองการขอมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพของปา

บริเวณอางเก็บน้ำหลวงพอ

ไกร และไดบูรณาการกับการ

เรียนการสอนกับรายวิชา

อนุกรมวิธานและซิสเต็มแม

ติกส รศ.ดร.วราภรณ ฉุยฉาย 

จึงไดนำนักศึกษาสาขา

ชีววิทยาชั้นปท่ี 2 คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ลงสำรวจพ้ืนท่ีดังกลาว และ

จะนำขอมูลท่ีรวบรวมไดจาก

การลงพ้ืนท่ีไปใหองคการ

บริหารสวนตำบลหนองบัวอีก

ครั้ง นอกจากนี้ยังมีนักเรียน

โรงเรียนบานหนองไผเขารวม

เรียนรูวิธีการเก็บขอมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพดวย 

- วันท่ี 10 พ.ค. 63 ลงพ้ืนท่ี

อำเภอหนองบัวโดยรวมมือกับ

อบต. เพ่ือเก็บตัวอยางดินมา

089-2184478 

e-mail 

waraporn.c@n

sru.ac.th 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

นครสวรรค 
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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 

ศึกษาจุลินทรีย  

- วันท่ี 2 ก.ค. 63 ลงพ้ืนท่ี

อำเภอ 

หนองบัวโดยรวมมือกับอบต.

เพ่ือถายทำวิดีทัศนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

  รวม 9 โครงการ   1,297,300 980,176      

 


