
 
ผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ปีงบประมาณ 2558 

กิจกรรมที่ 4   กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
 

กิจกรรม หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กิจกรรมที่ 4   
กิจกรรม
อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

กลยุทธก์ารจัดการโซ่คุณค่าบนฐาน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของ
วิสาหกจิชุมชนกลุ่มผลิตผ้าทอ/
เสื้อผ้า จังหวัดเลย 

�  557,175 557,175 แผ่นดิน 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการ
โซ่คุณค่าบนฐานแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มผลิตผ้าทอ/เสื้อผ้า 
จังหวัดเลย 
2) เพื่อพัฒนาแนวทางการ
จัดการโซ่คุณค่าบนฐานแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มผลิตผ้าทอ/เสื้อผ้า 
จังหวัดเลย ในการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 
3) เพื่อสร้างกลยุทธก์ารจัดการ
โซ่คุณค่าบนฐานแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มผลิตผ้าทอ/เสื้อผ้า
กลุ่มผลิตผ้าทอ/เสื้อผ้า จังหวัด
เลย ในการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)  
4) เพื่อทดลองใช้กลยุทธก์าร
จัดการโซ่คุณค่าบนฐานแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มผลิตผ้าทอ/เสื้อผ้า 
จังหวัดเลย ในการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 
 
 

1. ได้ข้อมูลบริบทชุมชน 
การพัฒนาที่ผ่านมา และ
การดําเนินกิจกรรมต่าง  ๆ 
ของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ได้ข้อมูลใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนาการจัดการ
โซ่คุณค่าบนฐานแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ได้แนวทางการ
ดําเนินงาน และวธิีเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
4.ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
การจัดการโซ่คุณค่าบนฐาน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
ผลิตผ้าทอ/เสื้อผ้า จังหวัด
เลย 
5. ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
และปริมาณที่นํามาใช้ใน
การพัฒนากลยุทธ์ต้นแบบ 
6. ได้ข้อมูลการทดลองใช้
กลยุทธก์ารจัดการโซ่คุณค่า
บนฐานแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงจากวิสาหกจิชุมชน
ตัวอยา่ง 
7. ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัผล
ประเมินการใชก้ลยุทธ์การ
จัดการโซ่คุณค่าบนฐาน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ผศ.ดร.วาสนา  
ดิษฐพรม 

 

    



 
 

ผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ปีงบประมาณ 2558 
กิจกรรมที่ 4   กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

 

กิจกรรม หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กิจกรรมที่ 4   
กิจกรรม
อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์
พนัธุกรรมพืช 

 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

องค์ประกอบทางเคมี ความเป็นพษิ 
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้าน
เบาหวานของสารสกัดไผ่ร้อยกอ 
(Pogonatherum crinitum) 

�  506,115 506,115 แผ่นดิน  1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทาง
เคมี  ไ ด้ แก่  สา ร  Alkaloids 
สาร Flavonoids สาร 
Saponin และสาร Tannin 
ของสารสกัดจากใบและยอด
อ่อนของไผ่ร้อยกอ 
2. เพื่อ ศึกษาความเป็นพิษ 
ได้แก่ ความเป็นพิษเฉียบพลัน 
และกึ่งเฉียบพลัน ของสารสกัด
จากใบและยอดอ่อนของไผ่
ร้อยกอ 
3. เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระของสารสกัดจากใบและ
ยอดอ่อนของไผ่ร้อยกอ 
4.เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวาน
ของสารสกัดจากใบและยอด
อ่อนไผ่ร้อยกอต่อระดับน้ําตาล
กลู โคส การทนต่ อน้ํ าตาล
กลูโคส เซรั่มอินซูลิน ไขมันใน
เลือด ค่าเคมีโลหิต ค่าโลหิต
วิทยา และลักษณะเนื้อเยื่อตับ
อ่อนในหนูทดลอง  
 

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
ท า ง เ ค มี  ไ ด้ แ ก่  ส า ร 
Alkaloids สาร Flavonoids 
สาร Saponin และสาร 
Tannin ของสารสกัดจากใบ
และยอดอ่อนของไผ่ร้อยกอ 
2. เพื่อศึกษาความเป็นพิษ 
ไ ด้ แ ก่  ค ว า ม เ ป็ น พิ ษ
เฉียบพลัน และกึ่งเฉียบพลัน 
ของสารสกัดจากใบและยอด
อ่อนของไผ่ร้อยกอ 
3. เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระของสารสกัดจากใบและ
ยอดอ่อนของไผ่ร้อยกอ 
4.เ พื่ อ ศึ ก ษ า ฤ ท ธิ์ ต้ า น
เบาหวานของสารสกัดจากใบ
และยอดอ่อนไผ่ร้อยกอต่อ
ระดับน้ําตาลกลูโคส การทน
ต่อน้ําตาลกลูโคส เซรั่ม
อินซูลิน ไขมันในเลือด ค่า
เคมี โลหิต  ค่า โลหิตวิทยา 
และลักษณะเนื้อเยื่อตับอ่อน
ในหนูทดลอง  
 
 

นางสุภาษร  
สกุลใจตรง 

 

    

 
 
 



ผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ปีงบประมาณ 2558 
กิจกรรมที่ 4   กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

 

กิจกรรม หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กิจกรรมที่ 4   
กิจกรรม
อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือก
แมคคาเดเมียเพื่อกําจัดสยี้อมจาก
น้ําทิ้งในกลุ่มชุมชนฟอกย้อมผ้าฝ้าย 
จังหวัดเลย 

�  596,735 596,735 แผ่นดิน 1. เพื่อศึกษาการผลิตถ่านกัม
มันต์จากเปลือกแมคคาเดเมีย 
โดยกระบวนการกระตุ้นทาง
เคมี 
2. เพื่อศึกษาผลของตัวแปร
ต่างๆ ที่มีอิทธิพลตอ่การผลิต
ถ่านกัมมันต์ ได้แก ่ชนิดของ
สารเคมีที่ใช้ในการกระตุ้น 
อุณหภูมิ เวลา และความ
เข้มข้นของสารเคมีที่ใช้กระตุ้น 
3. วเิคราะห์ถ่านกัมมันต์ที่ผลิต
ได้ แบ่งเป็นการวิเคราะห์ทาง
กายภาพและทางเคม ี
4. เพื่อศึกษาผลการ
เปลี่ยนแปลง พีเอช และ
อุณหภูมิ ที่มีผลต่อการดูดซับ
ของถ่านกัมมันต ์
5. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการ
ดูดซับสีย้อมในน้ําทิ้งจาก
กระบวนการฟอกยอ้มสีผ้าฝ้าย 
เช่น สภาพความเป็นกรดด่าง 
(pH)ของสารละลายที่แตกต่าง
กัน อุณหภูมิ ชนิดและความ
เข้มข้นของสีย้อมที่แตกตา่งกัน 
ปริมาณของตัวดูดซับที่
แตกต่างกัน เป็นต้น 

เก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการ
วิจัยและพัฒนา ข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาจะทํ า ให้
ทราบขั้นตอนที่ เกี่ยวข้อง
กั บ ก า ร ก ร ะ บ ว น ย้ อ ม
ทั้งหมด ได้แก่ ขั้นตอนการ
เตรียมเส้นฝ้าย ขั้นตอนการ
เตรียมสีที่ใช้ย้อม  ขั้นตอน
การเตรียมตัวติดสี ขั้นตอน
การย้อมฝ้าย   และขั้นตอน
หลังการย้อมฝ้าย  

 
 

นางวิมลนันท์  
พงศ์ภัทรกานต ์

 

    

 
 
 
 



 
ผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ปีงบประมาณ 2558 

กิจกรรมที่ 4   กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
 

กิจกรรม หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กิจกรรมที่ 4   
กิจกรรม
อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช 

 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

การประยกุต์ใช้เซลลูโลสจากซัง
ข้าวโพดสําหรับเทคนิคคอลัมน์โคร
มาโทกราฟ ี

�  415,222.5 415,222.5 แผ่นดิน 1.เพื่ อ ศึกษาวิ ธี ก า ร เต รียม
เซลลูโลสจากซังข้าวโพด 
2.เพื่อศึกษาวธิีเปลี่ยนเซลลูโลส
จากซังข้าวโพดเป็นวฏัภาคนิ่ง
สําหรับเตรียมคอลัมน ์
3.เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ
เซลลูโลสจากซังข้าวโพดที่
เตรียมได้สําหรับเทคนิค
คอลัมน์โครมาโทกราฟ ี           
 

 เป็นขั้ นตอนการศึกษา
เอกสารและงานวิจั ยที่
เกี่ยวข้องเพื่อนํามากําหนด
ก ร อ บ แ น ว ท า ง ใ น
ก า ร ศึ กษ า แ ละ เ ต รี ย ม
ออกแบบการทดลอง   
 
 

ดร.ปานฤทัย  
พุทธทองศรี 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ปีงบประมาณ 2558 

กิจกรรมที่ 4   กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
 

กิจกรรม หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กิจกรรมที่ 4   
กิจกรรม
อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช 

 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

อนุรักษ์พันธกุรรมไผ ่ �  20,000 20,000 แผ่นดิน 1. เพื่อจัดทําป้ายชื่อพันธุ์ไผ่ 
และฐานข้อมูลเกีย่วกบัพันธุ์ไผ่
ในศูนย์รวมพันธุ์ไผ่ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย
พัฒนาการเรียนรู้ตามแนว
พระราชดําริ 
2. เพื่อให้ปรับปรุงและปลูก
พันธุ์ไผ่เพิ่มขึ้น 
3. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัสดุ
ต่างๆ ในการดําเนินการและ
บริหารงานโครงการ 
4. เพื่อจัดประชุม อบรม 
สัมมนา โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมไผ ่

1. มีป้ายชื่อพันธุ์ไผ่ ในศูนย์
รวมพันธุ์ไผ่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย 
2. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์
และปลูกพนัธุ์ไผ่ในศูนย์รวม
พันธุ์ไผ่  
3. มีผู้เข้าอบรมและชมศูนย์
รวมพันธุ์ไผ ่

ผศ.ดร.พิชิต       
พระพินิจ 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ปีงบประมาณ 2558 

กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 

กิจกรรม หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กิจกรรมที่ 7  
กิจกรรมสร้าง
จิตสํานกึใน
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

สมรรถนะการสื่อสารของผู้นําชุมชน
ต่อการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการแม่น้ําเลย จังหวัดเลย 

�  692,480 692,480 แผ่นดิน 1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของ
ชุมชนและสภาพการบริหาร
จัดการแม่น้ําเลย จังหวัดเลย 
2. เพื่อค้นหาสมรรถนะการ
สื่อสารของผู้นํ าชุมชนแล้ ว
นําไปวางแผนสร้างกลยุทธ์การ
สื่อสารภายใต้การใช้ความรู้
ผสมผสานกับทักษะการสื่อสาร
ได้อย่างเหมาะสม  
3. เพื่อสร้างกลยุทธ์การสื่อสาร
ที่ผู้นําชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อไป
แก้ปัญหาการบริหารจัดการ
แม่น้ําเลย จังหวัดเลย  
4. เพื่อทดลองและติดตามผล
โครงการและกจิกรรมที่ได้จาก
การใช้กลยุทธ์การสื่อสารใน
ชุมชนตัวอยา่งกลางน้ําเพื่อให้
ได้วิธีการบริหารจัดการแม่น้ํา
เลย จังหวัดเลยและขยายผล
ไปสูก่ลุ่มผู้นําชุมชนต้นน้ําและ
กลุ่มผู้นําชุมชนปลายน้ําเพื่อ
การมวีธิีการบริหารจัดการ
แม่น้ําที่ดี  
 
 

ทดลองและติดตามผล
โครงการและกิจกรรมที่ได้
จากการใช้กลยุทธ์การ
สื่อสารในชุมชนตัวอยา่ง
กลางน้ําเพื่อให้ได้วธิีการ
บริหารจัดการแม่น้ําเลย 
จังหวัดเลยและขยายผล
ไปสูก่ลุ่มผู้นําชุมชนต้นน้ํา
และกลุ่มผู้นําชุมชนปลาย
น้ําเพื่อการมวีิธกีารบริหาร
จัดการแม่น้ําที่ดี  
 
 

รศ.ดร.ปฤฐฎาง 
จันทร์บุญเรือง 

 

    

 
 



ผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ปีงบประมาณ 2558 
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 

กิจกรรม หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กิจกรรมที่ 7  
กิจกรรมสร้าง
จิตสํานึกใน
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

การศึกษารูปแบบการพัฒนาครูสอน
ศิลปศึกษาที่เหมาะสมสําหรับ
โรงเรียนระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน
ในจังหวัดเลย : การใช้อัตลักษณ์
ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

�  750,103 750,103 แผ่นดิน 1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการ
เรียนการสอนศิลปศึกษาใน
โ ร ง เ รี ย น ร ะ ดั บ พื้ น ฐ า น
การศึกษาในจังหวัดเลย 
2. เพื่อศึกษารูปแบบในการ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ศิลปศึกษาที่เหมาะสมสําโรง
เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานจังหวัดเลย 
 
 

ศึกษาการพัฒนาครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้าน เป็น
การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research : PAR) 
โดยมีการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ  และ
เชิงคุณภาพ �� 

มีวิธีดําเนินการวิจยัแบ่งเป็น
ขั้นดังนี ้
ขัน้ที่ 1 ขั้นเตรียมการและ
ขั้นการสร้างเครื่องมือใน
การวิจยั 
ขั้นที่  2 ขั้นการทําความ
เข้าใจและการศึกษาข้อมูล
เกี่ ยวกับโรงเ รียนในเขต
พื้นที่การศึกษาของจังหวัด
เลย 
ขั้นที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับบริบทของโรงเรียน
ในเขตพื้นที่การศึกษา 3 
เขตพื้นที่เกี่ยวกับการสอน
ศิลปศึกษาและการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามาร่วมใน
การพัฒนาการเรียนการ
สอน 
ขั้นที่ 4 การคืนข้อมูลและ
การระดมความคิดเห็นเพื่อ
หารูปแบบการพัฒนาครู
ศิลปศึกษาและการ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนศิลปศึกษา 

นายธีรพงษ ์ 
พิทักษ์ศฤงคาร 

 



กิจกรรม หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ขั้นที่ 5  ขั้นปฏิบัติการ การ
ติดตามและการประเมินผล
การพัฒนา 
ขั้นที่  6 ขั้นการคืนข้อมูล
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อการพัฒนา 
ขั้นที่ 7 ขั้นการนําผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับใช้
กับการพัฒนาการสอนและ
การจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสม 
 

รวม   2  โครงการ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ปีงบประมาณ 2558 

กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 

กิจกรรม หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กิจกรรมที่ 7  
กิจกรรมสร้าง
จิตสํานึกใน
การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

สร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

�  20,000 20,000 แผ่นดิน 1. เพื่อจัดใหม้ีสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ในศูนย์พัฒนาการ
เรียนรู้ตามแนวพระราชดาํริ 
2. มีการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
(อพ.สธ.) และโครงการ
พระราชดําริ 

1. มีห้องนิทรรศการ มีวัสดุ 
อุปกรณ์ สําหรับใหบ้ริการ
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตาม
แนวพระราชดาํริ มีการจัด
อบรมกิจกรรมตามแนว
โครงการพระราชดําริ 
2. มีการจัดอบรมเพื่อสร้าง
จิตสํานึกและอนุรักษ์
โครงการตามแนว
พระราชดําริ 

ผศ.ดร.พิชิต        
พระพินิจ 

 

 
 


