
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

 

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

สกลนคร 

ความหลากหลาย

ของหอยทากบกใน

พ้ืนท่ีเทือกเขาภูพาน 

อำเภอภูพาน 

จังหวัดสกลนคร 

  80,000 76,500 งบประมาณ

แผนดิน 2563 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

2. เพ่ือศึกษาความ

หลากหลายของหอยทาก

บกในพ้ืนท่ีเทือกเขาภู

พาน อำเภอภูพาน 

จังหวัดสกลนคร 

3. เพ่ืออนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอมจากฐานความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

และระบบนิเวศอยาง

ย่ังยืน ของชนิดพันธุและ

พันธุกรรมหอยทากบกใน

ชุมชนทองถิ่นและชุมชน

เมืองเพ่ือสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

1. ไดรายงานผลการศึกษา

ความหลากหลายของ

ไสเดือนความหลากหลาย

ของหอยทากบกในพ้ืนท่ี

เทือกเขาภูพาน อำเภอภู

พาน จังหวัดสกลนคร 

2. ไดปายองคความรูของ

หอยทากบกในพ้ืนท่ี

เทือกเขาภูพาน อำเภอภู

พาน จังหวัดสกลนครในการ

ถายทอดองคความรูแก

โรงเรียนและชุมชนทองถิ่น 

ผศ.ดร.รัตนมณี  

ชนะบุญ 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร 

 

 

F1A2 

F3A8 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หนา 2 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

4. เพ่ือจัดทำปายองค

ความรูของหอยทากบกใน

พ้ืนท่ีเทือกเขาภูพาน 

อำเภอภูพาน จังหวัด

สกลนครในการถายทอด

องคความรูแกโรงเรียน

และชุมชนทองถิ่น 

  รวม 1 โครงการ   80,000 76,500      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หนา 3 

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

สกลนคร 

การใชประโยชนจาก

ใบครามในการนำไป

พัฒนาเปนผลิตภัณฑ

ยับย้ังเชื้อจุลินทรียพ้ืน

ถิ่นบนผิวหนัง 

  80,000  งบประมาณ

แผนดิน 2563 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราช

กุมารี 

2.  เพ่ือศึกษาและ

พัฒนาสารสกัดจากใบ

ครามเปนผลิตภัณฑ

ยับย้ังเชื้อจุลินทรียพ้ืน

ถิ่นบนผิวหนัง 

 

 

จากการศึกษาฤทธิ์ยับย้ังเชื้อ S. 

aureus, S. epidermidis  

และ C. acnes จากสารสกัด

ใบครามฝกงอ โดยสกัดใบ

ครามดวยเอทานอล แลวนำไป

ทดสอบการยับย้ังเชื้อ

แบคทีเรีย (Inhibition zone) 

พบวา สวนสกัดหยาบเอทา

นอลจากใบครามฝกงอท่ีระดับ

ความเขมขน 10 มิลลิกรัมตอ

มิลลิลิตร มีฤทธิ์ยับย้ังเชื้อ S. 

aureus, S. epidermidis  

และ C. acnes โดยมีขนาดวง

ใสในการยับย้ัง และนำสวน

สกัดหยาบเอทานอลจากใบ

ครามฝกงอทดสอบคาความ

เขมขนต่ำสุดท่ีสามารถยับย้ัง

การเจริญเติบโตของเชื้อได 

(minimum inhibitory 

concentration, MIC) และทำ

การทดสอบคาความเขมขน

ต่ำสุดท่ีสามารถฆาเชื้อได 

นางสาว

กนกวรรณ วรดง 

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หนา 4 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

(Minimum bactericidal 

concentration, MBC) พบวา

สามารถยับย้ังเชื้อ  S. aureus, 

S. epidermidis  และ C. 

acnes ได มีคาเทากับ 2.50 

และ 5.00 มิลลิกรัมตอ

มิลลิลิตร ผลการตรวจสอบ

สารพฤษเคมีเบื้องตนของสาร

สกัดหยาบ พบวา ใบครามฝก

งอ และใบครามฝกตรงท่ีสกัด

ดวยเอทานอล พบสารพฤษเคมี

ในสวนสกัดหยาบหลายชนิด 

ไดแก แอลคาลอยด ฟลาโว

นอยด คูมาริน ซาโปนิน แทน

นิน เทอรปนอยด สเตียรอยด 

และคารดิแอคไกลโคไซด จึงได

มีการนำสารสกัดจากใบคราม

มาเปนสวนประกอบในการ

ผลิตภัณฑยับย้ังเชื้อจุลินทรีย

พ้ืนถิ่นบนผิวหนัง 

2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

สกลนคร 

การประยุกตใชระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร 

(Geographic 

  80,000  งบประมาณ

แผนดิน 2563 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

-สามารถสรางแบบจำลองเชงิ

พ้ืนท่ีความหลากชนิดและการ

แพรกระจายของหอยน้ำจืด

อ.ดร.กุลวด ี 

สุวรรณไตรย 

F2A4 

F2A5 

F3A8 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หนา 5 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

Information 

System, GIS) ใน

การศึกษาความหลาก

ชนิดและการ

แพรกระจายของหอย

น้ำจืดบริเวณหนอง

หาร จังหวัดสกลนคร 

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2.  เพ่ือประยุกตใช

ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรใน

การศึกษาความหลาก

ชนิด และการ

แพรกระจายของหอย

น้ำจืดบริเวณหนอง

หาร จังหวัดสกลนคร 

บริเวณหนองหาร จังหวัด

สกลนคร 1 แผนท่ี 

-จัดทำหนังสือฐานขอมูลความ

หลากชนิดและการ

แพรกระจายของหอยน้ำจืด

บริเวณหนองหาร จังหวัด

สกลนคร แลว 3 เลม 

-มีระดับความพึงพอใจมากมี

คาเฉลี่ย เทากับ 4.33 และคิด

เปนรอยละ 86.60 

-มีระดับความรูความเขาใจมาก

ท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 

และคิดเปนรอยละ 84.60 

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

  รวม 2 โครงการ   160,000       

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หนา 6 

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

สกลนคร 

การพัฒนา

ฐานขอมูลภูมิ

ปญญาทองถิ่น

ดานอาหารและ

ตำรับอาหาร

พ้ืนบานเพ่ือ

สุขภาพของชุมชน

รอบหนองหาร 

  80,000  งบประมาณ

แผนดิน 2563 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริใน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือศึกษาชนิดของ

อาหารท่ีเปนภูมิ

ปญญาทองถิ่นดาน

อาหารของชุมชนรอบ

หนองหาร 

3. เพ่ือจัดทำ

ฐานขอมูลภูมิปญญา

ทองถิ่นดานอาหาร

ของชุมชนรอบหนอง

หาร 

4. เพ่ือจัดทำตำรับ

อาหารพ้ืนบานเพ่ือ

สุขภาพของชุมชนรอบ

หนองหาร 

1. อาจารยและเจาหนาท่ีประจำ

สาขาวิชาท่ีเขารวมโครงการ 

จำนวน 7 คน 

2. นักศึกษาสาขาวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตร จำนวน 87 

คน 

3. ประชาชนและนักเรียนท่ีเขา

รวมโครงการ จำนวน 63 คน 

4. ตำรับอาหารพ้ืนบานเพ่ือ

สุขภาพของชุมชนรอบหนองหาร 

จำนวน 100 เลม 

5. E-book ตำรับอาหารพ้ืนบาน

เพ่ือสุขภาพของชุมชนรอบหนอง

หารท่ีเผยแพร จำนวน 1 

ชองทาง 

6. ประชาชนและนักเรียนมีความ

ตระหนักถึงประโยชนและคุณคา

ทางโภชนาการของอาหาร

พ้ืนบาน อยูในระดับดีขึ้นไป รอย

ละ 93.7 

อ.ดร.ศศิวรรณ  

ทัศนเอ่ียม 

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 

 

F1A2 

F2A4 

F2A5 

F3A8  



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หนา 7 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

7. นักศึกษาผูเขารวมกิจกรรม

ผานเกณฑการมีจิตสาธารณะ 

และทักษะวิชาชีพ รอยละ 100 

8. ประชาชน นักเรียนและ

นักศึกษามีความพึงพอใจตอ

ฐานขอมูลท่ีพัฒนาขึ้น รอยละ 

93.7 

9. ประชาชน นักเรียนและ

นักศึกษามีความพึงพอใจตอตำรับ

อาหารพ้ืนบานท่ีพัฒนาขึ้น รอยละ 

93.7 

  รวม 1 โครงการ   80,000       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หนา 8 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรพัยากร   

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

สกลนคร 

งานสวน

พฤกษศาสตร

โรงเรียน 

  50,000 50,000 งบประมาณ

แผนดิน 2563 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือดำเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

องคประกอบท่ี 3 

การศึกษาขอมูลดานต

างๆ 

1. การสำรวจเพ่ือรวบรวมขอมูล

พันธุไมท่ีพบในโรงเรียน เขต

บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ซ่ึงเปนพันธุไมท่ีพบได

ท่ัวไปในทองถิ่นภาคอีสาน ซ่ึง

นักศึกษาสำรวจและนำมาฝกการ

ใชรูปวิธานสำหรับจำแนกพรรณ

ไมเบื้องตนจำนวน 22ชนิด 

2. ผลการเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ

การศึกษาขอมูลพรรณไม ของ

นักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปท่ี 1 

คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราภัฏ

สกลนคร จำนวน 100 คน ในการ

สอบถามความคิดเห็นของ

นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริฯ  โดยใช

แบบประเมิน พบวา มีความพึง

พอใจมากท่ีสุดรอยละ 87.55 

อ.ดร.วาทินี  

แกสมาน 

คณะครุศาสตร 

 

  รวม 1 โครงการ   50,000 50,000      
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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

สกลนคร 

พัฒนาผลิตภัณฑ

รองเทาครามเพ่ือ

สุขภาพ 

  150,000 150,000 งบประมาณ

แผนดิน 2563 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมรองเทา

ครามเพ่ือสุขภาพ 

3. เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม

ใหกับผลิตภัณฑคราม 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ

สมุนไพรสุขภาพ แชมือ - แชเทา  

โดยวิทยากรหมอพ้ืนบาน นางสาว

คำปุน กุดวงคแกว อายุ 55 ป เกิด

วันท่ี 1 ธันวาคม 2508 ท่ีอยู 

บานเลขท่ี 286 หมู 8 ต.กุดบาก อ.

กุดบาก จ.สกลนคร  

2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ผลิตภัณฑรองเทาคราม 

นางสาวพรศิวา  บุตรเพชร 

วิทยากร บัตรประชาชนเลขท่ี 1-

4799-00118-08-6 เกิดวันท่ี 30 

พฤศจิกายน 2532 อายุ 31 ป ท่ีอยู 

649/69 ซ.สกลเมืองทอง 1 ถ.สันติ

ธรรม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

สกลนคร จ.สกลนคร  

นายสิทธิพงษ  รุงโชติ วิทยากร 

บัตรประชาชนเลขท่ี 1-4705-

00006-07-0 เกิดวันท่ี 18 เมษายน 

2563 เกิดวันท่ี 18 เมษายน 2527 

อายุ 36 ป ท่ีอยู 637 หมู 1 ต.พัง

โคน อ.พังโคน จ.สกลนคร  

ผศ.นันทกาญจน  

 เกดิมาลัย 

คณะวิทยาการ

จัดการ 
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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 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

สกลนคร 

การดำเนินงาน 

อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร   

  410,000 410,000 งบประมาณ

แผนดิน 2563 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือจัดประชุม

คณะกรรมการ

ดำเนินงาน ประชุม

คณะทำงานขับเคลื่อน 

อพ.สธ.  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร  และ

การจัดทำแผนปฏิบัติ

งานประจำป   

3. เพ่ือจัดทำรายงาน

ผลการดำเนินงาน

ประจำปของโครงการ 

อพ.สธ.- มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร 

4. เพ่ือประสานงาน

กับหนวยงานตาง ๆ 

ทำใหเกิดเครือขายการ

1. เดินทางไปราชการ เพ่ือ

ประสานงานและเตรียมในการ

อบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำ

ฐานทรัพยากรทองถ่ิน ณ เทศบาล

ตำบลนาหัวบอ อำเภอพรรณนา

นิคม จงัหวัดสกลนคร ในวันท่ี 28 

มกราคม พ.ศ. 2563   

2. เดินทางไปราชการ เพ่ือเดินทาง

ไปเขารวมการประชุมติดตาม

ความกาวหนาดำเนินงานขับเคลื่อน

ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. 

และศูนยประสานงาน อพ.สธ. ณ 

หองประชุมศาลามหามงคล 

โครงการสวนพระองค สวน

จิตรลดา พระราชวังดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ในวันท่ี 9-10 

มีนาคม พ.ศ. 2563  

3. ประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาโครงการและงบประมาณ 

เพ่ือรวมพิจารณาโครงการอพ.สธ. 

งบประมาณประจำป 2563 วัน

อังคารท่ี 24 มีนาคม 2563  เวลา 

13.30 น. เปนตนไป ณ หอง

อ.จิราภรณ  สุมัง

คะ 

โครงการอพ.สธ.-

มรภ.สกลนคร 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หนา 11 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ประสานงานท่ีดีในการ

อนุรักษ 

 

ประชุมศรีคราม ชั้น 1 อาคาร 9 

ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร 

4. ประชุมคณะทำงานพิจารณา

แผนปฏิบัติงานประจำป และแผน

แมบทระยะท่ี 5 ปท่ีเจ็ด วันพุธท่ี 

26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

เปนตนไป ณ หองประชุมศรีคราม 

ชั้น 1 อาคาร 9 ศูนยวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

5. เดินทางไปราชการ เพ่ือเขารวม

การฝกอบรมปฏิบัติการงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น หลักสูตร 

วิทยากรผูชวย รุนท่ี 1/2563 

ระหวางวันท่ี 8-11 กันยายน 2563 

ณ หองสุพรรณิการ ชั้น 3 อาคาร

ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี  

6. เดินทางไปราชการ เพ่ือเดิน

ทางเขารวมการฝกอบรมปฏิบัติการ

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
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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 

(สำหรับวิทยากรผูชวย) ระหวาง

วันท่ี 15-18 กันยายน 2563 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด 

7. วันท่ี 18 ก.ย. 63 จังหวัด

สกลนคร รวมกับ อพ.สธ. ม.ราช

ภัฏสกลนคร จัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางองค

ความรูใหองคกรปกรองสวน

ทองถิ่น, สถานศึกษา และสวน

ราชการในจังหวัดสกลนคร เขารวม

สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) ประจำปงบประมาณ 

2563 โดย นายมนตสิทธิ์ ไพศาล

ธนวัฒน ผูวาราชการจังหวัด

สกลนคร เปนประธาน กลาว

รายงานโดย  

นางสาวพรพิรมย ศิริชนม ผอ.กลุม

งานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการ

พัฒนาจังหวัด และ ดร.ปยรัษฎ 
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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 

ปริญญาพงษ เจริญทรัพทย 

เลขานุการคณะกรรมการโครงการ 

อพ.สธ. เปนวิทยากร โดยมี  

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ธรรมวิ

นทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร พรอมคณะผูบริหาร

จากคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี รวมเปนเกียรติในพิธี

เปด ณ หอประชุมจามจุรี 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

8. ประชุมคณะทำงานพิจารณา

แผนปฏิบัติงานประจำป

งบประมาณ 2564 วันพุธท่ี 23 

กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. 

เปนตนไป ณ หองประชุมศรีคราม 

ชั้น 1 อาคาร 9 ศูนยวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

9. ประชุมผูรับผิดชอบโครงการ 

อพ.สธ.-มรภ.สกลนคร ประจำป 

งบประมาณ 2564 ประชุมเพ่ือ

ปรับแกโครงการตามขอเสนอแนะ

ของคณะทำงานพิจารณา

แผนปฏิบัติงานประจำป 
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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 

วันศุกรท่ี 25 กันยายน 2563 เวลา 

10.00-12.00 น. ณ หองประชุมศรี

คราม ชั้น 1 อาคาร 9 ศูนย

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

10. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน

และสนับสนนุการดำเนินงาน 

โครงการ อพ.สธ.-มรภ.สกลนคร 

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ท่ี 723/2563 เร่ือง 

แตงต้ังคณะทำงานขับเคลื่อนและ

สนับสนุนการดำเนนิงาน โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สั่ง 

ณ วันท่ี 3 สิงหาคม 2563 ประชุม

ปรึกษาหารือโครงสรางการ

บริหารงานศนูยประสานงาน 

โครงการ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร วันจันทรท่ี 28 

กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. 
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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 

เปนตนไป ณ หองประชุมศรีคราม 

ชั้น 1 อาคาร 9 ศูนยวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

3 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

สกลนคร 

ประชุมวิชาการ

และจัดนิทรรศการ  

ทรัพยากรไทย 

“ชาวบานไทยได

ประโยชน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  300,000  งบประมาณ

แผนดิน 2563 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือเผยแพรผลงาน

การปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครในโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ ใน

กิจกรรมท่ีได

ดำเนินการแกผูท่ี

สนใจ 

3. เพ่ือเสนอนำผลงาน

และการศึกษาวิจัย

ของโครงการฯ ใหแก

เยาวชน คณาจารย 

-จัดนิทรรศการในการประชุม

วิชาการและจัดนทิรรศการ 

ทรัพยากรไทย : ชาวบานไทยได

ประโยชน ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย

หนองระเวียง ตำบลระเวียง อำเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหวาง

วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 – 5 

ธันวาคม 2562 โดยมีขนาดพ้ืนท่ีใน

การจัดนิทรรศการคือ 4X12 เมตร 

สิ่งท่ีนำไปนำเสนอมี คราม ขาว 

และวิถีคนสกลนคร เปนการนำผล

การดำเนินงานโครงการอพ.สธ.-

มรภ.สกลนคร ไปรวมจัดแสดง 

อาทิ เชน ชุมชนครามแหลงเรียนรู

สูนวัตกรรม 4.0 ขอมูลสิ่งบงชี้ทาง

ภูมิศาสตร (GI) ครามสกลนคร การ

ใชประโยชนจากใบครามท่ีเหลือ

จากการทำเนื้อคราม การทอผา

ดวยเสนใยคราม ขาวมิติแหงจิต

อ.จิราภรณ   

มังคะ 

โครงการอพ.สธ.-

มรภ.สกลนคร 
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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 

 

 

 

นักวิชาการและ

ประชาชนท่ัวไปท่ี

สนใจไดแลกเปลี่ยน

ความรูซ่ึงกันและกัน 

วิญญาณสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น 

ผลิตภัณฑจากคราม ไดแก หมอน

ครามสมุนไพร ผลิตภัณฑรักษาสิว

จากใบคราม ผลิตภัณฑคราม

สุขภาพ และผลิตภัณฑจากขาวฮาง 

ไดแก โดนัทขาวฮาง ขนมไดฟุกุขาว

ฮาง น้ำสลัดขาวฮาง เปนตน มีการ

จัดแสดงปายนิทรรศการใหความรู 

สาธิต และจัดทำเอกสารเผยแพรให

ผูเขาเย่ียมชมนิทรรศการ โดยมี

ผูบริหาร อาจารย และบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยรวมงานในครั้งนี ้

4 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

สกลนคร 

ดูแล  และพัฒนา

เว็บไซต

ประชาสัมพันธ

หนวยงาน  

(อพ.สธ.-มรภ.

สกลนคร) 

  - - ไมใช

งบประมาณ 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือดูแลและพัฒนา

เว็บไซตประชาสัมพันธ

หนวยงาน  (อพ.สธ.-

มรภ.สกลนคร) 

 

-ประชาสัมพันธหนวยงาน อพ.สธ. 

– มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

นางผไทมาส ดาน

ลาพล 

โครงการอพ.สธ.-

มรภ.สกลนคร 
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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 

5 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

สกลนคร 

การฝกอบรม

ปฏิบัติการสำรวจ

และจัดทำฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น 

9 ใบงาน รุนท่ี 

1/2563” 

  235,200 235,200 งบประมาณเงิน

รับฝากอ่ืน 

2563 

(คาลงทะเบียน) 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริใน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำร ิสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือใหบุคลากร

ขององคกรปกครอง

ทองถิ่น และ

หนวยงานท่ีรวมสนอง

พระราชดำริฯ  มี

ความรู ความเขาใจ

แนวทางการ

ดำเนินงานตาม

นโยบาย ทิศทาง 

เปาหมาย การบริหาร

และการจัดการองค

ความรู ในงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น 

ตามแนวทางของ

-ไดดำเนินการจัดอบรมฯ ระหวาง

วันท่ี 4-7 กุมภาพันธ 2563 ณ หอง

ประชุมสรอยสุวรรณา ชั้น 3 

อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร มีผูเขารวมอบรมฯ 

ประกอบดวย บุคลากรจากองคการ

ปกครองสวนทองถิ่นจากจงัหวัด

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เลย

หนองบัวลำภู บึงกาฬ บุคลากรจาก

โรงเรียน บุคลากรจากศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย และหนวยงานท่ีรวม

สนองพระราชดำริ โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 

147 คน ซ่ึงในการจัดอบรมฯ ใน

ครั้งนี้ ไดรับเกียรติจากทาน

วิทยากร ดังนี้ วิทยากรจาก

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 

คือ นางสาวปทมาวรรณ  ราศรี 

เจาหนาท่ีงานในพระองค ระดับ 6 

วิทยากรท่ีปรึกษาศูนยประสานงาน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 

อ.จิราภรณ  สุมัง

คะ 

โครงการอพ.สธ.-

มรภ.สกลนคร 
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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 

โครงการ อนุรักษ

พันธุกรรมพืชฯ 

คือ นายอำนาจ  ชนชนะชัย  

นายจเรนทร  ทิพยทอง และนาง

จารุวรรณ  ทิพยทอง ท่ีปรึกษา

ศูนยประสานงานโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชฯ และวิทยากรผูชวย

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 

คือ นางอมรรัตน  วังสะพันธ 

นางสาวนภาลัย  มโนขันธุ 

1. ความรูความเขาใจ 

     มีระดับความรูความเขาใจมาก

ท่ีสุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 และคิด

เปนรอยละ 96.21 

2. ความพึงพอใจ 

     มีระดับความพึงพอใจมาก มี

คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.76 และคิด

เปนรอยละ 95.17 

3. การนำความรูไปใชประโยชน 

     มีระดับมีระดับความรูความ

เขาใจมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.79 และคิดเปนรอยละ 95.86 

6 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

สกลนคร 

การฝกอบรม

ปฏิบัติการสำรวจ

และจัดทำฐาน

  217,600 217,600 งบประมาณเงิน

รับฝากอ่ืน 

2563 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริใน

โครงการอนุรักษ

-ดำเนินการจัดอบรมฯ ระหวาง

วันท่ี 3 – 6 มีนาคม 2563 ณ หอง

ประชุมสรอยสุวรรณา ชั้น 3 

อ.จิราภรณ   

สุมังคะ 
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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 

ทรัพยากรทองถิ่น 

หลักสูตร 6 งาน 

รุนท่ี 2/2563” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(คาลงทะเบียน) พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

(อพ.สธ.) 

2.เพ่ือใหบุคลากรของ

องคกรปกครอง

ทองถิ่น และ

หนวยงานท่ีรวมสนอง

พระราชดำริฯ  มี

ความรู ความเขาใจ

แนวทางการ

ดำเนินงานตาม

นโยบาย ทิศทาง 

เปาหมาย การบริหาร

และการจัดการองค

ความรู ในงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น 

ตามแนวทางของ

โครงการ อนุรักษ

พันธุกรรมพืชฯ  

อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร มีผูเขารวมโครงการ

ประกอบดวย บุคลากรจากองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จากจังหวัด

สกลนคร นครพนม เลย อุดรธานี 

บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู 

มุกดาหาร และหนวยงานท่ีรวม

สนองพระราชดำริ โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 

136 คน ซ่ึงในการจัดอบรมฯ ใน

ครั้งนี้ ไดรับเกียรติจากทาน

วิทยากรดังนี้ วิทยากรจากโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ คือ 

นางสาวปทมาวรรณ  ราศรี 

เจาหนาท่ีงานในพระองค ระดับ 6 

วิทยากรท่ีปรึกษาศูนยประสานงาน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 

คือ  

นายอำนาจ  ชนชนะชัย นายจเร

นทร  ทิพยทอง และนางจารุวรรณ  

ทิพยทอง ท่ีปรึกษาศูนย

ประสานงานโครงการอนุรักษ

โครงการอพ.สธ.-

มรภ.สกลนคร 
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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 

พันธุกรรมพืชฯ และวิทยากรผูชวย

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 

คือ สิบเอกปรีชา  ทาโพธ์ิ หัวหนา

ฝายธุรการ เทศบาลตำบลศรีพนา 

จังหวัดบึงกาฬ นางสาวเพ็ญพิรุณ

คำภูษา หัวหนาสำนักปลัด 

เทศบาลตำบลศรพีนา จังหวัดบึง

กาฬ 

1. ความรูความเขาใจ 

     มีระดับความรูความเขาใจมาก

ท่ีสุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71 และคิด

เปนรอยละ 94.22 

2. ความพึงพอใจ 

     มีระดับความพึงพอใจมาก มี

คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.59 และคิด

เปนรอยละ 91.76 

3. การนำความรูไปใชประโยชน 

     มีระดับมีระดับความรูความ

เขาใจมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.41 และคิดเปนรอยละ 88.24 

7 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

สกลนคร 

พัฒนาชุมชนคราม

เปนแหลงเรียนรู

    งบประมาณ

แผนดิน 2563 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

โครงการพัฒนาชมุชนครามเปน

แหลงเรียนรูดวยการตูนอนิเมชั่น 

(กรอบการสรางจิตสำนึก) ท่ีจัดขึ้น

ผศ.ปกกสิณ  

ชาทิพฮด 
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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 

ดวยการตูนอนิ

เมชั่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือสรางจิตสำนึก

การอนุรักษพรรณไม 

(ครามและพืชใหสี) แก

นักเรียน นิสิต 

นักศึกษาและบุคคล

ท่ัวไปในชุมชนบานเชิง

ดอยและจังหวัด

สกลนครดวยการตูนอ

นิเมชั่น 

3. เพ่ือจัดทำแผน

แมบทการอนุรักษ

ทรัพยากรชีวภาพ และ

ทรัพยากรวัฒนธรรม

และภูมิปญญาคราม

และพืชใหสีของตำบล

นามอง อำเภอกุดบาก 

จังหวัดสกลนคร 

 

ระหวางวันท่ี 1-2 กันยายน พ.ศ. 

2563 ณ โรงเรียนบานเชิงดอย 

ตำบลนามอง อำเภอกุดบาก 

จังหวัดสกลนคร งบประมาณท่ีใช

จำนวน 120,000 บาท 

เม่ือการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น 

สาขาวิชาจงึดำเนินการประเมินผล

การจัดโครงการ พบวา การ

ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงคของ

การจัดโครงการท่ีต้ังไว 

ท้ังนี้ เนื่องจากผลการประเมินการ

จัดโครงการมีนักศึกษาเขารวมตาม

จำนวนท่ีตั้งเปาหมายไว และผูเขา

อบรมตางไดรับความรูท่ีมี

ประโยชน และนำความรูไปสราง

สื่อเปนผลงานเชิงประจักษใน

รายวิชาท่ีตนศึกษาอยูได  

สาขาวิชาจงึมีเปาหมายจะจัด

โครงการนี้ตอเนื่องในปการศึกษา

ตอไป 

คณะมนุษศาสตร

และสังคมศาสตร 
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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 

8 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

สกลนคร 

การสรางจิตสำนกึ

ในการอนุรักษ

ทรัพยากรในพ้ืนท่ี

ปกปก

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร 

  150,000 150,000 งบประมาณ

แผนดิน 2563 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือสรางจิตสำนึก 

ปลูกฝงเจตคติ ในการ

อนุรักษทรัพยากรใน

พ้ืนท่ีปกปก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

3. เพ่ือใหเยาวชน

ไดรับความรู  ความ

เขาใจ  ในการอนุรักษ

ทรัพยากรในพ้ืนท่ีปก

ปกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร 

กิจกรรมท่ี 1 จัดทำปายความรูใน

พ้ืนท่ีปกปก 

-พบพืช 53 ชนิด จำนวน 414 ตน  

สัตว  ไมพบ  และชีวภาพอ่ืนๆ พบ

เห็ด 1 ชนิด 

-แผนท่ีพิกัดตนไมในพ้ืนท่ีปกปก 

จำนวน 1 แผนท่ี-ปายขอมูลพรรณ

ไมและ QR-COED ติดประจำตนไม 

จำนวน 414 อัน (ตน) 

-ปายความรูจำนวน 16 ปาย และ

ปายพ้ืนท่ีปกปกจำนวน 1 ปาย 

กิจกรรมท่ี 2 จัดอบรมสราง

จิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร

ในพ้ืนท่ีปกปกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

-จัดอบรมสรางจิตสำนึกในการ

อนุรักษทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัด

ขึ้นระหวางวันท่ี 15-16 สิงหาคม 

2563 ณ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และพ้ืนท่ีปกปก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (หลัง

อาคาร 6) โดยมีผูเขารวมอบรม

อ.จิราภรณ   

สุมังคะ 

โครงการอพ.สธ.-

มรภ.สกลนคร 
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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 

จำนวน 124 คน เปนนักศึกษา

สาขาวิชาชีววิทยา ชมรมชีวิตกับ

สิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

  รวม 8 โครงการ          

 


