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ผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาํริ  มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2557 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

 

กิจกรรม หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ดําเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่ 
มาของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมปกปกั
พันธุกรรมพืช 

 

สถาบันวิจยัและ 
พัฒนา 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมไผ่ ศูนย์
รวมพันธุ์ไผ่ มหาสิทยาลยัราชภัฏ
เลย 

�  30,000 30,000 งบแผ่นดิน 1. เพื่อจัดทําป้ายชือ่พันธุ์
ไผ่ และฐานข้อมูล
เกี่ยวกบัพันธุ์ไผ่ในศูนย์
รวมพันธุ์ไผ่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลยพัฒนาการ
เรียนรู้ตามแนว
พระราชดําริ 
2. เพื่อให้ปรับปรุงและ
ปลูกพันธุ์ไผ่เพิ่มขึ้น 
3. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
วัสดุต่างๆ ในการ
ดําเนินการและ
บริหารงานโครงการ 
 

จัดประชุม อบรม สัมมนา 
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
ไผ่ให้แก่นักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ทั้ง 5 คณะ 
จํานวนทั้งสิ้น 50 คน 

ผศ.ดร.พิชิต  พระพินิจ วันที่จัด
กิจกรรม 
21 ม.ค.57 
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ผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาํริ  มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย  ปีงบประมาณ 2557 (ตอ่) 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
 

กิจกรรม หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรม
สํารวจเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
พืช 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ความหลากชนิดของนกใน
อุทยานแห่งชาติภูเรือ 

�  170,000 170,000 สกอ. เพื่อศึกษาเปรียบเทยีบความ
หลากชนิดของนกใน 2 
เส้นทางศึกษาที่มีความสูง
จาดระดับน้ําทะเลปานกลาง
แตกต่างกันในเขตอุทยาน
แห่งชาติภูเรือ อาํเภอภูเรือ 
จังหวัดเลย 
 

สํารวจนกในเขตพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติภูเรือ อาํเภอภูเรือ 
จังหวัดเลย ใน 2 เส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ ซึ่งมีระดับ
ความสูงจากระดับน้าํทะเล
ปานกลางที่แตกตา่งกัน โดยใช้
เส้นทางศึกษาธรรมชาติและ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
บริเวณยอดอุทยานแห่งชาตภิู
เรือ กําหนดความยาวของแต่
ละเส้นทางศึกษา 3 กโิลเมตร 
 

น.ส.ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์ 
และอ.พรชนก บุญลับ 
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ผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาํริ  มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย  ปีงบประมาณ 2557 (ตอ่) 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 

 

กิจกรรม หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรม
อนุรักษ์และ
ใชป้ระโยชน์
จาก
พันธุกรรม
พืช 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริม
สุขภาพหญิงหลังคลอดโดยใช้ภูมิ
ปัญญาแพทย์พื้นบา้นการอยู่ไฟ
หลังคลอด 

�  200,000 200,000 สกอ. 1.เพื่อศึกษาองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาที่ใช้การอยู่ไฟ 
บทบาทของภูมปิัญญาการ
อยู่ไฟ ขั้นตอนการอยู่ไฟ 
วิธีการอยู่ไฟของหญิงหลัง
คลอดในจังหวัดเลย 
2.เพื่อพัฒนานวัตกรรม
พื้นบ้านที่เหมาะสมในการ
ส่งเสริมสุขภาพหญิงหลัง
คลอดโดยใช้ภูมิปัญญา
แพทย์พื้นบ้านการอยู่ไฟหลัง
คลอด 
 

รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจัย
แบบปฏบิัติการโดยการลงมือ
ปฏิบัติจริง (Action 
Research) โดยใช้กระบวน 
การเรียนรู้โดยการปฏบิัติ
ร่วมกัน (Action Learning) 
ใช้วิธีการแบบผสมผสานทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ เชิง
ปริมาณใช้การสํารวจ เชิง
คุณภาพใช้การสัมภาษณ์
เจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมและการสนทนากลุ่ม 

รศ.ดร.ภัทธิรา ผลงาม  
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ผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชดาํริ  มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย  ปีงบประมาณ 2557 (ตอ่) 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 

 

กิจกรรม หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรม
อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์
จาก
พันธุกรรม
พืช 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

การอนุรักษก์ารใช้ประโยชน์และ
ความหลากหลายของข้าวพันธุ์
พื้นเมือง อําเภอดา่นซ้าย จังหวัด
เลย : การสืบทอดภูมิปัญญาการ
ใช้ข้าวในวิถีชวีิตและวัฒนธรรม
ไทเลย 

�  200,000 200,000 สกอ. 1.เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการ
ใช้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองในวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมไทเลย 
2.เพื่อศึกษาปัญหาความ
ต้องการและแนวทางการใช้
ข่าวพันธุ์พื้นเมืองในวิถีชวีิต
และวัฒนธรรมไทเลยในการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
3.เพื่อค้นหาแนวทางการสืบ
ทอดภูมิปัญญาการใช้ข้าว
พันธุ์พื้นเมืองในวิถีชวีิตและ
วัฒนธรรมไทเลยในการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
 

1.ศึกษาภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์จากขา้วพื้นเมืองใน
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทเลย
ในพื้นที่เป้าหมาย 
2.ศึกษาปัญหาความต้องการ
และแนวทางการใช้ข้าวพันธุ์
พื้นเมืองในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมไทเลยในการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
 

รศ.รัตนา แสงสว่าง  
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ผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาํริ  มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย  ปีงบประมาณ 2557 (ตอ่) 
กิจกรรมที่ 4 กจิกรรมอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 

 

กิจกรรม หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรม
อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์
จาก
พันธุกรรม
พืช 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

การอนุรักษก์ารใช้ประโยชน์และ
ความหลากหลายของข้าวพันธุ์
พื้นเมือง อําเภอดา่นซ้าย จังหวัด
เลย : การวิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการของข้าวพันธุ์พื้นเมือง 
อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

�  200,000 200,000 สกอ. 1.เพื่อวิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการของข้าวพันธุ์
พื้นเมือง อําเภอดา่นซ้าย 
จังหวัดเลย 
2.เพื่อค้นหาแนวทางการ
พัฒนาการใช้คุณค่าทาง
โภชนาการของข้าวพันธ์
พื้นเมือง 
3.เพื่อปฏิบัติการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นเมืองสู่การ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
4.เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้พันธุ์
ข้าวพื้นเมืองด้วยฐานข้อมูล
และชุดการเรียนรู้เพื่อ
อนุรักษ์ความหลากหลาย
พันธุ์ข้าวพื้นเมือง 
 

1.สํารวจเกษตรกรที่ปลูกพันธุ์
ข้าวพื้นเมืองในอําเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย 
2.จัดเวที่ชี้แจงวัตถุประสงค์
ของโครงการให้แกนนํากลุ่ม
เกษตรกรและหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
3.สํารวจและรวบรวมชนิดของ
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกใน
อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
4.เตรียมตัวอย่างข้าวและ
จัดซื้อสารเคมีสําหรับการ
วิเคราะห ์
5.ทําการวิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการของข้าวพันธุ์
พื้นเมืองตามพารามิเตอร์ที่
กําหนด ได้แก่ วิตามินบี 1 2 
และ 6 วิตามิน E ฟอสฟอรัส 
แคโรทีนและเกลือแร่ ได้แก่ 
เหล็ก ทองแดง แคลเซียมและ
สังกะสี  
 
 

รศ.จันทร์แจ่ม  
ดวงอุปะ 
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ผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาํริ  มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย  ปีงบประมาณ 2557 (ตอ่) 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 

 

กิจกรรม หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรม
อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์
จาก
พันธุกรรม
พืช 

 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ชุดโครงการวิจัย : ความ
หลากหลายการอนุรักษแ์ละการ
ใช้ประโยชน์ข้าวพันธ์พื้นเมือง 
อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เรื่อง 
ความหลากหลายข้าวพันธุ์
พื้นเมือง อําเภอดา่นซ้าย จังหวัด
เลย 

�  200,000 200,000 สกอ. 1.เพื่อสํารวจและศึกษา
ความหลากชนิดพันธุ์ขา้ว
พื้นเมืองในอําเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย 
2.เพื่อศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็น
เอของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองใน
อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 

1.เก็บรวบรวมข้อมูลพันธุ์ข้าว
พื้นเมืองที่อําเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย 
2.งานวิจัยทดลอง 
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเลย 
 

ผศ.ดร.สุปราณี  
สิทธิพรหม 
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ผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาํริ  มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย  ปีงบประมาณ 2557 (ตอ่) 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 

 

กิจกรรม หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรม
อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์
จาก
พันธุกรรม
พืช 

 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

การอนุรักษก์ารใช้ประโยชน์และ
ความหลากหลายของข้าวพันธุ์
พื้นเมือง อําเภอดา่นซ้าย จังหวัด
เลย : การอนุรักษ์ความ
หลากหลายขา้วพันธุ์พื้นเมือง
ตามภูมินิเวศอยา่งยั่งยืน 

�  200,000 200,000 สกอ. 1.เพื่อสํารวจ รวบรวมความ
หลากหลายขา้วพันธุ์
พื้นเมืองและวิเคราะห์จัด
หมวดหมู่ขา้วพันธุ์พื้นเมือง
ตามภูมินิเวศของข้าวพันธุ์
พื้นเมืองในอําเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย 
2.เพื่อวิเคราะห์ลักษณะและ
คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเครือข่ายในการอนุรักษ์
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองตามภูมิ
นิเวศ ของอําเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย 
3.เพื่อค้นหาแนวทางสง่เสริม
การอนุรักษ์ขา้วพันธุ์
พื้นเมืองด้วยการจัดแหล่ง
เรียนรู้ให้คนรุ่นใหม่สู่ความ
ยั่งยืน 
 

1.สํารวจ รวบรวม วิเคราะห์
ความหลากหลายข้าวพันธุ์
พื้นเมืองตามภูมินิเวศโดยการ
เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการ
สํารวจและสัมภาษณ์เพื่อ
ค้นหาพันธุ์ขา้วและพื้นที่ปลกู
ข้าวพันธุ์พื้นเมือง 10 ตําบล 
โดยแยกชุมชนที่มีการปลูกขา้ว
พันธุ์พื้นเมืองตามลักษณะภูมิ
นิเวศที่โดดเด่นมีลักษณะ
แตกต่างกัน 
2.รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์
คุณค่าการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์
พื้นเมือง ด้านการปลกู การ
ดูแลบํารุงรักษา การเก็บเกีย่ว
และการคัดการเกบ็รักษาเมล็ด
พันธุ์ข้าวพื้นเมืองตามภูมินิเวศ 
 

ผศ.ประภาศรี  
เติมสายทองและ  
ผศ.ดร. 
สุวารีย์ ศรีปูณะ 

 

  

   
  

 
  

 
 
 



8 

 

ผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาํริ  มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย  ปีงบประมาณ 2557 (ตอ่) 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 

 

กิจกรรม หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรม
อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์
จาก
พันธุกรรม
พืช 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

การอนุรักษแ์ละเพิ่มมูลค่าภูมิ
ปัญญาอาหารพื้นบา้นจังหวัดเลย
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

�  846,634 846,634 แผ่นดิน 1.เพื่อศึกษาภูมิปัญญา
อาหารพื้นบ้านในจังหวัดเลย 
2.เพื่อค้นหาวิธกีารเพิ่ม
มูลค่าภูมิปัญญาอาหาร
พืน้บ้านของจังหวัดเลย 
3.เพื่อค้นหาวิธกีารอนุรักษ์
ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน
ของจังหวัดเย 
 

1.สํารวจหาผู้รู้ทางด้านอาหาร
พื้นบ้านจากพื้นทีพ่ิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย
ของจังหวัดเลย 
2.จัดกลุ่มทางด้านอาหาร
พื้นบ้านในพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืนเลยของ
จังหวัดเลยโดยแยกประเภทผู้รู้
ตามประเภทด้านอาหาร 
3.แสดงตําแหน่งผู้รู้ใน 
mapping 
4.ศึกษาเชิงลึกเพื่อค้นหาองค์
ความรู้ทางด้านอาหารพื้นบา้น
ที่โดดเด่นในวิถีชีวิตของคนเลย 
เกี่ยวกบัการใช้ทรัพยากรที่
เป็นวัตถุดิบทางด้านอาหารใน
การประกอบอาหารเครื่องมือ
ที่ใช้ในการประกอบอาหาร 
วิธีการประกอบอาหาร 
ประโยชน์จากอาหาร เพื่อเป็น
ต้นแบบในการจัดระบบความรู้ 
สร้างสื่อ ปรับสภาพที่บ้านผู้รู้
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
 

ดร.สุพรรณี พฤกษา  
ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ 
ผศ.ดร.สุวลี  
โล่วิกรณ์  
นายสุระเดช 
ไชยตอกเกี้ย 
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ผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาํริ  มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย  ปีงบประมาณ 2557 (ตอ่) 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 

กิจกรรม หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กิจกรรมที่ 7 
กิจกรรม
สร้าง
จิตสํานึกใน
การอนุรักษ์
พันธุกรรม
พืช 
 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและส่งเสริม
กิจกรรมโครงการตามแนว
พระราชดําริ   

�  40,000 40,000 งบแผ่นดิน 1.มุ่งสร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์พันธุพ์ืชเพื่อชวีิตและ
สิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษาที่
เรียนวิชาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใน
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตาม
แนวพระราชดาํริ 
 

1.มีการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
โครงการอนุรักษ์พนัธกุรรมพืช 
(อพ.สธ.) และโครงการ
พระราชดําริ 
2.นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั้ง 5 คณะ เข้าร่วมอบรม
โครงการจํานวนทั้งสิ้น 80 คน 
 
 

ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ วันที่จัด
กิจกรรม 
16 ม.ค.57 
5 ก.พ.57 
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ผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาํริ  มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย  ปีงบประมาณ 2557 (ตอ่) 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 

กิจกรรม หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กิจกรรมที่ 7 
กิจกรรม
สร้าง
จิตสํานึกใน
การอนุรักษ์
พันธุกรรม
พืช 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

การศึกษาเรื่องเล่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์
ในท้องถิ่นอําเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย เพื่อสร้างจิตสาํนึกใน
การอนุรักษแ์ละรับผิดชอบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

�  464,075 464,075 แผ่นดิน 1.สํารวจ รวบรวมข้อมูล
เรื่องเล่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ใน
ท้องถิ่นอําเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย 
2.วิเคราะห์คุณค่า บทบาท
และการสื่อความหมายทาง
วัฒนธรรมของเรื่องเล่าภูเขา
ศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่นอําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย 
3.หารูปแบบการจัดการ
ความรู้เรื่องเล่าภูเขา
ศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่นจังหวัด
เลย เพื่อสร้างจิตสํานึกใน
การอนุรักษแ์ละรับผิดชอบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4.ทดลองปฏิบัติการนํา
ความรู้เรื่องเล่าภูเขา
ศักดิ์สิทธิ์ไปจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อสร้างจิตสํานึกใน
การอนุรักษแ์ละรับผิดชอบ
ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น 
จังหวัดเลย 

1.สํารวจ รวบรวมข้อมูลเรื่อง
เล่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่น
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
2.วิเคราะห์คุณค่า บทบาท
และการสื่อความหมายทาง
วัฒนธรรมของเรื่องเล่าภูเขา
ศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่นอําเภอ
เชียงคาน จงัหวัดเลย 
3.หารูปแบบการจัดการความรู้
เรื่องเล่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ใน
ท้องถิ่นจังหวัดเลย เพื่อสร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์และ
รับผิดชอบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4.ทดลองปฏิบัติการนําความรู้
เรื่องเล่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ไปจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์และ
รับผิดชอบต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนใน
ท้องถิ่น จังหวัดเลย 

ผศ.ดร.พยุงพร  
นนทวิศรุต 
นายอริญชยั หามณี  
นายอนวุัต ศรีจันทา 
นายมนตรี ผ่านสุข 
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ผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาํริ  มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย  ปีงบประมาณ 2557 (ตอ่) 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช 

 

กิจกรรม หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค ์

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กิจกรรมที่ 8 
กิจกรรม
พิเศษ
สนับสนุน
การอนุรักษ์
พันธุกรรม
พืช 

คณะครุศาสตร์ นิทรรศการครูแห่งแผ่นดิน ของ
นักศึกษาชั้นปีที ่4 รายวิชาตาม
รอบพระราชยุคลบาท 

�  44,000 44,000 แผ่นดิน 1.เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ตามรอยพ่อแห่งแผ่นดนิ 
2.เพื่อแสดงผลงานของ
นักศึกษาที่กาํลังศึกษา
รายวิชาการเรียนรู้และการ
จัดการเรียนรู้ตามรอยพระ
ยุคลบาท 
 

1.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ดําเนินการโครงการ
นิทรรศการสืบสานวัฒนธรรม
ตามรอยพ่อแห่งแผ่นดินและ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ขององค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯ ที่มีต่อปวงชนชาว
ไทยในด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู ่
2.นักศึกษาได้แสดงผลงานการ
เรียนรู้ตลอดจนการจัดการ
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
พระผู้เป็นพ่อแห่งแผ่นดินและ
สามารถนําความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้กับชวีิตประจาํวัน 
ตลอดจนวิชาชีพครู 
 

คณะครุศาสตร์ วนัที่จัด
กิจกรรม  
3-5 ม.ีค.57 
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