
 หน้า 1 

สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2562  (อพ.สธ.-มชย.) 
 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชยัภูม ิ

1 การทดสอบฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระของสารสกัด 
จากเปลือก ผล  และใบ 
ของต้นไชหิน 
(Akschindlium 
godefroyanum) 
Radical scavenging 
activities evaluations 
of barks, fruits and 
leaves extracts of 
Akschindlium 
godefroyanum 

  20,000 - ทุนวิจัยคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยา 
ศาสตร์ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธ ุ
กรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)                                              
2.เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระของสารสกัด 
Hexane, EtOAc และ 
MeOH จากเปลือก, ผล 
และใบของ A. 
godefroyanum 

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
และรายงานความกา้วหนา้ครั้งที่ 1 

อาจารย์ ดร.ณัฐ
พงศ์  ชัยภกัดี/
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชยัภูม ิ

ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ 

  2. โครงการกิจกรรมการท า
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ตาม
หลักโภชนาการที่ดีในชุมชน
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ตามโครงการ ส่งเสริมและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม และ
ด าเนินการโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

  15,000 - งบประประมาณ
แผ่นดิน/ 
คณะศิลปะศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธ ุ
กรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)               
 2. เพื่อบริการวิชาการ 
ถ่ายทอดความรู้ และส่ง 
เสริมการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพให้ชุมชน มี

1.นักศึกษาได้รับประสบการณ์จาก
ภายนอกไม่วา่จะเป็นการเรียนรู้  จึงท า
ให้นักศึกษาม ี
ประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกสถานที่
กับชุมชน 
2.ผู้เข้าร่วมอบรมและผู้อายุได้รับความรู้
เกี่ยวกบัโภชนาอาหารตามวัย การ
ท าอาหารเพื่อสุขภาพอาหารว่าง และ

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
และคณะ
พยาบาล 
หัวหน้าโครงการ 
อาจารย์
กาญจนา สุข

ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ 



 หน้า 2 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 ความรู้ด้านโภชนาการ 
และสามารถน าไปประ 
ยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เพื่อเรียนรู้ร่วมกันกับชุม 
ชนในเรื่องของการประ 
กอบอาหารเพื่อสุขภาพ   
3. เพื่อเสริมให้นักศึกษาใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
เสริมสร้างความสามัคคี
และฝึกฝนทักษะการท า 
งานร่วมกันของนักศึกษา 
4. เพื่อส่งเสริมการบริโภค
อาหารที่ถกูสุขลักษณะ 
และการดูแลสุขภาพ
อนามัยของชุมชน 

เครื่องดื่มสมุนไพร บัว/ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชยัภูม ิ

  รวม...2...โครงการ   35,000       

 
 
 
 
 



 หน้า 3 

 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชยัภูม ิ

1. โครงการจัดท าโรงเรือน
การเพาะเล้ียงพืช อนุรักษ์
และเพาะพันธุ์พืชประจ า
ถิ่นจังหวัดชัยภูมิจากป่าสู่
ห้องเรียนมีชีวิตและงาน
ตรวจรับโรงเรือน ตามงบ 
ประมาณหมวดงบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูม ิ
 

  500,000 - งบประประมาณ
แผ่นดิน 
งบประมาณหมวดงบ
ลงทุนค่าครุภัณฑ์  
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 

1 เพื่อสนองพระราชด าริ
ในโครงการอนุรักษ์พันธ ุ
กรรมพืชอันเน่ืองมา จาก
พระราชด าร ิ
2.เพื่อรวบรวมพันธุพ์ืช
ท้องถิ่น พืชสุมนไพร ผัก
พื้นบ้าน ไม้ยืนต้นใน
จังหวัดชัยภูม ิ
3.เพื่อพัฒนาเป็นห้องเรียน
มีชีวิตโดยจัดท าแปลง
เกษตรสาธิตในการ
เพาะปลูกพันธุ์พืช 

ชุดเพาะเล้ียงพืชอนุรักษแ์ละเพาะพันธุพ์ชื
ประจ าถิ่นจังหวัดชัยภูมิจากป่าสูห่้องเรียน
ธรรมชาติ 
โรงเรือนเพาะช า 1 หลัง 
โรงเรือนเพาะช าปรับอากาศ 1 หลัง  

อาจารย์ดร.
จันทร์จิรา  
ตรีเพชร/ 
คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชยัภูม ิ

ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ 
 

  รวม...1...โครงการ   500,000 0      

 
 
 
 
 
 
 



 หน้า 4 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชยัภูม ิ

1. การอนุรักษพ์ันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระ 
ราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารสีนองพระราช 
ด าริโดยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูม(ิอพ.สธ.- มชย.) 
 

  67,680 - งบประประมาณ
แผ่นดิน 
 

1เพื่อสนองพระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์พันธ ุ
กรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
2 เพื่อด าเนินโครงการฯ 
ตามแนวทางการด าเนิน 
งานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมา 
จากพระราชด าริฯ ใน
ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 
2559 – 30 กันยายน 
2564) 
3 เพื่อจัดประชุมคณะ 
กรรมการด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานแสดงความ 
ก้าวหน้าของการด าเนิน 
งาน 
4 เพื่อจัดท าแผนแม่บท
และแผนปฏบิัติงานรายปี
และจัดท าขอ้มูลสาร 
สนเทศ (web site) 
รวบรวมฐานข้อมูลพันธุ 
กรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูม ิ

1 ร่วมสนองโครงการฯ ตามแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2 นักศึกษา เยาวชนอาจารย ์เจ้าหน้าที่
ประชาชนนักวิชาการได้เห็นความ
หลายหลากแห่งศักยภาพของทรัพยากร
ในพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชยัภูม ิ
(อพ.สธ.-มชย.) มีความรู้ ความตระหนกั 
และทักษะในการจัดการพืชพันธุ์ และ
น ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
และสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
 

คณะกรรม 
การโครงการ 
อพ.สธ.-มชย. 

ได้รับการ
สนับสนุนงบ
ประ มาณ 
 



 หน้า 5 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เพื่อให้สะดวกในการ
จัดเก็บ สืบค้น ปรับปรุง 
เข้าถึงข้อมูลพันธกุรรมพืช
ผ่านช่องทางออนไลน์ได้
และรองรับการเชื่อมต่อ
กับชุดฐานข้อมูลพันธุ 
กรรมพืช ในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
จากแหล่งอื่น ๆ 
5 เพื่อด าเนินการเก็บรวบ 
รวมสื่ออนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อมูลพันธกุรรมพืชจัด
กิจกรรมประกวดสื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่มหาวิทยาลยัราช
ภัฏชัยภูมิส าหรับผู้ที่สนใจ
ทั้งภายในและภายนอก 

  รวม...1...โครงการ   67,680 0      

  รวม ..3.... กิจกรรม 
จ านวน ...4...โครงการ 

  
602,680 0 

     

 
 


